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Ñëîâî äî ÷èòà÷³â

На бронхіальну астму страждає кожен двадцятий житель Землі. 
Це захворювання поширене на планеті більше, ніж інфаркти та 
інсульти разом узяті. При цьому правильно й ефективно ліку-
ються лише 5% з усіх захворілих. Пропонована книга присвячена 
докладному розгляду цієї патології. З неї ви довідаєтеся:
  що таке бронхіальна астма і чому вона виникає;
  які ознаки характерні для цього захворювання;
  як діагностують і які методи обстеження застосовують,  

  щоб виявити бронхіальну астму;
  які бувають ускладнення, як їх можна розпізнати і що  

  при цьому робити;
  які існують сучасні методи ефективного лікування  

  бронхіальної астми;
  як самостійно в домашніх умовах контролювати  

  ефективність лікування;
  які існують сучасні способи профілактики цього  

  захворювання.
Ви довідаєтеся також про історію вивчення бронхіальної аст-

ми, скільки людей у світі і в Україні страждають на цю недугу, 
отримаєте докладне роз’яснення усіх медичних термінів, відо-
мості про анатомію та фізіологію дихальної системи. Крім того, 
ви дізнаєтеся, про що не пишуть у медичних книгах і без чого 
не можна, з погляду автора, обійтися при лікуванні бронхіальної 
астми.
Навіть тим, хто вважає себе абсолютно здоровим, ця книга 

може придатися: ви довідаєтеся, які причини можуть призвести 
до появи бронхіальної астми, а отже, зможете передбачати ви-
никнення цього захворювання і вчасно почати діяти, щоб його 
уникнути.
Ця книга буде корисною і лікарям, які, не маючи достатньої 

кількості часу для того, щоб пояснити усі подробиці, пов’язані із 
бронхіальною астмою, можуть порекомендувати її своїм пацієн-
там та їхнім родичам.
Тут містяться достовірні і сучасні відомості, що відповідають 

авторитетним рекомендаціям закордонних і вітчизняних авторів та 
медичних асоціацій і перевірені багаторічним досвідом автора.
Книгу не обов’язково читати від початку до кінця – її можна 

використати як довідник.
Якщо, прочитавши передмову, ви ще не вирішили, чи потріб-

на вам ця книга, то прочитайте один розділ «Симптоми, при яких 
необхідно звернутися до лікаря» на с. 62.
Автор буде вдячний за будь-які зауваження і побажання, наді-

слані електронною поштою:
mir-obrazovanie@onyx.ru, p.a.fadeev@mail.ru

Ñëîâî  äî  ÷èòà÷ ³ â
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ÍÅÂÅËÈÊÀ ÇÀÌ²ÒÊÀ ÏÐÎ «ÍÅÇÐÎÇÓÌ²Ë²» 
ÑËÎÂÀ, ÀÁÎ ÏÐÎ ÍÀÓÊÎÂÎ-ÌÅÄÈ×Í² ÒÅÐÌ²ÍÈ

Був смажень, і швимкі яски
Спіралили в кружві,
І марамульки йшли в псашки,
Як трулі долові.

Ë. Êåððîëë. «Àë³ñà â Çàäçåðêàëë³»
(ïåðåêëàä Â. Êîðí³ºíêà)

Перш ніж почати виклад теми, що нас цікавить, необхідно 
зробити одне невелике пояснення. При першому знайомстві з 
книгою може скластися враження, що вона надмірно переван-
тажена незнайомими термінами, які утруднюють сприйняття. 
Так, дійсно, велика кількість латинських і грецьких термінів ро-
бить читання медичних книг зрозумілим не більш ніж відомий 
вірш, процитований в епіграфі. Проте без термінів не обійтися, 
і для того, щоб виклад був доступним і лаконічним, усі вони 
роз’ясняються в тексті один раз. Якщо ж, гортаючи цю книгу, ви 
зустрінетеся з незнайомим словом, не поспішайте відкладати її, 
шукайте пояснення у словнику, що наводиться у Додатку 3. Там 
роз’ясняються практично усі терміни.

