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Перелік умовних скорочень
ACT  Тест контролю над астмою
ACQ  Опитувальник контролю над астмою
ATS   Американське тора кальне товариство
AQLQ   Опитувальник з якості життя при бронхіальній астмі
СО2  Вуглекислий газ
ССL  Еотаксин
ERS   Європейське респіраторне товариство
FeNO  Оксид азоту видихуваного повітря
GINA  Глобальна Ініціатива щодо ведення бронхіальної астми
GOLD  Глобальна Ініціатива з хронічного обструктивного захворювання легень
GM-CSF Гранулоцит-макрофаг-колонієстимулюючий фактор 
Ig  Імуноглобулін
IL  Інтерлейкін
РаСО2  Парціальний тиск вуглекислого газу в артеріальній крові
ppb  Часток на мільярд
SaO2  Насичення артеріальної крові киснем.
SIGN  Scottish Intercollegiate Guidelines Network
Th   Т-хелпери
TNF  Фактор некрозу пухлини
YKL-40 Хрящовий глікопротеїн
АХП  Астма-ХОЗЛ перехрест
АХПС  Астма-ХОЗЛ перехресний синдром
АБЛА  Алергічний бронхолегеневий аспергільоз
АІРЗ  Аспірин-індуктоване захворювання легень
АПФ  Ангіотензінперетворюючий фермент
АТ  Артеріальний тиск
ГКС  Глюкокортикостероїди
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БА  Бронхіальна астма
БГР  Бронхіальна гіперреактивність
БФН  Бронхоспазм фізичного навантаження
ВІЛ/СНІД Вірус імунодефіциту людини/синдром надбаного імунодефіциту
ВІТ   Відділення інтенсивної терапії
ГЕРХ  Гастроезофагальна рефлюксна хвороба
ГФА  Гідрофторалкановий пропелент
ДАІ  Дозований аерозольний інгалятор
ТДБА  Довготривалої дії бета 2-агоністи
ЕКГ  Електрокардіографія
ІКС  Інгаляційні кортикостероїди
ІМТ  Індекс маси тіла
КДБА  Короткої дії бета2-агоністи
КДБЛ  Короткої дії бронхолітики
КТ   Комп’ютерна томографія
МЛ  Модифікатори лейкотрієнових рецепторів
НІВ   Неінвазивна вентиляція
НПЗЗ  Нестероїдні протизапальні засоби
ОФВ1  Об’єм форсованого видиху за 1 секунду
ОКС  Оральні глюкокортикостероїди
ПШВ  Пікова об’ємна швидкість видиху
ПШІТ  Підшкірна імунотерапія
РКД  Рандомізовані контрольовані дослідження
СЛІТ  Сублінгвальна імунотерапія
СКС   Системні кортикостероїди
СПІ  Сухопорошковий інгалятор
ТДБА  Тривалої дії бета2-агоністи
ФЖЄЛ Форсована життєва ємність легень
ФЗД  Функція зовнішнього дихання
ХОЗЛ   Хронічне обструктивне захворювання легенів
ХФВ   Хлорфторвуглеродний пропелент
ЦОГ   Циклооксигеназа
ЧСС   Частота серцевих скорочень
ШВЛ  Штучна вентиляція легень
ШКТ  Шлунково-кишковий тракт
ЕКГ  Електрокардіографія
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П Е Р Е Д М О ВА
Астма продовжує залишатися однією із головних проблем охорони здоров'я в світі. За 

даними офіційної статистики розповсюдженість астми в світі складає від 1 до 16 %. Велике епі-
деміологічне дослідження — Світове опитування відносно здоров’я, яке проводилось за дору-
ченням ВООЗ в 70 із 192 країн світу показало, що поширеність діагностованої астми у дорослих 
становить 4,3 % із коливанням від 0,2 % в Китаї до 21 % в Австралії. Розповсюдженість астми, 
діагностованої за наявністю свистячого дихання (маркеру астми) була майже вдвічі вищею.

Статистичні дані, які ми маємо в своєму розпорядженні стосовно України, не узгоджу-
ються із світовими показниками і є значно заниженими — пів відсотка. 

За результатами міжнародного епідеміологічного дослідження CORE, розповсюдженість 
«діагностованої лікарем астми» (зі слів респондентів) в нашій країні була майже в 6 разів мен-
ша (1,25 %), ніж було виявлено при скринінговому опитуванні що до симптомів (зокрема, сви-
стячого дихання, маркеру астми) (7,4 %). 

Проте, з іншого боку, визначення астми лише за наявністю респіраторних симптомів 
може завищувати глобальну поширеність астми, це особливо стосується бідних ресурсами 
країн з неадекватним доступом до медичних закладів, можливостей функціональної діагнос-
тики  та лікування.

В останніх керівництвах наголошується на те, що гіподіагностика астми є значною про-
блемою, але не меншею являється і її гіпердіагностика. У від 12-ти до 50 % хворих з «тяжкою 
БА» діагноз астми не підтверджується в подальшому.

Нещодавнє дослідження, проведене в Нідерландах, довело, що відсутність точності в ді-
агностиці астми в 54 % випадків призводить до її гіпо-, а в 34 % — до гіпердіагностики. Гіпо-
діагностика призводить до збільшення захворюваності та смертності, гіпер — до призначення 
непотрібного лікування, розвитку його небажаних проявів, збільшенню кошторису лікування. 

На рівні первинної медичної допомоги лікарі не завжди коректно виставляють діагноз 
астми, часто грунтуючись лише на респіраторних симптомах та даних фізикального обстежен-
ня. Якщо є можливість — і на однократному результаті спірометрії. 

Відсутність типових функціональних діагностичних критеріїв часто призволить до по-
милкового діагнозу та проведенння хибної терапії. 

Саме тому у випадках, що викликають утруднення, лікарі первинної ланки мають більш 
активно залучати можливості вторинного та третинного рівня надання медичної допомоги. 

Смертність від бронхіальної астми в Україні зменшується, що відповідає і світовим тен-
денціям (мабуть, це пов'язано з поліпшенням організації і якості лікування в важких екстре-
мальних ситуаціях.). Однак при високих цифрах поширеності і захворюваності на тлі відсутно-
сті даних про частку в загальній структурі астми її важких форм справжня причина смертності 
в зв'язку з бронхіальною астмою може бути замаскована ускладненнями астми з боку ендо-
кринної, серцево-судинної систем, розладів дихання уві сні та інших, а також від супутніх за-
хворювань, які загострились при важкій бронхіальній астмі.

За даними епідеміологічних досліджень в середньому половина пацієнтів з БА не можуть 
досягти або довгостроково підтримувати контроль БА. Якщо при цьому врахувати високу по-
ширеність даного захворювання і пов'язані з ним витрати, не викликає подиву той факт, що 
пошуку нових ефективних методів лікування БА приділяються значні зусилля і кошти.

У дітей до 18 років і у молоді астма може протікати як єдине захворювання. У дорослих і 
літніх найбільш частими супутніми захворюваннями при астмі є артеріальна гіпертензія, іше-
мічна хвороба серця, діабет, депресія і артрит. 

Таким чином, астму потрібно оцінювати як компонент складної поліморбідності і засто-
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совувати системний підхід до пацієнтів, щоб виключити фрагментацію медичної допомоги.
Все частіше в останні роки говорять, що астма - не єдиний діагноз, а клінічний синдром, 

гетерогенний за своїми проявами, патофізіологичними механізмами, особливостями запалення. 
Гетерогенна природа БА сьогодні підкреслюється в керівництві GINA в новому визна-

ченні захворювання, а в клінічну практику все більш активно впроваджується поняття фено-
типу БА, який слід враховувати при виборі схеми лікування.

Перспективним і об'єктивним методом ідентифікації фенотипів БА є кластерний аналіз. 
Це статистичний метод, який передбачає розподіл великої сукупності об'єктів на більш-менш 
однорідні групи, так звані кластери. Для того щоб віднести пацієнта до якого-небудь кластеру 
і вибрати відповідну схему терапії і адекватні дози препаратів, необхідно оцінити не тільки 
клінічні, але й біологічні параметри. 

З цією метою мають ширше використовуватися так звані біомаркери бронхіальної астми. 
Серед біомаркерів, що застосовуються вже досить давно, слід зазначити вміст оксиду азоту у 
видихуваному повітрі, визначення клітин запалення (еозинофілів, нейтрофілів) в індуковано-
му мокротинні, рівень еозинофілів і IgE в сироватці крові. 

Радикальні зміни відбулися в наших поглядах що до ведення саме легкої астми. 
Легка, особливо інтерміттуюча бронхіальна астма часто недооцінюється як пацієнтами, 

так і лікарями.  Рідкі, не тяжкі симптоми не погіршують значною мірою стан пацієнта, не об-
межують його життєдіяльність . 

Але саме при легкій астмі, яка лікувалась здебільшого бронхолітиками швидкої дії без 
уваги до призначення протизапальної терапії, виникають дуже тяжкі наслідки: більше, ніж у 
третини - тяжкі загострення, для 16 відсотків — біля фатальні, у 15–20 % - закінчуються смертю.

Другий важливий акцент що до диференційованого визначення та підходів до лікування 
астми 4–5 ступеню. 

Складна до терапії бронхіальна астма - залишається неконтрольованою незважаючи на 
призначення терапії відповідно 4–5 сходинці лікування. В багатьох випадках астма  виглядає 
як складна для терапії внаслідок впливу супутніх захворювань, модифікуючих факторів, які 
піддаються уточненню та корекції. 

Дійсно тяжка астма - залишається неконтрольованою незважаючи на проведення макси-
мально оптимізованої терапії як самої астми, так і виявлених супутніх захворювань.

Для діагностики та призначення лікування таких пацієнтів рекомендується залучення 
спеціалізованих високотехнологічних закладів охорони здоров’я третинного рівня, міждисци-
плінарної команди спеціалістів, що підвищує виявлення супутніх захворювань, їх лікування, 
визначення доцільності щодо проведення біологічної терапії, та поліпшує прогноз.

Що ж нового запропоновано в поточному перегляді GINA  відносно лікування? Основні 
моменти: 
• Застосування КДБА в монотерапії НЕ РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ!!! 
• Фіксована комбінація інгаляційного кортикостероїда в низьких добових дозах з формо-

теролом, що застосовується при потребі,  має перевагу вже починаючи із першої сходин-
ки ескалатору лікування астми. Запропоноване симптоматичне (при легкій астмі), або 
базисне застосування ІКС-вміщуючих препаратів переважно в низьких дозах. 

• Астма — гетерогенне захворювання, із різними, а не тільки еозинофільним,  механізмами 
запалення. І це необхідно приймати до уваги при корекції лікування. Тому при відсутно-
сті контролю при прийомі інгаляційних кортикостероїдів перед підвищенням дози про-
понуються подвійні або потрійні комбінації препаратів для базисної терапії (з доданням 
тривалої дії бета2-агоністів, модифікаторів лейкотриєнів, тіотропію).

• На п’ятій сходинці: перевага високим дозам інгаляційних кортикостероїдів в комбінації з 
тривалої дії бета2-агоністами  відтепер надається тільки тут. У пацієнтів з неконтрольовани-
ми симптомами і стійким обмеження прохідності дихальних шляхів, незважаючи на помір-
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ні або високі дози інгаляційних кортикостероїдів в комбінації з тривалої дії бета2-агоніста-
ми,  перевагу має додаткова терапія антихолінергічним препаратом тривалої дії тіотропієм. 
Ця опція в показаних випадках  має перевагу і пріоритет перед біологічною терапією.

• Базисна терапія оральними кортикостероїдами виключена із опцій, що мають перевагу. 
• У пацієнтів з тяжкою астмою, яка не контролюється терапією сходинок 4–5,  може бути 

корисним фенотипування за такими категоріями, як важка алергічна, аспірин індукова-
на, або еозинофільна  астма. Додаткова терапія, заснована на результатах фенотипування 
та характером запалення:

o У пацієнтів з тяжкою алергічною астмою з підвищеним рівнем імуноглобуліна  Е може 
спостерігатися позитивний ефект від додання омалізумаба (анти-IgE терапії); 

o Пацієнтім з тяжкою еозинофільною астмою може принести покращення додання анти 
інтерлейкін-5 терапії; 

• Додання азітроміцину — при наявності симптомів на тлі помірних-високих доз інгаля-
ційних кортикостероїдів в комбінації з тривалої дії бета2-агоністами;

• Оновлені рекомендації що до початкового лікування астми, стратегії зменшення терапе-
втичного навантаження (крок вниз), та для попередження бронхоспазму при фізичному 
навантаженні (ІКС/Формотерол).
В 2013 році була розроблена «Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах. 

Бронхіальна астма», яка була рекомендована до застосування наказом МОЗ України № 868 від 
08 жовтня 2013 року. В 2016 році  був запропонований перегляд Наказу, прийнятий рішен-
ням та рекомендований  Президією Національної академії медичних наук України, протокол 
№ 12/6 від 10.11.2016 р. як методичні рекомендації для планування, розробки, організації засо-
бів для покращення медичної допомоги хворим на бронхіальну астму.

 2018-2019 роки були урожайними на презентацію нових матеріалів останніх досліджень, 
їх висновків та узагальнень, які спонукають нас до зміни поглядів на ведення хворих з бронхі-
альною астмою. 

Вони викладені в основному звіті GINA перегляду 2019 року, додатку до основного звіту, 
матеріалах що до діагностики та ведення складної для лікування та тяжкої бронхіальної астми, 
панелі для впровадження рекомендацій в практику та багатьох наукових статтях. 

Організація, відповідальна за цю настанову — Національна академія медичних наук 
України.

Настанова містить положення, що відповідають чинному законодавству України.
До цієї настанови було внесено окремі зміни, зумовлені правовими вимогами та прийня-

тими в Україні гармонізованими нормативними документами.
Ця настанова застосовна як методичні рекомендації для планування, розробки, організа-

ції засобів для покращення медичної допомоги хворим на бронхіальну астму.
Юридична сила цієї настанови відповідає юридичній силі відповідних рекомендацій в 

США, Великій Британії та деяких інших країнах Європи, з якими гармонізовано розроблену 
настанову. Вона базується на останніх наукових досягненнях у цій галузі знань.

У рамках чинного законодавства ця настанова не має сили нормативно-правового акта, 
її положення є рекомендаціями. 

 
ОБГРУНТУВАННЯ

Бронхіальна астма — одна із найбільш важливих медико-соціальних проблем. Захворю-
вання уражує усі вікові категорії населення та при неефективному контролі призводить до 
значного порушення якості життя, а у частини випадків — до смерті хворих.

Стандартний підхід до діагностики та призначення терапії не завжди є ефективним у всіх 
хворих  Все частіше в останні роки говорять, бронхообструктивні захворювання, в тому числі 
астма — не єдиний діагноз, а клінічний синдром, гетерогенний за своїми проявами, патофізіо-
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логічними механізмами, особливостями запалення. 
Гетерогенна природа БА сьогодні підкреслюється в багатьох наукових публікаціях; її 

різноманітність відображується в керівництві GINA в новому визначенні захворювання, а в 
клінічну практику все більш активно впроваджується поняття фенотипу БА, який слід врахо-
вувати при виборі схеми лікування. 

Весь арсенал діагностичних досліджень і фенотипування проводиться для досягнення 
однієї мети — успішного лікування патології, нормальної якості життя.

Астму також потрібно оцінювати не окремо от супутніх захворювань, а як компонент 
складної поліморбідності і застосовувати системний підхід до пацієнтів, щоб виключити фра-
гментацію медичної допомоги.

Лікування хворих на астму має бути амбулаторним, на рівні первинної ланки. У важких 
терапевтичних випадках сімейні лікарі, дільничні терапевти повинні направляти пацієнтів у 
високоспеціалізовані заклади, де за допомогою сучасних діагностичних і терапевтичних мож-
ливостей таким пацієнтам можна допомогти.

З активною розробкою і впровадженням в клінічну практику нових лікарських фарма-
кологічних засобів і їх комбінацій гостро піднімається питання про раціональність їх викори-
стання з урахуванням порівняльної оцінки ефективності, безпеки і вартості в алгоритмі веден-
ня цього захворювання. 

Кожне клінічне рішення повинно базуватися на строго доведених наукових фактах. На-
ведені в даному документі терапевтичні рекомендації супроводжуються відповідними засадам 
доказової медицини помітками — рівень доказовості А, В, С, D (див. табл.А).

Таблиця А. Опис рівнів доказовості

Градація Джерело доказовості Сила настанов
A Рандомізовані 

контрольовані 
дослідження (РКД), 
Велика база даних.

Доказовість із кінцевих точок належного дизайну РКД, які 
продемонстрували закономірність знахідок в популяції, 
для якої розробляються рекомендації. Категорія А вимагає 
достатню кількість досліджень, в якій приймає участь 
достатня кількість учасників. 

B Рандомізовані 
контрольовані 
дослідження (РКД), 
Обмежена база даних

Доказовість із кінцевих точок посередницьких досліджень, 
які вміщують лише обмежену кількість учасників, post 
hoc за отриманими результатами та аналіз підгруп РКД, 
або мета-аналіз РКД. В цілому, категорія В застосовується, 
коли існує невелика кількість рандомізованих досліджень, 
вони невеликі за розміром, проводились на популяції, що 
відрізняється від цільової популяції, для якої розробляються 
рекомендації, або ці результати дещо суперечливі. 

C Нерандомізовані 
дослідження. 
Спостережливі 
дослідження.

Достовірність походить із неконтрольованих або неран-
домізованих досліджень або із спостережливих дослід жень.

D Панель консенсусних 
рішень

Ця категорія застосовується лише у випадках, коли цінність 
положень окремих керівництв нез’ясована, та докази 
клінічної літератури недостатні для того, щоб віднести 
результати до будь-якої категорії. Ця панель заснована 
на клінічній практиці або знаннях, які не відповідають 
вищезазначеним критеріям. 
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 1 .  ВИЗНАЧЕННЯ, ОПИС А ННЯ, ПАТ ОГ Е Н Е Т И Ч Н І 
МЕХА НІЗМИ БР ОНХІА ЛЬНОЇ АС ТМИ

1.1 Визначення:
Астма є гетерогенним захворюванням, зазвичай характеризується хронічним запален-

ням дихальних шляхів. Визначається рецидивуючими респіраторними симптомами, такими 
як свистяче дихання, задишка, скутість у грудній клітці та кашель, які змінюються з часом і за 
інтенсивністю, разом з варіабельним обмеженням потоку на видосі.

У МКХ-10 бронхіальна астма знаходиться у рубриці J45:
Астма (J45)
J45.0 Астма з перевагою алергічного компонента 
Алергічний: бронхіт, риніт з астмою, атопічна астма, екзогенна алергічна астма, сінна 

лихоманка з астмою
J45.1 Неалергічна астма
Ідіосинкратична астма, ендогенна неалергічна астма
J45.8 Змішана астма
Сполучення станів, указаних в рубриках J45.0 и J45.1
J45.9 Астма неуточнена
Астматичний бронхіт, БДУ, астма з пізнім початком 

1.2 Детальний опис бронхіальної астми

Астма є розповсюдженим запальним хронічним захворюванням дихальних шляхів, що 
вражає 1–18 % населення в різних країнах. Характеризується різноманітними симптомами: 
свистячим диханням, задишкою, скутістю у грудній клітці та кашлем, які змінюються з часом і 
за інтенсивністю , разом з варіабельною (мінливою) бронхообструкцією. Ці зміни часто викли-
кані такими факторами, як фізичні вправи, алергени або зовнішні подразники, зміна погоди, 
або респіраторні вірусні інфекції.

Симптоми і обмеження повітряного потоку можуть покращуватись самостійно або у 
відповідь на терапію, іноді можуть бути відсутніми протягом декількох тижнів або місяців. З 
іншого боку, пацієнти можуть відчувати епізодичні загострення астми, які можуть бути небез-
печними для життя і спричиняти значне навантаження на пацієнтів та суспільство. Астма, як 
правило, асоціюється з гіперчутливістю дихальних шляхів у відповідь на прямий або опосе-
редкований вплив подразників, і з хронічним запаленням дихальних шляхів. Ці особливості, 
як правило, зберігаються, навіть коли симптоми відсутні або функція легких в нормі, але мо-
жуть нормалізуватися під впливом лікування.

1.3 Фактори ризику розвитку та вираженості астми
Фактори ризику виникнення БА можна умовно розділити на фактори безпосередньо ор-

ганізму людини та фактори зовнішнього середовища (табл.1.1 ).
Генетика. Астма має складний спадковий патерн. В патогенезі астми залучено багато ге-

нів, різних в різних етнічних групах. Дослідження генів, асоційованих з розвитком БА спрямо-
ване на 4 основні напрямки: 

•  продукцію антитіл до алерген-специфічного IgE (атопія) 
•  вираженість бронхіальної гіперреактивності
•  виробку медіаторів запалення (цитокінів, хемокінів, факторів росту)
•  визначення співвідношення між імунною відповіддю між лімфоцитами Т-хелперами 

першого та другого типу. 
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Та блиця 1.1. Фактори, що впливають на розвиток та вираженість БА

Внутрішні фактори Фактори оточуючого середовища
•генетичні (генетична схильність до атопії, 

гіперреактивность дихальних шляхів, їх запалення)
•ожиріння
•стать
•недоношеність або народження із малим 

розміром для свого гестаційного віку 

•Алергени (всередині помешкання: кліщі хатнього 
пилу, алергени домашніх тварин — собак, котів, 
мишей), таргани, пліснява, грибкові алергени, 
дріжджі. Зовнішні: пилок, грибкові алергени

•Професійні сенсибілізатори та алергени 
•Інфекції (головним чином, вірусні)
•Мікробом
•Вплив тютюну (активне, пасивне паління)
•Забруднення внутрішнього та зовнішнього 

середовища
•Дієтичні фактори
•Стрес

Виявлено певна кількість хромосомних територій, пов’язаних з астмою. Наприклад, 
схильність до збільшення продукції загального IgE спільно успадковується із гіперреактив-
ністю дихальних шляхів; ген (або гени), які керують БГР, розташовані близько від головного 
локусу, який регулює рівень сироваткового IgE на хромосомі 5q. 

До того ж, гени, що відповідають зо схильність до БА — ті ж самі, що визначають від-
повідь на лікування. Наприклад, різновиди гену, який шифрує β2-адренорецептори, пов’язані 
з відмінностями відповіді на короткої дії β2-агоністи у різних людей, інші гени модифікують 
відповідь на кортикостероїди та антагоністи лейкотриєнових рецепторів. Таким чином, ге-
нетичні маркери важливі не тільки як фактори ризику в патогенезі БА, але й як визначники 
відповіді на лікування.

Стать. В дитинстві чоловіча стать — фактор ризику астми. До 14 років розповсюдженість 
БА у хлопчиків майже вдвічі перевищує дівчат. З віком різниця зменшується і в дорослому віці 
серед хворих на астму переважають жінки. Чому так — невідомо, можливо, грає роль різниця 
в розмірах легень та дихальних шляхів, які в дитинстві менші у хлопчиків. 

Фактори, які впливають на розвиток в ранньому віці. Наслідки шкідливого впливу 
певних факторів під час раннього розвитку підвищують ризик розвитку обструктивних за-
хворювань в подальшому житті. Недоношеність, низька вага при народженні, пришвидшене 
збільшення ваги незалежним чином пов’язані із стійкими змінами легеневої функції в ди-
тячому віці. Дослідження свідчать, що у дітей, народжених передчасно та з низькою вагою 
нижчий ОФВ1 та співвідношення ОФВ1/ФЖЕЛ. Усі ці фактори збільшують ризик астми в 
дитячому віці.

Ожиріння. Розповсюдженість БА більша серед людей з ожирінням (ІМТ>30 кг/м2), зо-
крема серед жінок із абдомінальним типом ожиріння, ніж серед людей з нормальною вагою. 
Можливі причини — зміни механіки дихання при ожиріння, розвиток про-запального фону 
при ожирінні, при ожирінні більше супутніх захворювань, вплив генетичних, гормональних, 
нейрогенних факторів.

Депресія. Часта супутня патологія при БА, системний огляд та мета-аналіз 6-ти проспек-
тивних досліджень з періодом спостереження від 8 до 20 років показав що депресія на 43 % 
збільшує ризик розвитку астми в дорослому віці. 

Професійні чинники. Астма — найбільш розповсюджене професійне захворювання в 
індустріальних країнах. 15 % випадків астми серед людей працездатного віку викликаються 
професійними шкідливостями. Більше 300 професійних чинників пов’язані з БА: високо ре-
активні маленькі молекули (ізоціиніди), подразники, які спотворюють відповідь дихальних 
шляхів, імуногени (солі платини), біологічні продукти рослин та тварин, які стимулюють про-
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дукцію IgE ( борошно, лабораторні гризуни, дерев’яний пил,…). Професії збільшеного ризику 
що БА: робітники у сфері сільського господарства, працюючі із лабораторними тваринами, 
художники, прибиральники, виробники пластику. В більшості випадків професійна астма — 
імунологічно обумовлена, з латентним періодом тривалістю від місяців до років після кон-
такту з чинником. Залучаються як IgE, так і клітинно-медийовані алергічні реакції. Атопія та 
паління підвищують ризик професійної сенситизації. Найбільш ефективний метод попере-
дження професійної астми — виключити або зменшити експозицію професійних чинників. 
Однак, якщо професійна астма вже розвинулась, у більшості пацієнтів вона продовжується 
навіть після виключення впливу чинника.

Інфекції. Визначається зв’язок між інфекуванням окремими вірусами в дитинстві та по-
чатком астми. Респіраторні синцитіальні віруси (РСВ), риновіруси людини, віруси парагрипу 
викликають астма-подібні симптоми у дітей. Згідно низки довготривалих проспективних до-
сліджень у дітей, госпіталізованих із підтвердженою РСВ інфекцією, у приблизно 40 % дітей 
продовжувалось свистяче дихання або розвивалась астма в подальшому. З іншого боку, деякі 
респіраторні інфекції в ранньому дитячому віці , включаючи кір, та навіть РСВ, захищали від 
розвитку астми в подальшому житті. 

Згідно «гігієнічної гіпотези» інфекції в ранньому дитинстві впливають на розвиток імун-
ної системи дитини «не-алергічними» шляхами, що призводить до зменшення ризику розвит-
ку астми та інших алергічних захворювань. Такий механізм може пояснити існуючі асоціа-
ції між розміром родини, порядком народження, відвідуванням дитячих закладів та ризиком 
астми. Так, у дітей, в кого є старші брати та сестри, хто відвідує дитячі заклади вище ризик 
інфекційний захворювань, але а подальшому кращий захист проти розвитку алергічних захво-
рювань, включаючи астму. 

Останні дослідження вказують, що мікробом (набір мікроорганізмів та їх генетичного 
матеріалу) як самого організму, так і оточуючого його середовища, можуть сприяти розвитку 
та/або попередженню алергічних захворювань та астми. 

Взаємовідносини між атопією та вірусною інфекцією складні. Атопічний стан може 
впливати на відповідь нижніх дихальних шляхів на вірусні інфекції; вірусні інфекції потім 
можуть впливати на розвиток алергічної сенсибілізації; взаємодія може статись при одночас-
ному впливі алергенів та вірусів. Однак, більш ймовірно, що алергічна сенсибілізація в перші 
3 роки життя передує свистячому диханню, пов’язаному із вірусною інфекцією і саме алергія 
може бути причинним фактором.

 Соціально-економічні фактори. Будь де бідність асоціюється із хворобами. Раніше вва-
жали, що астма, на відміну від інших захворювань, більше розповсюджена в заможних країнах. 
Однак, результати досліджень останніх років визначили позитивний зв’язок між низьким со-
ціально-економічним станом людини та ризиком свистячого дихання, незалежно від розвитку 
країни. Це означає, що між факторами ризику розвитку цього захворювання існують більш 
складні взаємини, якісь із них виконують захисну функцію, якісь — причинну. 

Стрес. Розповсюдженість астми збільшується серед людей із низькими доходами, що 
мешкають на околицях, де в родинах високий рівень стресу. Існує зв’язок між стресом в роди-
ні, з яким дитина стикається починаючи від народження, з першого року життя до раннього 
шкільного віку та збільшеним ризиком розвитку астми у дітей шкільного віку. У таких дітей 
визначається низький рівень кортізолу у відповідь на гострі стресуючі фактори (що може бути 
простим, однобічним поясненням збільшення розповсюдженості БА). 

Паління. Вплив тютюнного диму на дитину, як до народження, так і після підвищує ри-
зик виникнення астма-подібних симптомів в ранньому дитинстві. Доведено, що куріння ма-
тері під час вагітності впливає на розвиток дихальної системи плоду. У дітей від матерів, які 
палили під час вагітності, ризик виникнення захворювань, що супроводжуються свистячим 
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диханням в перший рік життя збільшується в 4 рази. Пасивне паління також збільшує ризик 
захворювань нижніх дихальних шляхів в дитинстві. 

У хворих на БА паління прискорює погіршення функції легень, погіршує відповідь на 
інгаляційні та системні кортикостероїди (такі хворі менш чутливі до КС), зменшує можливість 
досягнення достатнього контролю БА.

Забруднення повітря (у помешканні та зовні). У дітей, що зростали у забрудненому се-
редовищі, визначається принижена легенева функція. Вплив зовнішніх забруднювачів досто-
вірно збільшує захворюваність на БА і у дітей, і у дорослих. Подібний вплив чинять і побутові 
агенти (дим та пара від газу, продуктів згоряння біопалива, які застосовуються у побуті, цвіль, 
таргани), але роль забруднення повітря як причина астми досі дискутується. Нещодавній ме-
та-аналіз показав, що мешкання або перебування в школі в місцях, із щільним транспортним 
навантаженням збільшує захворюваність та хворобливість дітей на БА та свистяче дихання.

Дієта. Часом харчування матері під час вагітності може бути чинником виникнення 
алергії та астми у дитини. На сьогодні не існує доказів, що вживання будь-якої специфічної 
їжі під час вагітності збільшує ризик астми. Однак, спостереження останніх років показали, 
що вживання матерями продуктів, які вважаються алергенними (арахіс та молоко) асоціюва-
лось із зменшенням алергії та астми у нащадків. Це підтвердило також велике дослідження в 
Данії, де вживання вагітними арахісу, горіхів та/або риби зменшувало ризик астми у нащадків.

Є дані, що ожиріння матері, набір ваги під час вагітності збільшують ризик астми у май-
бутньої дитини. Нещодавній мета аналіз 14-ти досліджень показав, що збільшення ваги матері 
на кожний 1 кг/м2 на 2–3 % збільшує шанси астми у дитини. Високий гестаційний приріст ваги 
асоціюється з високими шансами свистячого дихання та астми. Однак, необхідно уникати не-
контрольованого зменшення ваги у вагітних. 

Після пологове харчування, зокрема, під час грудного годування, та ризик розвитку аст-
ми наразі досліджується. Відомо, що діти, яких годують сумішами, які містять цільне коров’я-
че молоко або протеїни сої частіше мають свистяче дихання в ранньому дитинстві, ніж ті, кого 
годують грудним молоком.

Є дані що до збільшене вживання обробленої їжі та зменшення антиоксидантів (у вигляді 
фруктів, овочем), збільшення омега-6-поліненасичених жирних кислот (маргарин, рослинна 
олія) та зменшення омега 3- полі ненасичених жирних кислот (жирні сорти риби) асоціюють-
ся із збільшенням астми та атопічних захворювань. 

Вітамин D. Є докази, що прийом матір’ю вітамінів D та Е асоціюється із зменшенням 
ризику свистячого дихання у дітей. Це не підтверджено рандомізованими контрольованими 
дослідженнями.

Парацетамол (ацетамінофен). Є дані, що до зв’язку вживання парацетамолу дітьми або 
в період вагітності та астмою у дітей. Але важко визначити, чи парацетамол, який у дітей за-
звичай призначається при респіраторних інфекціях, чи самі респіраторні інфекції сприяють 
розвитку астми, або вони самі є раннім проявом астми. В проспективному когортному до-
слідженні прийом парацетамолу не асоціювався с діагнозом БА (при виключенні призначень 
препарату для лікування респіраторних інфекцій, або коли парацетамол призначався для ста-
нів, не пов’язаних з органами дихання). Часте застосування парацетамолу вагітними асоціюва-
лось із астмою у їх дітей, але непричинні асоціації не виключені.

1.4 Механізми астми 
1.4.1 Запалення дихальних шляхів
Клінічний діапазон астми різноманітний і обумовлюється різним клітинним патерном. 

Однак, характерною установчою ознакою БА є хронічне запалення дихальних шляхів, яке збе-
рігається навіть в асимптоматичні періоди, і на сьогодні взаємозв’язок між тяжкістю астми та 
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Та блиця 1.2. Запальні клітини в дихальних шляхах при астмі.

Тип клітин Дія 
Опасисті клітини в слизовій При активації — вивільнення медіатора бронхоконстрікції 

гістаміну, цистеїнілових лейкотриєнів та простогландину D. Ак-
тивуються алергенами через високо споріднені IgE рецептори, так 
само як осмотичними стимулами, які призводять до викликаного 
фізичним навантаженням бронхоспазму, та нейронними зв’язками

Еозинофіли Зазвичай присутні у збільшеній кількості в дихальних шляхах 
у хворих на БА. Вивільняють основні протеїни, які можуть 
пошкоджувати епітелій дихальних шляхів. Продукують 
цистеїнілові лейкотриєни та фактори росту. В рідких випадках 
стероїд-резистентної астми з еозинофілією, анти-інтерлейкін-5 
антитіла можуть зменшити загострення астми

Т-лімфоцити В збільшеній кількості присутні в дихальних шляхах у хворих на БА. 
Вивільняють специфічні цитокіни, в тому числі інтерлейкін (IL)4, 5, 9 
та 13, які «диригують» еозинофільним запаленням та продукцією IgE 
В-лімфоцитами. Підвищення активності Тh2 клітин може бути обу-
мовленим, зокрема, зменшенням регуляторних Т-клітин, які, зазвичай, 
пригнічують Тh2 клітини. При тяжкій астмі також спостерігається 
збільшення природжених Т клітин 2 типу (ILC2), Th 1 та Th 17 клітин.

Дендритні клітини Підбирають алергени з поверхні дихальних шляхів та мігрують в 
регіональні лімфатичні вузли, де разом з регуляторними Т-клітинами 
стимулюють продукцію Тh2 клітин наївними Т-клітинами

Макрофаги В збільшеній кількості присутні в в дихальних шляхах у хворих на 
БА. При активації алергенами через низько-афінні IgE рецептори 
виділяють медіатори запалення та цитокіни, що збільшують 
запальну відповідь, особливо при тяжкій астмі.

Нейтрофіли Їх кількість в дихальних шляхах та мокроті збільшуєть-
ся у хворих з тяжкою астмою та у курящих астматиків. 
Пато фізіологічна роль цих клітин не визначена, збільшен-
ня їх кількості може бути обумовлена кортикостероїдною
 тера пією.

інтенсивністю запалення чітко не визначений. Запалення уражує дихальні шляхи на всіх рів-
нях, включаючи, у більшості пацієнтів, верхні дихальні шляхи та ніс, проте його фізіологічні 
наслідки найбільш виражені в бронхах середнього калібру.

