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Резюме
Статья, публикуемая в преддверии проведения I Национального
конгресса пульмонологов Украины 18−19 октября 2018 года, посвящена актуальным проблемам основных нозологических форм пульмонологии — хронического обструктивного заболевания легких (ХОЗЛ),
бронхиальной астмы (БА), пневмонии, саркоидоза легких, идиопатического легочного фиброза.
В ведении больных ХОЗЛ основное внимание уделяется обострениям как ведущей причине прогрессирования заболевания и увеличения смертности больных. Подчеркивается важная роль вирусов в
развитии обострений ХОЗЛ.
Представлены современные взгляды на природу БА, относящейся к группе коммуникабельных заболеваний, рассматривается так
называемый феномен полиморбидности с анализом причин частого
сочетания БА с хронической патологией других органов и систем.
Дана характеристика биоклинических фенотипов БА с различными
вариантами воспаления дыхательных путей, подчеркнуто значение
применения различных биомаркеров БА.
Представлены основные результаты исследований по изучению
негоспитальной пневмонии (НП), указывающие на важную роль вирусов и вирусно-бактериальных ассоциаций в возникновении НП.
Изложены данные о резистентности основных возбудителей НП в
Украине, полученные в результате выполнения международной программы SOAR.
Подчеркнута проблема резистентности к глюкокортикостероидной терапии у больных саркоидозом легких, требующая разработки
новых методов альтернативного лечения, изложены перспективы
применения новых антифибротических препаратов в лечении больных идиопатическим легочным фиброзом.
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Основні нозологічні форми, на дослідженні яких
сфокусовані наукові напрямки в галузі пульмонології, це
хронічне обструктивне захворювання легень, бронхіальна астма, пневмонія та інтерстиціальні захворювання легень. Всі ці недуги на сьогоднішній день залишаються вкрай важливими і актуальними медико-соціальними
проблемами в усьому світі, і їм приділяється значна
увага багатьох фахівців різних спеціальностей.
Хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ)
є однією із найбільш поширених патологій внутрішніх
органів. За даними ВООЗ, розповсюдженість ХОЗЛ в різних країнах коливається в широкому діапазоні і приблизно у дорослих осіб виявляється в 22 % випадків. При
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URGENT CHALLENGES OF MODERN PULMONOLOGY
Y. I. Feshchenko
Abstract
Current article, which is published in light of forthcoming 1st National
Congress of pulmonologists of Ukraine, taking place on 18-19 October
2018, is dedicated to the urgent challenges associated with major
pulmonary diseases, such as chronic obstructive pulmonary disease
(COPD), asthma, pneumonia, pulmonary sarcoidosis, idiopathic pulmonary
fibrosis.
In management of COPD patients the major attention should be
focused on exacerbations as a leading cause of progression of the disease
and increased mortality. A significant role of viruses in the development of
COPD exacerbations is highlighted.
Modern views on the nature of asthma, belonging to a group of
communicable diseases are presented. A phenomenon of so called
polymorbidity, a kind of association of asthma with other systems chronic
disorders, is discussed. The characteristics of different asthma bioclinical
phenotypes and different types of airways inflammation is presented
along with the analysis of the utility of different biomarkers use.
Basic data of scientific research regarding community-acquired
pneumonia (CAP) are reviewed, which indicate an important role of
respiratory viruses and viral-bacterial associations in the development of
CAP. A resistance data of community-acquired respiratory pathogens from
Ukraine, generated by SOAR international epidemiology resistance survey
are also presented.
It is underlined the problem corticosteroid resistance in patients with
pulmonary sarcoidosis, requiring a development of novel methods of
alternative treatment. The recommendations and perspectives on the use
of novel anti-fibrotic compounds in management of patients with
idiopathic pulmonary fibrosis are given.
Key words: chronic obstructive pulmonary disease, bronchial asthma,
pneumonia, pulmonary sarcoidosis, idiopathic pulmonary fibrosis.
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цьому, ризик розвитку ХОЗЛ складає 27, 6 %. Серед працездатного населення реальна поширеність ХОЗЛ становить 6 %.
Зараз ХОЗЛ займає 4 місце серед провідних причин
смерті, а в 2020 році вийде на 3 місце. В США ХОЗЛ є
причиною 1/5 випадків непрацездатності; економічний
збиток від цієї патології грандіозний — 316 тис доларів
на людину в рік. Середня вартість лікування тяжкого
загострення захворювання — близько 7300 доларів, а
непрямі витрати сягають 3,5 тисяч доларів на одного
пацієнта.
В науковому та практичному плані сьогодні в світі
ведуться дослідження по вивченню окремих ланок патогенезу ХОЗЛ, створенню високоефективних протизапальних, бронхолітичних та інших патогенетичних засобів,
визначається роль фенотипів, загострень захворювання,
ускладнень та коморбідності в перебігу даної патології.
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