ÒÐÎÕÈ Â²ÄÎÌÎÑÒÅÉ ÏÐÎ ÀÍÀÒÎÌ²Þ
² Ô²Ç²ÎËÎÃ²Þ ÄÈÕÀËÜÍÎ¯ ÑÈÑÒÅÌÈ

Àíàòîì³ÿ äèõàëüíî¿ ñèñòåìè

До дихальної системи людини відносять усі структури, які за-
безпечують доставку в організм атмосферного кисню й обмін 
його на вуглекислий газ, що утворюється у процесі життєдіяль-
ності організму. Ця система складається з таких структур:
  ïîâ³òðîíîñí³ ïîðîæíèíè ³ òðóáêè – порожнина носа,  

   носоглотка, гортань, трахея, бронхи (рис. 1);
  ôóíêö³îíàëüíà ëåãåíåâà òêàíèíà, в якій, власне, і відбува-

ється обмін кисню та вуглекислого газу1;
  ãðóäíà êë³òêà ³ äèõàëüíà ìóñêóëàòóðà.
1 Функціональна легенева тканина виконує й інші, недихальні функції: вироблення 
речовин, що беруть участь у регуляції зсідання крові, обмін білків, жирів, вугле-
водів; підтримка сталості температури тіла.
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використання цього методу вдаються у випадках, коли необхідно 
відрізнити алергічну форму бронхіальної астми від інших варіан-
тів цього захворювання, а також виявити алерген, що викликає 
напади ядухи.
Проведення тестів протипоказане при загостренні бронхіаль-

ної астми, гострих інфекційних захворюваннях, загостренні хро-
нічних захворювань, різних алергічних станах, вагітності, на тлі 
застосування антигістамінних препаратів, у віці старше 60 років. 
Відносним протипоказанням є тривала терапія інгаляційними та 
системними кортикостероїдами.
Перед проведенням проб завчасно відміняють антигістамін-

ні препарати (строки відміни визначаються лікарем залежно від 
виду лікарського препарату).

Додаткові методи, що уточнюють діагноз

Як додаткові методи, що уточнюють діагноз бронхіальної аст-
ми, проводять клінічний аналіз крові і мокротиння. При першо-
му обстеженні пацієнтів із бронхіальною астмою проводять рент-
генографію органів грудної порожнини.

ÎÑÎÁËÈÂ² ÂÈÏÀÄÊÈ ÁÐÎÍÕ²ÀËÜÍÎ¯ ÀÑÒÌÈ

Форми прояву бронхіальної астми можуть мати свої особли-
вості залежно від варіанта клінічного перебігу, а також від по-
єднання з будь-яким захворюванням або станом.

Àëåðã³÷íà áðîíõ³àëüíà àñòìà

Ïðè÷èíè
Ця форма бронхіальної астми викликається алергенами і гап-

тенами на тлі спадкової схильності. Найбільш часта причина – 
алергія на домашній пил.

Ìåõàí³çì âèíèêíåííÿ
Напад провокується при контакті з алергеном (гаптеном). Роз-

виток захворювання реалізується за імунним механізмом – алер-
гічна реакція I типу97.

97 Див. розділ «Як розвивається бронхіальна астма».

Îñîáëèâ ³  âèïàäêè  áðîíõ ³ àëüíî ¿  àñòìè
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Îñîáëèâîñò³ ïðîÿâó
Розвитку нападу можуть передувати наступні симптоми-

провісники: свербіж у носі і носоглотці, рідше свербіж у ділян-
ці підборіддя, шиї, міжлопатковій ділянці, а також закладеність 
носа. Після цього розвивається класичний напад, що був описа-
ний раніше. Перебіг алергічної бронхіальної астми, як правило, 
супроводжується алергічними захворюваннями – поліноз, алер-
гічний дерматит та ін. Характерні періоди тривалої відсутності 
нападів, у випадку якщо припинено контакт із алергеном.

²íôåêö³éíî-çàëåæíà áðîíõ³àëüíà àñòìà

Ïðè÷èíè
Ця форма бронхіальної астми формується і загострюється у 

зв’язку з бактеріальними та вірусними інфекціями дихальних 
шляхів. Сприятливими факторами є спадковість і погана еколо-
гічна обстановка.

Ìåõàí³çì âèíèêíåííÿ
При інфекційно-залежній астмі запальний процес, виклика-

ний інфекційними агентами, сприяє стимуляції тучних клітин і 
виділенню біологічно активних речовин. Ці речовини виклика-
ють хронічне запалення і гіперреактивність бронхів з наступним 
розвитком бронхіальної астми.