Основні запальні клітини в дихальних при БА шляхах (табл.1.2)

 Характерний патерн запалення при астмі і при інших алергічних захворюваннях подіб-
ний: активація опасистих клітин, збільшення кількості активованих еозинофілів, збільшення 
кількості інваріантів рецепторів Т-клітин, натуральних Тh2 лімфоцитів, які вивільняють меді-
атори, що викликають симптоми (Табл. 1.3).

 1.4.2 Ключові клітинні медіатори при астмі
На сьогодні відомо більше 100 різних медіаторів, які залучаються при БА і опосередкову-

ють комплекс запальної відповіді дихальних шляхів (Табл. 1.4).

1.4.3 Структурні зміни в дихальних шляхах
Додатково до запальної відповіді, в дихальних шляхах при астмі відбуваються характерні 

структурні зміни («ремоделювання») (Табл. 1.5). Деякі з цих змін пов’язані із тяжкістю перебі-
гу захворювання і можуть призводити до відносно незворотного звуження дихальних шляхів. 
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Таблиця 1.4. Ключові медіатори при БА

Медіатори Дія

Хемокіни Грають роль в рекрутації запальних клітин в дихальні шляхи; головним чином 
виражені в епітелії дихальних шляхів. ССL11 (еотоксін) — відносно селективний до 
еозинофілів; ССL17 (хемокінові ліганди) та ССL22 рекрутують Th 2 клітини

Цистеїнілові 
лейкотриєни 

Потужні бронхоконстриктори та про-запальні медіатори, походять, головним 
чином із опасистих клітин та еозинофілів. Це єдині медіатори, пригнічення яких 
асоціюється із покращенням легеневої функції та зменшенням симптомів БА

Цитокіни «Диригують» запальною відповіддю та обумовлюють тяжкість астми.
Важливі цитокіни:
• IL-1β та TNF-α — підсилюють запальну відповідь
• GM-CSF (гранулоцит-макрофаг-колонієстимулюючий фактор) — подовжує 

виживаність еозинофілів і дихальних шляхах 
• Цитокіни — похідні Th 2:
• IL-5 — потрібний для диференціації та виживання еозинофілів
• IL-4 — важливий для диференціації Th 2 клітин та експресії IgE
• IL-13, потрібний для експресії IgE. Показано, що у хворих БА, відібраних за Th -2 

профілем, анти IL-5, анти IL-13 та анти IL-4 та 13 антитіла спричиняють незначне 
покращення 

Гістамін Виділяється опасистими клітинами, приймає участь в бронхоспазмі та запальній 
відповіді. Однак, антигістамінні грають незначну роль в лікуванні астми внаслідок 
їх обмеженої ефективності та розвитку толерантності 

Оксид азоту Потужній вазодилятатор, продукується головним чином при діяльності 
індукованої оксид азотної синтетази в епітелії дихальних шляхів

Простаглан-
дин D2

Бронхоконстриктор, походить головним чином із опасистих клітин. Залучається в 
набір Th 2 в дихальних шляхах. 

Та блиця 1.3. Структурні клітини в дихальних шляхах у хворих БА

Тип клітин Дія 

Клітини епітелію дихальних 
шляхів

Контактують з оточуючим середовищем. У відповідь на фізичне 
ураження виділяють багато запальних протеїнів, цитокінів, хемокінів, 
ліпідних медіаторів. З ними також взаємодіють віруси, подразники, що 
містяться в повітрі. 

Клітини гладеньких м’язів 
дихальних шляхів

Виявляється гіперплазія та гіпертрофія цих клітин, вивільнення таких 
же запальних протеїнів, як і клітини епітелію 

Клітини ендотелію Грають роль в рекрутуванні запальних клітин із циркуляторного 
русла в дихальні шляхи

Фібробласти і 
міофібробласти

Продукують компоненти сполучної тканини (колаген, протеоглікани, 
які залучаються при ремоделюванні дихальних шляхів

Нерви дихальних шляхів Холінергічні нерви в дихальних шляхах можуть активуватись 
рефлекторними подразниками і викликати бронхоспазм та секрецію 
слизу. Сенсорні нерви, які можуть бути сенсибілізовані запальними 
стимулами, включаючи нейротрофіли, викликають рефлекторні зміни 
та симптоми (кашель, відчуття скутості грудної клітки) та можуть 
виділяти запальні нейропептиди 
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Та блиця 1.5. Структурні зміни в дихальних шляхах при БА

Тканина Зміни при БА
Субєпітеліальний фіброз Наслідок накопичення колагену та протеогліканів під базальною 

мембраною; виявляється у більшості хворих БА, навіть до початку 
симптомів. Фіброз із накопиченням колагену та протеогліканів 
також відбувається в інших прошарках стінки дихальних шляхів

Збільшення гладеньких м’язів 
дихальних шляхів

Наслідок як гіпертрофії (збільшення розміру клітин) та гіперплазії 
(посилення проліферації клітин), що спричиняє потовщення 
стінки дихальних шляхів. Цей процес співвідноситься із тяжкістю 
захворювання, викликається запальними медіаторами (наприклад, 
фактором росту)

Збільшення судин в стінки 
дихальних шляхів 

Підсилює вплив фактору росту (фактору росту судинного ендоте-
лію), YKL-40 та тканинного фактору та може сприяти потовщен-
ню стінки дихальних шляхів

Гіперсекреція слизу Внаслідок збільшення кількості келихоподібних клітин в епітелії 
дихальних шляхів та збільшення розміру підслизових залоз

Їх можна представити як «ремонт» у відповідь на хронічне запалення, або вони можуть відбу-
ватись незалежно від запалення.

1.4.4 Патофізіологія БА
Звуження дихальних шляхів
Звуження дихальних шляхів призводить до виникнення симптомів та фізіологічних змін 

при астмі; ймовірно, воно є додатковим фактором в розвитку ремоделювання. У звуженні ди-
хальних шляхів відіграють роль:

•  Скорочення гладеньких м’язів дихальних шляхів: у відповідь на багаточисельні запальні 
медіатори та нейротрансмітери; основний механізм звуження дихальних шляхів

•  Набряк дихальних шляхів: в результаті збільшеного мікросудинного просочування у від-
повідь на медіатори запалення. Особливо важливий під час загострень

•  Потовщення дихальних шляхів: результат структурних змін («ремоделювання»). Не пов-
ністю зворотнє при застосуванні існуючої терапії, набуває чинності при більш тяжкому 
перебігу. 

•  Гіперсекреція слизу: наслідок збільшеного слизjутворення та запального ексудату; може 
призводити до закупорки просвіту дихальних шляхів (слизова пробка)

Гіперреактивність дихальних шляхів
Характерна функціональна аномалія при астмі, наслідок звуження дихальних шляхів у 

хворого на БА у відповідь на стимулюючий вплив, нешкідливий для здорових осіб. Призво-
дить до мінливого обмеження їх прохідності та періодичних симптомів. Пов’язана як із запа-
ленням, так і з відновленням дихальних щляхів, частково зворотня при лікуванні. Механізми 
гіперреактивності дихальних шляхів не достеменно вивчені. На сьогодні відомі:

•  Надмірне скорочення гладеньких м’язів дихальних шляхів: вірогідно, внаслідок збільшен-
ня об’єму та/або скоротливості клітин гладеньких м’язів

•  Розчіплення конструкції дихальних шляхів: результат запальних змін стінки дихальних 
шляхів, які можуть призводити до надмірного звуження дихальних шляхів, втрати мак-
симальної фази плато при скороченні (яке є в нормальних дихальних шляхах при інгаля-
ції речовин, що викликають бронхоконстрикцію)

•  Потовщення стінки дихальних шляхів: набряк та структурні зміни посилюють звуження 
внаслідок скорочення гладеньких м’язів
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•  Сенсорні нерви: сенситизуються запаленням, що призводить до перебільшеної бронхо-
констрикції у відповідь на сенсорні стимули 

1.4.5 Спеціальні механізми в специфічній ситуації
Загострення. Швидкоплинні погіршення астми можуть виникати внаслідок впливу фак-

торів ризику симптомів БА, або «тригерів» (наприклад, фізичне навантаження, холодне по-
вітря, забруднене повітря, навіть певні погодні умови (гроза разом з пилком)). Більш тяжкі 
погіршення астми пов’язані з вірусними інфекціями верхніх дихальних шляхів (зокрема, ри-
новірусами та респіраторними синтиціальними вірусами) та/або впливом алергену. Інфекції 
та вплив алергену збільшують запалення в нижніх дихальних шляхах (гостре або хронічне), 
яке може тривати протягом декількох днів або тижнів.

Нічна астма. Механізми, за участю яких астма погіршується вночі, достеменно невідомі; 
але можна припустити вплив циркадніх ритмів циркулюючих гормонів (епінефрину, кортизо-
лу та мелатоніну) та нервових механізмів (холінергічного тонусу). Збільшення запалення при 
астмі в нічний час може віддзеркалювати зменшення ендогенних протизапальних механізмів.

Незворотнє (фіксоване) обмеження прохідності дихальних шляхів. У окремих хворих 
з тяжкою довготривалою БА розвивається прогресуюче обмеження дихальних шляхів, не пов-
ністю зворотнє при застосуванні наявних на сьогодні терапевтичних можливостей. Воно може 
відображувати структурні зміни дихальних шляхів (табл. 1.4). Таких пацієнтів можна відне-
сти до групи хворих з перехрестом астми та ХОЗЛ (АХП). Вірогідно, механізми його розвитку 
різноманітні. Наприклад, довготривалі дослідження припустили, що у більш ніж половини 
хворих з стійким обмеженням прохідності дихальних шляхів в дорослому віці, витоки цього 
обмеження полягають у швидкому падінні ФЗД від нормальних показників в дитячому віці, 
тоді як друга половина мала нормальну динаміку падіння ФЗД від початково низької ФЗД в 
ранньому дорослому віці. 

Тяжка для лікування астма. Причини, чому у окремих пацієнтів розвивається астма, 
яку важко лікувати, яка недостатньо відповідає на лікування кортикостероїдами, недостатньо 
зрозумілі. Розповсюджена думка — це наслідок поганої прихільності до терапії, психологічні 
та психічні розлади. Однак, в деяких випадках генетичні фактори можуть робити свій внесок, 
оскільки багато з цих пацієнтів мають тяжку для лікування астму скоріше з самого початку за-
хворювання, ніж вона розвивається при прогресуванні більш легкої її форми. У таких хворих 
можливо запалення периферичних дихальних шляхів, яке призводить до їх закриття, утво-
рення повітряних пасток та гіперінфляції. Хоча патофізіологічно така астма подібна іншим 
формам захворювання, при ній більше нейтрофілів, більше залучення дрібних бронхів, більші 
структурні зміни, ніж у інших пацієнтів. 

Куріння та астма. У курящих пацієнтів більш важко досягти та підтримувати контроль 
БА, більш часті загострення та госпіталізації, більш швидке падіння ФЗД та підвищений ризик 
смерті, ніж у хворих БА, хто не палить. У курців з БА визначається переважно нейтрофільний 
патерн запалення в дихальних шляхах та погана відповідь на лікування кортикостероїдами.

Ожиріння та астма. Збільшеній розповсюдженості БА у хворих з ожирінням сприяють:
• Механічні зміни
•  Розвиток про-запального стану, із збільшеною продукцією про-запальних цитокінів та хе-

мокінів, більш високий оксидантний стрес, підвищений рівень лептіну та зменшений — 
адіпонектину

•  Більш висока частота супутньої патології — гастроезофагального рефлексу, обструктив-
ного сонного апное та метаболічного синдрому

•  Спільні етіологічні фактори (генетичні та впливи в внутрішньоутробний період)
•  Дієтичні фактори та фактори зовнішнього середовища
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Застосування системних кортикостероїдів та малорухомий спосіб життя сприяє розвит-
ку ожиріння у хворих на тяжку БА, але, в багатьох випадках, ожиріння передує розвитку астми.

Астма фізичного навантаження. Збільшення вентиляція при фізичному навантаженні 
спричиняє підвищення осмолярності вистілаючої рідини в дихальних щляхах, що, в свою чер-
гу, подразнює поверхню опасистих клітин, вони вивільняють медіатори (лейкотриєн D4), що 
призводить до бронхоспазма. У професійних спортсменів тривалий вплив факторів зовніш-
ньої середи під час тренування також може сприяти розвитку бронхіальної гіперреактивності 
та астми в результаті пошкодження епітелію, запальних та структурних змін в дихальних шля-
хах (ремоделювання). Такі зміни виявляються у професійних спортсменів навіть при відсутно-
сті гіперреактивності дихальних шляхів.

Аспірин-індуктоване захворювання дихальних шляхів. Цей чітко визначений фенотип 
пов’язаний з непереносимістю інгібітору циклооксігенази-1 та збільшеним вивільненням 
цистеініл-лейкотриєнів у відповідь на збільшену експресію синтетази лейкотриєну С4 в опас-
истих клітинах і еозинофілах. 

1.5 Фенотипи астми 
Астма є гетерогенним захворюванням, з різними процесами, які лежать в основі захво-

рювання. Відомі кластери демографічних, клінічних та/або патофізіологічних характеристик 
часто називають «астма-фенотип». Для пацієнтів з більш тяжким перебігом астми запропо-
новані окремі засновані на фенотипі схеми лікування. Однак, не визначено потужних зв’язків 
між специфічними патофізіологічними ознаками та конкретними клінічними патернами або 
відповіддю на лікування. Для розуміння доречності клінічного застосування класифікації аст-
ми за фенотипами потрібні подальші дослідження.

Була розпізнана велика кількість фенотипів. Деякі з найбільш поширених:
•  Алергічна астма: це найбільш легко визначаємий фенотип астми, який часто починаєть-

ся в дитинстві і пов’язаний з попереднім та/або сімейним анамнезом алергічних захво-
рювань, таких як екзема, алергічний риніт, та харчовою або медикаментозною алергією. 
Дослідження індукованого мокротиння таких хворих до лікування часто виявляє еози-
нофільне запалення дихальних шляхів. Пацієнти з цим фенотипом астми, як правило, 
добре відповідають на лікування інгаляційними кортикостероїдами (ІКС).

•  Неалергічна астма: деякі дорослі мають БА, не асоційовану з алергією. Клітинний про-
філь в мокроті таких пацієнтів може бути нейтрофільний, еозинофільний або низь-
ко-гранулоцитарний, який містить невелику кількість запальних клітин. Пацієнти з неа-
лергічною астмою слабко відповідають на лікування ІКС.

•  Астма з пізнім початком: у дорослих, переважно у жінок, симптоми БА вперше з`явля-
ються у дорослому віці. Ці пацієнти, як правило, без алергологічного анамнезу, відносно 
резистентні до терапії кортикостероїдами, та потребують більш високих доз ІКС. 

•  Астма з фіксованою бронхообструкцією: у деяких пацієнтів з довготривалою астмою 
розвивається фіксована бронхообструкція, яка пов’язана з процесами ремоделювання в 
дихальних шляхах.

•  Астма з ожирінням: деякі пацієнти з астмою та надлишковою масою тіла можуть мати 
респіраторні симптоми і невелике еозинофільне запалення дихальних шляхів.
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2.  ДІА ГНО С ТИКА БР ОНХІА ЛЬНОЇ АС ТМИ.
2.1 Постановка попереднього діагнозу бронхіальної астми
Постановка діагнозу БА базується на визначенні респіраторних симптомів, таких як сви-

стяче дихання, задишка, скутість грудної клітки та кашель, та варіабельній бронхообструкції 
(Табл. 2.1). Патерн симптомів важливий, однак респіраторні симптоми можуть бути пов’язані 
із іншими гострими або хронічними захворюваннями, окрім БА. Для підтвердження діагнозу 
БА корисним є документування симптомів під час першого звернення пацієнта (Табл. 2.1), 
тому що притаманні астмі ознаки можуть покращуватись або спонтанно, або під впливом лі-
кування, і часто підтвердити діагноз астми у пацієнта, який розпочав терапію контролюючими 
засобами, більш складно.

2.1.1 Патерни респіраторних симптомів, які характеризують астму:
•  Наступні особливості типові для астми:
•  Наявність більше одного симптому (хрипи, утруднене дихання, кашель, скутість грудної 

клітини), особливо у дорослих.
•  Симптоми часто погіршуються вночі або під ранок.
•  Симптоми змінюються в часі і за інтенсивністю.
•  Симптоми провокуються вірусними інфекціями (застуди), фізичними вправами, впли-

вом алергенів, змінами в погоді, сміхом, або подразниками, такими як вихлопи автомо-
більних газів, тютюновий дим або сильні запахи.

2.1.2 Особливості, які зменшують ймовірності того, що респіраторні симптоми 
обумовлені астмою:

•  Ізольований кашель без будь-яких інших респіраторних симптомів.
•  Хронічне виділення мокроти.
•  Задишка, пов’язана із запамороченням, маренням або периферичними парестезіями.
•  Біль у грудях.
•  Задишка з шумним вдихом, викликана фізичним навантаженням.
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Зворотність бронхообструкції може бути втрачена під час вірусних інфекцій. Якщо її немає 
при первинному огляді, наступний крок залежить від доступності терту та невідкладності 
лікування. Див. Табл 2.5 для діагностики БА у пацієнтів, які вже отримують контролюючу 
терапію.

  • задокументовати свистяче дихання (якщо є)
  • персональний анамнез атопії
  • анамнестичні записи варіабельності ПШВ    

або ОФВ1

Висока ймовірність БА

Підозра що до БА

Добра відповідь

АСТМА

ПІДТВЕРДЖЕНО 
ІНШИЙ ДІАГНОЗ

Початкове 
лікування

Погана 
відповідь

Погана 
відповідь

Добра 
відповідь

Інший діагноз 
малоймовірний

Проміжна ймовірність БА Низька ймовірність БА

Дослідити інший 
діагноз/лікувати інше, 
найбільш вірогідне 
захворювання 

Об’єктивна оцінка 
відповіді (ФЗД, 

рахунок симптомів)

Призначити 
підтримуючу дозу. 
Надати поради що до 
самоспостереження. 

Організувати 
подальше 

спостереження

Підозра що до астми
Уважний нагляд (якщо 
немає симптомів) або 
розпочати лікування 
та об’єктивно оцінити 

відповідь

Об’єктивна оцінка 
відповіді (ФЗД, 

рахунок симптомів)

Дослідження 
бронхообструкції
Спірометрія+тест 

на зворотність 
бронхообструкції

Обстежити
Варіабельність
•зворотність
•граіфік ПШВ
•провокаційний 
тест

Тести на еозинофільне 
запалення або атопію
• FeNO
• еозинофіли крові
• шкірні прик-тести, IgE

Респіраторні симптоми: свистяче дихання, кашель, задишка, відчуттям скутості грудної клітки

Клінічна оцінка (за анамнезом, попередніми записами в карточці):
Взяти до уваги:

  • періодичні симптоми 
  • варіабельність симптомів  
  • відсутність симптомів альтернативних  

 діагнозів

Та блиця 2.1. Діагностичний алгоритм БА.

admin
Highlight
тесту
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Т а б л и ц я 2.2. Діагностичні критерії астми у дорослих

Діагностичні ознаки Критерії постановки діагнозу астми
Анамнез варіабельності респіраторних симптомів
Хрипи, задишка, скутість грудної клітини, 
кашель.
Описані симптоми можуть варіювати.

•У загальному випадку ≥ 1 респіраторного симптому 
(у дорослих ізольований кашель рідко спричинений 
БА)
• Симптоми варіюють в часі та за інтенсивністю
• Симптоми часто погіршуються вночі або зранку
• Симптоми часто викликані фізичним навантаженням, 
сміхом, алергенами, холодним повітрям
• Симптоми часто з’являються або погіршуються при 
вірусних інфекціях

Підтверджена варіабельність бронхообструкції
Документована варіабельність легеневої 
функції * (один або більше з наведених 
нижче тестів) 
Задокументоване обмеження прохідності 
дихальних шляхів (бронхообструкція)*

Чим більше варіабельність, тим більше даних за 
діагноз БА
Принаймні один раз в ході діагностичного процесу, 
при зниженні ОФВ1 відмічається зменшення ОФВ1/
ФЖЄЛ (в нормі зазвичай > 0.75-0.80 у дорослих)

Позитивний тест на зворотність 
бронхообструкції в пробі з бронхолітиком 
(кращий ефект при відміні препаратів 
перед тестом: КДБА ≥4 годин, ТДБА ≥15 
годин)

Дорослі: збільшення ОФВ1 на > 12 % і > 200 мл від 
вихідного, через 10-15 хвилин після 200-400 мкг 
сальбутамолу або еквіваленту (більш достовірно, якщо 
збільшується > 15 % і > 400 мл)

Надмірна варіабельність ПШВ при 
моніторуванні 2 рази на день протягом 2 
тижнів* 

Дорослі: Середньодобова варіабельність ПШВ > 10 % **

Значне покращення легеневої функції після 
4х тижнів протизапальної терапії

Дорослі: збільшення ОФВ1 на > 12 % і> 200 мл (або 
ПШВ більше > 20 %) від вихідних даних після 4х 
тижнів лікування, за відсутності респіраторних 
інфекцій

Позитивний тест з фізичним 
навантаженням*

Дорослі: різке зниження ОФВ1> 10 % і > 200 мл від 
вихідного рівня

Позитивний бронхопровокаційний 
тест (зазвичай виконується тільки для 
дорослих)

Різке зниження ОФВ1 від вихідного рівня на ≥20 % 
після інгаляції стандартних доз метахоліну або 
гістаміну, або на ≥ 15 % при гіпервентиляції, у 
відповідь на інгаляції гіпертонічного розчину або 
маннітолу 

Надмірні коливання легеневої функції між 
візитами * (менш надійне)

Дорослі: зміна ОФВ1 на> 12 % і > 200 мл між візитами, 
за відсутності респіраторних інфекцій

* тести можна повторити під час симптомів або рано вранці.
** добова варіабельність ПШВ вираховується: (найбільше значення за добу — найменше значен-

ня)/ середнє між добовим найбільшим та найменшим значенням, та як середнє за один тиждень

Якщо зворотності бронхообструкції немає при первинному огляді, наступний крок зале-
жить від доступності тесту та невідкладності лікування. В гострій ситуації призначається 
протиастматичне лікування з повторним діагностичним тестуванням протягом наступ-
них декількох тижнів (Табл. 1-4), але, оскільки інші стани можуть вдавати астму, діагноз 
потрібно веріфікувати якнайшвидше.
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2.2 Анамнез та сімейний анамнез
Початок респіраторних симптомів у дитинстві, анамнез алергічного риніту або екземи, 

сімейний анамнез астми або алергії підвищує ймовірність того, що респіраторні симптоми 
обумовлені астмою. Але ці особливості не є специфічними для астми та не є характерними 
при усіх фенотипах захворювання. Пацієнти з алергічним ринітом чи атопічним дерматитом 
повинні бути опитані про наявність респіраторних симптомів.

2.3 Загальний огляд
При фізикальному обстеженні у хворих з БА може не виявлятися патологічних змін. 

Аускультативно часто вислуховуються хрипи, але їх може не бути, або вони можуть бути 
тільки при форсованому видиху. Хрипи також можуть бути відсутні через значне зменшення 
потоку повітря (так звані «німі легені»), але в таких випадках, як правило, присутні інші оз-
наки дихальної недостатності. Хрипи також можуть вислуховуватись при дисфункції верхніх 
дихальних шляхів, хронічному обструктивному захворюванні легень (ХОЗЛ), респіраторній 
інфекції, трахеомаляції або при сторонньому тілі бронхів. Крепітація і хрипи на вдосі не є оз-
наками БА. Огляд носа може виявити ознаки алергічного риніту або поліпозу носа.

2.4 Тести для діагностики та моні торування астми 
2.4.1 Вимірювання функції зовнішнього дихання (спірометрія, пікфлоуметрія).
Діагностика БА заснована на наявності в анамнезі характерних респіраторних симптомів 

та проявів варіабельного обмеження прохідності дихальних шляхів. Існує декілька методів для 
оцінки обмеження дихальних шляхів, два з яких знайшли широке розповсюдження в діагнос-
тиці у пацієнтів старше 5 років. Це: спірометрія, зокрема вимірювання об’єму форсованого 
видиху першу секунду (ОФВ1), життєвої ємності легень (ФЖЕЛ) та їх співвідношення (ОФВ1/
ФЖЕЛ) та вимірювання пікової швидкості видиху (пікфлоуметрія).

Хоча не визначено сильної кореляції між показниками легеневої функції та симптомами 
або іншими складовими контролю астми, ці вимірювання надають додаткову інформацію що 
до різних аспектів контролю БА. Хворі на БА часто недооцінюють тяжкість обмеження ди-
хальних шляхів, особливо при тривалому анамнезі астми.

Спірометрія.
У встановленні діагнозу астми спірометрія рекомендується як метод вимірювання обме-

ження прохідності дихальних шляхів та визначення його зворотності. ОФВ1 та ФЖЕЛ вимірю-
ються при максимально потужньому та швидкому (форсованому) видосі у спірометр. Ступінь 
зворотності ОФВ1 (збільшення показника після прийому бронходилятатора, яке перевищує 
варіабельність показника у здорових осіб) у 12 % та 200 мл від вихідного значення сумісна з 
діагнозом БА. Однак, у багатьох пацієнтів з астмою, зокрема тих, хто приймає базисну контро-
люючу терапію, зворотність бронхообструкції може не визначатись при кожному вимірюванні 
(при адекватно призначеній протизапальній терапії при досягненні доброго контролю захво-
рювання значно зменшується бронхіальна гіперреактивність. Або, навпаки, при відсутності 
контролю, при тахіфілаксії β2 рецепторів внаслідок тривалого зловживання β2агоністами, або 
при недотриманні термінів вимивання бронхолітиків — збільшення ОФВ1 може не відбутись), 
що зменшує чуттєвість цього методу. Рекомендуються повторні дослідження на подальших 
візитах, або після дотримання термінів вимиванні бронходилятаторів. Результати спірометрії 
значною мірою залежать від вольового зусилля досліджуваного, тому для отримання відтво-
рюваних результатів перед проведенням дослідження необхідно надати чіткі інструкції що до 
того, як проводити маневр форсованого видиху. Враховуються найбільші показники із трьох 
прийнятних та відтворюваних спроб. 
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найвища ПШВ-найнижча ПШВ
середня з двох цих ПШВ,

Зменшення ОФВ1 може бути при багатьох захворюваннях легень, тому слід застосовувати 
не лише цей показник, а і співвідношення ОФВ1/ФЖЕЛ. В нормі воно перевищує 0,75–0,80 у 
дорослих і 0,90 у дітей. Значення нижче цих показників припускають наявність обмеження по-
вітряпровідних шляхів. При трактуванні результатів дослідження застосовуються взаємозамін-
ні терміни «обмеження повітряпровідних шляхів» або «обструкція повітряпровідних шляхів».

До формули розрахунку належних значень ОФВ1, ФЖЕЛ або ПШВ входять вік, стать, 
зріст (та расова приналежність). Належні значення отримані за результатами значних попу-
ляційних досліджень, вони постійно переглядаються, і, за винятком ПШВ (для якого діапазон 
належних значень широкий) застосовуються для оцінки: в нормі ці показники, або ні. 

 
Пікова швидкість видиху 
Вимірюється за допомогою пікфлоуметра і може бути корисним інструментом як для діа-

гностики, так і моніторингу астми. Сучасні пікфлоуметри відносно недорогі, портативні та ідеаль-
ні для застосування в домашніх умовах для щоденного вимірювання прохідності дихальних шля-
хів. Однак, цей показник не може застосуватись як заміна інших показників ФЗД, зокрема, ОФВ1, 
оскільки, виражені у відсотках від належних значень, ОФВ1 та ПШВ не є еквівалентними. ПШВ 
може недооцінити ступінь обструкції повітряпровідних шляхів, зокрема при погіршенні бронхо-
обструкції та виникненні повітряних пасток. Виходячи з того, що вимірювання ПШВ, отримані 
на різних апаратах, різняться між собою, і діапазон належних значень широкий, показання ПШВ 
мають порівнюватись із персонально кращими для кожного хворого показниками (отриманими 
в стабільний період, на тлі відсутності симптомів, або при отриманні повного обсягу лікування), 
які були отримані на тому ж самому апараті, і ці персонально кращі показники слугуватимуть 
«еталонними» значеннями для моніторингу ефективності лікування та його корекції.

Для отримання надійних результатів ПШВ необхідний чіткий інструктаж пацієнта, 
оскільки цей тест також залежить від зусилля досліджуваного. Найчастіше, ПШВ вимірюється 
відразу після прокидання вранці, коли цей показник часто найнижчий, та вдень або ввечері, 
коли він, зазвичай, найвищий. Кожного разу враховується більший із трьох спроб показник. 
Для оцінки варіабельності ПШВ застосовуються різні варіанти обчислювання, зокрема:

•  При визначенні добової варіабельності верхня межа норми при двохразовій добовій 
пікфлоуметрії для дорослих становить 8 %. Вимірюється наступним чином: 

 потім із отриманих показань вираховують середню добову варіабельність за 1 тиждень.
•  Найпростіший спосіб для клінічної практики: мінімальна ранкова ПШВ (до прийома 

бронходилятатору) за 1 тиждень, виражена у відсотку до персонально кращого показни-
ка (мін %макс).

Кому показана пікфлоуметрія?
Короткотривалий пікфлоуметрічний моніторинг:

■ Моніторинг ПШВ двічі на день протягом 2–4 тижнів:
•  Для підтвердження діагнозу БА. Хоча спірометрія є переважним методом для докумен-

тування варіабельності обмеження прохідності повітряпровідних шляхів, діагноз астми 
є вірогідним, якщо:

  ■ Після інгаляції бронхолітика ПШВ покращується на 60 л/хв., або ≥ 20 % від значення 
до застосування бронхолітика, або

  ■ Добова варіабельність ПШВ > 10 % при дворазовому вимірюванні на добу (> 20 % , 
якщо вираховувалась при більш частих вимірюваннях).
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•  Для оцінки відповіді на лікування
•  Для визначення вихідного рівня для ведення загострення. Після започаткування ІКС, 

персонально краща ПШВ (при двохразових добових вимірюваннях) досягається в серед-
ньому через 2 тижні. Середня ПШВ продовжує зростати, а добова варіабельність змен-
шується протягом 3-х місяців.

Довготривалий пікфлоуметрічний моніторинг:
■ Продовжений моніторинг ПШВ застосовується:

•  В допомогу ведення захворювання. Корисний для пацієнтів, хто не відчуває тяжкість 
бронхообструктивних порушень, або для хворих із тяжкою БА або частими або рапто-
вими загостреннями. Результати ведення хворих із письмовим планом ведення астми, 
заснованим на застосуванні персонально кращих показників ПШВ вищі, ніж при засто-
суванні належних значень ПШВ.

•  Для ідентифікації чинників оточуючого середовища (в тому числі професійних), які ви-
кликають симптоми астми: при цьому ПШВ вимірюється декілька разів на добу щоденно 
в періоди підозрюваного впливу факторів ризику вдома, або на праці, або під час фізич-
ного або іншого навантаження, які можуть викликати симптоми, а також в періоди, коли 
вплив підозрюваного чинника відсутній. 
Відображення результатів вимірювання ПШВ протягом 2-х місяців (у вигляді графіка) 

може підвищити точність розпізнання загострення. 

2.4.1.1 Вимірювання чутливості дихальних шляхів.
Бронхопровокаційні тести.
У пацієнтів із наявними симптомами астми, але нормальними показниками ФЗД, оцінка 

бронхіальної чутливості за результатами прямих бронхопровокаційних тестів (із застосуван-
ням метахоліну або гістаміну) або непрямих (наприклад, із інгаляційним маннітолом або фі-
зичним навантаженням) може допомогти в постановці діагнозу БА. Результат тесту зазвичай 
виражається у концентрації (або дозі) провокативного чинника, яка викликала падіння ОФВ1 
на 15 або 20 % (Рис. 2.1). Нещодавні рекомендації що до бронхопровокаційних тестів в яко-
сті критерію позитивного результату тесту з фізичним навантаженням рекомендують падіння 
ОФВ1 на 10 %, в той час наголошуючи, що падіння на 15 % більш специфічно.

Ці тести чутливі для діагностики астми, але обмежено специфічні; гіперчутливість дихаль-
них шляхів описана у хворих з алергічним ринітом, при муковісцидозі, бронхоектазах, ХОЗЛ. 
Отже, негативний тест може бути корисним для виключення діагнозу БА у пацієнтів, хто не 
отримує терапію ІКС, але позитивний результат не завжди означає, що у пацієнта астма. 

 
Дослідження ФЗД для визначення варіабельної бронхообструкції. 
Астма характеризується варіабельністю бронхообструкції, яка змінюється з часом і в 

більшій мірі, ніж у здорових осіб. При астмі, ФЗД може варіювати від абсолютно нормальної 
до вираженої обструкції у одного пацієнта. Погано контрольована астма асоціюється з біль-
шою варіабельністю ФЗД, ніж при добре контрольованій астмі. 

Дослідження ФЗД має проводитись кваліфікованими спеціалістами, на приладі, що ре-
гулярно перевіряється та калібрується. Об’єм форсованого видиху за першу секунду під час 
проведення спірометрії є більш надійним показником, ніж пікова швидкість видиху. Якщо ви-
користовується ПШВ, необхідно користуватись одним приладом, оскільки на різних приладах 
вимірювання можуть відрізнятися більше ніж на 20 %.

Зменшення лише ОФВ1 може вказувати на різні захворювання легень (або погану техні-
ку спірометрії), але зниження відношення ОФВ1/ФЖЄЛ вказує на обмеження швидкості по-
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вітряного потоку. За даними популяційних досліджень за нормальні показники відношення 
ОФВ1/ФЖЄЛ у дорослих прийнято значення більше ніж 0,75 — 0,80. Інші показники з меншою 
валідністю вказують на обмеження повітряного потоку. Багато сучасних спірометрів включа-
ють належні значення з поправкою на вік.

В клінічній практиці при виявленні обструкції, варіабельність повітряного потоку зазви-
чай оцінюють за змінами ОФВ1 або ПШВ. Варіабельністю вважається покращення та/або по-
гіршення симптомів і функції легень. Надмірна варіабельність може бути визначена протягом 
одного дня (добова варіабельність), день у день, з візиту до візиту, або сезонно, або в тесті на 
зворотність бронхообструкції.

Зворотність — це швидке покращення ОФВ1 (або ПШВ) через кілька хвилин після інга-
ляції швидкодіючого бронходилятатора (наприклад, 200–400 мкг сальбутамолу), або стійкого 
покращення протягом декількох днів або тижнів після початку ефективного лікування (на-
приклад ІКС).

