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Резюме
В обзоре представлены сведения литературы о функциональном 

состоянии сердечно-сосудистой системы у больных бронхиальной 
астмой, принципах диагностики ранних патологических изменений с 
оценкой физической активности и трудоспособности больных, пер-
спективах разработки методов профилактики и реабилитации. 

Учитывая тесную взаимосвязь у больных БА аппарата функции 
внешнего дыхания и сердечно-сосудистой системы, специфические 
особенности взаимоотношений гемоциркуляции и функционального 
состояния миокарда, очевидна важность комплексной оценки систе-
мы кровообращения, как ее макро- (центральная, легочная кардиоге-
модинамика), так и микроуровневых (гемореологии, гемостаза) струк-
тур, для дальнейшей разработки новых способов профилактики 
патологических нарушений, нормализации физической активности и 
улучшения качества жизни данной категории больных.
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PECULIARITIES OF FUNCTIONAL CONDITION AND NEURO-

VEGETATIVE REGULATION OF CARDIO-VASCULAR SYSTEM IN 

ASTHMA PATIENTS
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Abstract
Current review has accumulated literature data on functional 

condition of cardio-vascular system in asthma patients, the principles of 
early diagnostics of disturbances considering physical activity and working 
capacity of patients, perspectives of prophylaxis and rehabilitation 
development.

Taking into account the close relation between respiratory and 
cardio-vascular systems in asthmatic subjects, especially circulation and 
functional condition of myocardium interactions, the role of complex 
evaluation of blood circulation (both central and pulmonary, as well as 
microcirculation and blood rheological properties) could not be 
overestimated. This is crucial for further development of prophylaxis and 
rehabilitation programs, normalization of physical activity and 
improvement of quality of life of these patients.
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Дослідження функціонального стану серцево-судинної 
системи давно привертало увагу дослідників. Зміни 
внутрішньо серцевої гемодинаміки і скоротливої функції міо-
карду, дистрофічні зміни міокарду — все це погіршує прогноз 
і якість життя пацієнтів з бронхіальною астмою (БА). Летальні 
випадки при БА часто не вдається пов'язати з виразністю пору-
шень функції зовнішнього дихання, а виникаючі при цьому 
розлади серцевої діяльності не вкладаються в структуру основ-
ного захворювання [3, 5, 8]. 

На сьогодні перед дослідниками постав цілий ряд питань 
стосовно функціонального стану серцево-судинної системи, 
злагодженості її функціонування при виконанні щоденного 
фізичного навантаження, діагностики ранніх патологічних її 
змін з оцінкою фізичної активності та працездатності хворих, з 
метою розробки ранньої профілактики та реабілітації задля 
покращання якості життя цієї категорії хворих. Відомі труднощі 
діагностики початкових проявів функціональних змін серцево-
судинної системи у хворих на БА, а особливо їхньої об’єктивізації 
за допомогою інструментальних методів дослідження при лег-
кому перебігу захворювання, із невеликою тривалістю захво-
рювання і відсутністю вираженої клінічної симптоматики, адже 
на бронхіальну астму легкого перебігу страждає в основному 
молода вікова категорія, що є найбільш перспективною части-

ною працездатного населення, і саме це ставить питання 
оптимізації діагностики ранніх патологічних змін у функціо-
нальному стані кардіореспіраторної системи при БА у ряд 
важливих медико-соціальних проблем [9, 14, 20]. 

Дослідження останніх років продемонстрували, що будь-
яке хронічне захворювання, навіть при легкому перебігу та у 
стадії компенсації, негативно впливає на фізичну, психоемоцій-
ну і соціальну сферу життя хворого [10, 25, 44]. У пацієнтів із БА, 
із нападами експіраторної задишки, нічними пробудженнями, 
необхідністю постійного застосування лікарських препаратів, 
завжди виникає неможливість виконання певних видів фізич-
ної діяльності, що призводить до обмеження у виборі професії 
і, відповідно, погіршання якості життя (ЯЖ). Навіть у стадії 
ремісії хвороба негативно впливає на ЯЖ пацієнта, обумовлюю-
чи тривогу, неспокій, обмеження фізичної, соціальної актив-
ності та трудової діяльності. Більшість хворих обмежені у мож-
ливості фізичного навантаження і намагаються їх уникати, щоб 
не з'явилося відчуття дискомфорту при диханні чи навіть заду-
хи [26, 28]. У свою чергу, гіпокінезія погіршує стан хворого і 
сприяє прогресуванню захворювання. Внаслідок того, що БА 
призводить до значних обмежень фізичних, емоційних і 
соціальних аспектів життя пацієнта, дослідження ранніх патоло-
гічних змін у функціональному стані кардіореспіраторної систе-
ми зробить можливість розробки та впровадження нових спо-
собів профілактики їх прогресування та реабілітаційних прог-
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