Îñîáëèâîñò³ ïðîÿâó
Напад виникає на тлі гострих інфекційних захворювань ди-

хальних шляхів (ангіна, запалення глотки, бронхіт, пневмонія) 
або після них. Напад можуть провокувати сильні емоції, сміх, 
жвава розмова або фізичне навантаження (особливо біг).
Перебіг цієї форми бронхіальної астми характеризується на-

явністю наступних супутніх симптомів – постійний кашель, іноді 
з виділенням слизово-гнійного мокротиння, підвищена темпера-
тура тіла, часті озноби ввечері, нічна пітливість.

Àñï³ðèíîâà áðîíõ³àëüíà àñòìà

Ïðè÷èíè
Напад бронхіальної астми викликає прийом аспірину або ін-

ших нестероїдних протизапальних засобів (НПЗЗ). Цей синдром 
частіше зустрічається при тяжкій бронхіальній астмі98.
98 Szczeklik A., Stevenson D. D. Aspirin induced asthma: advances in pathogenesis, 
diagnosis, and management // J Allergy Clin Immunol, 2003. 111 (5): 913—921.
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Ô²ÁÐÎÇÍÈÉ (від ëàò. fibra – «волокно») – волокнистий, що 
складається з волокнистої сполучної тканини.

ÔÓÍÃ²ÖÈÄ (від ëàò. fungus – «гриб» і caedo – «убиваю») – 
хімічна речовина, що застосовується для боротьби з грибами – 
збудниками хвороб.

ÕÎË²ÍÅÐÃ²×Í² ÐÅÖÅÏÒÎÐÈ – ðåöåïòîðè, в яких ìåä³àòî-
ðîì нервових імпульсів є ацетилхолін.

ÕÐÎÍ²×Í² ÎÁÑÒÐÓÊÒÈÂÍ² ÇÀÕÂÎÐÞÂÀÍÍß ËÅÃÅÍÜ – 
збірне поняття, що об’єднує хронічні захворювання легень з част-
ково необоротною бронхіальною обструкцією. Основні захворю-
вання що входять до Õ. Î. Ç. Ë., – емфізема і хронічний бронхіт.

ÕÐßÙ – один з видів ñïîëó÷íî¿ òêàíèíè. Відіграє роль твер-
дої основи, скелета тіла або утворює пружні частини кісткового 
скелета.

ÖÈÊËÎÎÊÑÈÃÅÍÀÇÀ – ôåðìåíò, що виробляється організ-
мом. Має декілька різновидів: циклооксигеназа-1продукується 
постійно і бере участь у синтезі ïðîñòàãëàíäèí³â, які задіяні у ба-
гатьох процесах в організмі (наприклад, захищають слизову обо-
лонку шлунка і кишечника), і циклооксигеназа-2, що утворюєть-
ся лише при болях і çàïàëüíèõ ïðîöåñàõ.

ÖÈÒÎÒÎÊÑÈ×Í²ÑÒÜ (від ãðåöüê. kytos – «вмістище, клітина» 
і toxikon – «отрута») – несприятливий вплив на структуру і влас-
тивості клітин.

×ÅÐÅÏÍÎ-ÌÎÇÊÎÂ² ÍÅÐÂÈ – 12 пар нервів, що виходять 
із головного мозку. Їх нумерують римськими цифрами, а також 
вони мають власні назви. Наприклад, див. блукаючий нерв.
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Äîäàòîê 4

Ñïèñîê ñêîðî÷åíü
ВООЗ – Всесвітня організація охорони здоров’я
ГКС – глюкокортикостероїди
ДАІ – дозуючі аерозольні інгалятори
ДО – дихальний об’єм
ДПІ – дозовані порошкові інгалятори
Євд – ємність вдиху
ЖЄЛ – життєва ємність легень
ЗЄЛ – загальна ємність легень
ЗОЛ – залишковий об’єм легень
мкм – мікрометр – одиниця довжини, що дорівнює 10–6 метра
МКХ – Міжнародна класифікація хвороб, травм і причин 

смерті
МОШ – миттєва об’ємна швидкість видиху
НПЗЗ – нестероїдні протизапальні засоби
ОФВ1 – об’єм форсованого видиху за 1 с
ПШВ – пікова об’ємна швидкість видиху
РОвд – резервний об’єм вдиху
РОвид – резервний об’єм видиху
СПБ – середньодобова прохідність бронхів
ФЖЄЛ – функціональна життєва ємність легень
ФЗЄ – функціональна залишкова ємність
ЦОГ – циклооксигеназа
ЧДР – частота дихальних рухів
ЧСС – частота серцевих скорочень

Äîäàòîê
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