У пацієнтів з типовими респіраторними симптомами визначення надмірної варіабель-
ності показників ФЗД є важливим компонентом діагностики астми. Деякі конкретні приклади:

•  покращення показників функції легень після застосування бронходилятатора або після 
курсу лікування із застосуванням контролюючих препаратів,

•  зниження показників функції легень після фізичного навантаження або під час прове-
дення бронхо-провокаційного тесту,

•  варіабельність легеневої функції, що виходить за межі нормального діапазону на окре-
мих візитах до лікаря, або під час домашньому моніторингу на протязі щонайменше 1–2 
тижнів.

Рис. 2.1 Вимірювання бронхіальної гіперреактивності. На графіку — відповідь на інгаляцію мета холіну 
або гістаміну у здорових осіб і у хворих БА, в кого визначена легка, помірна або тяжка БГР. Пацієнти 
з БА мають як підвищену чутливість до провокаційного агенту (що виражається падінням ОФВ1 при 
низьких концентраціях агенту), та підвищена максимальна відповідь на інгаляцію агенту у вигляді 
бронхоспазму (більш значне падіння ОФВ1при заданій концентрації) в порівнянні із здоровими особами. 
Для астми також характерно відсутність плато на кривій відповідь-доза, яке визначається у здорових. 
При прямій провокації відповідь на провокаційний агент зазвичай виражається в концентрації 
або дозі провокативного агенту, яка викликає зменшення ОФВ1 на 20  % (РС20 або PD20 відповідно)

admin
Highlight
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Специфічні критерії для визначення надмірної варіабельності функції легень представ-
лені у таблиці 1.6. Зниження легеневої функції під час респіраторної інфекції не обов’язково 
означає, що у людини астма, так як це можливо також у здорових осіб або хворих на ХОЗЛ. 

2.4.2 Неінвазивні маркери западення дихальних шляхів
2.4.2.1.Аналіз мокроти.
Запалення в дихальних шляхах (еозинофільне або нейтрофільне) можна визначити за 

дослідженням мокроти, спонтанної або індукованої інгаляцією сольового розчину. Аналіз мо-
кроти не допомагає в діагностиці астми, оскільки еозинофілія мокроти зустрічається також 
при еозинофільному бронхіті, ХОЗЛ, гіпереозинофільному синдромі, тоді як при астмі може 
визначатись нейтрофільний або змішаний патерн. В складовій контролю БА «майбутні ризи-
ки», еозинофілія мокроти асоціюється із збільшеним ризиком загострень при зменшенні або 
припиненні кортикостероїдного навантаження. В клінічних дослідженнях у пацієнтів, біль-
шість з яких мали помірну або тяжку БА, загострення зменшувались, якщо лікування проводи-
лось керованим відсотком еозинофілів в мокроті лікуванням. Однак, це дослідження загалом 
доступне в спеціалізованих закладах, для отримання надійних результатів потребує ретельної 
стандартизації та підготовки персоналу як що до індукції мокроти, так і підрахунку клітин.

2.4.2.2 Часткова концентрація оксиду азоту в повітрі, що видихається
Діагноз астми
Вимірювання рівень оксиду азоту у видихуваному повітрі (FеNO) стає все більш доступ-

ним. Існує помірний зв’язок між еозинофілією крові та мокроти та FeNO у хворих БА, який 
з часом може змінюватись. Він збільшується у пацієнтів з Th 2 типом запалення, але також і у 
пацієнтів із не астматичними станами (наприклад, еозинофільним бронхітом, атопією та алер-
гічним ринітом), та не може використовуватися у постановці діагнозу астми. На рівень FeNO 
впливають декілька факторів: він зменшується у курців і під час бронхоспазму, також в ранню 
фазу алергічної відповіді, і може бути збільшеним або зменшеним при вірусній респіраторній 
інфекції. 

На відміну від еозинофілії мокроти, підвищений FeNO зазвичай не є показником, що 
передбачає загострення під час зменшення дози або відмови від ІКС.

У дорослих стероїд-наївних пацієнтів (в основному некурців) з неспецифічними симп-
томами респіраторних захворювань, FeNO>50 часток на мільярд (ppb) асоціюється з позитив-
ною короткочасною відповіддю на ІКС. Однак, на сьогодні бракує тривалих досліджень, щодо 
безпечності відмови від ІКС у пацієнтів з низьким рівнем FeNO. Отже, у пацієнтів з веріфіко-
ваним або підозрюваним діагнозом астми, дослідження рівню FeNO на сьогодні не може бути 
рекомендовано у вирішенні питання про можливість призначення ІКС. 

Дослідження титрації дози ІКС під керуванням FeNO
У дітей та дорослих в молодому віці FeNO-кероване лікування асоціюється з достовірним 

зменшенням кількості хворих, в кого відмічалось ≥1 загострення (OR0.67 [95 %CL 0.51–0.90] та 
рівень загострень (середня різниця –0.27 [–0.49– –0.06]/рік) в порівнянні із лікуванням згідно 
настанов (рівень доказовості А); подібна різниця спостерігалась і порівнянні з не заснованим 
на настанові алгоритмом. Однак, у некурящих дорослих хворих на БА на спостерігалось а ні 
достовірного зменшення ризиків загострень, ні рівня загострень при FeNO-керованому ліку-
ванні в порівнянні з із лікуванням згідно настанов. Результати однократного вимірювання 
FeNO повинні інтерпретуватись з обережністю.

На сьогодні, а ні кероване запальним патерном мокроти, а ні FeNO-кероване лікування 
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Т а б л и ц я 2.3. Клінічні ознаки у дорослих, що підвищують або зменшують вірогідність того, 
що епізодичні респіраторні симптоми є внаслідок астми, мал. 

Ознаки, які підвищують вірогідність астми 
Епізодичні симптоми 
•Більш ніж один із наступних симптомів: свистяче дихання, задишка, скутість грудної клітки та 

кашель, виникають епізодично, є періоди, коли симптоми відсутні/мінімальні. Зокрема, якщо:
- є анамнез гострих нападів свистячого дихання, викликаних вірусною інфекцією або впливом алергенів із 

покращенням симптомів та об’єктивних показників з часом або при лікуванні,
- повторюються інтермітуючі симптоматичні епізоди при впливі алергену, вірусній інфекції, 

симптоми погіршуються при фізичному навантаженні, впливі алергену та холодного повітря, 
сильних емоціях,

- симптоми виникають після прийому аспірину або β-блокаторів,
- достовірне зменшення ОФВ1 або ПШВ під час симптоматичних епізодів в порівнянні з періодами 

без симптомів
Задокументоване свистяче дихання при аускультації
•Слід відрізняти свистяче дихання від інших респіраторних шумів (стридору, тощо).
•Повторні нормальні фізикальні дані під час симптомів зменшують вірогідність астми.

не рекомендується а загальній практиці в лікуванні хворих БА. Кероване запальним патерном 
мокроти лікування рекомендується для дорослих пацієнтів з помірною або тяжкою астмою в 
установах, які мають досвід застосування цієї технології (рівень доказовості А). Потрібні по-
дальші дослідження для визначення популяції, в якій застосування цих методів принесе най-
більшу користь, а також для визначення оптимальної частоти моніторингу FeNO.

2.4.2.3 Визначення алергічного статусу.
Наявність атопії або алергічних захворювань (екземи, алергічного риніту) підвищує ві-

рогідність діагнозу алергічної астми у пацієнтів з респіраторними симптомами. Виявлення 
специфічних алергічних реакцій шкірними прик-тестами або визначенням специфічного іму-
ноглобуліну Е (IgE) в сироватці може допомогти в ідентифікації факторів, відповідальних за 
запуск симптомів БА у окремих хворих.

Алергічні шкірні прик-тести є основним діагностичним інструментом у визначенні 
атопічного статусу пацієнта. Вони прості та швидкі у застосуванні, дешеві та високочутливі. 
Оптимальні результати залежать від стандартизованих екстрактів алергенів та навичок персо-
налу. Вибір алергенів залежить від місцевої ситуації.

Вимірювання алерген-специфічного IgE в сироватці більш дорогий та в цілому менш 
чутливий метод для виявлення сенситизації до інгаляційних алергенів, ніж шкірні прик-тести. 
Вимірювання загального IgE в сироватці не має діагностичної цінності у визначенні атопії, а 
нормальний вміст IgE не виключає клінічної алергії. 

Провокація дихальних шляхів підозрюваним алергеном або сенситизуючим агентом 
може допомогти в діагностиці професійної астми, але в рутинній практиці не рекомендується; 
він рідко допомагає у визначенні діагнозу, потребує значної експертизи та може призвести до 
розвитку життєзагрозливого бронхоспазму.

У пацієнтів з респіраторними симптомами основне обмеження для алергічного тесту-
вання — це те, що позитивний результат не обов’язково означає алергічну природу захворю-
вання, або, що алергія викликала у пацієнта астму. Відповідний вплив та його зв’язок з симп-
томами астми мають мати підтвердження в анамнезі пацієнта.

Клінічні ознаки у дорослих, що впливають на вірогідність того, що епізодичні респіра-
торні симптоми є внаслідок астми представлені в таблиці 2.3.
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Та блиця 2.4 Диференційна діагностика астми у дорослих, 
підлітків і дітей 6 — 11 років.

Вік Стан Симптоми
6–11 років Хронічний кашльовий синдром

Вдихання стороннього тіла
Бронхоектази

Первинна циліарна дискінезія
Вроджена вада серця
Бронхолегенева дисплазія
Муковісцидоз

Чхання, свербіж, закладеність носа, 
першіння в горлі
Раптова поява симптомів, односторонній 
хрип
Періодичні інфекції, продуктивний кашель
Періодичні інфекції, продуктивний 
кашель, синусити
Шуми в серці
Симптоми з народження
Надмірний кашель і виділення слизу, 
гастро-інтестинальні симптоми

12–39 років Хронічний кашльовий синдром

Дисфункція голосових зв'язок
Гіпервентиляція, дисфункція дихання
Бронхоектази

Муковісцидоз
Вроджена вада серця
Дефіцит α1-антитрипсину
Вдихання стороннього тіла

Чхання, свербіж, закладеність носа, 
першіння в горлі
Задишка, стридор
Запаморочення, парестезії, зітхання
Продуктивний кашель, рецидивуючі 
інфекції
Надмірний кашель, продукція слизу
Шуми в серці
Задишка, ранній розвиток емфіземи в 
родинному анамнезі
Раптовий початок симптомів

2.5 Диференційний діагноз
Диференціальний діагноз у пацієнта з підозрою на астму залежить від віку (таблиця 2.4). 

Будь-який з цих альтернативних діагнозів може бути діагностований разом із БА.

П р о д о в ж е н н я  т а б л и ц і 2.3.

Доказана денна віраіабельність 
•Симптоми погіршуються вночі або рано вранці.
Атопічний анамнез
•В анамнезі — атопічні захворювання (екзема, алергічний риніт), або родинний анамнез астми та/або 

атопічних захворювань, або підвищений рівень алерген-специфічного IgE, позитивні прик-тести до 
аероалергенів або еозинофілія крові.

Відсутність симптомів, ознак або клінічного анамнезу альтернативних діагнозів (включаючи, але не 
обмежуючись ХОЗЛ, дисфункціональним диханням, ожирінням)

Ознаки, які зменшують вірогідність астми (SIGN 2014)
•Значне запаморочення, легке запаморочення, периферичні поколювання
•Хронічний продуктивний кашель при відсутності свистячого дихання або задишки
•Періодично нормальні дані при фізикальному обстеженні грудної клітки при наявності симптомів
•Порушення голосу 
•Симптоми виникають лише при застуді
•Значний анамнез паління (> 20 пачко-років)
•Серцеві захворювання
•Нормальні ПШВ або спірометричні показники під час прояву симптомів*

* Нормальні спірометричні показники в безсимптомний період не виключають діагноз астми. Пов-
торні вимірювання легеневої функції часто більш інформативні, ніж одиночне вимірювання. 
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2.6 Встановлення діагнозу БА у особливих груп населення
2.6.1 Пацієнти з наявністю кашлю, як єдиного респіраторного симптому.
Треба розглянути ймовірність кашльового варіанту астми, кашлю, індукованого дією ін-

гібіторів АПФ, гастро-езофагального рефлюкса, хронічного синуситу, дисфункції голосових 
зв`язок. Пацієнти з кашльовим варіантом астми мають хронічний кашель іноді як основний 
симптом, пов’язаний з гіперчутливістю дихальних шляхів. Це частіше зустрічається у дітей і 
часто проявляється вночі; функція легень при цьому може бути нормальною. Для цих паці-
єнтів важливим є документальне підтвердження варіабельності функції легень. Кашльовий 
варіант астми слід відрізняти від еозинофільного бронхіту, при якому є кашель і еозинофілія 
мокротиння, але функція легень у нормі і немає гіперреактивності бронхів.

2.6.2 Професійна астма. 
Астма може бути викликана впливом алергенів або іншими сенсибілізуючими агентами 

на роботі, а іноді і одним із них при масивній експозиції. Професійний риніт може передувати 
астмі на протязі до року, тому важлива рання діагностика, так як постійний вплив шкідливих 
факторів погіршує прогноз захворювання.

За оцінками, 5–20 % нових випадків астми в дорослому віці можуть бути пов’язаними з 
впливом професійних чинників. Об’єктивно діагноз професійної астми підтверджує відповідь 
пацієнта на запитання «чи покращуються симптоми, коли пацієнт не на роботі (у вихідні дні, 
у відпустці)». Астма в дорослому віці вимагає ретельного збору анамнезу про вплив роботи 
та хобі. Частий моніторинг ПШВ у робочий та не робочий час допомагає підтвердити діагноз. 

2.6.3 БА у спортсменів
Діагноз астми у спортсменів повинен бути підтверджений за допомогою дослідження 

функції легень, як правило, з бронхопровокаційними тестами. Мають бути виключені стани, 
які можуть маскуватись під астму, або бути асоційовані з астмою (риніт, дисфункція голосових 
зв’язок, дисфункціональне дихання, захворювання серця). 

2.6.4 БА у вагітних
Вагітні жінки і жінки, які планують вагітність, повинні бути опитані, чи є у них астма, 

і отримати відповідні рекомендації по лікуванню астми. Проведення бронхопровокаційних 
тестів та зниження терапії БА після пологів не є доцільними.

2.6.5 Пацієнти похилого віку.
Астма часто гіподіагностується у пацієнтів похилого віку у зв`язку з віковими змінами по-

казників ФЗД, відчуттям задишки як варіанта «норми», зниженням активності. Наявність супут-
ніх захворювань також ускладнює діагностику. Симптоми свистячого дихання, задишки і кашлю, 

40 + років Дисфункція голосових зв'язок
Гіпервентиляція, дисфункціональне 
дихання

ХОЗЛ 

Бронхоектази
Серцева недостатність

Ятрогенний кашель
Захворювання паренхіми легень

Легенева емболія
Центральна обструкція дихальних 
шляхів

Задишка, стридор
Запаморочення, парестезії, зітхання
Кашель, виділення мокротиння, задишка 
при фізичному навантаженні, паління або 
вплив шкідливих речовин
Продуктивний кашель, рецидивуючі 
інфекції
Задишка при навантаженні, нічні 
симптоми
Лікування інгібіторами АПФ
Задишка при фізичному навантаженні, 
непродуктивний кашель, 
Раптовий початок, задишка, біль в грудях
Задишка, відсутність реакції на 
бронхолітіки

П р о д о в ж е н н я  т а б л и ц і 2.4.
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Таблиця 2.5 Підтвердження діагнозу БА у пацієнтів, які приймають контролююче лікування

Поточний стан Кроки для підтвердження діагнозу БА
Варіабельні респіраторні 
симптоми та варіабельне 
обмеження дихальних шляхів

Діагноз астми підтверджений. Оцінити рівень контролю БА 
(Табл.3.4) та переглянути контролюючу терапію (Табл.5.4)

Варіабельні респіраторні 
симптоми, але немає 
варіабельного обмеження 
дихальних шляхів

Повторити тест на зворотність бронхообструкції після дотри-
мання сроків вимивання бронхолітиків (КДБА — мінімум 4 
години, ТДБА — ≥ 12 годин) або в симптомний період. Якщо тест 
негативний (немає зворотності), розглянути альтернативний 
діагноз (Табл.2.4)
При ОФВ1 > 70  % від належних — розглянути проведення 
бронхопровокаційного тесту. При негативному результаті — 
розглянути можливість зменшити контролюючу терапію на 
сходинку нижче (Табл. 2.6) з повторною оцінкою через 2–4 тижні;
При ОФВ1 < 70 % від належних —  розглянути можливість підвищення 
сходинки терапії на крок вгору на 3 місяці (Табл. 5.4), потім переоцінити 
симптоми та ФЗД. Якщо немає відповіді — повернутись до вихідного 
лікування та направити пацієнта на до обстеження та уточнення діагнозу

що погіршуються при фізичному навантаженні або вночі, також можуть бути викликані серце-
во-судинними захворюваннями або лівошлуночковою недостатністю, які є розповсюдженими 
в цій віковій групі. Ретельний збір анамнезу і фізикальне обстеження, в поєднанні з ЕКГ і рент-
генографією органів грудної клітки, допомагає в діагностиці. Також корисним є вимірювання в 
плазмі крові мозкового натрійуретичного поліпептиду та оцінки серцевої функції за допомогою 
ехокардіографії. У людей старшого віку із стажем палінням або контактом зі шкідливими речо-
винами в анамнезі необхідно розглянути можливість наявності астма-ХОЗЛ перехресту (АХП). 

2.6.6 Курці і колишні курці
Астму та ХОЗЛ може бути важко відрізнити в клінічній практиці, особливо у літніх паці-

єнтів, курців і колишніх курців, до того ж ці захворювання можуть сполучатись (астма-ХОЗЛ 
перехрест). Глобальна стратегія діагностики, лікування та профілактики ХОЗЛ (GOLD), ви-
значає ХОЗЛ на основі хронічних респіраторних симптомів, впливу факторів ризику (таких як 
паління), і зменшення співвідношення ОФВ1/ФЖЄЛ після прийму бронхолітика <0,7. Клінічно 
значима зворотна бронхообструкція (> 12 % і > 200 мл) часто зустрічається і при ХОЗЛ. Низька 
дифузійна здатність легень більш поширена у пацієнтів з ХОЗЛ, ніж БА. Анамнез та патерн 
симптомів, анамнестичні дані ФЗД можуть допомогти відрізнити цих пацієнтів від хворих з 
тривалим перебігом астми, у яких розвинулась фіксована бронхообструкція. Невизначеність 
в діагностиці повинна спонукати до раннього направлення на спеціалізовані дослідження та 
корегування терапії, оскільки пацієнти з АХП мають гірший прогноз, ніж ті, хто має одне за-
хворювання — астму або ХОЗЛ.

2.6.7 Підтвердження діагнозу БА у пацієнтів, які приймають контролююче лікування
Якщо раніше діагноз астми не був документально підтверджений, його слід підтвердити 

за допомогою об’єктивних методів. У багатьох пацієнтів (25–35 %) з діагнозом астми, вистав-
леним на рівні первинної ланки медичної допомоги, діагноз не підтверджується..

Процес підтвердження діагнозу у пацієнтів, які знаходяться на контролюючій терапії, 
заснований на симптомах та показниках ФЗД (таблиця 2.5). У деяких пацієнтів, він може 
включати визначення відповіді пацієнта на призначення більш низьких або більш високих доз 
контролюючих препаратів. Як знижувати контролююче лікування для підтвердження діагнозу 
БА представлено в таблиці 2.6. Якщо діагноз астми не підтверджується, необхідно направити 
пацієнта на дообстеження.
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Мало симптомів, нормальна 
ФЗД, немає варіабельного 
обмеження дихальних шляхів

Повторити тест на зворотність бронхообструкції після дотримання 
термінів вимивання бронхолітиків (КДБА — мінімум 4 години, 
ТДБА — ≥ 12 годин) або в симптоматичний період. Якщо тест 
негативний (немає зворотності), розглянути альтернативний 
діагноз (Табл. 2.4).
Розглянути можливість зменшити контролюючу терапію на 
сходинку нижче (Табл. 2.6) . Якщо:
 • з’являються симптоми та падають показники ФЗД: астма підтвер-
джена. Підвищити сходинку контролюючої терапії до найнижчої по-
передньої ефективної дози.
• немає змін симптомів та показників ФЗД при зменшенні до 
найнижчої дози контролюючого препарату: розглянути можли-
вість відміни контролюючого препарату та тісно спостерігати за 
пацієнтом як найменше 12 місяців (Табл. 5.6) 

Стійка задишка та фіксована 
обструкція дихальних шляхів

Розглянути можливість підвищення контролюючої терапії на 3 місяці 
(Табл. 5.4), потім переоцінити симптоми та показники ФЗД. Якщо 
немає відповіді, повернутись на вихідний рівень терапії та направити 
пацієнта на додаткове обстеження для уточнення діагнозу. Розглянути 
ймовірність астма-ХОЗЛ перехресту. 

Та блиця 2.6. Як знижувати контролююче лікування для підтвердження
 діагнозу БА.

1. ОЦІНИТИ
Задокументувати стан пацієнта, включаючи контроль БА (Табл. 3.4) та показники ФЗД. Якщо 
у хворого є фактори ризику розвитку загострення БА (Табл. 3.4В), не знижуйте лікування без 
ретельного нагляду. 
Виберіть слушний момент (немає респіраторної інфекції, вакцинації, вагітності).
Забезпечте хворого письмовим планом дій (Табл. 8.2), щоб хворий міг розпізнати та відреагувати 
на погіршення симптомів. Впевніться що у хворого достатньо препаратів, щоб повернутися до 
попередньої дози лікування при погіршенні астми.

2. РЕГУЛЮВАТИ
Показати хворому як знизити дозу ІКС на 25-50  %, або припинити застосування додаткового 
контролюючого препарату (ТДБА, МЛ), якщо застосовувались (Табл. 5.6)
Призначити наступний оціночний візит через 2-4 тижні

3. ОЦІНИТИ ВІДПОВІДЬ
Повторна оцінка контролю БА та ФЗД через 2-4 тижні (Табл. 1.6).
Якщо симптоми збільшились та підтверджена варіабельність бронхообструкції, діагноз БА підтверждений. 
Дозу контролюючого препарату необхідно повернути до попередньої найнижчої ефективної дози.
Якщо при зменшенні лікування немає погіршення стану та не виявляється варіабельність 
бронхообструкції, розгляньте питання переривання терапії та повторний візит для оцінки контролю 
БА та ФЗД через 2-3 тижні. Наглядайте за хворим щонайменше 12 місяців. 

2.6.8 Пацієнти з ожирінням
Астма частіше зустрічається у страждаючих на ожиріння. Респіраторні симптоми, пов’я-

зані з ожирінням, можуть імітувати астму. У пацієнтів з ожирінням із задишкою при фізично-
му навантаженні, важливим є дослідження варіабельності бронхообструкції. 

2.6.9 Діагностика БА в умовах обмежених ресурсів. 
В умовах обмежених ресурсів, діагностика респіраторних симптомів починається з син-

дромного підходу. Питання про тривалість симптомів, лихоманку, пітливість, втрату ваги, 
болі при диханні і кровохаркання допомагають відрізнити хронічні респіраторні інфекції, такі 
як туберкульоз, ВІЛ/СНІД та паразитарні або грибкові захворювання легенів від астми і ХОЗЛ. 

Пр одовження т а блиці  2.5.
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Варіабельність бронхообструкції може бути підтверджена за допомогою пікфлоуметра. В умо-
вах обмежених ресурсів, динаміка симптомів і ПШВ до і після терапевтичного курсу із регу-
лярним прийомом ІКС та КДБА при необхідності, або після 1-тижневого курсу пероральних 
кортикостероїдів може допомогти веріфікувати діагноз астми.

3.  ОЦІНКА БР ОНХІА ЛЬНОЇ АС ТМИ
У кожного пацієнта оцінка БА повинна включати оцінку контролю БА (як контролю 

симптомів, так і ризику несприятливих наслідків в майбутньому), оцінку проблем, пов’язаних 
з лікуванням (особливо це стосується техніки інгаляції та дотримання встановленого режиму 
терапії (прихильності до терапії)), а також оцінку будь-яких супутніх захворювань, які можуть 
погіршувати симптоми та якість життя (табл.3.1). Визначення показників функції зовнішньо-
го дихання, особливо ОФВ1 у вигляді відсотка, обчисленого від належного значення, є важли-
вою частиною оцінки можливого ризику в майбутньому.

3.1 Що означає контроль БА?
Рівень контролю БА — це ступінь вираженості симптомів астми, який спостерігається 

у пацієнта, або який може бути зменшений або нівельований при лікуванні. Він визначається 
взаємодією між генетичним базисом пацієнта, процесами, які лежать в основі захворювання, 
лікуванням, яке отримує пацієнт, оточуючим середовищем та психосоціальними факторами.

Контроль БА має дві складові: контроль симптомів (раніше позначався як «поточний 
клінічний контроль») та контроль майбутніх ризиків несприятливих наслідків (Табл. 3.4). Оці-
нювати потрібно обидві складові. Дослідження ФЗД — важлива складова в оцінці майбутніх 
ризиків, ФЗД має оцінюватись на початку лікування, через 3–6 місяців лікування (щоб визна-
чити персонально кращі показники), та періодично для поточної оцінки ризиків (та оцінки 
ефективності лікування).

3.1.1 Як описати контроль астми у пацієнта?
Контроль БА має описуватись з урахуванням як контролю симптомів, так і майбутніх 

ризиків.
Наприклад, пацієнт В має добрий контроль симптомів, але в нього підвищений ризик 

загострень, оскільки було тяжке загострення протягом останнього року. 
У пацієнта Р. погано контрольовані симптоми. В нього також є декілька додаткових 

факторів ризику майбутніх загострень (низька ФЗД, паління, погана прихильність до ліку-
вання).

3.1.2 Що термін «контроль БА» означає для пацієнта?
Розбіжності між оцінкою рівню контролю астми пацієнтом та лікарем описані в багатьох 

дослідженнях. Це не обов’язково означає, що пацієнти переоцінюють свій рівень контролю 
або недооцінюють тяжкість захворювання, але пацієнти розуміють та застосовують поняття 
«контроль» інакше, ніж лікарі, наприклад: як швидко їх симптоми зникають після прийому 
препарату для «швидкої допомоги». При обговоренні контролю астми з пацієнтом, слід пояс-
нити його значення. Оцінка БА представлена в таблиці 3.1.
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Та блиця 3.1. Оцінка БА у дорослих, підлітків і дітей у віці 6-11 років 

1. Оцінити контроль БА = оцінити контроль симптомів і ризик несприятливих результатів в 
майбутньому

•Оцінити контроль симптомів за останні 4 тижні (Табл. 3.4А)
•Визначити будь-які інші фактори ризику загострень, фіксованого обмеження повітряного потоку 

або побічні ефекти терапії (Табл. 3.4В)
•Виміряти показники функції зовнішнього дихання на етапі встановлення діагнозу / на початку 

терапії, через 3-6 місяці після початку терапії, спрямованої на контроль захворювання, а потім 
проводити їх вимір час від часу

2. Оцінити проблеми, пов’язані з лікуванням

• Задокументувати поточну сходинку терапії пацієнта (Табл. 5.4)
• Оцінити техніку інгаляції, прихильність до терапії, побічні ефекти
• Перевірити наявність у пацієнта письмового плану дій при БА
• Дізнатися ставлення пацієнта і його цілі щодо БА і лікарських препаратів для її лікування

3. Оцінка супутніх захворювань

•Риніт, риносинусит, гастроезофагеальний рефлюкс, ожиріння, синдром обструктивного апное сну, 
депресія і тривога можуть сприяти виникненню симптомів і низької якості життя, а іноді і незадо-
вільного контролю БА

3.2 Оцінка контролю симптомів БА
Симптоми БА, такі як свистячі хрипи, відчуття скутості в грудях, задишка і кашель, за-

звичай змінюються за інтенсивністю і частотою виникнення і сприяють збільшенню ушко-
джуючого впливу БА. Також незадовільний контроль симптомів в значній мірі пов’язаний з 
підвищеним ризиком виникнення загострень БА.

Контроль астми слід оцінювати при будь-якій можливості. Важливо цільове опитування, 
так як частота або ступінь тяжкості симптомів, які пацієнтами розглядаються як неприйнятні 
чи погано переносяться, можуть відрізнятися від тих цільових значень, які вказані в поточних 
рекомендаціях, і відрізнятися у різних пацієнтів. Наприклад, незважаючи на низькі показники 
функції зовнішнього дихання, хворий, що веде малорухомий спосіб життя, може не відчувати 
обтяжливих для нього симптомів, і йому може здаватися, що контроль симптомів добрий.

Для оцінки контролю симптомів (Табл. 3.4А) розпитайте хворого з приводу наступних 
параметрів, які визначались ним за останні 4 тижні: частота проявів симптомів БА (кількість 
днів у тиждень), наявність нічних пробуджень, викликаних БА, обмеження активності, а та-
кож частота використання препарату невідкладної допомоги для полегшення симптомів. В 
цілому не варто включати в оцінку прийом препаратів невідкладної допомоги перед фізичним 
навантаженням, так як часто це є звичайною практикою.

3.2.1 Методики оцінки контролю симптомів бронхіальної астми у дорослих 
та підлітків
Прості скринінгові методики: можуть використовуватися в загальній лікарській прак-

тиці для швидкого виявлення пацієнтів, стан яких вимагає більш детальної оцінки. Застосову-
ються розроблені консенсусом експертів методи, які складаються з оцінки поточного контр-
олю симптомів (Табл.3.4А) разом з оцінкою майбутніх ризиків (Табл.3.4В). Ця комплексна 
оцінка потрібна для визначення тактики подальшого лікування.

Методики чисельної оцінки контролю БА: у цих методиках пропонуються бали і розділо-
ві точки для виявлення відмінностей між рівнями контролю симптомів; вони валідизовані на 



38

Та блиця 3.2. Опитувальник контролю над астмою 
(AsthmaControl Questionnaire — ACQ); http://www.qoltech.co.uk/acq.html. 

В середньому, як часто впродовж останнього тижня Ви 
прокидались внаслідок симптомів астми?

0=не прокидався
1=дуже рідко
2=рідко
3=декілька разів
4=багато разів
5=дуже багато разів
6=не міг спати із-за астми

В середньому, наскільки тяжкими бути симптоми астми, коли 
Ви прокидались вранці впродовж останнього тижня?

0=симптомів не було
1=дуже слабкі симптоми
2=слабкі симптоми
3=помірні симптоми
4=доволі сильні симптоми
5=сильні симптоми
6=дуже сильні симптоми

В цілому, наскільки Ви були обмежені у своїх професійних та 
повсякденних заняттях?

0=зовсім не обмежений
1=трошки обмежений
2=незначно обмежений
3=помірно обмежений
4=значно обмежений
5=дже обмежений
6=повністю обмежений

В цілому, чи була у Вас задишка із-за астми впродовж 
останнього тижня

0=задишки не було
1=дуже невелика задишка
2=невелика задишка
3=помірна задишка
4=доволі сильна задишка
5= сильна задишка
6=дуже сильна задишка

В цілому, який проміжок часу впродовж останнього тижня у 
Вас були хрипи в грудях?

0=хрипів не було
1=дуже рідко
2=рідко
3=іноді
4=значний проміжок часу
5= переважний проміжок часу
6=увесь час

В середньому, впродовж останнього тижня, скільки доз 
бронхолітика короткої дії Ви робили щодня (1 доза=1 
інгаляція)?

0=жодної
1=зазвичай 1-2 дози
2=зазвича1 3-4 дози
3=зазвичай 5-8 доз
4=зазвичай 9-12 доз
5=зазвичай 13-15 доз
6=зазвичай 16 доз

основі оцінок контролю БА, отриманих в лікувальних установах. Доступно багато перекладів 
таких методик. Ці результати можуть бути корисними при оцінці прогресу, досягнутого у па-
цієнта; вони широко використовуються в клінічних дослідженнях, але можуть бути об’єктом 
авторського права.

Методики бальної оцінки контролю БА більш чутливі до зміни контролю симптомів. 
• опитувальник з контролю астми (Asthma Control Questionnaire (ACQ)). Результати ва-

ріюють у діапазоні від 0 до 6 балів (чим вище, тим гірше). Результат 0–0,75 бала розці-
нюється як добре контрольована БА; 0,75–1,50 бали — як «сіра зона» і > 1,5 бали — як 
погано контрольована БА. Мінімальна клінічно значима різниця — 0,5 балів (Табл. 3.2)
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Та блиця 3.3. Тест контролю астми
 (AsthmaControl Test — ACT; www.asthmacontrol.com)

Як часто впродовж останніх 4-х тижнів астма заважала Вам 
виконувати звичайний об’єм роботи (на роботі, на навчанні 
або вдома)?

1=увесь час
2=дуже часто
3=іноді
4=зрідка
5=ніколи

Як часто впродовж останніх 4-х тижнів Ви відмічали у себе 
утруднене дихання?

1=частіше, ніж 1 раз на день
2=1 раз на день
3=від 3 до 6 разів на тиждень
4=1-2 рази на тиждень
5=жодного разу

Як часто впродовж останніх 4-х тижнів Ви прокидались вночі 
або раніше, ніж звичайно, через симптоми астми (свистячого 
дихання, кашлю, утрудненого дихання, відчуття стиснення в 
грудях або болі в грудях)?

1=4 ночі за тиждень
2=2-3 ночі за тиждень
3=раз на тиждень 
4=1-2 рази 
5=жодного разу

Як часто впродовж останніх 4-х тижнів Ви використовували 
інгалятор “швидкої допомоги” або небулайзер (такі як 
сальбутамол)?

1=3 рази на день
2=1-2 рази на день
3=2-3 рази на день 
4=1 рази на тиждень 
5=жодного разу

Як би Ви оцінили, наскільки Вам вдавалося контролювати 
астму впродовж останніх 4-х тижнів?

1=зовсім не вдавалось 
2=погано 
3=в деякій мірі 
4=добре 
5=повністю вдавалось 
контролювати

Загальна оцінка (сума балів)

• тест по контролю астми (Asthma Control Test (ACT)). Результати варіюють в діапазоні 
від 5 до 25 балів (чим вище, тим краще). Результат 20–25 балів класифікується як добре 
контрольована БА, 16–19 балів — як не дуже добре контрольована БА і 5–15 балів — 
як дуже погано контрольована БА. ACT включає чотири питання по симптомах/засто-
суванні препаратів невідкладної допомоги, а також самостійну оцінку пацієнтом рівня 
контролю. Мінімальна клінічно значима різниця — 3 бали (Табл.3.3)

ОФВ1 від повинного (заповнює лікар) 0>95
1=95-90 %
2=89-80 %
3=79-70 %
4=69-60 %
5=59-50 %
6<50 %

Середній бал (суму поділити на 7)

При використанні різних систем для оцінки контролю симптомів БА отримані резуль-
тати в цілому корелюють один з одним, але вони не ідентичні. Респіраторні симптоми можуть 
бути неспецифічними, таким чином, при проведенні оцінки змін у контролі симптомів важли-
во уточнити, що симптоми обумовлені саме БА.

