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Пропонується для впровадження в практику лікувально-
профілактичних закладів пульмонологічного та терапевтичного 
профілю схема діагностики інфекційного загострення (ІЗ) 
хронічного бронхіту (ХБ) вірусної етіології, що розроблена та 
апробована у відділенні технологій лікування неспецифічних 
захворювань легень НІФП НАМН, суть якої полягає у застосуванні 
додаткових лабораторних методів обстеження, а саме: 
визначення рівня С-реактивного протеїну сироватки крові, швидких 
імунохроматографічних (ІХ) тестів та полімеразної ланцюгової 
реакції (ПЛР).  

Широка розповсюдженість вірус-індукованого загострення 
ХБ (до 60–80 %) та відсутність належно доведених рекомендацій 
щодо їх своєчасної етіологічної діагностики суттєво впливає на 
ефективність лікування пацієнтів з цією недугою та частоту 
розвитку у них ускладнень. 

Запропонована схема діагностики ІЗ ХБ вірусної етіології 
враховує рекомендації клінічних протоколів надання медичної 
допомоги хворим на БА, ХОЗЛ (накази МОЗ України № 128 від 
19.03.2007 р., № 555 від 27.06. 2013р., № 868 від 08.10.2013), гострі 
респіраторні вірусні захворювання (наказ МОЗ України №590 від 
12.08. 2009 р.) та передбачає діагностичний пошук з метою 
встановлення у хворого наявності клініко-функціональних ознак 
загострення ХБ, його ступеня тяжкості та ускладнень, визначення його 
інфекційного характеру та лабораторне підтвердження вірусної 
етіології загострення.  

Додаткове використання, поряд із клініко-функціональним 
обстеженням хворих із загостренням ХБ, сучасних лабораторних 
методів діагностики – кількісного нефелометричного визначення 
рівня С-реактивного протеїну сироватки крові, швидких ІХ-тестів та 
ПЛР в реальному часі з використанням мультиплексних вірусних 
тест-систем – дозволяє своєчасно провести ранню диференційну 
діагностику загострення ХБ, визначити його інфекційний характер та 
підтвердити етіологічну значущість вірусних збудників у 50–60 %  
хворих. Застосування цієї схеми діагностики сприяло вчасному 
призначенню етіотропної противірусної терапії, що позитивно 
вплинуло на ефективність лікування хворих з вірус-індукованим 
загостренням – скоротило тривалість загострення на 1–2 дні та 
зменшило кількість ускладнень. 
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