Пр одовження т а блиці  2.6.
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Та блиця 3.4. Оцінка контролю БА у дорослих, підлітків і дітей 
/у віці 6-11 років

А. Симптоми астми Рівень контролю симптомів
За останні 4 тижні пацієнти мають: Хороший 

контроль
Частковий 
контроль

Неконтрольований

Денні симптоми більше 2 разів на 
тиждень

Так Ні

жодного 1–2 із перера-
хованих

3–4 із перерахованих
Нічні пробудження із-за астми Так Ні
Потреба в КДБЛ більше 2 разів на 
тиждень*

Так Ні

Обмеження активності із-за астми Так Ні
В. Фактори ризику для несприятливих наслідків астми

• Оцінка факторів ризику при постановці діагнозу та періодично, особливо у пацієнтів з частими 
загостреннями
• Вимірювання ОФВ1 на початку лікування, після 3 — 6 місяців прийому контролюючої терапії до 
покращення функції легень, з подальшою поточною оцінкою ризиків.
Неконтрольовані симптоми астми — важливий фактор 
ризику загострень БА 
• Надмірне використання КДБА ( > 1 інгалятора (200 доз) за 
місяць
• Неадекватна терапія ІКС: не призначення ІКС, низька 
прихильність до терапії , некоректна техніка інгаляції
• Низький ОФВ1, особливо якщо < 60 % від повинних
• Висока зворотність бронхообструкції
• Значні психологічні та соціоекономічні проблеми
• Впливи: паління; вплив алергену при сенсибілізації
• Супутні захворювання: ожиріння, риносинусити, 
підтверджена харчова алергія
• Еозинофілія в мокроті або крові
• Підвищений вміст FeNO (у дорослих хворих з алергічною 
БА, на тлі прийому ІКС)
• Вагітність
Інші важливі незалежні фактори ризику загострень:
• Хворі, які інтубовані або знаходяться у відділенні 
інтенсивної терапії із-за астми
• ≥ 1 тяжкого загострення за останні 12 міс

Наявність 1 або більше з цих 
факторів підвищує ризик 
загострень, навіть якщо симптоми 
добре контролюються

Фактори ризику розвитку фіксованої бронхообструкції
•Передчасні пологи, низька вага при народженні та більше збільшення ваги в дитинстві
•Відсутність ІКС терапії
•Вплив тютюнового диму, хімічних речовин, професійних шкідливостей
• Низька початкова ОФВ1, хронічна гіперсекреція слизу, еозинофілія в мокроті або крові
Фактори ризику розвитку побічних ефектів медикаментозної терапії
•Системні: часті прийоми ОКС, довгострокові високі дози ІКС, прийом інгібіторів Р450
•Місцеві: високі дози або сильнодіючі ІКС, погана техніка інгаляції

* за винятком їх планового застосування перед фізичним навантаженням
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3.3 Оцінка факторів ризику для несприятливих наслідків астми
Другим компонентом оцінки контролю БА є визначення того, чи є у пацієнта ризик не-

сприятливих наслідків, пов’язаних з БА, особливо це стосується загострень, розвитку фіксо-
ваного обмеження бронхіальної прохідності і побічних ефектів, пов’язаних із застосуванням 
лікарських препаратів (Табл. 3.4В). Незважаючи на те, що симптоми БА слугують важливим 
показником перебігу захворювання, а також самостійним сильним прогностичним фактором 
ризику розвитку загострень в майбутньому, самі по собі вони не є достатніми для оцінки БА, 
оскільки:

• симптоми БА можуть контролюватися при прийомі плацебо або при неправильному ви-
користанні ТДБА в монотерапії, в результаті чого запалення в дихальних шляхах зали-
шається нелікованим;

• респіраторні симптоми можуть бути обумовлені іншими патологічними станами, таки-
ми як погана фізична форма, або супутніми захворюваннями (наприклад, функціональ-
ними порушеннями з боку верхніх дихальних шляхів);

• виникненню симптомів можуть сприяти тривога або депресія;
• у деяких пацієнтів є незначна кількість симптомів, незважаючи на низькі показники 

функції зовнішнього дихання.
Показники контролю симптомів БА і ризику виникнення загострень не повинні просто 

підсумовуватися, оскільки незадовільний контроль симптомів і загострень може мати різні 
причини і потребувати різних підходів до лікування.

3.3.1 Загострення
Незадовільний контроль симптомів БА сам по собі значно збільшує ризик розвитку за-

гострень. У той же час було виявлено кілька додаткових незалежних факторів ризику, тобто 
факторів, наявність яких підвищує ризик розвитку загострень у пацієнта, навіть якщо симпто-
мів мало (Табл.3.4В) (всі вони можуть оцінюватись на первинній ланці): 

• ≥1 загострення в анамнезі за попередній рік, 
• низька прихильність до терапії, 
• неправильна техніку інгаляції і паління,
• хронічний синусит
• паління.

3.3.2 «Фіксоване» обмеження повітряного потоку
Середня швидкість зниження показника ОФВ1 у здорових дорослих некурців становить 

15–20 мл/рік. У пацієнтів з БА може спостерігатися прискорене погіршення показників функ-
ції зовнішнього дихання і розвиток не повністю зворотнього (так званого «фіксованого») об-
меження швидкості повітряного потоку. Часто це обмеження супроводжується більш стійкою 
задишкою. Незалежні фактори ризику розвитку фіксованого обмеження повітряного пото-
ку — вплив тютюнового диму або ушкоджуючих агентів, хронічна гіперсекреція слизу і заго-
стрення БА у пацієнтів, що не застосовують ІКС (Табл. 3.4В).

3.3.3 Побічні ефекти лікарських препаратів
Вибір будь-якого лікарського препарату ґрунтується на співвідношенні одержуваної ко-

ристі і можливого ризику. У більшості пацієнтів, які застосовують препарати для терапії БА, 
будь-яких побічних ефектів не спостерігається. Ризик виникнення побічних ефектів зростає 
при призначенні лікарських засобів у високих дозах, однак така терапія необхідна лише дея-
ким пацієнтам. Системні побічні ефекти, які можуть проявлятися при довгостроковому за-
стосуванні ІКС у високих дозах. Місцеві побічні ефекти ІКС включають в себе кандидозний 
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стоматит і дисфонію. Більш високому ризику виникнення побічних ефектів при застосуванні 
ІКС схильні пацієнти, які отримують препарати в більш високих дозах або у вигляді більш 
сильнодіючих лікарських форм. Що стосується виникнення місцевих побічних ефектів, то ри-
зик їх розвитку підвищується при неправильній техніці інгаляції.

3.4 Роль показників функції зовнішнього дихання в оцінці контролю 
бронхіальної астми
Взаємозв’язок показників функції зовнішнього дихання з іншими показниками, 
що характеризують контроль бронхіальної астми
ФЗД не сильно корелює із симптомами астми. У деяких інструментах оцінки контролю 

БА враховуються показники функції зовнішнього дихання — в середньому числовому значен-
ні або додаються до симптомів, але якщо інструмент оцінки включає декілька симптомів, то 
вони можуть переважити клінічно важливі зміни показників функції зовнішнього дихання. 
Крім того, низький ОФВ1 є сильним незалежним прогностичним фактором ризику загострень 
навіть після внесення поправки на частоту виникнення симптомів.

Показники функції зовнішнього дихання необхідно оцінювати: на етапі встановлення ді-
агнозу або на початку лікування; через 3–6 міс терапії, спрямованої на контроль захворювання 
(для оцінки найкращого особистого показника ОФВ1 у пацієнта); час від часу надалі (рекомен-
дується кожні 1 — 2 роки), у пацієнтів з високим ризиком загострень та при прискореному 
падіння ФЗД — частіше. 

Після підтвердження діагнозу БА пацієнта не просять утримуватись від прийому їх пре-
паратів (як регулярне, так і за потребою) перед візитом до лікаря, однак необхідно, щоб візит 
кожного разу проводився в однакових умовах.

3.4.1 Інтерпретація діапазонів показників функції зовнішнього дихання при 
бронхіальній астмі
Низький відсоток ОФВ1 від належного значення:

• вказує на ризик загострень БА незалежно від вираженості симптомів, особливо при 
ОФВ1 <60 % від належного; 

• є фактором ризику падіння показників функції зовнішнього дихання, незалежно від ви-
раженості симптомів;

• якщо симптомів небагато, зниження ОФВ1 може супроводжуватись обмеженням щоден-
ної активності або свідчити про недостатнє усвідомлення обмеження потоку дихання, 
яке може бути викликано нелікованим запаленням дихальних шляхів.
«Нормальний» або високий ОФВ1 у пацієнта з частими респіраторними симптомами 
(особливо при наявності клінічних проявів):

• спонукає до розгляду альтернативних причин виникнення симптомів, наприклад: захво-
рювання серця, або кашель при хронічних захворюваннях верхніх дихальних шляхів, або 
гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (Табл.2.4).
Стійка зворотність бронхообструкції після прийому бронхолітика:

• виражена зворотність бронхообструкції після прийому бронхолитика (підвищення 
ОФВ1>12 % та >200 мл від початкового значення у пацієнта, який отримує контролюючу 
терапію, або у пацієнта, який прийняв КДБА на протязі останніх 4 годин або ТДБА про-
тягом 12 годин, свідчить про неконтрольовану БА.
3.4.2 Інтерпретація змін показників функції зовнішнього дихання в клінічній 
практиці
При постійній терапії із застосуванням ІКС покращення ОФВ1 починається через кілька 

днів і досягає плато приблизно через 2 місяці. Необхідно зафіксувати найбільш високе значен-
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ня ОФВ1 у пацієнта (найкращий особистий показник, персонально кращий), оскільки більш 
ефективним з точки зору клінічної практики буде порівняння з ним, ніж використання відсо-
тка ОФВ1 від належного значення. 

У деяких пацієнтів може бути більш прискорене зниження показників функції зовніш-
нього дихання (у порівнянні із середнім значенням) і розвинутись «фіксоване» обмеження 
повітряного потоку. Пробна терапія високими дозами ІКС/ТДБА та/або системними ГКС 
може бути корисна для прогнозу відповіді на таку терапію (чи можна з її допомогою збільши-
ти ОФВ1),однак при відсутності такої відповіді застосування високих доз препаратів не слід 
продовжувати.

Варіабельність ОФВ1 між візитами (≤ 12 % від тижня до тижня або 15 % від року до року 
у здорових осіб) обмежує можливість її використання в коригуванні лікування БА в клініч-
ній практиці. Мінімально важлива різниця покращення або погіршення ОФВ1, заснована на 
суб’єктивному відчутті зміни пацієнтом, становить приблизно 10 %.

3.4.3 Моніторинг пікової швидкості видиху
Після встановлення діагнозу БА для оцінки відповіді пацієнта на терапію, виявлен-

ня провокуючих факторів (в тому числі на робочому місці), або для визначення вихідного 
значення при складанні індивідуального плану дій пацієнта при БА можна використовувати 
короткостроковий моніторинг ПШВ. Після початку застосування ІКС найкращий особистий 
показник ПШВ (на підставі показань, вимірюваних двічі на день) досягається в середньому 
протягом 2 тижнів. Середня ПШВ продовжує підвищуватися, а добова варіабельність ПШВ 
— зменшуватись приблизно протягом 3 місяців. Надмірна варіабельність ПШВ свідчить про 
недостатній контроль БА і збільшує ризик загострень.

На сьогодні довготривалий моніторинг ПШВ зазвичай рекомендується тільки у пацієн-
тів з тяжкою БА або у пацієнтів з недостатнім сприйняттям тяжкості обмеження повітряного 
потоку. У клінічній практиці відображення результатів ПШВ у вигляді графіка покращує точ-
ність інтерпретації.

4.  ОЦІНКА ТЯЖКО С ТІ БР ОНХІА ЛЬНОЇ АС ТМИ
Як оцінити ступінь тяжкості БА у клінічній практиці
Ступінь тяжкості БА оцінюється ретроспективно в залежності від рівня лікування до-

статнього для контролю симптомів та загострень. Ступінь тяжкості може бути оцінений при 
стабільній терапії на протязі кількох місяців, а також після спроби зниження терапії на схо-
динку для оцінки відповіді. Тяжкість БА не є статичною величиною, може змінюватись про-
тягом місяців та років. 

Ступінь тяжкості БА можна оцінити у хворого на стабільній терапії на протязі декількох 
місяців.

• Легка БА — це астма, яка успішно контролюється лікуванням згідно сходинки 1 або 2 
(Табл. 5.4), наприклад при застосуванні КДБА за потребою в монотерапії, або з додаван-
ням низьких доз контролюючих препаратів (низькі дози ІКС, антагоністів лейкотрієно-
вих рецепторів або кромонів).

• БА середньої тяжкості — це астма, яка успішно контролюється лікуванням згідно схо-
динки 3 (наприклад низькі дози ІКС/ТДБА).

• Тяжка БА — астма, що вимагає лікування згідно сходинок 4 бо 5 (Табл. 5.4), (наприклад 
високі дози ІКС/ТДБА), для досягнення контролю; або яка залишається неконтрольо-
ваною, незважаючи на проведення лікування. Багатьох з пацієнтів з неконтрольованою 
астмою важко лікувати або внаслідок призначення неадекватної або недоречної терапії, 
або постійних проблем з прихильністю до лікування, або наявності супутніх захворювань 
(наприклад, хронічного риносинусита, ожиріння). Тому експерти ERS/ATS вважають, що 
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термін «тяжка астма» має застосовуватись по відношенню до пацієнтів з рефрактерною 
астмою та до таких, в кого відповідь на лікування супутніх захворювань не повноцінна.
Термін «тяжка» також часто використовується для описання інтенсивності симптомів 

астми, вираженості обмеження повітряного потоку або природи загострення. У більш ранній 
літературі по БА використовується безліч різних класифікацій ступеня тяжкості захворюван-
ня; багато з них схожі з концепціями контролю БА, що використовуються на сьогодні.

Пацієнти можуть сприймати своє захворювання як тяжке якщо у них спостерігаються 
виражені або часті симптоми. Але це не обов’язково вказує на наявність тяжкого захворюван-
ня, оскільки контроль симптомів може швидко покращитись при прийомі ІКС. Важливо, щоб 
фахівці в галузі охорони здоров’я доступно роз’яснювали пацієнтам, що вони мають на увазі 
під терміном «тяжка».

4.1 Як виявляти відмінність між тяжкою та неконтрольованої бронхіальною астмою
Хоча у більшості пацієнтів, які регулярно отримують контролюючу терапію, може бути 

досягнутий хороший контроль над симптомами і мінімальна кількість загострень, у деяких 
пацієнтів не вдається досягти однієї або обох цих цілей навіть при призначенні максимально-
го обсягу терапії. У деяких хворих це обумовлено дійсно стійкою для терапії тяжкою БА, але 
у багатьох інших пацієнтів такий стан пов’язаний з супутніми захворюваннями, постійним 
впливом факторів навколишнього середовища або психосоціальними факторами.

Важливо розуміти різницю між тяжкою і неконтрольованою БА, тому що остання є на-
багато більш частою причиною наявності постійних симптомів і загострень, та її легше покра-
щити. Перш ніж буде встановлено діагноз тяжкої БА, необхідно виключити найбільш поши-
рені проблеми:

• погана техніка інгаляції (до 80 % амбулаторних пацієнтів) (Табл. 6.1),
• низька прихильність до терапії (Табл. 6.2),
• невірно встановлений діагноз БА при наявності симптомів, обумовлених іншими пато-

логічними станами (захворювання верхніх дихальних шляхів, серцева недостатність або 
погана фізична форма, …) (Табл. 2.4),

• супутні захворювання (риносинусит, гастроезофагеальний рефлюкс, ожиріння і синдром 
обструктивного апное уві сні),

• триваючий вплив сенсибілізуючої або подразнюючої речовини в робочому середовищі 
або вдома.
Неконтрольована астма включає одну або обидві ознаки:

• Поганий контроль симптомів (часті симптоми або застосування препаратів «швидкої до-
помоги», обмеження активності із-за астми, нічні пробудження із-за астми

• Часті загострення (≥2/рік), які потребують призначення ОКС, або тяжкі загострення (≥1/
рік), що потребують госпіталізацію
Важка для лікування астма — астма, яка залишається неконтрольованою, незважаючи 

на лікування відповідно сходинкам 4 або 5 (середні або високі дози ІКС + другий контролюю-
чий препарат; застосування підтримуючої терапії ОКС), або яка потребує таке лікування для 
підтримання доброго контролю симптомів та зменшення ризику загострень. Це не означає 
«тяжкий для лікування пацієнт». В багатьох випадках астма може бути важкою для лікування 
із-за деяких факторів ризику, які можна виправити — неправильна техніка інгаляції, низька 
прихільність до терапії, паління, невизначені і нелаковані супутні захворювання, або не той 
діагноз. 

Тяжка астма — частина важкої для лікування БА. Це астма, яка не контролюється не-
зважаючи на високу прихильність до лікування при застосуванні максимального об’єму тера-
пії, на тлі лікування сприятливих тяжкому перебігу факторів, або яка погіршується при спробі 
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Та блиця 4.1. Ведення пацієнта з поганим контролем симптомів та/або загостренням 
незважаючи на лікування.

Перевірити техніку інгаляції Перевірити, як хворий застосовує інгалятор. Показати правильне 
використання. Перевіряти принаймні 3 рази. Перевіряти на 
кожному візиті.

Обговорити прихильність до 
лікування

Провести довірчу бесіду для виявлення поганої прихильності до 
лікування. Запитати с приводу вподобань що до терапії БА, вартості 
лікування та частоти застосування препарату швидкої допомоги.

Підтвердити діагноз БА Якщо немає підтвердження обмеження потоку дихання при спірометрії 
або інших тестах (Табл. 1.6), розглядати зменшення в два рази дози ІКС 
та контроль ФЗД через 2-3 тижні (Табл. 2.6), перевірити чи має пацієнт 
письмовий план дій при БА. Розглянути проведення тесту з фізичним 
навантаженням. 

При можливості усунути 
потенціальні фактори ризику

Перевірити наявність факторів ризику (паління, прийом бета-
адреноблокаторів, або НПЗЗ, домашні або пов’язані з роботою 
алергени) (Табл. 3.4), та усунути якнайшвидше (Табл. 5.7)

Оцінити супутні 
захворювання

Оцінити та лікувати супутні захворювання (риніт, ожиріння, ГЕРХ, 
обструктивне апное, депресія) 

Розглянути посилення терапії Розглянути перехід на сходинку вище, або альтернативні опції на 
даному рівні (Табл. 5.4)

Звернутися до спеціаліста або 
в клініку з лікування тяжкої 
БА

Якщо БА все ще неконтрольована незважаючи на прийом високий 
доз ІКС/ТДБА протязі 3-6 місяців, звернутися до спеціаліста з 
тяжкої БА.
Звернутися до спеціаліста раніше, якщо БА дуже тяжка, важко 
піддається лікуванню, або є сумніви щодо діагнозу.

зменшити медикаментозне навантаження. На сьогодні, «тяжка астма» визначається ретро-
спективно. Іноді вона називається «тяжка рефрактерна астма», оскільки вона відносно стійка 
(рефрактерна) до терапії високими дозами ІКС. Однак, з появою біологічної терапії термін 
«рефрактерна» більше не підходить.

Астма не класифікується як «тяжка», якщо тяжкість перебігу обумовлена поганою техні-
кою інгаляції та низькою прихильністю до лікування.

5.  ЛІКУВА ННЯ БА ДЛЯ КОНТР ОЛЯ СИМПТОМІВ 
ТА МІНІМІЗА ЦІЇ РИЗИКУ

5.1 Основні принципи ведення БА.
5.1.1 Співробітництво між пацієнтом і медичним працівником
Для ефективного лікування астми потрібно співробітництво між пацієнтом і медичними 

працівниками. Такий підхід повинен дати можливість пацієнту набути знання, впевненість і 
навички, необхідні для того, щоб взяти на себе основну роль у веденні свого захворювання. 
Навчання самоспостереженню сприяє зниженню захворюваності як у дорослих, так і у дітей 
(рівень доказовості A).
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Та блиця 5.1. Комунікаційні стратегії для медичних працівників

Ключові стратегії, що сприяють доброму взаєморозумінню з пацієнтом

• Доброзичлива поведінка (дружність, гумор і уважне ставлення) 
• Надання пацієнтові можливості висловити свої цілі, переконання і побоювання 
• Співчутливе ставлення до проблем, що турбують хворого, їх обговорення з метою усунення будь-

яких тривог 
• Схвалення і підбадьорення пацієнта 
• Надання інформації, необхідної конкретному пацієнту 
• Забезпечення зворотного зв’язку та оцінка

Спеціальні стратегії для підвищення рівня медичної грамотності

• Упорядкуйте інформацію від найбільш важливої до найменш важливої
• Говоріть повільно і використовуйте прості слова (якщо це можливо, уникайте медичної терміно-

логії) 
• Спрощуйте числові поняття (наприклад, використовуйте абсолютні значення замість відсотків) 
• Складайте інструкції ефективно (використовуйте пояснюючі приклади, схеми, малюнки, таблиці 

або графіки) 
• Переконайтеся, що пацієнт вас зрозумів, за допомогою методу «зворотного навчання» (просіть 

пацієнта повторити почуті інструкції) 
• Попросіть іншу людину (наприклад, медсестру, члена сім’ї) повторити основні тези 
• Звертайте увагу на невербальну комунікацію з пацієнтом (наприклад, поганий зоровий контакт) 
• Досягніть того, щоб пацієнт не соромився задавати питання

Останнім часом з’явилися докази того, що заснований на співпраці між лікарем і пацієн-
том підхід супроводжується поліпшенням результатів. Пацієнтів слід залучати до прийняття 
рішень, що стосуються їх лікування, і надавати можливість висловлювати свої очікування і 
побоювання. При такій співпраці підхід до кожного пацієнта повинен бути індивідуальним. 
Готовність і здатність до самоспостереження у людей залежать від етнічної приналежності, 
рівня загальної та медичної грамотності, знань про астму і медичні препарати, прагнення до 
самостійності, а також можуть залежати від системи охорони здоров’я.

Хороше взаєморозуміння
Взаєморозуміння з медичними працівниками є необхідною основою для хорошого про-

гнозу захворювання (рівень доказовості В). Навчання медичних працівників, спрямоване на 
поліпшення навичок спілкування (Табл. 5.1), може сприяти підвищенню задоволеності паці-
єнтів, поліпшенню клінічних результатів і зниженню використання ресурсів охорони здоров’я 
без збільшення тривалості консультацій. Це також може поліпшити прихильність до лікуван-
ня. Поліпшенню прихильності до отриманих рекомендацій сприяють навчання пацієнтів на-
вичкам збору і чіткого викладу інформації, а також перевірка розуміння пацієнтами отрима-
ної інформації.

Рівень медичної грамотності і бронхіальна астма
Зростає визнання впливу низького рівня медичної грамотності на клінічні результати, у 

тому числі при БА. Рівень медичної грамотності визначається як «здатність отримувати, ана-
лізувати і розуміти базову медичну інформацію, необхідну для прийняття правильних рішень, 
що стосуються здоров’я». Низький рівень медичної грамотності пов’язаний із низькою обізна-
ністю пацієнта що до його захворювання та погіршує контроль астми. В одному з досліджень 
низька здатність до кількісного мислення у батьків дітей з БА асоціювалася з високим ризиком 
загострень. Навчання, адаптоване до культурних та етнічних аспектів, супроводжувалось по-
кращенням знань і значним поліпшенням техніки інгаляції. Пропоновані комунікаційні стра-
тегії для підвищення рівня медичної грамотності представлені в таблиці 5.1.
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яд відповіді

Корекція терапії

Симптом
Загострення
Побічні ефекти
Задоволениість
пацієнта лікуванням
ФЗД

Діагноз
Контроль симптомів та факторів 
ризику (включаючи ФЗД)
Техніка інгаляції та прихидьність 
до терапії
Вибір пацієнта

Протиастматичні препарати
Нефармакологічні стратегії
Лікування факторів ризику,
що піддаються зміні

Оцінка

Рис. 5.1. Цикл ведення БА, заснований на контролі.

Також важливо виявити власні цілі пацієнта що до лікування БА, так як вони можуть 
відрізнятися від звичайних медичних цілей. Зважаючи на відмінності в системах охорони здо-
ров’я, доступності лікарських засобів, системах культурних та особистих уподобань, спільні 
цілі в лікуванні БА можуть бути досягнуті різними способами.

5. 2 Лікування бронхіальної астми, засноване на контролі
При лікуванні БА, заснованому на контролі, фармакологічні і нефармакологічні методи 

терапії коригуються в рамках безперервного циклу, що включає в себе оцінку, лікування а 
перегляд лікування із урахуванням відповіді на терапію (Рис.5.1). Запровадження рекомен-
дацій, заснованих на контролі, або практичних інструментів для впровадження заснованих 
на контролі стратегій лікування, покращує наслідки БА. Концепція лікування, заснованого на 
контролі, також підтримується дизайном більшості рандомізованих контрольованих дослі-
джень лікарських засобів із включенням пацієнтів, відібраних на підставі ознак незадовільно-
го контролю симптомів, із наявністю або відсутністю інших факторів ризику (низькі показни-
ки функції зовнішнього дихання або загострення в анамнезі) для вивчення ефективності змін 
терапії.

Для багатьох пацієнтів в загальній практиці контроль симптомів є добрим показником 
зниженого ризику загострень. Після впровадження в терапію астми інгаляційних кортикосте-
роїдів було відзначено значне поліпшення контролю і показників функції зовнішнього ди-
хання, а також зниження частоти загострень та смертності, обумовленої БА. У той же час при 
використанні інших методів лікування БА (включаючи застосування ІКС/ТДБА) або різних 
режимів терапії (підтримуюча терапія плюс терапія для купування нападів за допомогою ком-
бінації ІКС/формотерол), а також у пацієнтів з тяжкою БА може спостерігатися невідповід-
ність між контролем симптомів та загостреннями. Крім того, у деяких пацієнтів продовжува-
ли виникати загострення, незважаючи на хороший контроль симптомів, а у деяких пацієнтів із 
стійкими симптомами при продовженні підвищення дози ІКС може виникнути інша пробле-
ма — розвинутись побічні явища такої терапії. Таким чином, при лікуванні, заснованому на 
контролі, при виборі терапії БА та аналізі отриманої відповіді необхідно брати до уваги обидва 
напрямки контролю БА (контроль симптомів і можливий ризик в майбутньому — Табл. 3.4).



48

5.2.1 Альтернативні стратегії корекції лікування бронхіальної астми
Була проведена оцінка деяких альтернативних стратегій корекції лікування при тяжкій 

БА або при астмі, яка важко піддається лікуванню.
• Лікування, призначене з урахуванням клітинного складу мокроти: цей підхід в по-

рівнянні з терапією, призначеною згідно протоколу, асоціюється зі зниженим ри-
зиком загострень і подібними рівнями контролю симптомів і показниками функції 
зовнішнього дихання. У той же час можливість проведення аналізу індукованого 
мокротиння в звичайному режимі є тільки у небагатьох центрів, а переваги цього 
методу відзначаються в основному у пацієнтів, яким потрібна спеціалізована медич-
на допомога.

• Визначення фракції оксиду азоту у видихуваному повітрі (FеNO): В деяких з досліджень 
спостерігалися проблеми з дизайном алгоритмі втручання та/або контролю, що усклад-
нює можливість проводити порівняння і робити висновки. Результати FeNO, виміряні 
одноразово, мають розцінюватись з обережністю. 
В даний час ані лікування, засноване на показниках мокроти, ані лікування, засноване на 

визначенні FеNO, не рекомендується для призначення в загальній практиці лікування хворих 
на БА. Лікування, засноване на показниках мокроти, може застосовуватись для пацієнтів з БА 
середньої тяжкості або тяжкою БА, які проходять лікування в центрах, що використовують цю 
методику (Табл. 7.1) (рівень доказовості A).

5.3 Вибір між варіантами лікування бронхіальної астми
На кожній сходинці терапії БА рекомендуються різні препарати, які являють собою аль-

тернативні варіанти для контролю БА, хоча вони і розрізняються за ефективністю. Застосову-
ються різні підходи до застосування рекомендацій з лікування або вибору терапії у широких 
популяцій пацієнтів в при індивідуальному підході (Табл. 5.2):

• Вибір лікарських засобів на популяційному рівні, наприклад для національних фор-
мулярів або органів охорони здоров’я. Метою є надання варіантів, які вважаються 
найкращими для більшості пацієнтів в популяції. Для кожної сходинки терапії ре-
комендується свій препарат, який «має перевагу» для контролю захворювання, та 
який забезпечує найкраще співвідношення користь-ризик (включаючи вартість) як 
в відношенні контролю симптомів, так і в відношенні зниження ризику. Вибір пе-
реважного препарату для контролю захворювання заснований на середніх по групі 
показниках ефективності і безпеки (а також вартості лікування), отриманих в ре-
тельно контрольованих дослідженнях в добре описаних популяціях і в контрольо-
ваних дослідженнях, що проводяться в умовах реальної клінічної практики, або в 
популяційних дослідженнях. 

• Вибір лікарських засобів на індивідуальному рівні: при цьому також враховуються ха-
рактеристики пацієнта або його фенотип, на підставі яких можливо передбачити клініч-
но значущі відмінності в відповіді пацієнта на лікування в порівнянні з іншими пацієн-
тами, поряд з уподобаннями пацієнта і практичними питаннями (вартість, можливість 
використовувати лікарський засіб і прихильність до лікування). 
Ступінь, в якій лікування БА може бути індивідуалізоване відповідно до характеристик 

пацієнтів або їх фенотипів, залежить від системи охорони здоров’я, клінічної ситуації, потен-
ційної різниці в результатах, вартості та доступності ресурсів. В даний час найбільша частина 
досліджень по індивідуалізації лікування стосується тяжкої БА. 
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Та блиця 5.2. Популяційний рівень проти індивідуального рівня вирішення питання 
про лікування БА. 

Вибір між опціями лікування на популяційному рівні 
(наприклад національні формуляри, рекомендації)

Найкращий» препарат на кожному кроці є кращим лікуванням для більшості хворих, що базується 
на:
•Ефективності
•Безпеці 
•Доступності та вартості на популяційному рівні

Вибір між опціями контролюючої терапії для індивідуальних пацієнтів

Обговорення з пацієнтом/батьками/опікунами на предмет:
1. Бажаного лікування (як зазначено вище) для контролю симптомів та зниження ризику
2. Характеристики хворого або фенотипу. 
• Чи є у хворого ознаки, які прогнозують різницю у майбутньому ризику або відповіді на терапію, в 

порівнянні з іншими хворими (наприклад паління, історія загострень, еозинофілія крові)? 
• Чи є у хворого фактори ризику, що модифікуються, або супутні захворювання, які можуть 

вплинути на прогноз?
3. Вподобання хворого. 
• Які у хворого цілі, побоювання та вагання що до астми та її терапії?
4. Практичні питання. 
• Техніка інгаляції (чи може хворий правильно використовувати інгалятор після тренування).
• Прихильність до терапії (як часто хворий приймає препарати?) 
• Вартість препаратів (чи може хворий купувати препарати?)

5.4 Лікарські засоби і стратегії, спрямовані на контроль симптомів і зниження ризику 
5.4.1 Категорії лікарських засобів для лікування бронхіальної астми
У порівнянні з лікарськими засобами, що використовуються для лікування інших хро-

нічних захворювань, більшість лікарських засобів, що використовуються для лікування БА, 
мають дуже сприятливий терапевтичний індекс. Препарати для довгострокової терапії БА 
можна розділити на три основні категорії:

• Контролюючі препарати, використовуються для регулярної підтримуючої терапії (змен-
шують запалення дихальних шляхів, знижують загострення та майбутні ризики — заго-
стрення та погіршення показників функції зовнішнього дихання)
Інгаляційні кортикостероїди — найбільш ефективні протизапальні препарати для лі-

кування персистуючої астми. Доведено, що вони зменшують симптоми БА, покращують якість 
життя, покращують функцію легень, зменшують частоту та тяжкість загострень, зменшують 
смертність та бронхіальну гіперреактивність та контролюють запалення в дихальних шляхах. 
Однак, вони не виліковують астму, та у ≈ 25 % пацієнтів, які припинили їх прийом, загострен-
ня розвивається на протязі перших 6 місяців. У пацієнтів, хто не отримує ІКС, збільшується 
ризик розвитку ремоделювання дихальних шляхів та погіршення легеневої функції. 

ІКС розрізняються за силою та біодоступністю.
У більшості хворих можливо досягти клінічного ефекту при застосування відносно 

низьких доз ІКС (еквівалентних 400 мкг будесоніда/добу). Збільшення дози ІКС призво-
дить до незначного покращення, проте збільшується ризик побічних ефектів. Однак, є 
значна індивідуальна варіабельність відповіді на різні ІКС, можливо, із-за гетерогенності 
запалення в дихальних шляхах. Завдяки цьому, а також зважаючи на беззаперечну низьку 
прихильність до терапії, деякі пацієнти для досягнення ефекту потребують призначення 
більш високих доз. 
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Що до застосування ІКС у курців: куріння (в даний час, або в анамнезі) зменшує ефек-
тивність ІКС, тому з такими пацієнтами потрібно проводити антинікотинову пропаганду та 
призначати більш високі дози ІКС. 

Побічні ефекти: орофарингеальний кандідоз, дісфонія, інді — кашель (внаслідок по-
дразнення верхніх дихальних шляхів. При застосування дозованих аерозольних інгаляторів 
зменшити ризик виникнення цих ефектів можна за допомогою спейсеру. Розвиток орально-
го кандидозу можна уникнути або зменшити, якщо після кожної інгаляції полоскати ротову 
порожнину водою (прополоскати, не ковтати, сплюнути). Також ці небажані ефекти можна 
зменшити застосуванням про-ліків, які активуються в легенях, а не в глотці (циклесонід, бе-
клометазон (ГФА)), нових форм препаратів та доставкових пристроїв. 

ІКС частково абсорбуються в легенях, що в деякій мірі сприяє системній біодоступності. 
Ризик побічних системних наслідків залежить від дози, ефективності ІКС, доставкового при-
строю, системної біодоступності, шляхів первинного метаболізму (конвертація в неактивний 
метаболіт) в печінці, періоду напіврозпаду фракції системної абсорбції (із легень, та, можливо, 
із кишковика). Таким чином, системні ефекти у різних ІКС різні. Для дорослих доведено, що 
системні ефекти не є проблемою для ІКС в дозах ≤ 400 мкг будесоніду (або іншого ІКС в екві-
валентній дозі) на добу. 

При тривалому застосуванні високих доз ІКС можливі синці, що легко виникають, адре-
налова супресія та зменшення мінеральної щільності кісток. Мета-аналізом доведено, що у 
хворих на БА, адреналова недостатність при прийомі ІКС визначалась лише у 6,8 % випадків, 
на відміну від 43,7 % при прийомі ОКС. При прийомі ІКС адреналова недостатність розвива-
лась в залежності від дози: в 1,5 % при прийомі низьких доз, в 5,4 % — середніх, 18,5 % — ви-
соких доз та в залежності від тривалості їх призначення (1,3 % — короткого курсу, 9,0 % — при 
середній тривалості та 20,3 % при тривалому лікуванні). 

Застосування високих доз ІКС може збільшити ризик туберкульозу, зокрема в регіонах з 
його високою розповсюдженістю. Однак, ІКС не протипоказані при активному туберкульозі. 
В недавніх дослідженнях випадкового контролю був визначений збільшений ризик пневмоній 
або інфекцій нижніх дихальних шляхів у хворих на БА, хто ІКС в порівнянні з астматиками, 
які не приймали ІКС протягом останніх трьох місяців. Ризик збільшується при більш високих 
дозах ІКС, може розрізнятись при різних ІКС. Метааналіз клінічних досліджень, ризик тяжких 
небажаних проявів у вигляді пневмонії у хворих БА, хто отримував будесонід, не був збільше-
ний відносно плацебо.

Для отримання найкращих результатів необхідно почати регулярну щоденну терапію, 
спрямовану на контроль захворювання, в максимально короткі терміни після встановлення 
діагнозу БА, оскільки:

• ранній початок застосування ІКС в низьких дозах у пацієнтів з БА призводить до більш 
вираженого покращення показників функції зовнішнього дихання, ніж у випадках, коли 
симптоми вже тривали більш 2 — 4 років. У одному з досліджень було виявлено, що по 
закінченню цього часу виникала необхідність в призначенні більш високих доз ІКС, а 
досягнуті показники функції зовнішнього дихання були нижче;

• при розвитку тяжкого загострення у пацієнтів, які не отримують ІКС, відзначається 
більш виражене довготривале зниження показників функції зовнішнього дихання, ніж у 
тих, хто вже почав приймати ІКС;

• у пацієнтів з професійною БА припинення впливу сенсибілізуючих речовин на ранніх 
етапах і раннє призначення терапії підвищують вірогідність покращення.
В таблиці 5.3 представлені засновані на доказах і консенсусі експертів рекомендовані ва-

ріанти початкової терапії, спрямованої на контроль захворювання, для дорослих і підлітків. 
Необхідно аналізувати відповідь пацієнта на призначену терапію і знижувати її інтенсивність 



51

при досягненні доброго рівня контролю. Рекомендації по сходинковому підходу до поточної 
терапії представлені в таблиці 5.4.

Рівень FeNO > 50 ppb асоціюється з доброю короткостроковою відповіддю на ІКС. Од-
нак, досліджень по вивченню довготривалої безпеки відмови від ІКС у пацієнтів з низьким 
початковим рівнем FeNO, немає. Таким чином, у пацієнтів з діагнозом астми (веріфікованим, 
або підозрюваним) на сьогодні не можна рекомендувати орієнтування на рівень FeNO для 
визначення щодо застосування ІКС. Сьогодні призначення низьких доз ІКС рекомендовано 
більшості пацієнтів з БА, навіть при нечастих симптомах (Рис. 5.1) для зменшення ризику 
тяжких загострень.

Рекомендується розглядати можливість застосування ІКС у хворих БА якщо:
• напади БА протягом останніх двох років;
• застосування КДБА ≥ 3 рази на тиждень;
• симптоми БА ≥ 3 рази на тиждень;
• прокидання із-за БА 1 ніч за тиждень.
Комбінація ІКС/ТДБА 

Коли застосування середніх доз ІКС в монотерапії не дозволяє досягти доброго контролю 
астми, додання ТДБА має перевагу, особливо при застосуванні фіксованої комбінації. Додання 
ТДБА до ІКС покращує клінічні наслідки астми та зменшує кількість загострень, не збільшує 
ризик пов’язаних з БА госпіталізацій, і дозволяє досягти контролю астми у більшої кількості 
хворих, швидше та при застосуванні більш низьких доз ІКС, ніж при терапії лише ІКС. Фіксо-
вана комбінація більш зручна для пацієнта в порівнянні з двома інгаляторами та забезпечує 
впевненість, що ТДБА не будуть застосовуватись без ІКС.

Комбінації ІКС в низьких дозах із формотеролом можуть застосовуватись як в якості 
контролюючих препаратів, так і за потребою, така тактика може знизити ризик загострень в 
пацієнтів з високим їх ризиком. При застосуванні комбінації будесонід/формотерол при по-
требі у пацієнтів, хто планово отримує цю комбінацію в якості контролюючої терапії, обидва 
компоненти краще захищають від розвитку тяжких загострень, в порівнянні із застосуванням 
КДБА при потребі. Також така тактика дозволяє зменшити загострення та покращити кон-
троль БА на відносно низьких дозах ІКС в порівнянні із традиційною тактикою — застосуван-
ням ІКС або ІКС/ТДБА як контролюючих препаратів. 

Побічні прояви ІКС описані вище, ТДБА можуть викликати головний біль або судоми; 
системні небажані прояви — серцево-судинна стимуляція, тремор скелетних м’язів, гіпокалі-
ємія зустрічаються рідше, ніж при пероральній терапії β2-агоністами. Регулярне застосування 
β2-агоністів короткої та тривалої дії одночасно може призвести до розвитку відносної рефрак-
терності до β2-агоністів. Не можна застосовувати ТДБА без одночасного призначення ІКС, 
вони безпечні в комбінації.

Модіфікатори лейкотриєнів.
Включають агоністи цистеініл-лейкориєнових рецепторів (монтелукаст, пранлукаст, за-

фірлукаст) та інгібітор 5-ліпоксігенази (зілеутон) (на сьогодні в Україні зареєстрований мон-
телукаст). Клінічними дослідженнями доведено, що вони мають невеликий та варіабельний 
бронходилятуючий ефект, зменшують симптоми, в т.ч. кашель, покращують функцію легень 
та зменшують запалення в дихальних шляхах та загострення БА. Можуть бути альтернатив-
ними препаратами у дорослих з легкою інтермітуючою астмою та у деяких пацієнтів з аспі-
рин-індуктованим захворюванням. Але в контролюючій монотерапії вони менш ефективні, 
ніж низькі дози ІКС і у пацієнтів, які вже отримують ІКС, вони не можуть замістити ІКС без 
ризику втрати контролю БА.

Модіфікатори лейкотриєнів в якості додаткової терапії можуть допомогти зменшити 
дозу ІКС у пацієнтів з середньої тяжкості — тяжкою астмою та можуть покращити контроль 
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БА у пацієнтів, в кого астма не контролюється низькими або високими дозами ІКС. Однак, як 
додаткова терапія, вони менш ефективні, ніж ТДБА. 

Системні кортикостероїди.
Тривала терапія ОКС (періодами, довшим за два тижні) може бути потрібна при тяжкій 

неконтрольованій астмі, але її застосування обмежується значними побічними діями ОКС. 
Терапевтичний індекс (ефективність/побічні явища) при тривалому застосуванні ІКС знач-
но кращий, ніж тривале застосування ОКС при астмі. Якщо призначати ОКС на довгий час, 
потрібно приділити максимум уваги мінімізації системних побічних проявів. При тривалій 
терапії перевага надається ОКС перед внутрішньо-венними та внутрішньо м’язовими КС, із-за 
більш низького мінерало-кортикоїдного ефекту ОКС, їх відносно короткого періоду напівви-
ведення, меншого ефекту на попереково-смугасті м’язи, а також завдяки більш гнучкому ре-
жиму дозування, що дозволяє титрувати дозу до найменшої ефективної, достатньої для під-
тримування контролю БА.

Короткі курси системних кортикостероїдів важливі для лікування тяжкого загострення 
БА, оскільки вони попереджують прогресування загострення, зменшують потребу в звертан-
нях за невідкладною допомогою і госпіталізаціях, попереджують ранній рецидив після надан-
ня невідкладної допомоги, зменшують смертність. Основний клінічний ефект від СКС при 
загостренні БА відчувається через 4 — 6 годин. Переваги має пероральна терапія має і така 
ж ефективна, як внутрішньовенний гідрокортизон. Типовий короткий курс ОКС — 40–50 мг 
преднізолону щодня протягом 5 — 10 днів, в залежності від тяжкості загострення. Коли симп-
томи зменшаться, функція легень покращиться — прийом ОКС можна різко припинити (або 
титрувати, якщо їх приймали > 2х тижнів) за умови, що прийом ІКС триває. Внутрішньом’я-
зові ін’єкції кортикостероїдів на мають переваг перед коротким курсом ОКС в попередженні 
рецидиву загострення.

Пацієнти, які тривалий час отримують оральні кортикостероїди (наприклад, довше 
трьох місяців) або потребують часті курси ОКС (наприклад, 3–4 протягом року) мають ризики 
розвитку системних побічних проявів.

Заходи по запобіганню та лікування індукованих ОКС побічних проявів:
• моніторинг АТ;
• моніторинг цукру в крові та сечі та холестерину — є загроза розвитку діабету та гіперхо-

лестеринемії;
• моніторинг щільності кісток у дорослих. При значному її зменшенні, пропонується при-

значення біфосфатів;
• моніторинг щільності кісток у дітей старше 5 років;
• у дітей — моніторинг росту та ваги;
• скринінг катаракти та глаукоми.

Препарати для невідкладної допомоги (швидкодіючі), призначаються всім пацієнтам 
для застосування при потребі з метою купування бронхоспазму і супутніх йому симптомів, в 
тому числі при погіршенні перебігу БА або загостреннях. Також застосування цих препаратів 
рекомендується для короткочасної профілактики бронхоспазму, викликаного фізичним на-
вантаженням. Скорочення і, в ідеалі, відсутність необхідності в застосуванні препаратів невід-
кладної допомоги є і важливою метою лікування, і критерієм його ефективності.

Інгаляційні короткої дії β2-агоністи (КДБА) 
Застосовуються для зменшення симптомів бронхоспазму та для профілактики їх виник-

нення при БФН. До них відносяться сальбутамол, фенотерол, тербуталін, левабутерол, репро-
терол. 

Швидку бронхолітичну дію також чинить тривалої дії β2-агоніст формотерол, але він 
при астмі може застосовуватись лише в комбінації з ІКС.
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Застосовуються КДБА за потребою, в найнижчих дозі та частоті. Збільшення їх застосу-
вання вказує на погіршення контролю БА та потребує перегляду лікування. При загостреннях, 
неспроможність досягти швидкого покращення при застосуванні КДБА потребує пильної ува-
ги та може вказувати на потребувати призначення короткого курсу ОКС. 

Побічні дії: найчастіше зустрічаються (особливо на початку лікування): тремор, тахікар-
дія, однак переносимість зазвичай швидко покращується. Надмірне застосування КДБА (біль-
ше 1 каністри (200 доз) на місяць)збільшує ризик смерті, пов’язаної з БА.

Короткої дії холінолитики (іпраторопію бромід, оксітропію бромід). Іпратропію бро-
мід менш ефективно покращує бронхіальну прохідність, ніж КДБА. Мета-аналіз досліджень 
додання інгаляційного іпраторопію до КДБА при загостреннях астми показав, що така комбі-
нація статистично достовірно, хоча і не в значній мірі, покращує функцію легень, достовірно 
зменшує ризик госпіталізацій. 

Користь від іпратропію броміду при тривалому застосуванні при БА не визначена, хоча 
визнано, що він може застосовуватись як альтернативний бронхолітик у пацієнтів, в кого роз-
винулись КДБА-обумовлені небажані прояви (тахікардія, аритмії, тремор.

Побічні дії: сухість в роті та гіркий присмак.
Теофіліни: Довготривала терапія: теофілін відносно слабкий бронхолітик, та в низькій 

дозі має протизапальні властивості. Це відноситься до теофіліну тривалого вивільнення, який 
можна призначати 1 раз на добу. Теофілін можна призначати як додатковий препарат дорос-
лим пацієнтам, в кого астма не контролюється прийомом ІКС або ІКС/ТДБА. У таких хворих 
припинення прийому теофіліну тривалого вивільнення асоціюється з погіршенням контролю 
БА. Однак, у пацієнтів, які отримують ІКС, як додатковий препарат теофілін менш ефектив-
ний за ТДБА. 

Короткотривала терапія: у пацієнтів з загостренням астми, які отримують КДБА, до-
дання внутрішньовенного амінофіліну не приводить до достовірної додаткової бронходиля-
тації (в порівнянні із плацебо). Більш того, 20 із 100 пацієнтів, яким призначався амінофілін, 
відмічали блювоту, і 15 із 100 — аритмії.

Побічні явища: побічні явища при прийомі теофіліну особливо у великих дозах (≥ 10 
мг/кг/день) значні, що зменшує їх користь. Побічні прояви можна зменшити при ретельно-
му підборі дози та моніторингу, зазвичай вони зменшуються або зникають при відмові від 
теофіліну. Побічні дії при тривалому застосуванні включають симптоми з боку ШКТ, діарею, 
серцеву аритмію, судоми, і навіть смерть. Найбільш часті — нудота та блювота. При по-
чатковому призначенні високих доз необхідно моніторувати рівень теофіліну в крові: якщо 
у пацієнта розвиваються побічні дії при застосуванні звичайних доз, якщо поставлені цілі 
що до лікування не досягнуто, та коли є відомості що до порушення метаболізму теофілі-
ну. Рівень теофіліну в крові може зменшуватись при горячці, вагітності, прийомі протиту-
беркульозних ліків; збільшуватись — при захворюваннях печінки, серцевій недостатності, 
прийомі певних препаратів — циметідіна, деяких хінолінів, макролідів, що збільшує ризик 
токсичних ефектів теофіліну. Якщо пацієнт отримує тривалої дії теофілін, йому не можна 
призначати додатково короткої дії теофіліни, якщо тільки не проводиться їх моніторинг в 
сироватці крові. 

• Додаткова терапія для лікування тяжкої БА (Табл. 7.1)(ОКС, тривалої дії холінолітик 
тіотропію бромід, фенотип-обумовлене лікування (спрямоване на Т2 фенотип) — анти- 
IgE, анти- IL-5, моноклональне антитіло до IL-5 α рецепторів): застосування може роз-
глядатись у випадку, якщо у пацієнтів спостерігаються постійні симптоми та/або заго-
стрення, незважаючи на оптимізовану терапію з застосуванням препаратів для контролю 
захворювання в високих дозах (як правило, ІКС і ТДБА) і впливом на фактори ризику, 
що модифікуються (Табл. 5.7).



54

АнтиIgE при тяжкій алергічній БА.
На сьогодні в наявності є препарат анти-імуноглобулін Е — омалізумаб. 
Механізм дії: препарат зв’язується з Fc частиною вільного IgE, таким чином запобігає 

контакту IgE із FcεR1 рецепторами, зменшуючи рівень вільного IgE та знижуючи експресію 
рецептору. 

Показання для застосування анти-імуноглобуліну Е (омалізумабу) — пацієнти у віці ≥ 
6 років з тяжкою персистуючою алергічною БА з підвищеним рівнем специфічного IgE, коли 
астма не контролюється прийомом кортикостероїдів (ІКС та/або ОКС) та ТДБА, або є потреба 
у застосування високих доз для підтримки доброго контролю БА. 

Критерії для призначення: 
• чутливість до інгаляційних алергенів — позитивні шкірні прик-тести або наявність спе-

цифічного IgE, та
• загальний IgE та вага пацієнта знаходяться в межах дозування, та
• перевищення визначеної кількості загострень (на місцевому рівні) за попередній 

рік. 
Застосування цієї терапії може зменшити загострення, дози ОКС, в деякій мірі покра-

щити якість життя та контроль симптомів (зменшити симптоми та потребу в КДБА). Але вона 
вартісна та потребує підшкірних ін’єкцій кожні 2–4 тижні. І звичайно ж, вона призначається 
після вирішення інших причин відсутності контролю астми (неправильна техніка інгаляції, та 
низька прихільність до терапії, виявлення та лікування супутніх захворювань, усунення фак-
торів ризику респіраторних симптомів та загострень, які можна модифікувати). 

Відповідь на лікування оцінюється по покращенню контролю БА, зменшенню загострень 
та позапланових візитів до лікаря, покращенню якості життя. 

• Вихідний рівень IgE не є предиктором гарної відповіді на препарат
• За результатами РКД: краща відповідь (відносно плацебо) визначалась при вмісті еози-

нофілах в крові ≥260/мкл або FeNO ≥20 ppb, але, за результатами великих обсерваційних 
досліджень, загострення зменшувались як у пацієнтів з високим, так і низьким вмістом 
еозинофілів.

• При ранньому початку БА (в дитинстві)
• Наявність в анамнезу алерген-залежних симптомів

Якщо пацієнт не відповідає на лікування протягом 4-х місяців після початку терапії, ві-
рогідність того, що подальші ін’єкції омалізумабу покращать його стан в подальшому, мала. У 
пацієнтів, хто добре відповів на терапію омалізумабом, його відміна призводила до повернен-
ня симптомів до половини вихідного рівня в середньому через 13 місяців після припинення 
введення.

Побічні явища. Омалізумаб безпечний в якості додаткової терапії. Можуть бути реакції 
в місці введення. 

АнтиIL-5 при тяжкій еозинофільній БА. Інтерлейкін-5 (IL-5) — цитокін 2 типу, не-
обхідний для дозрівання та виживання еозинофілів. Терапія антитілами, спрямованими на 
IL-5 або його рецептори — варіант вибору терапії для пацієнтів з тяжкою еозинофільною аст-
мою, в кого захворювання залишається неконтрольованим при лікуванні кортикостероїдами 
(в помірних/високих дозах ± оральні кортикостероїди) та ТДБА (або інший контролюючий 
препарат), або хто для підтримки контролю потребує таке лікуванні у високих дозах. В світі 
затверджені препарати для лікування хворих з тяжкою еозинофільною БА: меполізумаб та 
реслізумаб (моноклональні анти IL-5 антитіла), бенралізумаб (моноклональне антитіло до IL-5 
α рецепторів, дупілумаб (моноклональне антитіло до IL-4 рецепторів).

Механізм дії: меполізумаб та реслізумаб зв’язуються із циркулюючим IL-5, бенралізумаб 
зв’язується з α-субодиницею IL-5 — рецептору, що призводить до лізісу еозинофілів. 
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Критерії для призначення:
• перевищення визначеної кількості тяжких загострень (на місцевому рівні) за попередній 

рік, та 
• рівень еозинофілів в крові ≥ 300 /мкл. В окремих випадках у хворих, які отримують ОКС, 

рівень еозинофілів точка відліку може бути іншою 
Меполізумаб: для пацієнтів у віці ≥12 років, вводиться щомісяця (100 мг) у вигляді 

підшкірних ін’єкцій. В клінічних дослідженнях хворих з тяжкою еозинофільною БА, з ≥2 
загострень/рік, меполізумаб ≈ на 50 % зменшував загострення в порівнянні з плацебо. Змен-
шення загострень було тим більшим, чим більш високим були вміст еозинофілів та кількість 
загострень на початку дослідження. При вмісті еозинофілів ≤150/мкл достовірне зменшення 
загострень не визначалось. Спостерігались помірні покращення ФЗД та контролю симпто-
мів БА. У хворих, які отримували ОКС, застосування меполізумабу дозволило зменшити їх 
дозу ≈ на 50 % в порівнянні з плацебо, при зменшенні загострень та покращенні контролю 
симптомів.

Реслізумаб: для пацієнтів у віці ≥18 років; вводиться щомісяця (3 мг/кг) внутрішньовен-
но. В клінічних дослідженнях хворих з неконтрольованими симптомами астми на тлі прийому 
середніх-високих доз ІКС, з ≥1 тяжким загостренням/рік, вихідним рівнем еозинофілів ≥400/
мкл, реслізумаб ≈ на 50 % зменшував помірні або тяжкі загострення в порівнянні з плацебо, 
при помірному покращенні ФЗД та незначному покращенні контролю симптомів.

Бенралізумаб: для пацієнтів у віці ≥12 років; 30 мг, вводиться: перші 3 дози — раз в 4 
тижні, потім що 8 тижнів, у вигляді підшкірних ін’єкцій. В клінічних дослідженнях хворих з 
тяжкою еозинофільною БА, з вихідним рівнем еозинофілів ≥300/мкл за останні 12 місяців на 
тлі прийому високих доз ІКС+ТДБА, при ≥2 загострень/рік, бенралізумаб ≈ на 35–50 % змен-
шував загострення та покращував ФЗД в порівнянні з плацебо. В окремих групах спостері-
галось помірне покращення симптомів БА. У хворих, які потребували підтримуючої терапії 
ОКС, застосування бенралізумабу дозволило достовірно зменшити їх дозу на в порівнянні з 
плацебо, а також зменшити загострення.

Ці препарати вартісні, їх призначення має розглядатись лише після того, як будуть пе-
ревірені та виправлені всі можливі причини відсутності контролю захворювання, включаючи 
не коректну техніку інгаляції, низьку прихильність до терапії, виявлені та мінімізовані впливи 
супутньої патології, факторів ризику розвитку симптомів та загострень, які можуть бути мо-
дифіковані. Зараз триває обговорення що до критерію оптимального рівня еозинофілів для 
таких пацієнтів. 

Потенційні предиктори гарної відповіді:
• високий рівень еозинофілів (сильний пре диктор)
• висока кількість тяжких загострень протягом останнього року (сильний пре диктор)
• астма з пізнім початком (в дорослому віці)

Початковий курс для визначення відповіді на лікування — не менше 4 місяців. 
Побічні явища. Рідкі, вміщують реакції в місті введення препарату (меполізумаб), міал-

гію (реслізумаб), головний біль (бенралізумаб). Анафілактичні реакції рідкі. Невелика кіль-
кість випадків herpes zoster (меполізумаб). 

Якщо немає гарної відповіді на таку терапію:
• Якщо відповідь сумнівна, продовжувати терапію до 6 — 12 місяців
• Немає відповіді — припинити біологічну терапію
• Розглянути питання, при можливості, і якщо пацієнт відповідає критеріям призначення, 

що до переключення на різні варіанти Т2-спрямованої терапії, з зазначеною вище оцін-
кою відповіді
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Інші контролюючі препарати
Оральні протиалергічні препарати в деякий країнах застосовуються в лікуванні легкої 

— середньої тяжкості алергічної БА. Метааналіз 19 досліджень антигістамінних препаратів 
у дорослих хворих БА не підтримує застосування цих препаратів в якості протиасматичного 
лікування. Деякі з цих препаратів мають седативний ефект.

Для лікування тяжкої астми запропоновано декілька стероїд-спаринг препаратів. Дока-
зова база доцільності їх застосування слабка, вони можуть застосовуватись лише у окремих 
пацієнтів під наглядом фахівців, оскільки їх потенційний стероїд-спаринг ефект може не пере-
вищувати ризик розвитку серйозних побічних ефектів. 2 метааналізи стероїд-спаринг ефекту 
низьких доз метотрексату показав незначне загальне покращення при відносно високій часто-
ті небажаних проявів. Незначна можливість зменшити ушкоджуючий вплив побічних ефектів 
кортикостероїдів недостатня для компенсування небажаних проявів застосування метотрек-
сату (симптоми з боку шлунково-кишкового тракту, рідкі випадки гепатиту та дифузних па-
ренхіматозних захворювань легень, гематологічних та тератогенних ефектів). У окремих паці-
єнтів ефективні циклоспорин та препарати золота.

Внутрішньовенне введення імуноглобулінів не рекомендується для лікуванні астми.
Макроліди.
 Роль довготривалого застосування макролітів при астмі продовжує досліджуватись. Ме-

тааналіз рандомізованих контрольованих досліджень макролітів або плацебо протягом більше 
3 тижнів не показав достовірної різниці по ОФВ1 або зменшення загострень; доказова база була 
обмежена недостатньою звітністю та неоднорідними критеріями включення та результатами. 
Для визначення, чи мають макроліди свою нішу в лікуванні астми, зокрема нейтрофільної, 
потрібні подальші дослідження, з участю більш однорідної популяції та стандартизованих ре-
зультат. Застосування макролідів асоціюється з нудотою, блювотою, абдомінальними болями, 
зрідка — гепатотоксичністю. З особливою обережністю вони мають застосовуватись у хворих 
з ризиком розвитку аритмій.

5.5 Сходинковий підхід до коригування терапії
Після початку лікування БА (Табл. 5.3) рішення що до поточної терапії приймаються в 

рамках циклу, що складається з проведення оцінки, корекції лікування та перегляду відпо-
віді. Інтенсивність терапії, спрямованої на контроль захворювання, коригується шляхом її 
зменшення або збільшення на підставі сходинкового підходу (Табл. 5.4), спрямованого на до-
сягнення доброго контролю симптомів і мінімізацію майбутніх ризиків загострень, розвитку 
фіксованого обмеження швидкості повітряного потоку і розвитку побічних ефектів терапії. 
Якщо контроль астми зберігається протягом 2–3 місяців, інтенсивність терапії може бути зни-
жена на сходинку нижче, щоб визначити мінімальний ефективний рівень терапії для пацієнта 
(Табл.5.6). 

Якщо у пацієнта стійкі симптоми та/або загострення зберігаються, не зважаючи на засто-
сування контролюючої терапії протягом 2–3 місяців, перед будь-яким підвищенням інтенсив-
ності терапії необхідно провести оцінку і корекцію найбільш поширених проблем: 

• неправильна техніка інгаляції; 
• незадовільна прихильність до терапії; 
• постійний вплив (вдома або на роботі) алергенів, тютюнового диму, забрудненого пові-

тря в приміщенні і на вулиці, або застосування таких препаратів, як β-блокатори або (у 
деяких пацієнтів) нестероїдні протизапальні лікарські засоби; 

• супутні захворювання, які можуть сприяти виникненню симптомів з боку органів дихан-
ня і низької якості життя; 

• неправильний діагноз. 
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Та блиця 5.3. Рекомендовані препарати для початкової терапії, 
спрямованої на контроль захворювання, у дорослих та підлітків.

Наявні симптоми Переважний препарат 
для контролю захворювання 

Симптоми БА або потреба в КДБА < 2 разів на 
місяць; відсутність пробуджень із-за БА за останній 
місяць; відсутність факторів ризику загострень (Табл. 
3.4В), включаючи відсутність загострень протягом 
останнього року

Лікування препаратом для контролю 
захворювання не потрібно (рівень доказо-
вості D)

Рідкі симптоми БА, але у пацієнта є ≥ 1 фактору 
ризику загострень (див. табл. 3.4В); наприклад, 
низькі показники функції зовнішнього дихання, або 
загострення, що потребували застосування ОКС 
протягом останнього року, або лікування у відділенні 
інтенсивної терапії та реанімації у зв’язку з БА

ІКС в низькій дозі **
(рівень доказовості D) 

Наявність симптомів БА або потреба в КДБА від 2 раз на 
місяць до 2 разів на тиждень, або пацієнт прокидається у 
зв’язку з БА ≥ 1 разів на місяць

ІКС в низькій дозі** 
(рівень доказовості B)

Симптоми БА або потреба в КДБА > 2 разів на 
тиждень

ІКС в низькій дозі **(рівень доказовості A)
Іншими, менш ефективними варіантами є 
модифікатори лейкотриєнів або теофілін

Симптоми БА, які занепокоюють пацієнта, протягом 
більшості днів; пробудження, пов’язані з БА, ≥ 1 раз 
на тиждень, особливо при наявності яких-небудь 
факторів ризику (див. табл. 3.4В)

ІКС в середній/високій дозі# (рівень 
доказовості A) або ІКС/ТДБА , 
у низькій дозі (рівень доказовості A)

Початкові симптоми БА відповідають тяжкій 
неконтрольованій БА або загостренню

Короткий курс ОКС і початок регулярної 
терапії, спрямованої на контроль 
захворювання. Можливі варіанти: 
• ІКС у високій дозі (рівень доказовості A) 
або 
• ІКС/ТДБА в середній дозі (рівень 
доказовості D)

Перед призначенням початкової терапії, спрямованої на контроль захворювання
• По можливості, записати докази діагнозу БА 
• Записати рівень контролю симптомів і фактори ризику пацієнта, включаючи показники функції 

зовнішнього дихання (Табл. 3.4) 
• Врахувати чинники, що впливають на вибір терапії (Табл. 5.2) 
• Забезпечити правильне використання інгалятора пацієнтом 
• Запланувати час для візиту в рамках подальшого спостереження

Після призначення початкової терапії, спрямованої на контроль захворювання
• Проаналізувати відповідь пацієнта на лікування (Табл. 3.4) через 2-3 міс або раніше, при розвитку 

невідкладної клінічної ситуації 
• Надати рекомендації щодо поточній терапії і інших ключових питань з лікування (Табл. 5.4)
• Якщо контроль зберігається протягом 3 міс, слід знизити інтенсивність терапії (Табл. 5.6)

** лікування відповідно сходинки 2 (Табл. 5.4), + лікування відповідно сходинки 3  (Табл. 5.4), # не 
рекомендується дітям у віці 6–11 років.
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Та блиця 5.5. Низькі, середні і високі добові дози ІКС для дорослих 
Препарат Низькі добові дози 

(мкг)
Середні добові дози 

(мкг)
Високі добові 

дози (мкг)
Беклометазону діпропіонат-
ХФВ

200-500 > 500-1000 >1000 

Беклометазону діпропіонат-
ГФА

100-200 > 200-400 >400

Будесонід (CПІ) 200-400 > 400-800 >800
Циклесонід (ГФА) 80-160 >160-320 >320
Флютиказона фуроат (СПІ) 100 Не застосовується 200
Флютиказона пропіонат 
(СПІ, ГФА)

100-250 > 250-500 >500

Мометазону фуроат 110-220 > 220-440 >440
Триамсинолона ацетонід 400-1000 >1000-2000 >2000

Позначення: СПІ — сухопорошковий інгалятор; ГФА — гідрофторалкановий пропеллент; ХФВ — 
хлорфторвуглеродний пропеллент.

Низькі дози інгаляційних кортикостероїдів забезпечують більшу частину клінічної ко-
ристі від ІКС у більшості хворих БА. Однак, відповідь на прийом ІКС у різник пацієнтів не 
однакова, і дехто, в кого астма не контролюється низькими дозами ІКС (в комбінації з ТДБА 
або окремо), незважаючи на високу прихильність до лікування та правильну техніку інгаляції, 
потребує середніх доз ІКС. Високих доз ІКС (в комбінації з ТДБА або окремо) потребує не-
значна частка хворих, їх тривале застосування пов’язано із збільшеним ризиком місцевих та 
системних побічних ефектів, що має братись до уваги при визначенні балансу між користю та 
безпекой.

Ця таблиця — не таблиця еквівалентності, а клінічного порівняння, заснованого на на-
яваних дослідженнях та інформації про препарати. Таблиця 5.5 — це не таблиця еквівалент-
ності, а таблиця оціночної клінічної сумісності. Критерії «низьких», «середніх» і «високих» 
доз засновані на опублікованій інформації і доступних дослідженнях, включаючи пряме по-
рівняння у випадках, коли це доречно. У різних країнах дози можуть відрізнятися. Більшість 
клінічних переваг ІКС спостерігається при низьких дозах, а явні докази залежності відповіді 
на лікування від дози в діапазоні доз, проаналізованих з регуляторними цілями, наводяться 
рідко. «Високі» дози визначені довільно, але для більшості ІКС вони відповідають таким до-
зам, тривале застосування яких супроводжується підвищеним ризиком виникнення систем-
них побічних ефектів. 

Для нових препаратів необхідно уважно вивчати інформацію, надану виробником. Пре-
парати, що містять таку ж саму молекулу, можуть не бути однаково ефективними при клініч-
ному застосуванні. 

В клінічній практиці вибір препарату, пристрою та дози повинен базуватися на оцінці 
контролю симптомів, факторах ризику, вподобаннях хворого та практичних моментах (вар-
тість, можливість застосовувати інгалятор, прихильність до лікування та ін.) (Табл. 5.2). Важ-
ливо моніторувати відповідь на терапію та можливі побічні ефекти, та при необхідності корек-
тувати дозу (Табл. 5.4). При доброму контролі симптомів на протязі 3 місяців дозу ІКС треба 
акуратно титрувати до мінімально ефективної, яка буде забезпечувати добрий контроль симп-
томів та мінімізувати ризик розвитку загострень, а також розвитку побічних ефектів (Табл. 
5.6). Пацієнти, які довготривало приймають високі дози ІКС, при можливості повинні бути 
направлені на консультацію до спеціаліста з БА (Табл. 7.1). 



60

СХОДИНКА 1 
Має перевагу: комбінація ІКС в низьких дозах/формотерол за потребою для зменшення 

симптомів та за потребою перед фізичним навантаженням.
Сходинка 1 рекомендується до застосування при наявності симптомів < 2 /місяць, при 

відсутності факторів ризику загострень БА.
Застосування комбінації ІКС в низьких дозах з формотеролом на першій сходинці (рівень 

доказовості В) підтверджується непрямими доказами з великого подвійного сліпого дослі-
дження, в якому порівнювалась ефективність та безпечність прийому за потребою комбінації 
будеонід (низька доза)/формотерол, монотерапії КДБА та регулярного застосування низьких 
доз ІКС+КДБА за потребою у хворих БА, яким показано лікування згідно сходинки 2. 

Найбільш важливі аргументи:
• пацієнти із невеликим нечастими симптомами можуть мати тяжкі або фатальні заго-

стрення. Рекомендується оцінювати фактори ризику розвитку загострень так само, як і 
контроль симптомів (табл. 3.4)

• в дослідженні лікування згідно сходинки 2 визначено, що рівень тяжких загострень БА 
при застосуванні за потребою комбінації низьких доз ІКС/формотерол в порівнянні із 
застосуванням лише КДБА зменшився на 2/3, із зменшенням добової дози ІКС на < 20 % 
в порівнянні з щоденним прийомом ІКС 

• у хворих із нечастими симптомами прихильність до щоденної терапії із застосуванням 
ІКС низька, що наражає їх на ризик лікуватись лише за допомогою КДБА (без протиза-
пальної терапії).

• рекомендація застосування комбінації ІКС/формотерол дозволяє уникнути двоз-
начної ситуації, коли пацієнтам спочатку призначали КДБА для зменшення симпто-
мів, потім, не зважаючи на суб’єктивну ефективність такого лікування з їхньої точки 
зору, казали, що потрібно приймати контролюючий препарат для зменшення засто-
сування КДБА. Всім пацієнтам відразу потрібно призначати контролюючий препа-
рат (при легкій БА — при потребі), що дозволяє усвідомити необхідність одночасно-
го зменшення симптомів та майбутніх ризиків та уникнути вкорінену прив’язку до 
КДБА, як основного лікування астми. 
Ці аргументи біли отримані що до комбінації будесонід/формотоерол, однак, їх можна 

розповсюдити і на комбінацію беклометазон/формотерол. Ці препарати зайняли своє місце 
в якості базисної підтримуючої та симптоматичної терапії на 3 — 4 сходинках лікування БА 
і у великих дослідженнях по застосуванню фіксованої комбінації будесоніду/формотеролу за 
потребою при легкій БА не було отримано жодної нової інформації що до її безпечності.

Що стосується застосування перед фізичним навантаженням, в одному 6-ти тижневому 
дослідження було показано, що застосування комбінації в низькій дозі будесоніду/формоте-
ролу для зменшення симптомів та перед фізичним навантаженням зменшувало викликану на-
вантаженням бронхоконстрикцію в такій же мірі, як і регулярне застосування низьких доз ІКС 
та КДБА за потребою (рівень доказовості В). 

Інші варіанти контролюючої терапії:
• низькі дози ІКС, які приймаються всякий раз, коли приймають КДБА (рівень доказо-

вості В): на сходинці 1 доказовість також непряма, взята з досліджень окремо взятих 
препаратів або комбінації ІКС/ТДБА у хворих, яким показано лікування згідно сходинки 
2. Найбільш вагомі аргументи — зменшення ризиків тяжких загострень та труднощі в 
досягненні доброї прихильності пацієнтів до регулярного прийому ІКС у хворих з нечас-
тими симптомами. Прийом за потребою ІКС кожного разу, коли є потреба в застосуван-
ні КДБА може бути добрим варіантом вибора в країнах, де комбінація ІКС/формотерол 
відсутня або недоступна за ціною. 
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• щоденний прийом ІКС в низьких добових дозах, запропонований в GINA 2014 в першій 
сходинці ескалатора лікування БА, зменшував ризик тяжких загострень (непряма дока-
зовість із досліджень із залученням пацієнтів, яким було показано лікування згідно 2-ї 
сходинки). Однак, пацієнти з рідкими симптомами (рідше 2 /місяць) дуже противляться 
регулярному прийому ІКС, навіть при їх призначенні лікарем, що наражає їх на ризик лі-
куватись лише КДБА. А з огляду на безпечність, такий режим більше не рекомендується 
для застосування в загальній практиці для таких пацієнтів.
Не рекомендується: 
Застосування лише КДБА не рекомендується в лікуванні хворих на бронхіальну аст-

му. Хоча КДБА високоефективні у швидкому зменшенні симптомів астми (рівень доказовості 
А), у хворих, які лікуються лише із застосуванням КДБА є ризик смерті від БА (рівень доказо-
вості А), та звернень за невідкладною допомогою (рівень доказовості А), навіть при доброму 
контролі симптомів. Тривале дослідження по регулярному застосуванню лише КДБА у хворих 
із щойно діагностованою астмою показало гірші результати та більш низьку функцію легень, 
ніж у хворих, які від початку лікувались ІКС в низьких дозах.

У дорослих інгаляційні холінолітики (наприклад, іпратропію бромід), оральні КДБА або 
короткої дії теофілін можуть бути альтернативою КДБА для зменшення симптомів; однак, 
вони мають більш повільний початок дії, ніж КДБА (рівень доказовості А), а у оральних КДБА 
та теофіліну — збільшений ризик побічних ефектів. Що до оцінки ризику тяжких загострень 
при застосуванні цих препаратів у хворих, які не отримували ІКС — таких тривалих дослі-
джень не проводилось.

Тривалої дії бета2-агоніст із швидким початком дії формотерол має такий же швидкий 
початок дії, як і КДБА, але регулярне або часте застосування ТДБА без ІКС настійно не реко-
мендується із-за ризику загострень (рівень доказовості А). 

СХОДИНКА 2 
Має перевагу: регулярне застосування ІКС у низьких дозах плюс КДБА при потребі, 

АБО комбінація ІКС в низьких дозах/формотерол за потребою
Щоденне застосування ІКС у низьких дозах плюс КДБА при потребі для зменшення симп-

томів та, в разі потреби, перед фізичним навантаженням.
Існує значна доказова база з рандомізованих клінічних та спостережливих досліджень, 

відносно того, що регулярний прийом ІКС у низьких дозах суттєво зменшує ризики тяжких 
загострень, госпіталізацій та смертності; симптомів та викликаного фізичним навантаженням 
бронхоспазму (рівень доказовості А). Тяжкі загострення зменшувались вдвічі, навіть у пацієн-
тів з симптомами 0–1 на тиждень.

Для цієї рекомендації найбільш вагомий аргумент — зменшення ризику тяжких заго-
стрень. При призначенні щоденного прийому ІКС у хворих з легкою БА, лікарі мають пам’ята-
ти про ймовірність низької прихильності до терапії, що наражає пацієнтів на ризик лікуватись 
лише КДБА. 

Контроююча опція, що має перевагу на сходинці 2 — комбінація ІКС в низьких дозах/
формотерол за потребою: насьогодні доказовість отримана що до низьких доз комбінації 
ІКС/формотерол. В одному великому дослідженні легкої БА при застосуванні комбінації ІКС 
в низьких дозах з формотеролом на 64 % зменшилась кількість тяжких загострень БА в порів-
нянні з монотерапією КДБА (рівень доказовості В), та два великих дослідження легких астми 
показали, що комбінація ІКС/формотерол не менш ефективна, ніж регулярна терапія ІКС у 
впливі на тяжкі загострення БА (рівень доказовості А). 

Для цієї рекомендації найбільш вагомий аргумент — попередження тяжких загострень 
та запобігання потреби в щоденному застосуванні ІКС у хворих з легкою БА. Невеличка різ-
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ниця в порівнянні з базисною терапією ІКС що до контролю симптомів (різниця по опиту-
вальнику АСQ-5 ~ 0,15 при мінімальній клінічно важливій різниці 0,5), ОФВ1 (~30–50 мл), 
та кількості безсимптомних днів (середня різниця 10,6 днів/рік) вважається менш важливою. 
В одному дослідженні у хворих з легкою БА було показано, що прийом комбінації будесонід/
формотерол за потребою та перед фізичним навантаженням спричиняв такий же вплив на ви-
кликаний фізичним навантаженням бронхоспазм, як і щоденна базисна терапія ІКС + КДБА 
за потребою та перед навантаженням. 

Інші варіанти контролюючого лікування:
• антагоністи лейкотриєнових рецепторів (модифікатори лейкотриєнів) менш ефективні, 

ніж ІКС, зокрема, що до попередження загострень (рівень доказовості А). Вони можуть 
застосовуватись в початковому контролюючому лікуванні у деяких пацієнтів, хто не 
може, або не хоче приймами ІКС; у хворих із непереносимими побічними явищами від 
застосування ІКС; у хворих із супутнім алергічним ринітом (рівень доказовості В).

• Для дорослих та підлітків, які раніше не отримували контролюючу терапію, регулярне 
застосування в якості початкового контролюючого лікування комбінації низьких доз 
ІКС+ТДБА в порівнянні із монотерапією ІКС зменшує симптоми та покращує функцію 
легень. Але, це більш вартісно та не зменшує ризик майбутніх загострень в порівнянні із 
монотерапією ІКС (рівень доказовості А).

• Для пацієнтів з чисто сезонною алергічною астмою (наприклад, при реакції на пилок бе-
рези) при відсутності симптомів в міжсезонні періоди, регулярне щоденне застосування 
ІКС або застосування комбінації ІКС/формотерол за потребою має розпочинатись відра-
зу від початку симптомів та продовжуватись ще 4 тижні після закінчення сезону відпо-
відного цвітіння (рівень доказовості D). 
Не рекомендуються для рутинної практики: тривалого вивільнення теофілін низько 

ефективний при БА (рівень доказовості В), проте його побічні ефекти часті, та можуть бути 
життєзагрозливими при застосуванні високих доз. Кромони (недокроміл натрію та натрію 
кромоглікат) мають благо приємний профіль безпечності, але вони низько ефективні (рівень 
доказовості А) та та їх доставкові пристрої (інгалятори) потребують обтяжливої щоденної гі-
гієнічної обробки для запобігання закупорки. 

СХОДИНКА 3 
Для дорослих та підлітків пропонується 2 опції, що мають перевагу: комбінація 

низьких доз ІКС/ТДБА в якості базисної терапії + КДБА за потребою АБО комбінація 
низьких доз ІКС/формотерол в якості як базисної так і швидкодіючої терапії. 

Перед тим, як зробити крок в лікуванні на сходинку вгору необхідно перевірити загальні 
проблеми — можливі погана техніка інгаляції, низька прихильність до терапії, вплив несприят-
ливих факторів зовнішнього середовища, та упевнитись, що симптоми — із-за астми (Табл. 4.1). 

У пацієнтів, які отримують базисну терапію ІКС + за потребою КДБА, додання ТДБА у 
вигляді фіксованої комбінації з ІКС забезпечує додаткове покращення симптомів та функції 
легень, а також зменшує ризик загострень, в порівнянні із такою же дозою ІКС (рівень доказо-
вості А), але при незначному зменшенні застосування препарату «швидкої допомоги».

На сьогодні в світі для 3-ї сходинки схвалені комбінації: низькі дози флутіказону про-
піонат/формотерол, флутиказону фуроат/вілантерол, флутиказону пропіонат/сальметерол, 
беклометазон/формотерол, будесонід/формотерол, мометазон/формотерол. Ефективність 
впливу комбінації флутиказону фуроат/вілантерол в порівнянні із звичайною терапією на 
симптоми астми була доведена у великому дослідженні в реальному житті, але що до заго-
стрень — достовірної різниці не було.
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Режим застосування фіксованої комбінації ІКС/формотерол для контролюючої терапії 
та для використання при потребі можливий для комбінації з формотеролои низьких доз бе-
кламетазону та будесоніду. У хворих із ≥1 загостренням за попередній рік терапія ІКС в низь-
ких дозах /формотерол в якості підтримуючої та швидкодіючої терапії достовірно зменшує 
загострення БА та забезпечує подібний рівень контролю симптомів при застосуванні відносно 
менших доз ІКС, в порівнянні із фіксованою комбінацією ІКС/ТДБА або високими дозами 
ІКС в якості базисної терапії (при прийомі КДБА за потребою) (рівень доказовості А). Засто-
сування низьких доз ІКС/формотерол в якості препарату «швидкої допомоги» (за потребою) є 
пріоритетною опцією для хворих, яким призначена така комбінація в режимі як для базисної 
терапії так за потребою. ЇЇ не можна застосовувати як препарат «швидкої допомоги» у хворих, 
хто отримує комбінацію ІКС з будь-яким іншим ТДБА.

Інші варіанти: Для дорослих пацієнтів із супутнім алергічним ринітом та сенситизацією 
до хатнього пилу, при субоптимальному контролі БА, незважаючи на прийом ІКС від низьких 
до високих доз, можливо розглянути питання призначення сублінгвальної алерген-іммуноте-
рапії (за умови ОФВ1 > 70 % від повинних). 

Інший варіант терапії — збільшити дозу ІКС до середньої, але на груповому рівні це менш 
ефективно, ніж додання ТДБА (рівень доказовості А). Інша менш ефективна можливість — 
низькі дозі ІКС + або модифікатори лейкориєнів (рівень доказовості А), або уповільненого ви-
вільнення теофілін в низьких дозах (рівень доказовості В). 

СХОДИНКА 4
Мають перевагу: комбінація ІКС в низькій дозі/формотерол в якості контролюючої 

терапії та в якості «швидкої допомоги» АБО комбінація ІКС в середній дозі/ТДБА в якості 
контролюючої терапії плюс КДБА по потребі

Хоча на груповому рівні основне покращення можна отримати при застосуванні низь-
ких доз ІКС, індивідуальна реакція на ІКС варіює. Окремі хворі, в кого, незважаючи на добру 
прихильність до лікування, правильну техніку інгаляції контроль БА відсутній при прийомі 
комбінації ІКС в низьких дозах із ТДБА, можуть отримати покращення при збільшенні дози 
препарату для базисної терапії до середньої. На цій сходинці більше не рекомендується засто-
суванні високих доз ІКС.

Вибір варіанту терапії на сходинці 4 залежить від лікування, призначеного на сходинці 
3. Перед підвищенням сходинки треба перевірити загальні проблеми — неправильна техніка 
інгаляції, низька прихильність до терапії, вплив факторів оточуючого середовища, уточнення, 
чи симптоми справді внаслідок астми (уточнити діагноз БА) (Табл. 4.1). 

У хворих із ≥ 1 загостренням протягом попереднього року, застосування низьких доз 
ІКС/формотерол в якості контролюючої терапії та для зняття гострих симптомів більш ефек-
тивно у зниженні загострень, ніж підтримуюча терапія ІКС/ТДБА у тій ж дозі, або більш висо-
кі дози ІКС (рівень доказовості А). При цьому режимі призначаються будесонід/формотерол 
або бекламетазон/формотерол в низьких дозах, як на сходинці 3; при потребі доза базисної 
терапії може бути збільшена до середньої. 

Якщо пацієнт приймає ІКС/ТДБА в низьких підтримуючих дозах та КДБА при потребі, 
та контроль астми не адекватний, можливо збільшити дозу ІКС в комбінації до середньої (рі-
вень доказовості В); можливі комбінації ІКС/ТДБА — такі ж, як на сходинці 3. 

Інші варіанти контролюючої терапії: Тіотропій (тривалої дії холінолітик) в достав-
ковому пристрої Респімат в якості додаткової терапії у пацієнтів старше 6 років; він дещо по-
кращує легеневу легеневу функцію (рівень доказовості А) та дещо зменшує загострення. Для 
сходинки 4 існує недостатня доказова база в підтримку переваги комбінації ІКС+тіотропіум 
над комбінацією ІКС+ТДБА. 
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Для дорослих пацієнтів із супутнім алергічним ринітом та сенситизацією до хатнього 
пилу, при субоптимальному контролі БА, незважаючи на прийом ІКС від низьких до високих 
доз, можливо розглянути питання призначення сублінгвальної алерген-іммунотерапії (за умо-
ви ОФВ1 > 70 % від повинних). 

Теофілін не застосовується у дітей.
При застосуванні середніх або високих доз будесоніду призначення його 4 рази на день 

може підвищити ефективність терапії (рівень доказовості В), але може погіршуватись при-
хильність до лікування. Для інших ІКС підходить дозування 2 рази на день (рівень доказовості 
D). Інші варіанти лікування — додання до середніх-високих доз ІКС препаратів інших груп 
(модифікаторів лейкотриєнів (рівень доказовості А), або низьких доз з уповільненим вивіль-
ненням теофіліну (рівень доказовості В)), але це менш ефективно, ніж додання ТДБА.

СХОДИНКА 5
Має перевагу: Провести фенотипічне обстеження ± додаткова терапія 
Пацієнтам з персистуючими симптомами або загостреннями, незважаючи на правильну 

техніку інгаляції та добру прихильність до терапії згідно сходинки 4, і в кого були розглянуті 
інші варіанти, слід звернутись до спеціаліста для експертного висновку що до досліджень та 
ведення тяжкої БА (рівень доказовості D).

Алгоритм діагностики та ведення тяжкої астми (дерево рішень) описаний в главі 7.7.9
Варіанти лікування, які слід розглядати на сходинці 5 після оптимізації існуючої терапії 

можуть включати: 
• Комбінація високих доз ІКС з ТДБА: ця опція може розглядатись у дорослих та під-

літків, але збільшення дози ІКС зазвичай додає невеличкий ефект (рівень доказовості 
А) та збільшується ризик побічних ефектів, включая адреналову супресію. Високі дози 
рекомендуються лише в якості пробної терапії протягом 3–6 місяців.ю у випадках, коли 
добрий контроль не можна досягти застосуванням середніх доз ІКС/ТДБА та/або додан-
ням третього контролюючого препарату (модифікатора лейкотриєнів або уповільненого 
вивільнення теофіліну (рівень доказовості В). 

• Додання тіотропію (тривалої дії холінолітика) у пацієнтів віком ≥ 6 років, в кого аст-
ма не контролюється належним чином застосуванням комбінації ІКС/ТДБА. Додання 
тіотропія (здебільше 5 мкг через інгалятор м’якого туману (Респімат)) дещо покращує 
функцію легень (рівень доказовості А) та дещо збільшує час розвитку наступного тяж-
кого загострення, яке потребує призначення ОКС (рівень доказовості В). Що до застосу-
вання інших ТДХЛ даних доказовості немає. 

• Додання азітроміцину (3 рази на тиждень) у дорослих із стійкими симптомами астми 
незважаючи на застосування помірних-високих доз ІКС та ТДБА зменшує загострення 
БА у хворих з еозинофільним та не-еозинофільним типом запалення (рівень доказово-
сті В) та покращує пов’язану із захворюванням якість життя. Найбільш частае побічне 
явище — діарея. Оскільки макроліди (такі як азітроміцин) можуть бути ототаксичними 
та викликати аритмію, хворі БА з порушеннями слуху та патологічним подовженням 
коректованого QT інтервалу виключались із досліджень. Перед рішенням що до призна-
чення азітроміцину в якості додаткової терапії у дорослих пацієнтів з неконтрольованою 
або тяжкою БА необхідно перевірити мокроту на наявність атипових мікобактерій та 
слід враховувати ризик збільшення протимікробної резистентності у хворого та на рівні 
популяції. 

• Додання анти IgE (омалізумабу) рекомендується для пацієнтів у віці ≥ 6 років, з помір-
ною або тяжкою алергічною БА, яка не контролюється лікуванням згідно сходинок 4–5 
(рівень доказовості А).
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• Додання анти IL-5 препаратів (підшкірно меполізумабу для хворих у віці ≥ 12 років; 
внутрішно-венно реслізумабу* для пацієнтів у віці ≥ 18 років), або антагоністу IL-5 ре-
цепторів (підшкірно бенралізумабу для пацієнтів у віці ≥ 12 років) для хворих із тяжкою 
еозинофільною астмою, яка не контролюється лікуванням згідно сходинок 4–5 (рівень 
доказовості А). 

• Додання антагоністу IL-4 рецепторів (підшкірно дупілумаб) для хворих у віці ≥ 12 років 
із тяжкою астмою Т2 типу, або потребує базисної терапії ОКС (рівень доказовості А). 

• Застосування лікування під контролем харкотиння: у пацієнтів із стійкими симптома-
ми та/або загостреннями, незважаючи на застосування високих доз ІКС або ІКС/ТДБА, 
корегувати лікування можливо за допомогою визначення еозинофілії (> 3 % еозинофі-
лів) в мокроті. У хворих з тяжкою астмою ця стратегія призводить до зниження заго-
стрень та/або можливості застосування більш низьких доз ІКС (рівень доказовості А).

• Додання бронхіальної термопластики*: може розглядатись у окремих дорослих пацієн-
тів з тяжкою БА (рівень доказовості В). Доказовість обмежена та дані були отримані на 
відібраних пацієнтах. Віддалені результати невідомі. 

 * в Україні цей метод не застосовується.
• Додавання низьких доз оральних кортикостероїдів (≤ 7,5 мг/день еквівалент по пред-

нізолону): може бути ефективним у окремих з тяжкою астмою (рівень доказовості D), 
але часто асоціюється з істотними побічними ефектами (рівень доказовості В). Ця так-
тика повинна розглядатись у дорослих пацієнтів з поганим контролем симптомів та/або 
частими загостреннями, не зважаючи на добру техніку інгаляції та прихильність терапії 
згідно сходинки 4 та після виключення інших сприяючих факторів. З пацієнтами по-
трібно оговорювати потенціальні побічні ефекти (рівень доказовості D). Вони повинні 
досліджуватись та моніторуватись щодо розвитку стероїд-індуктованого остеопорозу; 
якщо тривалість лікування планується ≥3 місяців — необхідно надати поради щодо сти-
лю життя та призначити терапію для попередження остеопорозу (де це доречно).

5.6 Оцінка відповіді та корекція терапії 
5.6.1 Як часто астма має переоцінюватись?
Стан пацієнтів з астмою має регулярно переоцінюватися для моніторування симптомів, 

факторів ризику розвитку загострень, а також для документального підтвердження відповіді 
на будь-які зміни в лікування. Для більшості контролюючих препаратів покращення розпочи-
нається через декілька днів після початку лікування, але повна відповідь може бути очевид-
ною через 3 — 4 місяці лікування. У тяжких хворих, або таких, що постійно недоотримують 
лікування, відповідь може бути більш відстроченою.

Оцінювати контроль астми, прихильність до терапії, техніку інгаляції необхідно при 
кожному візиті. Частота візитів залежить від вихідного рівня контролю астми, відповіді на 
лікування, навичків самоспостереження. В ідеалі, пацієнти повинні оглядатись 1 — 3 місяці 
після початку лікування і далі кожні 3 — 12 місяців. Після загостренні візит до клініки має 
бути запланований через тиждень (рівень доказовості D).

5.6.2 Крок уверх в лікуванні астми.
Так як астма є варіабельним захворюванням, то пацієнт може потребувати періодичної 

корекції лікування. 
• Крок вверх (принаймні через 2–3 місяці): у деяких пацієнтів відмічається не повна відпо-

відь на початкове лікування. Крок на сходинку вище може бути рекомендований (Табл. 
5.4), якщо підтверджено, що симптоми — внаслідок саме астми, техніка інгаляції та при-
хильність до терапії задовільні, фактори ризику, що можуть бути змінені (наприклад, 
паління), змінені (Табл. 5.7). Будь який крок вверх має розглядатись як спроба, та відпо-
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відь має переоцінюватись через 2–3 місяці. Якщо відповіді немає, треба повернутись на 
попередній рівень та треба розглядати інші терапевтичні можливості або направити до 
спеціаліста. 

• Короткостроковий крок уверх (на 1–2 тижні): короткострокове (на 1–2 тижні) збіль-
шення контролюючої дози ІКС можна рекомендувати, наприклад, при вірусних інфекці-
ях або сезонному впливі алергену. Пацієнт сам може збільшити дозу відповідно до його 
письмового плану дій при астмі (Табл. 8.2), або це може зробити лікар. 

• Регулювання день в день: пацієнти, якім призначено комбіновану терапію будесонід/ фор-
мотерол або беклометазона/ формотерол в якості підтримуючої терапії та при потребі, 
можуть регулювати кількість необхідних доз IКС/формотеролу день у день залежно від 
симптомів, продовжуючи їх плановий прийом.
5.6.3 Крок вниз — якщо астма добре контролюється. 
Якщо досягнуто хороший контроль і він підтримується протягом 3 місяців, функція ле-

гень досягнула плато, лікування часто може бути знижено без втрати контролю.
Мета зниження терапії:

• Пошук мінімально ефективного лікування, достатнього для підтримання доброго контр-
олю симптомів і загострень та для мінімізації їх вартості лікування і потенційних побіч-
них реакцій.

• Заохочувати пацієнта продовжувати прийом регулярної контролюючої терапії. Пацієн-
ти часто експериментують з інтермітуючим прийомом ліків через їх стурбованість щодо 
побічних дії або вартості щоденного застосування контролюючих препаратів. Потрібно 
інформувати пацієнтів, що якщо приймати контролюючі препарати щоденно, то можна 
зменшити їх дози.
5.6.4 Загальні принципи зниження терапії астми.
Підхід щодо зниження терапії буде відрізнятися у пацієнтів в залежності від їх поточно-

го лікування, факторів ризику та уподобань. Є лише декілька експериментальних даних щодо 
оптимального часу, послідовності та величини дози зменшення терапії БА. Якщо зменшення 
терапії відбувається занадто швидко та набагато, може збільшитися ризик загострень (навіть, 
якщо симптоми залишаються контрольованими (рівень доказовості В). Повна відмова від 
ІКС асоціюється із значним ризиком загострень (рівень доказовості А). Предиктори втрати 
контроля при зменшенні дози: гіперреактивність бронхів та еозинофілія мокроти, але ці дослі-
дження ще не широко доступні на первинній ланці.

Будь яка спроба зменшити терапію має розглядатись як терапевтичне випробування, де 
відповідь оцінюється як за контролем симптомів, так і за частотою загострень. Перед спробою 
зменшити терапію на сходинку вниз, пацієнту потрібно надати письмовий план дій при астмі 
та інструкцію, як та коли змінювати його терапію при погіршенні симптомів.

Стратегія кроку на сходинку вниз стисло представлена в таблиці 5.6, дані засновані на існую-
чій доказовій базі, але потрібні ще дослідження.

• Розглянути зменшення терапії, коли симптоми астми добре контролюються і функція 
легень стабільна на протязі ≥ 3 місяців (рівень доказовості D). Якщо у пацієнта є фак-
тори ризику розвитку загострень (Табл. 3.4), наприклад, анамнез загострень за попе-
редній рік, або стійка бронхообструкції, зниження терапії можливе лише при тісному 
спостереженні.

• Вибрати потрібний час (відсутня респіраторна інфекція, пацієнт не в подорожі, не ва-
гітна).

• Підходити до кожного кроку як до терапевтичного дослідження. Залучати пацієнтів в 
процес; задокументувати поточний стан щодо астми (контроль симптомів, функцію ле-
гень та фактори ризику (Табл.3.4)); надати чіткі інструкції; забезпечити письмовим пла-
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ном дій щодо астми та упевнитись, що пацієнт має достатньо препаратів для повернення 
на попереднє дозування, якщо в цьому буде потреба; моніторувати симптоми і ПШВ, і 
запланувати наступне відвідування (рівень доказовості D).

• Зниження дози ІКС на 25–50 % кожні 3 місяці можливе та безпечне для більшості паці-
єнтів (рівень доказовості А). 

Та блиця 5.6. Варіанти зменшення терапевтичного навантаження 
при доброму контролі БА.

Поточна 
сходинка

Поточні 
медикаменти і 
дози

Варіанти вибору знищуючої терапії Рівень 
доказо-
вості

Сходинка 5 Високі дози ІКС/
ТДБА+ОКС 

Високі дози ІКС/
ТДБА+інша 
додаткова терапія

Продовжити високі дози ІКС/ТДБА+знизити 
дозу ОКС
Використати підхід дослідження мокротиння 
для зниження дози ОКС
Приймати ОКС через день
 Замінити дози ОКС високими дозами ІКС
Звернутися за порадою експерта

D

B
D
D

D
Сходинка 4 Підтримуюча 

терапія: середні — 
високі дози ІКС/
ТДБА 
Середні дози ІКС/
формотерол як 
підтримуюча 
терапія так і за 
потребою*
Високі дози 
ІКС+другий 
контролюючий 
препарат

Продовжувати прийом комбінації ІКС/ТДБА, 
зменшивши дозу ІКС на 50 % 
Припинення ТДБА може призвезти до 
погіршення
Зменшити підтримуючу дозу ІКС/формотерол* 
до низької дози, і продовжувати прийом ІКС/
формотерол в низькій дозі при потребі
Знизити дозу ІКС на 50 % та продовжувати 
прийом другого контролюючого препарату

B

А

D

B

Сходинка 3 Підтримуюча 
терапія: низькі дози 
ІКС/ТДБА
Низькі дози ІКС/ 
формотерол як 
підтримуюча 
терапія, так і за 
потребою
Середні або високі 
дози ІКС

Перейти на прийом ІКС/ТДБА 1 разу на добу
Припинення ТДБА може призвезти до 
погіршення
Зменшити підтримуючу дозу ІКС/Формотерол* 
до прийому один раз на добу і продовжувати 
прийом низьких доз ІКС/Формотерол* за 
потребою
Знизити дозу ІКС на 50 % 

D
А

С

B

Сходинка 2 Низькі дози ІКС, 
або модифікатори 
лейкотриєнів

Перейти на дозування 1 раз на день (будесонід, 
циклесонід, мометазон)
Додання МЛ може дозволити зменшити дозу 
ІКС
Застосування комбінації низьких доз ІКС/
формотерол за потребою.
Повне припинення ІКС збільшує ризик розвитку 
загострень

А

В

А

* ІКС/формотерол в якості підтримуючої (контролюючої) терапії та при потребі 
можуть бути призначеними у вигляді низьких доз ІКС/формотерол
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5.6.5 Вплив на інші фактори ризику, що можуть змінюватись 
У деяких пацієнтів загострення продовжують виникати навіть при застосуванні макси-

мальних доз препаратів. Наявність навіть одного загострення підвищує ризик розвитку на-
ступного в найближчі 12 місяців. Відзначається підвищений інтерес дослідників що до ви-
явлення пацієнтів з групи ризику (Табл.3.4В) і у відношенні нових стратегій для подальшого 
зниження ризику загострень. Не всі фіктори ризику потребують або відповідають на підви-
щення сходинки контролюючої терапії. 

У клінічній практиці ризик загострення можна зменшити як шляхом оптимізації меди-
каментозної терапії БА, так і шляхом ідентифікації факторів ризику, що можуть змінюватись, 
і впливу на них (Табл. 5.7). 

Таблиця 5.7. Вплив на фактори ризику, що можна змінювати для зниження ризику загострень

Фактор ризику Стратегія лікування
Рівень 
доказо-

вості
Будь-який пацієнт з ≥ 1 
фактором ризику розвитку 
загострення (включаючи 
поганий контроль симпто-
мів)

Впевнитись, що хворому призначено контролюючу 
терапію з ІКС
Впевнитись, що у хворого є письмовий план дій при БА
Наглядати хворого частіше, ніж пацієнтів низького 
ризику
Перевіряти техніку інгаляції та прихильність до терапії
Виявляти фактори ризику, що модифікуються (Табл. 3.4)

А

А
А

А
D

≥ 1 важке загострення за 
минулий рік

Розглянути альтернативні варіанти контролюючої 
терапії, спрямованої на зниження ризику загострень, 
наприклад режим лікування ІКС/ формотерол в якості 
підтримуючої терапії та терапії невідкладної допомоги
Розглянути можливість підвищення інтенсивності терапії 
у випадку, якщо фактори ризику, що модифікуються, 
відсутні
Виявити всі провокуючі фактори, що викликають 
загострення

A

A

C

Вплив тютюна Рекомендувати пацієнтові / членам його сім’ї кинути 
палити; надати пацієнтові рекомендації і забезпечити 
його інформацією
Розглянути можливість застосування ІКС в більш 
високих дозах, якщо БА контролюється погано

A

B

Низький ОФВ1, особливо 
якщо <60 % від належного

Розглянути проведення пробної 3-місячної терапії із 
застосуванням ІКС у високих дозах та/або 2-тижневу 
терапію ОКС
Виключити інші захворювання легень (наприклад, ХОЗЛ)
Направити пацієнта до спеціаліста при відсутності 
ефекту

B

D
D

Ожиріння Стратегії зниження ваги
Виділити симптоми БА від симптомів, спричинених 
погіршенням фізичного стану, механічною рестрикцією 
та/або апное уві сні

B
D

Значні психологічні 
проблеми

Організувати обстеження пацієнта на предмет оцінки 
його психічного стану
Допомогти пацієнтові відрізнити симптоми тривожності 
від нападів астми, надати інформацію, як справлятися з 
нападами паніки

D

D
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Можливість виникнення місцевих та/або системних побічних ефектів препаратів мож-
на мінімізувати за рахунок застосування правильної техніки інгаляції (Табл. 6.1), нагадування 
пацієнтам полоскати рот і випльовувати воду після використання ІКС, а також, після того 
як добрий контроль БА зберігався на протязі 3 місяців, підібрати мінімальну ефективну дозу 
для кожного пацієнта (найбільш низька доза, яка дозволить підтримувати хороший контроль 
симптомів і мінімізувати виникнення загострень, Табл. 5.6).

5.7 Інші види терапії
5.7.1 Імунотерапія алергенами
Алерген-специфічна імунотерапія може розглядатись при вираженій алергії (наприклад, 

при супутньому алергічному риноконьюктивіті). На сьогодні є два підходи: підшкірна (ПШІТ) 
та сублінгвальна (СЛІТ) імунотерапія. Більшість досліджень проводилось при легкій астмі, 
було кілька порівняльних досліджень іммунотерапії та фармакотерапії, або в якості стандар-
тизованих наслідків вибирались загострення. 

ПШІТ передбачає ідентифікацію та застосування клінічно значимих алергенів та введен-
ня екстрактів в дозах, що прогресивно збільшуються з метою десенсибілізації та/або покра-
щення переносимості. Лікарі в Европі віддають перевагу імунотерапії одним алергеном, тоді 
як в Північній Америці лікарі часто застосовують складові алергени. У пацієнтів з астмою та 
алергічною сенситізацією, застосування ПШІТ асоціюється із зменшенням рахунку симптомів 
та потреби в препаратах та покращенням алерген-специфічної та неспецифічної гіперреактив-
ності дихальних шляхів. 

Локальні реакції в місці введення можуть варіювати від мінімального пухиря, що з’яв-
ляється негайно до великого, болючого, який є проявом відтермінованої алергічної відповіді. 
Нечасті побічні явища включають анафілактичні реакції, які можуть бути життєзагрозливи-
ми, та тяжкі загострення астми. Смертельні випадки від ПШІТ, хоча і рідкі, можуть трапитись 
у хворих БА незалежно від тяжкості захворювання. 

Порада: потенціальна користь від ПШІТ, в порівнянні з фармакологічним лікуванням 
та вилученням провокуючого агента, має оцінюватись з урахуванням ризиків розвитку неба-
жаних проявів, незручності та вартості тривалого курсу лікування, включаючи мінімум 30-ти 
хвилинного періоду спостереження після кожної ін’єкції (рівень доказовості D).

Сублінгвальна імунотерапія: помірна користь визначалась в системному огляді у до-
рослих та дітей, але є сумніви що до дизайну багатьох досліджень. Є декілька досліджень по-
рівняння СЛІТ з фармакологічною терапією БА. Недавнє дослідження СЛІТ при алергії до 
кліщів домашнього пилу (КДП) у хворих БА з алергічним ринітом, обумовленим алергією на 
КДП показали можливість незначного зменшення дози ІКС при СЛІТ високими дозами. В 
іншому дослідженні у пацієнтів з суб-оптимально контрольованою БА та алергічним ринітом, 

Значні соціоекономічні 
проблеми

Запропонувати найбільш ефективний відносно вартості 
режим терапії ІКС

D

Підтверджена харчова 
алергія

Виключити відповідні продукти харчування; ін’єкційний 
адреналін

A

Вплив алергену при 
наявності сенсибілізації

Розглянути прості стратегії уникнення впливу відомих 
алергенів;
Розглянути підвищення інтенсивності контролюючої 
терапії
Ефективність алерген-специфічної імунотерапії при БА 
обмежена

C

D

A

Еозинофілія мокроти Збільшити дозу ІКС незалежно від рівня контролю 
симптомів

A

Пр одовження т а блиці 5.7. 
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обумовленим алергією на КДП, СЛІТ, додана до низьких-помірних доз ІКС збільшувала час до 
розвитку загострення при зменшенні дози ІКС.

Побічні ефекти СЛІТ до інгаляційні алергени — симптоми з боку ротової порожнини та 
шлунково-кишкового тракту.

Поради: 
• У сенситизованих до КДП хворих з алергічним ринітом, при постійних симптомах БА 

незважаючи на прийом низьких-помірних доз ІКС-вміщуючих препаратів, розглянути 
додання СЛІТ, за умови, якщо ОФВ1>70 % від повинних (рівень доказовості В).

• Як і для будь-якої терапії, потенціальні переваги від СЛІТ для кожного окремого пацієн-
та мають співвідноситись з ризиком небажаних проявів, вартістю лікування для пацієнта 
та системи охорони здоров’я.
5.7.2 Вакцинація.
Грип в загальній популяції є причиною значної захворюваності та смертності, то його ризик 

може бути зменшений шляхом щорічниї вакцинації. Грип провокує загострення астми і пацієн-
там з помірною-тяжкою астмою радять щорічну вакцинацію проти грипу (рівень доказовості D). 
Однак пацієнтів треба попередити, щоб вони не очікували, що вакцинація зменшить частоту або 
тяжкість загострень астми (рівень доказовості А). Немає доказів, що до збільшення загострень 
астми після вакцинації інактивованою тривалентною вакциною в порівнянні з плацебо.

У хворих на БА, особливо дітей та людей похилого віку, збільшений ризик пневмококо-
вих інфекцій, але доказів, щоб рекомендувати рутинну пневмококову вакцинацію при астмі, 
недостатньо (рівень доказовості D).

5.7.3 Бронхіальна термопластика.
Бронхіальна термопластика — потенціальна терапевтична можливість на сходинці 5 для 

дорослих хворих БА, коли захворювання не контролюється застосуванням оптимальних тера-
певтичних режимів (рівень доказовості В). Бронхіальна термопластика — це метод лікування 
дихальних шляхів, проводится у вигляді трьох окремих бронхоскопій із локальним застосуван-
ням радіочастотного імпульсу. Лікування не виключає значного ефекту плацебо. У пацієнтів, 
які отримують високі дози ІКС/ТДБА, бронхіальна термопластика асоціювалась із збільшенням 
загострень астми протягом 3-х місячного курсу лікування з подальшим зменшенням загострень, 
але вона не впливала на легеневу функцію або симптоми астми в порівнянні з контролем. Роз-
ширений період подальшого спостереження показав стійке зменшення загострень відносно ви-
хідного стану. Однак потрібне довготривале подальше спостереження великих когорт для порів-
няння ефективності та безпечності, включаючи ФЗД. Відбирати пацієнтів для такої процедури 
потрібно з обережністю. Кількість досліджень мала, до того ж із них виключались пацієнти з 
хронічними синуситами, частими респіраторними інфекціями або ОФВ1<60 % від повинних. 
Рекомендації ATS/ERS щодо тяжкої астми пропонують проводити бронхіальну термопластику 
у дорослих з тяжкою БА лише у вигляді клінічного дослідження під егідою систематичного регі-
стру, щоб накопичувати подальші дані щодо її ефективності та безпечності.

5.7.4 Вітамін D.
Є декілька перехресних досліджень, які показали, що низькі дози вітаміну D в сироватці 

крові корелюють із погіршенням ФЗД, більш високою частотою загострень та зменшеною від-
повіддю на кортикостероїди. На сьогодні немає даних високої якості, що добавка вітаміну D 
покращує контроль астми або зменшує загострення. Потрібні подальші дослідження. 

5.8 Не-фармакологічне лікування 
Крім фармакологічного лікування можуть розглядатися інші види терапії і стратегії, що 

дозволяють поліпшити контроль симптомів та/або зменшити ризики у майбутньому. Реко-
мендації та рівень доказової бази узагальнені в таблиці 5.8.
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Та блиця 5.8. Нефармакологічні втручання — короткий огляд 

Втручання Рекомендації
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На кожному візиті настійливо переконувати пацієнтів, що палять, кинути 
палити. Надати доступ до програм, які допомагають кинути палити
Радити батькам дітей з БА не палити та не дозволяти палити у 
приміщеннях чи машині, де знаходяться діти
Наголошувати хворим уникати середовищ із забрудненим повітрям
Оцінювати хворих із БА, які палять на наявність астма-ХОЗЛ перехресту

A

A

B
D
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ь Залучати хворих із БА до регулярної фізичної активності, оскільки це 

допомагає покращити загальне здоров’я 
Надати інформацію щодо профілактики бронхоспазм фізичного 
навантаження
Регулярне фізичне навантаження покращує стан кардіореспіраторної 
системи, однак вплив на протікання БА не доведений, окрім як у 
молодих людей з БА при заняттях плаванням
Є мало даних про переваги одних видів фізичного навантаження 
перед іншими
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й Запитувати у хворих на БА, що виникла у дорослому віці, про можливі 

професійні шкідливості
Якнайраніше виявляти та уникати сенсибілізуючі речовини, розривати 
контакт з шкідливими речовинами
Хворих з БА та професійною шкідливістю необхідно при можливості 
направити на консультацію до спеціаліста
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A
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Завжди запитуйте про БА перед призначенням НПЗЗ, та порадьте 
припинити прийом при погіршенні БА
Завжди запитуйте хворих на БА про супутню терапію
Аспірин та НПЗЗ не виключаються, окрім випадків реакції на ці 
медикаменти
Пероральті або очні бета-адреноблокатори призначати тільки під 
ретельним наглядом
Якщо кардіо-селективні бета-адреноблокатори призначаються при 
гострих коронарних подіях, БА не є абсолютним проти показом, але 
необхідно зважувати користь-ризик
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х Уникнення алергенів не рекомендоване як загальна стратегія ведення 
БА
Немає єдиної стратегії уникнення алергенів приміщень при БА
Стратегії уникнення алергенів приміщень зазвичай дорогі та складні, 
та немає валідизованих методів їх оцінки

A

A
D

Дихальні вправи Можуть бути корисним доповненням до фармакотерапії B
Здорова дієта Притримання дієти, багатої на фрукти та овочі для покращення 

загального здоров’я 
A

Зниження 
ваги

Включіть зниження ваги у план лікування БА при ожирінні B

Уникнення 
заб руднююча 
речовин в 
приміщенні

Використовувати не забруднюючі прилади для обігріву та 
приготування їжі, добре вентилювати приміщення

B
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Вакцинація Пацієнти з БА, особливо діти та люди похилого віку мають високий ризик 
захворювання, викликаного пневмококом, але на даний час недостатньо 
даних для рутинної пневмококової вакцинації всіх хворих на БА
Радьте хворим на помірну-важку астму щорічне щеплення від грипу 
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У деяких країнах можливим варіантом терапії для деяких груп дорослих 
пацієнтів з БА, які не піддаються контролю, незважаючи на застосування 
рекомендованих режимів терапії є бронхіальна термопластика
Бронхіальну термопластику слід застосовувати тільки у пацієнтів,що 
пройшли ретельний відбір, так як було проведено мало досліджень і в 
них не включалися пацієнти з хронічними захворюваннями придаткових 
пазух, частими інфекціями органів дихання чи при ОФВ 1<60 % від належ-
них значень
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Пропонувати хворим виявляти цілі та стратегії боротьби з 
емоціональним стресом, якщо він погіршує протікання БА
Немає достатньо доказових даних про переваги різних методів 
боротьби зі стресом, але стратегії релаксації і дихальні вправи можуть 
бути корисними
Влаштуйте оцінку психічного здоров’я для хворих з ознаками 
тривожності та депресії
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Потенційні переваги алергенспеціфічної імунотерапії(підшкірної або 
сублінгвальної) необхідно ретельно зважувати в порівнянні з ризиком 
розвитку побічних ефектів і складністю, а також вартістю проведення 
тривалого курсу терапії, з урахуванням того, що після кожної ін’єкції 
потрібен нагляд за пацієнтом тривалістю не менше півгодини

D

Уникання 
впливу 
зовнішніх 
алергенів

Вплив зовнішніх алергенів можна зменшити, закриваючи вікна 
і двері, залишаючись в приміщенні в період максимальної 
концентрації в повітрі алергенів і використовуючи кондиціонер
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У пацієнтів із добре контрольованою БА зазвичай відсутня необхідність 
в уникненні несприятливих умов зовнішнього середовища
При несприятливих погодних умовах (дуже холодна погода, низька 
вологість або високий рівень забруднення повітря), а також під ча 
свірусних інфекцій з метою запобігання впливу середовища з великою 
кількістю несприятливих агентів рекомендується уникати фізичної 
активності на вулиці і залишатися в приміщенні, в середовищі з 
контрольованим кліматом
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Не слід рекомендувати виключення якого-небудь харчового продукту, 
якщо конкретно не доведено наявність алергії і чутливості до харчової 
добавки (зазвичай за допомогою ретельно контрольованого перорального 
провокаційного тесту)
При підтвердженій харчовій алергії виняток продукту, що викликає 
алергію, може сприяти зниженню частоти загострень БА
У випадку, якщо наявність чутливості до харчових добавок 
підтверджено, їх повне уникнення необхідно не завжди, а чутливість 
часто знижується при поліпшенні контролю БА

D

D

D

5.8.1 Компліментарна та альтернативна терапія. 
 Роль акупунктури, гомеопатії, фітотерапії, аюведичної медицини, застосування іоніза-

торів, остеопатії, хіропрактики, спелеотерапії у дорослих обмежена із-за недостатності дослі-
джень що до ефективності цих методів. 

Дієтичні добавки (селен), дієта з низьким вмістом натрію також не спричиняють додат-
кового покращення.

Пр одовження т а блиці 5.8. 
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Мета-аналіз застосування йоги показав, що йога чинить деякий позитивний вплив на 
контроль БА, симптоми, якість життя, але не краще, ніж плацебо; вона не покращує функцію 
легень. Якість досліджень була дуже низькою, лише декілька з них були узгоджені з лікарями. 

Системний огляд досліджень з дихальних практик та/або вправ на релаксацію при астмі 
та/або порушеннях дихання, в тому числі, методи Бутейко, Папворса показав, що вони можуть 
зменшувати симптоми, покращують якість життя та/або фізіологічні показники, але не покра-
щують фізіологічних наслідків.

5.9 Показання для направлення на консультацію до спеціаліста
Хоча в більшості випадків ведення пацієнтів з БА може здійснюватися лікарем загальної 

практики, в деяких клінічних ситуаціях необхідно направляти пацієнтів на консультацію до 
спеціаліста з приводу діагностики та/або лікування (Табл. 5.9). Даний перелік заснований на 
консенсусі експертів, і показання для направлення пацієнта на консультацію можуть варію-
вати, оскільки у веденні більшості пацієнтів з БА існують значні відмінності в залежності від 
системи охорони здоров’я в тій чи іншій країні: в одних країнах воно здійснюється лікарями 
загальної практики, а в інших — спеціалістами.

Та блиця 5.9. Показання для оцінки необхідності направлення на консультацію 
до спеціаліста при наявності можливості

Труднощі при підтвердженні діагнозу БА
У пацієнта є симптоми хронічної інфекції або ознаки, що вказують на наявність серцевої або іншої, 
не пов’язаної з легенями, причини захворювання (Табл. 2.4) (рекомендується негайне направлення)
Діагноз не ясний навіть після пробної терапії з використанням ІКС або системних ГКС
Наявність у пацієнтів ознак як БА, так і ХОЗЛ, якщо є сумніви з приводу пріоритетів у лікуванні

Передбачувана професійна БА
Направити пацієнта на підтверджуюче дослідження і виявлення сенсибілізуючого або 
подразнюючого фактору, а також на консультацію по виключенню шкідливого впливу і що до 
фармакологічного лікування. 

Стійка неконтрольована БА, або часті загострення
Симптоми у пацієнта залишаються неконтрольованими, або у пацієнта є поточні загострення, або низькі показники 
функції зовнішнього дихання, незважаючи на правильну техніку інгаляції і добре дотримання встановленого режиму 
терапії на сходинці 4 (середні або високі дози ІКС/ТДБА, Табл. 5.4) . Перед направленням на консультацію до спеціаліста, 
залежно від клінічної ситуації, виявити і усунути фактори ризику, що можуть змінюватись (Табл. 3.4, табл. 5.7) і супутні 
захворювання 
Пацієнт часто вдається до послуг системи охорони здоров’я у зв’язку з БА (наприклад, численні 
звернення до відділення невідкладної допомоги або термінові візити до лікаря загальної практики)

Будь-які чинники ризику смерті, пов’язаної з БА (табл. 8.1)
Загрозливий для життя напад БА (госпіталізація в ВРІТ або знаходження на штучній вентиляції 
легенів у зв’язку з БА) в будь-який момент часу в минулому
Анафілаксія або підтверджена харчова алергія у пацієнтів з БА

Ознаки або ризик значних побічних ефектів терапії
Пацієнти зі значними побічними ефектами, спричиненими терапією
Необхідність довгострокового застосування ОКС
Часті курси ОКС (наприклад, два курси на рік або більше)

Симптоми, що вказують на наявність підтипів БА
Наприклад, загострення респіраторного захворювання, викликане прийомом аспірину; алергічний 
бронхолегеневий аспергильоз
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6.  НА ВЧА ННЯ КЕР ОВА НОМУ С АМОВЕДЕННЮ БА
При хронічному захворюванні, такому як БА, з метою ефективного лікування важливо 

забезпечити навчання пацієнтів і тренування отриманих навичок. Найбільш ефективним ме-
тодом досягнення цієї мети є співпраця між пацієнтом і його лікарем. Найважливіші складові 
співпраці наступні.

• Тренування навичок ефективного використання інгаляторів.
• Переконання пацієнта в необхідності дотримуватися запропонованого режиму терапії 

щодо лікарських засобів, призначень та інших рекомендацій в рамках узгодженої страте-
гії лікування.

• Надання інформації про БА.
• Навчання керованого самоведення з самостійним контролем симптомів або пікової 

швидкості видиху; письмовий план дій при БА, в якому описано, як розпізнати погір-
шення симптомів і як діяти в такому випадку; регулярна оцінка стану пацієнта лікарем.

6.1 Тренування навичок ефективного використання інгаляційних пристроїв 
Доставка лікарських препаратів для лікування захворювань органів дихання за допо-

могою інгаляції сприяє досягненню високої концентрації препарату в дихальних шляхах, 
більш швидкому початку дії препарату та зниження кількості побічних ефектів у порівнянні з 
системним застосуванням. Однак для використання інгалятора потрібні навички, яким необ-
хідно навчитися і які потрібно контролювати для ефективного введення лікарського засобу.

Неправильна техніка використання інгалятора веде до незадовільного контролю БА, 
підвищення ризику розвитку загострень і небажаних ефектів терапії. Більшість пацієнтів 
(до 70–80 %) нездатні правильно використовувати інгалятор. Нажаль, багато лікарів не мо-
жуть правильно продемонструвати, як необхідно застосовувати інгалятори, які вони при-
значають. Більшість людей, що користуються інгалятором неправильно, не підозрюють про 
це. Не існує «ідеального» інгалятора — у пацієнтів можуть виникати проблеми з будь-яким 
пристроєм.

Стратегії для забезпечення ефективного застосування інгаляторів узагальнені в табли-
ці 6.1.

Та блиця 6.1. Стратегії для забезпечення ефективного застосування інгаляторів

ВИБІР
Перед призначенням інгалятора виберіть найбільш підходящий для пацієнта пристрій. Необхідно 
враховувати варіанти використання лікарських засобів (Рис.5.1), доступні пристрої, навички 
пацієнта і ціну
Якщо доступні різні варіанти, залучайте пацієнта прийняти участь у виборі
Для дозованих аерозольних інгаляторів під тиском (ДАІ) застосування спейсера покращує доставку 
лікарської речовини і (у випадку з ІКС) зменшує ймовірність виникнення побічних ефектів
Переконайтеся у відсутності фізичних перешкод, які обмежують можливість застосування інгалятора, 
наприклад артриту
По можливості уникайте застосування різних типів інгаляторів, щоб пацієнт їх не переплутав

ПЕРЕВІРКА
Перевіряйте техніку інгаляції при будь-якій можливості
Попросіть пацієнта продемонструвати, як він застосовує свій інгалятор (а не просто питайте, чи 
знає він, як застосовувати інгалятор)
Виявляйте помилки за допомогою інструкції, яка залежить від конкретного пристрою
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Вищезазначені принципи стосуються всіх типів інгаляторів. У пацієнтів, яким призначе-
ні дозовані аерозольні інгалятори під тиском, застосування спейсера покращує доставку лікар-
ської речовини і (у випадку з ІКС) зменшує ймовірність виникнення місцевих побічних ефек-
тів (дисфонія і кандидоз ротової порожнини). При застосуванні ІКС ризик кандидозу також 
можна знизити за рахунок полоскання рота і спльовування після використання препарату.

Перевірка і корекція техніки інгаляції за допомогою стандартизованих інструкцій займа-
ють не більше 2–3 хвилин і призводять до поліпшення контролю БА (рівень доказовості А). 
Демонстрація техніки інгаляції дуже важлива для її поліпшення. Дуже добре, якщо у лікаря 
є інгалятори плацебо і спейсер. Після тренування навичок якість техніки інгаляції з часом 
знижується, таким чином, перевірку техніки інгаляції і тренування навичок слід регулярно 
повторювати. Це особливо важливо для пацієнтів з незадовільним контролем симптомів або 
загостреннями в анамнезі. 

6.2 Прихильність до терапії та дотримання інших рекомендацій 
6.2.1 Виявлення незадовільної прихильності до терапії
Незадовільна прихильність до терапії розглядається як невдача реалізації плану лікуван-

ня, який був узгоджений пацієнтом та лікарем. Збільшується усвідомлення що до важливості 
ролі поганої прихильності до терапії при хронічних захворюваннях і що до потреби розробки 
втручань, спрямованих на її поліпшення. Приблизно 50 % дорослих і дітей, що отримують дов-
гострокову терапію БА, не застосовували препарати згідно призначень принаймні протягом 
деякого часу дослідження.

В клінічній практиці незадовільну прихильність до терапії можливо виявити при довір-
чій бесіді з пацієнтом, показавши йому, що іноді хворі не завжди притримуються призначено-
го режиму терапії і закликати його до відкритого обговорення ситуації. Приклади наведені в 
таблиці 6.2.

Перевірка дати останнього призначення або показань лічильника на інгаляторі може до-
помогти виявити незадовільну прихильність до терапії. У деяких системах охорони здоров’я 
фармацевти можуть надати допомогу у виявленні пацієнтів з незадовільною прихильністю 
до терапії за допомогою моніторингу даних з відпуску їм лікарських засобів. У клінічних до-
слідженнях незадовільну прихильність до терапії можна виявити за допомогою коротких 
опитувальників для оцінки поведінки пацієнта щодо дотримання режиму терапії, записів у 
журналах видачі препарату, підрахунку доз або таблеток, електронного контролю інгалятора і 
кількісного аналізу лікарських засобів (наприклад, преднізолону).

КОРЕКЦІЯ
Покажіть пацієнтові, як правильно застосовувати пристрій (при можливості, наприклад, з 
використанням інгалятора плацебо)
Перевіряйте техніку інгаляції, звертаючи увагу на проблемні етапи. Може знадобитися повторення 
цих дій 2-3 рази
Розглядайте можливість застосування альтернативного пристрою тільки у випадку, якщо пацієнт не 
може правильно використовувати інгалятор після проведення декількох тренувань
Проводьте часті перевірки техніки інгаляції. Після проведення первинної тренування помилки часто 
виникають протягом перших 4-6 тижнів

ПІДТВЕРДЖЕННЯ
Лікарі повинні бути самі здатні продемонструвати правильну техніку використання кожного 
інгалятора, який вони призначають
Фармацевти та медсестри мають забезпечити високоефективне тренування навичок застосування 
інгалятора

Пр одовження т а блиці 6.1. 
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6.2.2 Фактори, що сприяють незадовільній прихильності до терапії
Щоб зрозуміти причини поведінки пацієнта щодо прийому лікарських засобів, важливо 

визначити сподівання та непокоєння пацієнта щодо астми та протиастматичних препаратів. 
У таблиці 6.2 представлені фактори низької прихильності до терапії, що як пов’язані із специ-
фічними препаратами, так і інші. Вони включають в себе як навмисні, так і ненавмисні фак-
тори. Часто недооцінюються такі фактори, як етнічна приналежність, медична грамотність та 
мислення. Побоювання пацієнта, пов’язані з побічними ефектами, можуть бути як об’єктив-
ними, так і суб’єктивними.

6.2.3 Заходи, спрямовані на поліпшення прихильності терапії при бронхіальній астмі
Всебічно вивчено кілька видів заходів, спрямованих на зміни прихильності до терапії 

при БА:
• Спільне прийняття рішення щодо вибору лікарського засобу/дози підвищувало при-

хильність до терапії і покращувало наслідки БА.
• Використання функції нагадування про пропущені дозах в інгаляторі в умовах клінічно-

го дослідження покращувало прихильність до терапії та зменшує загострення.
• В тяжких умовах навколишнього середовища в місті, візити медсестри додому до пацієн-

та при проведенні комплексної програми лікування БА призводили до поліпшення при-
хильності пацієнта до терапії і зниження необхідності в курсах преднізолону протягом 
кількох наступних місяців.

• Саме по собі надання інформації лікарям про дотримання запропонованого режиму те-
рапії не сприяє покращенню застосування ІКС у пацієнтів з БА, якщо тільки лікарі не 
приділяють увагу контролю за тим, як їх пацієнти застосовують лікарські препарати.
Необхідні подальші дослідження стратегій поліпшення прихильності терапії, які підхо-

дять для впровадження в загальній лікарській практиці.
Та блиця 6.2. Незадовільна прихильність до терапії при БА

Фактори, що сприяють незадовільній 
прихильності до терапії

Як виявити незадовільну прихильність до терапії 
в клінічній практиці

Фактори, пов'язані з лікарськими препаратами/
режимом терапії
Труднощі, пов'язані з використанням інгалятора
Дратівливий (обтяжливий) режим терапії 
(наприклад, застосування лікарського засобу 
кілька разів на день)
Декілька різних інгаляторів
Ненавмисна незадовільна прихильність до терапії
Непорозуміння що до інструкцій
Забудькуватість
Відсутність розпорядку дня
Висока вартість
Навмисна незадовільна прихильність до терапії
Переконання, що в лікуванні немає потреби
Заперечення захворювання або роздратування з 
приводу свого стану або призначеного лікування
Невиправдані очікування
Побоювання пацієнта, пов’язані з побічними 
ефектами (об’єктивні чи суб’єктивні)
Невдоволення лікарем
Небажання признати себе хворим
Культурні або релігійні аспекти
Вартість лікування

Проведення довірчої бесіди
Розуміння ймовірності неповного дотримання 
запропонованого режиму терапії і заохочення 
відкритої розмови без осуду
Приклади: «Багато пацієнтів не використовують 
інгалятор так як це призначено лікарем. За останні 
4 тижні скільки днів на тиждень ви користувалися 
інгалятором, або зовсім не користувалися — 1, 2, 
3 днів на тиждень або більше? »
Перевірка використання лікарських засобів
Перевірити дату останнього призначення 
контролюючого препарату 
Перевірити дату і показання лічильника доз на 
інгаляторі
У деяких системах охорони здоров'я частота 
призначення та відпуску лікарського засобу може 
контролюватися лікарями та/або фармацевтами 
електронним способом
Детальна інформація представлена   в оглядових 
статтях
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Та блиця 6.3. Інформація про БА

Мета: забезпечити пацієнта з БА, членів його родини та інших осіб, які здійснюють догляд, необхідною 
інформацією та навчити їх, як проводити лікування БА у співпраці з лікарем
Підхід
Акцент на розвиток співпраці
Визнання того, що це безперервний процес
Поширення інформації
Адаптація підходу до рівня медичної 
грамотності хворого (Табл. 5.1)
Всебічне обговорення очікуваних результатів, 
страхів і побоювань
Розробка загальних цілей

Зміст
Діагностика БА
Обґрунтування призначеної терапії і різниця 
між «препаратами невідкладної допомоги» і 
«препаратами для контролю захворювання»
Можливі побічні ефекти, пов’язані з лікарськими 
засобами
Профілактика симптомів і загострень
Як розпізнати погіршення симптомів БА і які дії 
необхідно зробити в цьому випадку; як і коли 
необхідно звертатися за медичною допомогою
Лікування супутніх захворювань

6.2.4 Інформація про бронхіальну астму
Навчання може проводитися для всіх пацієнтів з БА різного віку, але кожному пацієнту 

можуть знадобитись свої навички і обсяг інформації в залежності від його здатності чи го-
товності взяти на себе відповідальність. Всім пацієнтам повинна бути надана певна ключова 
інформація та закріплені основні навички, але більша частина навчання повинна бути індиві-
дуалізована і навчання слід проводити в кілька етапів.

Основні характеристики і компоненти освітніх програм для пацієнтів з БА представле-
ні в таблиці 6.3. Інформація сама по собі підвищує знання про БА, але не покращує прогноз 
БА. Для закріплення корисних змін у поведінці пацієнтів необхідна соціальна та психологічна 
підтримка, а для ефективного застосування лікарських засобів — наявність навичок. На пер-
шому візиті розповідь про астму та її лікування слід доповнити інформацією, представленою в 
письмовому або графічному вигляді. На сайті GINA (www.ginasthma.org) розміщені навчальні 
матеріали для пацієнтів, а також посилання на деякі сайти, присвячені БА. Пацієнтам та чле-
нам їх сімей слід запропонувати записувати будь-які питання, які можуть виникнути в проце-
сі ознайомлення з цими матеріалами або в результаті візиту; на наступному візиті необхідно 
приділити час для відповіді на ці питання.

Ефективне навчання як поводитись при БА та тренування певних навичків можуть про-
водитися цілим рядом працівників охорони здоров’я, включаючи фармацевтів і медсестер (рі-
вень доказовості А). Підготовлені професійні медичні інструктори можуть надавати допомогу 
в області респіраторної медицини (зокрема, навчати самоведенню при БА), і результати їх ді-
яльності виявляються порівняними з тими, які досягаються медсестрами загальної лікарської 
практики (рівень доказовості В).

Приклади успішного дотримання прихильності
Сумісне рішення щодо вибору препарату/дози
Функція нагадування про пропуски доз в інгаляторі
Призначення ІКС раз на добу (проти двічі на добу)
Візити додому медсестри в рамках освітньої програми з БА

6.2.5 Навчання керованому само веденню бронхіальної астми
Кероване самоведення допускає різний ступінь незалежності пацієнта і може варіювати 

від пацієнт-орієнтованого до лікар-орієнтованого. При пацієнт-орієнтованому самоведенні 
пацієнти вносять зміни в терапію у відповідності з отриманим раніше письмовим планом, не 
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зв’язуючись перед цим з лікарем. При лікар-орієнтованому самоведенні у пацієнтів також є 
письмовий план дій, але перед прийняттям більшості важливих рішень, що стосуються ліку-
вання, вони консультуються зі своїм лікарем під час планового або позапланового візиту.

Важливі компоненти ефективного керованого само ведення:
• Самостійний контроль симптомів та/або пікової швидкості видиху.
• Письмовий план дій при БА, в якому зазначено, як розпізнати погіршення симптомів і 

як діяти в такому випадку.
• Регулярна оцінка лікарем рівня контролю БА, терапії і навичок пацієнта.

Навчання самоведенню, яке включає в себе ці три компоненти, сприяє значному знижен-
ню тяжкості БА як у дорослих (рівень доказовості A), так і у дітей (рівень доказовості A). По-
зитивні ефекти включають зменшення (на 1/3–2/3) частоти госпіталізацій, візитів до відділень 
невідкладної допомоги та позапланових візитів до лікаря або в клініку, кількості пропущених 
робочих/шкільних днів і випадків нічних пробуджень, пов’язаних з БА. За оцінками, впрова-
дження програми самоведення дозволяє запобігти 1 госпіталізацію на 20 пацієнтів, а успішне 
виконання цієї програми дозволяє запобігти 1 візиту до відділення невідкладної допомоги на 
8 пацієнтів. Навчання самоведенню за відсутності письмового плану дій не так ефективно, а 
одне тільки надавання інформації зовсім не ефективно.

Самостійний контроль за симптомами та/або піковою швидкістю видиху
Пацієнтів слід навчати відстежувати свої симптоми (з використанням щоденника або без 

нього), а також при необхідності вживати обговорені дії при початку погіршення симптомів. 
У деяких випадках може бути корисним моніторинг ПШВ.

• Короткостроковий моніторинг
 • Після загострення для контролю відновлення стану
 • Після змін у терапії для допомоги в оцінці відповіді пацієнта
 • При підвищеній варіабельності симптомів (для об’єктивного підтвердження ступеня  

 порушення функції зовнішнього дихання)
 • Для допомоги в ідентифікації професійних чи побутових провокуючих чинників, що  

 погіршують контроль БА
• Довгостроковий моніторинг
 • Для раннього виявлення загострень, переважно у пацієнтів із поганим сприйняттям 
  обмеження повітряного потоку
 • Для пацієнтів з раптовими важкими загостреннями в анамнезі
 • Для пацієнтів, які погано піддаються контролю або тяжкою БА

У пацієнтів, що виконують моніторинг ПШВ, використання стислого графіку ПШВ (який 
демонструє результати за 2 місяці на альбомній сторінці) дозволяє більш точно визначити по-
гіршення симптомів БА в порівнянні з іншими видами діаграм. Одна з таких діаграм доступна 
для скачування на сайті (www.woolcock.org.au/moreinfo). Зростає інтерес до моніторингу БА, 
проведеному з використанням інтернету або телефону. На підставі існуючих досліджень мож-
на сказати, що основна перевага, ймовірно, буде спостерігатися при терапії тяжкої БА (рівень 
доказовості В).

Письмовий план дій при БА
В індивідуальних письмових планах дій при БА вказується, як вносити короткотривалі 

зміни до призначеної терапії у відповідь на зміну вираженості симптомів і/або ПШВ. У них 
також описується, як і коли звертатися за медичною допомогою.

Переваги навчання самоведенню БА у дорослих збільшуються, якщо плани дій включа-
ють в себе як підвищення інтенсивності терапії ІКС, так і додавання ОКС, а для планів, заснова-
них на визначенні ПШВ — якщо використовується найкращий особистий показник пацієнта, 
а не відсоток від належного значення ПШВ (рівень доказовості А). SIGN 153 рекомендує при 
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погіршенні симптомів (початок загострення) пацієнтам, які отримували в якості контролюю-
чої терапії дуже низькі дози ІКС, збільшити дозу і 5 разів, це зможе зменшити тяжкість нападу. 
Але цю стратегію не можна екстраполювати на пацієнтів, хто вже отримує більш високі дози.

Ефективність навчання самоведенню однакова незалежно від того, чи самі пацієнти 
коректують терапію відповідно до індивідуального письмовим планом або ці зміни вносить 
лікар (рівень доказовості A). Отже, структурована програма регулярної лікарської перевірки 
забезпечує досягнення хороших результатів навіть у тих пацієнтів, які нездатні до керованого 
самоведення.

Приклади шаблонів письмового плану дій при БА, включаючи плани для пацієнтів з 
низькою медичною грамотністю, можна знайти на декількох сайтах (www.asthma.org.uk; www.
asthma.ca; www.fpagc.com; www.nationalasthma.org.au), в публікаціях досліджень. Лікуючі лі-
карі повинні бути добре знайомі з планами дій, які відповідають вимогам місцевої системи 
охорони здоров’я, варіантам лікування та культурними та ментальними особливостями. Де-
тальна інформація про спеціальні види коригування терапії, які можуть бути рекомендовані 
для письмових планів дій при БА, представлена в Таблиці 8.2.

Регулярна оцінка стану пацієнта лікарем
Третьою складовою ефективного навчання самоведенню БА є регулярна оцінка стану 

пацієнта лікарем. Візити подальшого спостереження проводяться через регулярні проміжки 
часу. Регулярна оцінка стану пацієнта повинна включати в себе наступне.

•  Запитати пацієнта про те, чи є у нього які-небудь питання або побоювання:
 • Обговорити проблеми і при необхідності надати додаткову інформацію для навчання; 
  при наявності можливості направити пацієнта до фахівця з навчання при БА
• Оцінити контроль БА:
 • Оцінити рівень контролю симптомів і наявні у пацієнта фактори ризику (Табл. 3.4) 
 • Запитати про наявність загострень для виявлення сприяючих факторів, оцінити, чи 
  вірну відповідь дав пацієнт (наприклад, чи застосовувався план дій?)
 • Переглянути симптоми або показники ПШВ в щоденнику реєстрації симптомів або 
  ПШВ, якщо пацієнт його застосовує
 • Оцінити супутні захворювання
• Оцінити питання, пов’язані з лікуванням:
 • Подивитися, як пацієнт застосовує інгалятор, скоректувати і повторити перевірку 
  техніки інгаляції при необхідності (Табл. 6.1)
 • Оцінити прихильність до терапії і розпитати про перешкоди для дотримання режиму 
  терапії (Табл. 6.2)
 • Розпитати про дотримання інших запропонованих змін поведінки (наприклад, відмова 
  від куріння)
 • Перевірити план дій при БА і у випадку, якщо рівень контролю БА або метод терапії 
  змінилися, внести до нього зміни

Лише одна сторінка інформації про пацієнта дозволяє поліпшити забезпечення дітей 
з БА профілактичною допомогою під час візитів до лікаря. Подальше дистанційне медичне 
спостереження не дає переваг при БА легкого перебігу, але може бути корисним у пацієнтів з 
тяжкою БА з ризиком госпіталізації.
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7.  ЛІКУВА ННЯ БР ОНХІА ЛЬНОЇ АС ТМИ ПРИ С УПУТНІЙ 
ПАТОЛОГІЇ  І  В О С ОБИХ ПОПУЛЯЦІЯХ

Як правило, у пацієнтів з БА, особливо яка погано піддається лікуванню або тяжкою БА, 
є декілька супутніх захворювань. У зв’язку з тим, що супутні захворювання можуть сприяти 
збільшенню вираженості симптомів, призводити до погіршення якості життя і до виникнення 
лікарських взаємодій, рекомендується проводити активне лікування таких захворювань. Деякі 
супутні захворювання також сприяють незадовільному контролю БА.

7.1 Ожиріння
Клінічні прояви
У пацієнтів з ожирінням контроль астми більш ускладнений. Це пов`язано з різним 

типом запалення дихальних шляхів, супутніми обструктивним апное сну і гастроезофагеаль-
ною рефлексною хворобою (ГЕРХ), механічними, або іншими, ще невизначеними факторами. 
Сприяє розвитку задишки також відсутність фізичної підготовки і зменшення об`єму легень 
за рахунок жирових відкладень в черевній порожнині. 

Діагностика
У всіх пацієнтів з БА слід вимірювати індекс маси тіла. У зв’язку з наявністю інших потен-

ційних факторів, що обумовлюють виникнення задишки і свистячих хрипів, у пацієнтів з ожирін-
ням особливо важливо підтвердити діагноз БА шляхом об’єктивного вимірювання варіабельного 
обмеження повітряного потоку (Табл. 1.6). У пацієнтів з ожирінням астма зустрічається частіше, 
ніж у пацієнтів без нього, але при ожирінні має місце як гіпер-, так и гіпо- діагностика БА.

Лікування
Як і взагалі при астмі, ІКС лежать в основі лікування у пацієнтів з ожирінням (рівень 

доказовості В), хоча у них відповідь на ІКС може бути знижена. Зниження ваги повинно бути 
включено в план лікування для пацієнтів з астмою поєднаною з ожирінням (рівень доказово-
сті В). Підвищення фізичної активності без проведення інших заходів виявляється недостат-
нім (рівень доказовості В). У пацієнтів з ожирінням зниження маси тіла сприяє поліпшенню 
контролю БА, показників функції зовнішнього дихання, стану здоров’я та зменшення потреби 
в лікарських препаратах, але якість деяких досліджень, в яких були отримані ці дані, була неза-
довільною. Найбільш переконливі результати спостерігалися після баріатричних хірургічних 
втручань, проте зниження маси тіла навіть на 5–10 % може призвести до поліпшення контро-
лю БА і підвищення якості життя.

7.2 Гастроезофагальна рефлюксна хвороба
Клінічні прояви
Гастроезофагальна рефлюксна хвороба може викликати появу симптомів, таких як печія 

і біль в епігастрії або грудній клітині, а також є поширеною причиною сухого кашлю. Симп-
томи та/або діагноз ГЕРХ більш широко поширені серед пацієнтів з БА, ніж у звичайній попу-
ляції; крім того, деякі лікарські засоби для лікування БА, такі як β2-агоністи і теофілін, викли-
кають розслаблення нижнього стравохідного сфінктера. Слід зазначити, що безсимптомний 
гастроезофагальний рефлюкс не є причиною поганого контроля БА.

Діагностика
У пацієнтів з підтвердженою бронхіальною астмою ГЕРХ слід розглядати в якості мож-

ливої причини сухого кашлю; проте необхідності в скринінгу пацієнтів з неконтрольованою 
БА на предмет ГЕРХ встановлено не було (рівень доказовості А). Для пацієнтів з БА та симп-
томами, які дозволяють припустити наявність рефлюксу, можна розглянути можливість ем-
піричного пробного застосування антирефлюксного препарату (наприклад, інгібітору про-
тонної помпи, або препарату, що впливає на моторику шлунково-кишкового тракту). Якщо 



81

симптоми не зникають, можна розглянути можливість проведення спеціальних досліджень 
(24-годинний моніторинг рН або ендоскопія).

Лікування
При огляді результатів застосування інгібіторів протонної помпи у пацієнтів з підтвер-

дженою БА, у більшості з яких було встановлено діагноз ГЕРХ, було виявлено статистично до-
стовірне, хоча і невелике покращення ранкової ПШВ при відсутності достовірного ефекту на 
інші показників перебігу БА. У дослідженні у дорослих пацієнтів з симптомами БА, але без 
симптомів ГЕРХ, лікування із застосуванням інгібіторів протонної помпи в високих дозах не 
знижувало вираженість симптомів або частоту загострень БА. В цілому, інгібітори протонної 
помпи при БА ефективні тільки у пацієнтів з симптоматичним рефлюксом і симптомами з боку 
органів дихання в нічний час. Інші варіанти лікування включають в себе призначення препа-
ратів для поліпшення моторики шлунково-кишкового тракту і зміну способу життя. В цілому, 
рефлюкс з клінічно вираженими симптомами слід лікувати; пацієнти з погано контрольованою 
БА повинні отримувати антирефлюксну терапію тільки в тому випадку, якщо у них є клінічні 
симптоми рефлюксу (рівень доказовості А). Даних щодо лікування дітей з симптомами БА і 
ГЕРХ мало.

7.3 Тривожність і депресія
Клінічні прояви
Психічні порушення, особливо депресивні і тривожні стани, превалюють у осіб з БА. 

Вони асоціюються з погіршенням контролю астми, зменшенням прихильності до терапії і по-
гіршенням якості життя; супроводжуються підвищеною частотою загострень і збільшенням 
числа візитів до відділення невідкладної допомоги, пов’язаних з БА. Панічні атаки можуть 
бути помилково прийняті за БА та/або її загострення. 

Діагностика
Незважаючи на те, що в загальній лікарській практиці є ряд інструментів для виявлен-

ня симптомів тривожності і депресії, більшість з них не валідизована для пацієнтів з БА. Та-
ким чином, труднощі, пов’язані з диференціальною діагностикою тривожності/депресії і БА 
можуть призвести до неправильної діагностики. Важливо пам’ятати про можливу наявність 
депресії і/або тривожності у пацієнтів з БА, особливо якщо такі стани були в анамнезі. По 
можливості пацієнтів слід направити до психіатра або провести оцінку їх стану за допомогою 
відповідних психіатричних діагностичних інструментів для виявлення можливих випадків де-
пресії та/або тривожності.

Лікування
Число якісних досліджень з оцінки фармакологічних та нефармакологічних методів 

лікування тривожності або депресії у пацієнтів з БА невелике, і результати, отримані в цих 
дослідженнях, суперечливі. Кохранівський огляд 15 рандомізованих контрольованих дослі-
джень психотерапевтичних втручань у дорослих пацієнтів з БА включав в себе дані по ког-
нітивно-поведінковій терапії, психологічній освіті, релаксації і біологічному зворотньому 
зв’язку. Результати щодо тривожності були суперечливими, і ні в одному з досліджень не було 
виявлено достовірних відмінностей при лікуванні депресії. Вважається, що медикаментозна 
і когнітивно-поведінкова терапія мають певний потенціал для пацієнтів з БА; однак наявні в 
даний час докази обмежені невеликою кількістю досліджень і методологічними недоліками.

7.4 Харчова алергія та анафілаксія
Клінічні прояви
Харчова алергія в рідкісних випадках є провокуючим фактором виникнення симптомів 

БА (<2 % пацієнтів з БА). У пацієнтів з підтвердженими алергічними реакціями (анафілак-
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сія) на продукти харчування, супутня БА є значним фактором ризику більш тяжких і навіть 
летальних реакцій. Анафілаксія, викликана харчовими продуктами, часто проявляється у ви-
гляді життєзагрозливої БА. При проведеному в США аналізі 63 випадків смертей, пов’язаних 
з анафілаксією, було відзначено, що практично у всіх випадках в анамнезі була присутня БА; 
арахіс і лісовий горіх були найбільш поширеними харчовими алергенами. У дослідженні з ви-
вчення 48 смертельних випадків, пов’язаних з анафілаксією, проведеному у Великобританії, 
було встановлено, що більшість пацієнтів отримували регулярне лікування БА і що у більшо-
сті з них БА контролювалася незадовільно.

Діагностика
Пацієнтів з підтвердженою харчовою алергією необхідно обстежувати на наявність БА. 

У дітей з харчовою алергією ймовірність наявності БА в 4 рази вище, ніж у дітей без харчової 
алергії. Для оцінки алергії пацієнтів з передбачуваною харчовою алергією або непереноси-
містю необхідно направляти до фахівця в цій галузі. Така оцінка може включати в себе від-
повідні алергічні проби (шкірна скарифікаційна проба та/або аналіз крові на специфічний 
IgE). У певних випадках може знадобитися проведення ретельно контрольованої харчової 
провокації.

Лікування
Пацієнти з підтвердженою харчовою алергією, яка піддає їх ризику розвитку анафілаксії, 

повинні пройти навчання і завжди носити з собою автоматичний шприц з адреналіном. Такі 
пацієнти, а також члени їх родин повинні бути навчені стратегіям, спрямованим на виключен-
ня вживання харчових продуктів-алергенів, а в їх медичній документації повинна простав-
лятися відмітка про наявність у них високого ризику. У таких пацієнтів особливо важливо 
забезпечити хороший контроль БА. Вони повинні мати письмовий план дій, розуміти різницю 
між БА і анафілаксією і проходити обстеження на регулярній основі.

7.5 Риніт, синусит і назальний поліпоз
Клінічні прояви
Наявні дані чітко підтверджують зв’язок між захворюваннями верхніх і нижніх дихаль-

них шляхів. У більшості пацієнтів з БА, як алергічною, так і не алергічною спостерігається 
супутній риніт, а у 10–40 % пацієнтів з алергічним ринітом спостерігається БА. В залежності 
від сенсибілізації і впливу алергенів алергічний риніт може бути сезонним (наприклад, при по-
лінозі), цілорічним (наприклад, при впливі алергенів кліщів) або інтерміттуючим (наприклад, 
при алергії на шерсть домашніх тварин).

Риніт — це подразнення і запалення слизових оболонок носа. Алергічний риніт може 
супроводжуватись очними симптомами (кон’юнктивітом). Риносинусит — це запалення носа 
і навколоносових пазух, характеризується більш ніж двома симптомами, що включають за-
кладеність/обструкцію носа та/або виділення з носа (переднє/заднє назальне затікання). Інші 
симптоми можуть включати біль/відчуття здавлення в лицьової області та/або зниження або 
втрату нюху. Синусит рідко виникає під час відсутності риніту.

Риносинусит вважається гострим — у випадку, коли симптоми тривають менше 12 
тижнів з повним їх розрішенням, і хронічним — у випадку, коли симптоми тривають більше 
12 тижнів без повного їх розрішення. Хронічний риносинусит є запальним захворюванням 
навколоносових пазух, виділяють дві його категорії, різні з клінічної точки зору: хронічний 
риносинусит без назального поліпозу і хронічний риносинусит з назальним поліпозом. Гете-
рогенність хронічного риносинуситу можна пояснити широкою мінливістю поширеності за-
хворювання в загальній популяції, яка варіює від 1–10 % випадків без поліпів до 4 % випадків 
з поліпами. Хронічний риносинусит асоціюється з більш важким перебігом БА, особливо у 
пацієнтів з назальним поліпозом.
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Діагностика
Риніт можна класифікувати як алергічний або неалергічний в залежності від наявності 

сенсибілізації алергеном. Мінливість симптомів в залежності від сезону або від впливу навко-
лишнього середовища (наприклад, шерсть домашніх тварин) дозволяє запідозрити наявність 
алергічного риніту.

У пацієнтів з тяжкою БА необхідно проводити обстеження верхніх дихальних шляхів.
Лікування
Своєчасне виявлення та повноцінне лікування алергічного риніту покращує ведення 

бронхіальної астми. Застосування комбінованих препаратів, що містять в своєму складі мо-
дифікатор лейкотриєнів (монтелукаст) та блокатори Н1-антигістамінових рецепторів (лево-
цитиризин) покращує контроль алергічного риніту у хворих на астму з супутнім алергічним 
ринітом. 

Керівництва, засновані на доказовості (Рекомендації по алергічного риніту і його впливу 
на бронхіальну астму — AllergicRhinitisinAsthma, ARIA), як при алергічному риніті, так і при 
хронічному риносинуситі рекомендують лікування інтраназальними ГКС. У популяційних 
дослідженнях лікування риніту інтраназальними ГКС супроводжувалося меншою необхідні-
стю у пов’язаних з БА госпіталізаціях і візитах в відділення невідкладної допомоги. Однак, є 
лише декілька плацебоконтрольованих досліджень, які систематично вивчали ефективність 
відповідного лікування та ведення хронічного риносинуситу на контроль БА. Недавнє пла-
цебо-контрольоване дослідження мометазону для назального введення у дорослих та дітей з 
хронічним риносинуситом та погано-контрольованою астмою не показало ніякої користі для 
наслідків БА, що дозволило припустити, що 1) хронічний синусит робить свій внесок в рес-
піраторні симптоми (хронічний кашель), 2) але його лікування у хворих БА має бути спрямо-
вано скоріше на симптоми риносинусита, а не на покращення контролю астми. Застосування 
фіксованих комбінацій мометазону покращує симптоми алергічного риніту у хворих на астму 
з супутнім алергічним ринітом. 

7.6 Алергічний бронхопульмональний аспергільоз
У дорослих пацієнтів з алергічним аспергільозом застосування інтраконазолу може 

сприяти зменшенню дози ОКС та покращити контроль БА 

7.7 Лікування бронхіальної астми в особливих популяціях або в особливих умовах 
Даний розділ включає короткі рекомендації з лікування БА в особливих популяціях або 

в особливих умовах, при яких може знадобитися зміна звичайного терапевтичного підходу. 
7.7.1 Бронхоконстрикція, викликана фізичними навантаженнями (БФН)
Клінічні прояви
Фізичні навантаження — важливий фактор, що викликає симптоми астми у багатьох па-

цієнтів. Зазвичай симптоми та бронхоспазм погіршуються після припинення навантаження. 
Однак, задишка або свистяче дихання під час фізичного навантаження можуть бути обумов-
лені ожирінням, детренованістю, або супутньою патологією чи альтернативними станами (на-
приклад, індуцированою ларінгеальною обструкцією).

Лікування
Регулярна базисна терапія із застосуванням ІКС достовірно зменшує індукований фізич-

ним навантаженням бронхоспазм (ІФНБ) (рівень доказовості А). Тренування та достатня роз-
минка зменшують частоту та тяжкість випадків ІФНБ (рівень доказовості А). Прийом КДБА, 
ТДБА або кромонів перед фізичним навантаженням попереджає розвиток ІФНБ (рівень до-
казовості А), але при регулярному (більше 1 разу на добу) застосуванні КДБА або ТДБА до 
проективного ефекту цих препаратів може розвинутись толерантність (рівень доказовості А). 
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Однак, у 6-ти тижневому дослідження пацієнтів з легкою БА, прийом за потребою та перед 
фізичним навантаженням комбінації будесоніду в низькій дозі з формотеролом не менш ефек-
тивно зменшував ІФНБ, ніж регулярний прийом ІКС+КДБА за потребою. Потрібно більше 
досліджень з цього приводу, але отримані результати припускають, що хворі з легкою БА, які 
приймають за потребою комбінацію будесоніду в низькій дозі з формотеролом для попере-
дження загострень та контролю симптомів, можуть при потребі застосовувати цей же препа-
рат перед фізичним навантаженням, та не потребують застосування КДБА перед навантажен-
ням (рівень доказовості В).

Наявність ІФНБ часто вказує на поганий контроль БА, та збільшення дози препарату для 
базисної контролюючої терапії (крок вгору) (після перевірки володіння технікою інгаляції та 
прихильності до лікування) зазвичай призводить до зменшення викликаних фізичним наван-
таженням симптомів. 

7.7.2 Астма у спортсменів
Клінічні прояви
Поширеність різних захворювань органів дихання у спортсменів, особливо виступаючих 

на високому рівні, більша у порівнянні з людьми, які не займаються спортом. У них часто зу-
стрічаються БА, бронхоспазм, викликаний фізичними навантаженнями, алергічний і неалер-
гічний риніт, хронічний кашель, порушення функції голосових зв’язок і рецидивуючі респіра-
торні інфекції. У професійних спортсменів поширена гіперреактівність дихальних шляхів при 
відсутності симптомів. Бронхіальна астма у них зазвичай характеризується меншою кореля-
цією між симптомами і функцією легенів, більш високими показниками функції зовнішнього 
дихання (об’єму і потоку на видиху), менш вираженим еозинофільним запаленням дихальних 
шляхів, більш складним досягненням контролю симптомів і деяким поліпшенням дисфункції 
дихальних шляхів після припинення тренування.

Ведення
Зі спортсменами слід обговорити запобіжні заходи, спрямовані на усунення сильного 

впливу забруднювачів повітря, алергенів (при сенсибілізації) і високої концентрації хлору 
в басейнах, особливо під час тренувань. Їм слід уникати тренувань в дуже холодних або за-
бруднених умовах (рівень доказовості С) і необхідно реєструвати ефекти будь-яких проб-
них призначень протиастматичних препаратів. Рекомендується проведення адекватної про-
тизапальної терапії, особливо із застосуванням ІКС; мінімізація застосування β2-агоністів 
допоможе уникнути розвитку стійкості до цих препаратів. Інформацію про лікування БА, 
викликаної фізичним навантаженням у спортсменів, можна знайти в спільній доповіді Єв-
ропейського респіраторного товариства, Європейської академії алергології і клінічної іму-
нології та GA (2) LEN, а також на веб-сайті Всесвітнього антидопінгового агентства (www. 
wada-ama.org).

7.7.3 Астма у вагітних
Клінічні прояви
Контроль БА часто змінюється під час вагітності; приблизно у 1/3 жінок симптоми БА 

погіршуються, у 1/3 — поліпшуються і у 1/3 — залишаються без змін. Під час вагітності мож-
ливі досить часті загострення, особливо в другому триместрі. Загострення і незадовільний 
контроль БА під час вагітності можуть бути наслідком механічних або гормональних змін або 
результатом припинення прийому лікарських засобів або зниження їх дози, обумовленого по-
боюваннями хворої та/або лікаря. Вагітні жінки особливо чутливі до впливу вірусних респі-
раторних інфекцій, включаючи грип. Загострення і незадовільний контроль симптомів асоці-
йовані з менш сприятливими наслідками як для дитини (передчасні пологи, низька маса тіла 
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немовлят, підвищена перинатальна смертність), так і для матері (прееклампсія). Якщо протя-
гом вагітності спостерігається хороший контроль БА, то ризик розвитку ускладнень у матері 
або плоду може бути незначним або відсутнім.

Ведення
Незважаючи на наявність загальних побоювань щодо застосування будь-яких лікарських 

препаратів під час вагітності, переваги активного лікування БА при вагітності значно переви-
щують будь-які можливі ризики, обумовлені застосуванням звичайної терапії для контролю 
захворювання і препаратів невідкладної допомоги (рівень доказовості А). З цієї причини за-
стосування препаратів для досягнення доброго контролю симптомів і запобігання загострень 
виправдано навіть тоді, коли їх безпека при вагітності не є безумовно доведеною. Використан-
ня ІКС, β2-агоністів, монтелукаста або теофіліну не супроводжується збільшенням частоти вад 
розвитку плода. Терапія ІКС запобігає загостренням БА під час вагітності (рівень доказовості 
А), а скасування ІКС під час вагітності є значимим чинником ризику загострень (рівень дока-
зовості А). В одному дослідженні повідомлялося, що при лікуванні з щомісячним контролем 
FеNO під час вагітності спостерігалася менша кількість загострень і більш сприятливі наслідки 
для плода в порівнянні з алгоритмом, заснованим на застосуванні опитувальника з контролю 
астми (ACQ); проте, враховуючи схему алгоритму контролю, отримані результати неможливо 
порівняти з поточними рекомендаціями з терапії. В цілому, враховуючи дані про небажані 
прогнози при вагітності в результаті загострень (рівень доказовості А) і про безпеку звичай-
них доз ІКС і ТДБА (рівень доказовості А), недоцільно зниження інтенсивності терапії (навіть 
під контролем) до після пологів (рівень доказовості D).

Незважаючи на відсутність доказів виникнення небажаних ефектів, пов’язаних з ліку-
ванням БА під час вагітності, багато пацієнток і лікарів продовжують висловлювати занепо-
коєння з цього приводу. Вагітних пацієнток з БА слід інформувати про те, що погано контро-
льована БА і її загострення являють набагато більший ризик для дитини, ніж сучасні методи 
лікування БА. В якості додаткового підтвердження можуть виступати освітні ресурси з інфор-
мацією про лікування БА під час вагітності. Протягом вагітності корисним буде щомісячний 
телефонний моніторинг контролю БА.

Респіраторні інфекції мають моніторуватись та вестись певним чином під час вагітності. 
Імовірність того, що вагітні жінки отримують належне лікування під час загострень БА, менша 
порівняно з невагітними. Для запобігання гіпоксії плода, важливо повноцінно лікувати заго-
стрення із застосуванням КДБА, кисню та раннього призначення СКС. 

Під час пологів необхідно застосовувати звичайні контролюючі препарати та препарати 
швидкої допомоги за потребою. Розвиток загострення під час пологів не є частим, однак гі-
первентиляція під час пологів може спровокувати бронхоспазм, тоді необхідно застосовувати 
КДБА. У немовлят може спостерігатись гіпоглікемія, особливо у передчасно народжених, при 
застосуванні високих доз бета агоністів за 48 годин до народження. При застосування високих 
доз КДБА за 48 годин до народження необхідно моніторувати рівень глюкози крові немовлят 
(особливо передчасно народжених) на протязі 24 годин. 

7.7.4 Періменструальна (катаменіальна) астма
Клінічні прояви
У приблизно 20 % жінок (це переважно жінки старшого віку, з більш тяжкою БА, збіль-

шеним індексом маси тіла, більшою тривалістю захворювання, із збільшеною частотою аспі-
рин-індуктованого захворювання) в пременструальній фазі відмічається погіршення астми. У 
них частіше зустрічається дісменорея, пременструальний синдром, скорочений менструаль-
ний цикл, більш тривалі менструації. Роль рівня гормонів та системного запалення залиша-
ється невизначеною.
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Ведення. 
Додатково до звичайних заходів ведення БА, можна додати оральні контрацептиви та/

або модифікатори лейкотриєнів (рівень доказовості D). Потрібні подальші дослідження. 

7.7.5 Професійна бронхіальна астма
Клінічні прояви
У виробничих умовах риніт часто сприяє розвитку БА (інформація щодо встановлен-

ня діагнозу професійної БА приведено у розділі 2.6.2. Після сенсибілізації до професійно-
го алергену рівень впливу, необхідний для розвитку симптомів, може бути надзвичайно 
низьким; тяжкість загострень в результаті такого впливу може наростати, і продовження 
впливу може призвести до появи стійких симптомів і незворотного обмеження повітряно-
го потоку.

Лікування
Детальна інформація доступна в заснованих на доказах посібниках з лікування профе-

сійної БА. У всіх пацієнтів з появою симптомів БА у дорослому віці необхідно уточнити їх 
професійний анамнез і наявність інших видів впливів (рівень доказовості А). Раннє вияв-
лення і усунення впливу професійних сенсибілізуючих факторів і попередження будь-яко-
го подальшого їх впливу на сенсибілізованих пацієнтів є важливими компонентами ліку-
вання професійної БА (рівень доказовості A). Успішними виявилися спроби знизити вплив 
професійних алергенів, особливо у виробничих умовах. Економічно вигідне зниження сен-
сибілізації латексом може бути досягнуто за рахунок використання неприпудрених гіпоа-
лергенних рукавичок замість припудрених латексних. Пацієнтів з підозрою чи підтвердже-
ною професійною БА по можливості слід направити на експертну оцінку та консультацію, 
оскільки встановлення діагнозу БА може мати економічні та юридичні наслідки (рівень до-
казовості A).

7.7.6 Астма у літніх пацієнтів
Клінічні прояви
Звичайно показники функції зовнішнього дихання знижуються зі збільшенням трива-

лості захворювання БА і з віком, що обумовлено ригідністю стінки грудної клітки, зниженням 
функції дихальної мускулатури, втратою еластичної тяги і ремоделюванням стінки дихальних 
шляхів. Літні пацієнти можуть не повідомляти про наявність симптомів БА і можуть пов’язу-
вати задишку з природним старінням або супутніми захворюваннями (серцево-судинними і 
ожирінням). Супутній артрит може сприяти зниженню переносимості фізичного навантажен-
ня і поганій фізичній формі, а також ускладнювати застосування інгалятора. У літніх пацієнтів 
можуть бути вище витрати на лікування БА, що обумовлено більш частими госпіталізаціями і 
більш високою вартістю застосовуваних лікарських засобів.

Ведення 
При прийнятті рішення про лікування БА у літніх людей необхідно враховувати як 

звичайні цілі по контролю симптомів і мінімізації ризику, так і вплив супутніх захворювань, 
супутньої терапії і відсутність навичок самоведення. Дані про ефективність лікарських засо-
бів для лікування БА у літніх пацієнтів обмежені, так як такі пацієнти часто виключаються 
з основних клінічних досліджень. Побічні ефекти β2-агоністів, такі як кардіотоксичність, і 
побічні ефекти ГКС, такі як підшкірні крововиливи, остеопороз і катаракта, більш широко 
поширені у літніх пацієнтів, ніж у більш молодих людей. Кліренс теофіліну також знижу-
ється з віком. Необхідно опитати літніх пацієнтів про всі інші лікарські засоби, які вони 
приймають, включаючи очні краплі, а також слід розглянути всі можливі лікарські взає-
модії. При виборі інгалятора для літніх пацієнтів слід враховувати наявність артриту, м’я-
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зової слабкості, порушень зору і швидкість потоку на вдиху, а техніку інгаляції необхідно 
перевіряти на кожному візиті. Літні пацієнти можуть відчувати труднощі при призначенні 
складних режимів терапії, у зв’язку з чим по можливості слід уникати призначення режиму 
з використанням декількох інгаляторів. Інформацію, представлену в письмовому вигляді, 
наприклад план дій при БА, може бути необхідно роздрукувати великим шрифтом. Пацієн-
там з когнітивними порушеннями може знадобитися опікун, який буде надавати допомогу 
по застосуванню лікарських препаратів для лікування БА. 

7.7.7 Бронхіальна астма та хірургічне втручання
Клінічні прояви
Дані про підвищений периопераційний ризик у загальній популяції пацієнтів з БА від-

сутні. Однак є дані про підвищений ризик щодо пацієнтів з ХОЗЛ, і ці дані також можуть бути 
застосовані до пацієнтів з БА зі зниженим ОФВ1. Частота розвитку важкого периопераційного 
бронхоспазма у пацієнтів з БА низька, але він може бути життєзагрозливим.

Ведення
При необхідності проведення планового хірургічного втручання до операції слід звер-

нути пильну увагу на досягнення доброго контролю БА, що докладно описано в іншій частині 
даної глави, особливо це стосується пацієнтів з більш тяжкою БА, з неконтрольованими симп-
томами, загостреннями в анамнезі або фіксованим обмеженням повітряного потоку (рівень 
доказовості В). Для пацієнтів, які потребують екстреного хірургічного втручання, необхідно 
співставити ризики, пов’язані з проведенням операції без попереднього досягнення хорошого 
контролю БА, з необхідністю негайного проведення операції. Пацієнти, які тривалий час от-
римували ІКС у високих дозах, або пацієнти, які отримували ОКС більше 2 тижнів за останні 6 
місяців, в периопераційному періоді повинні отримувати гідрокортизон, так як у них є ризик 
розвитку гострої надниркової недостатності у зв’язку з хірургічним втручанням (рівень дока-
зовості В). Більш актуальні інтраопераційні проблеми, пов’язані з лікуванням БА, докладно 
розглядаються в інших джерелах. Важливо призначити постійну підтримуючу терапію кон-
тролюючим препаратом всім пацієнтам на весь периопераційний період.

7.7.8 Аспіриніндуковане респіраторне захворювання
Клінічні прояви
Клінічна картина і перебіг аспіриніндукованого респіраторного захворювання (АІРЗ) 

(більш рання назва «аспіринова БА») добре вивчені. Воно починається з закладеності носа та 
аносмії і прогресує з розвитком хронічного риносинуситу з поліпозом носа, які швидко виро-
стають повторно після їх хірургічного видалення. Надалі розвиваються астма і гіперчутливість 
до аспірину. Після прийому аспірину або нестероїдних протизапальних препаратів загострен-
ня БА розвивається протягом періоду від декількох хвилин до 1–2 годин. Зазвичай воно супро-
воджується ринореєю, закладенням носа, подразненням кон’юнктиви і багряним кольором 
голови і шиї і іноді може прогресувати до важкого бронхоспазму, шоку, втрати свідомості та 
зупинки дихання. Аспіриніндуковане респіраторне захворювання найчастіше супроводжуєть-
ся низькими показниками функції зовнішнього дихання і тяжким перебігом БА та збільшен-
ням звертань за невідкладною допомогою. Розповсюдженість АІРЗ становить 7 % в загальній 
популяції дорослих хворих БА, і 15 % — при тяжкій БА.

Діагностика
Анамнез загострень, пов’язаних з прийомом аспірину або інших НПЗЗ з високою ймовір-

ністю передбачає наявність АІРЗ. Провокаційна проба з аспірином (пероральна, бронхіальна 
або назальна) є «золотим стандартом» діагностики, так як надійні тести in vitro відсутні. Однак 
провокаційні проби з прийомом аспірину per os слід через високий ризику розвитку важких 
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реакцій виконувати тільки в спеціалізованому центрі, де є можливість проведення серцево-ле-
геневої реанімації. Бронхіальні (інгаляційні) і назальні провокаційні проби з лізин-аспірином 
безпечніші в порівнянні з пероральними провокаційними пробами і можуть бути більш без-
печно виконані в алергологічних центрах.

Лікування
Пацієнти з АІРЗ повинні уникати прийому аспірину або інших препаратів, що містять 

НПЗЗ, а також інших лікарських засобів, які інгібують циклооксигеназу-1 (ЦОГ-1), але це не 
запобігає прогресування захворювання. Якщо пацієнту у зв’язку з наявністю інших захво-
рювань показано призначення НПЗЗ, можна розглянути можливість застосування інгібіто-
ра ЦОГ-2 (наприклад, целекоксибу або еторікоксибу) або парацетамолу (ацетамінофену) за 
умови відповідного контролю і лікарського спостереження на протязі мінімум 2 годин після 
прийому НПЗЗ (рівень доказовості B). ІКС є основним видом терапії БА при АІРЗ, але іноді 
виникає необхідність і в призначенні ОКС; також можуть бути корисні модифікатори лейко-
триєнів (рівень доказовості В). Додатковим варіантом терапії є десенсибілізація, яку можна 
проводити тільки під контролем фахівця в клініці чи стаціонарі. Десенсибілізація до аспірину 
із подальшим щоденним лікуванням аспірином можуть значно покращити загальні симптоми 
і якість життя, зменшити утворення поліпів у носі і синусові інфекції, зменшити потребу в 
ОКС і хірургічному втручанні в області пазух, а також покращити рахунок назальних симпто-
мів і симптомів БА.

7.7.9 Складна для терапії та тяжка бронхіальна астма
Незважаючи на те що у більшості пацієнтів може бути досягнутий хороший контроль 

БА, у деяких пацієнтів добрий контроль БА не досягається навіть при оптимальній терапії. 
Визначення: неконтрольована, складна для терапії та тяжка бронхіальна астма. 
Поняття складної для терапії та тяжкої астми виходять із концепції неконтрольованої 

БА.
Неконтрольована БА:

• Поганий контроль симптомів (часті симптоми або застосування КДБА для полегшення 
симптомів, обмеження активності із-за астми, нічні пробудження із-за астми)

• Часті загострення (≥ 2 /рік), які потребують призначення оральних кортикостероїдів, або 
тяжкі загострення (≥ 1 /рік) із госпіталізацією.
Складна для терапії БА — астма, яка залишається неконтрольованою на тлі прийому 

терапії згідно 4 або 5 сходинки (середні або високі дози ІКС + другий контролюючий препа-
рат, підтримуюча терапія ОКС), або астма, яка для підтримання доброго контролю симптомів 
та зменшення ризику загострень потребує таке лікування. Це не означає «складний пацієнт». 
В багатьох випадках, астма може виглядати як складна для терапії із-за факторів, які можна 
модифікувати або усунути — неправильна техніка інгаляції, низька прихильність до терапії, 
паління або коморбідність, або коли діагноз неправильний. 

Тяжка астма — різновид складної для терапії астми. Це астма, яка залишається неконтр-
ольованою на тлі високої прихильності до максимально оптимізованої терапії та лікування 
ускладнюючих факторів, або коли контроль БА погіршується при спробі зниження високих 
доз контролюючих препаратів. Таким чином, на сьогодні діагноз «тяжка астма» встановлю-
ється ретроспективно. Іноді вона називається «тяжка рефрактерна астма», виходячи з того, 
що вона відносно рефрактерна до терапії високими дозами ІКС. Однак, з появою біологічної 
терапії, термін «рефрактерна» більше не доречний. 

Астма не класифікується як тяжка, якщо вона значно покращується при виправленні 
обумовлюючих чинників: техніки інгаляції та прихильності до терапії.

Розповсюдженість: у скількох хворих тяжка астма? (Рис. 7.1 )
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Перспективи для пацієнтів.
Хворі з тяжкою БА страждають від виражених симптомів, загострень та побічних явищ 

протиастматичної терапії. Часті напади задишки, свистяче дихання, скованість грудної кліт-
ки та кашель погіршують щоденне життя пацієнтів, сон, фізичну активність, трапляються 
лякаючи або неочікувані загострення (їх називають ще нападами задухи або тяжкими заго-
стреннями).

Побічні ефекти терапії особливо притаманні ОКС, які раніше були основою ліку-
вання тяжкої БА. При тривалому застосуванні при прийомі ОКС можуть розвинутися 
ожиріння, діабет, остеопороз, діабетична катаракта, гіпертензія та адреналова супресія; 
психічні побічні явища, які особливо турбують пацієнтів — депресія, тривожність. На-
віть короткочасне застосування ОКС асоціюється з порушеннями сну, збільшенням ризи-
ку інфекцій, переломів та тромбемболії. Тому така увага приділяється мінімізації потреби 
в ОКС. 

Тяжка астма часто впливає на родині стосунки, соціальне та професійне життя, обмежує 
кар’єрні можливості та відпочинок, порушує емоційне та ментальне здоров’я. Хворі на тяжку 
БА часто почуваються самотніми та незбагненими, оскільки їх досвід дуже відрізняється від 
досвіду інших хворих БА.

Утилізація ресурсів охорони здоров’я та вартість.
На тяжку БА приходяться дуже високі витрати (вартість медикаментів, візитів до лікаря, 

госпіталізації, лікування ОКС-обумовлених побічних ефектів). 
Хворі на тяжку БА та члени їх родин також несуть значне фінансове навантаження, і не 

тільки із-за вартості препаратів та медичного обслуговування, але також внаслідок втрат заро-
бітку та кар’єрних обмежень.

Обстеження та ведення хворих на складну для терапії астму.

Рис. 7.1 Частка пацієнтів з складною для лікування та тяжкою БА (дані із Нідерландського 
демографічного обстеження людей у віці ≥ 18 років).
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1.  ПІДТВЕРДЖЕННЯ ДІАГНОЗУ (астма або інший діагноз): на рівні лікаря загальної 
практики або спеціаліста.
Складна для терапії БА: направити до спеціаліста на будь-якому етапі, зокрема якщо є:

• Труднощі в підтвердженні діагнозу БА
• Часті звернення за невідкладною допомогою
• Потреба в частих курсах або базисній терапії ОКС
• Підозра на професійну БА
• Харчова алергія або анафілаксія (підвищений ризик смерті)
• Підозра, що симптоми пов’язані з інфекцією або захворюваннями серця
• Підозра, що симптоми пов’язані із ускладненнями (наприклад, бронхоектазами)
• Наявність численних супутніх захворювань

Симптоми дійсно із-за астми?
Зібрати ретельний анамнез та фізичний огляд щоб визначити, симптоми типові для 

астми, чи більш вірогідно обумовлені альтернативним діагнозом або супутнім захворюван-
ням. Провести додаткове обстеження, виходячи із клінічного міркування. Можливі інші при-
чини симптомів:

• Задишка: ХОЗЛ, ожиріння, захворювання серцево-судинної системи, погіршення фізич-
ного стану

• Кашель: індуцибельна ларингеальна обструкція (дисфункція голосових зв’язок), кашльо-
вий синдром верхніх дихальних шляхів (так зване стікання слизу з носоглотки), гастро-е-
зофагальна рефлексна хвороба, бронхоектази, прийом інгібіторів АПФ

• Свистяче дихання: ожиріння, ХОЗЛ, трахеобронхомаляція, дисфункція голосових зв’я-
зок.
Як підтвердити діагноз астми?
Провести спірометрію в пробі з бронхолітиком для визначення вихідної функції ле-

гень та пошуку об’єктивних доказів варіабельності прохідності дихальнихз шляхів. Якщо пер-
винний результат тесту негативний (збільшення ОФВ1 < 200мл або < 12 %), рекомендується 
повторити дослідження в симптоматичному періоді. Якщо показники спірометрії в нормі, або 
провести це дослідження не має можливості, для визначення наявності варіабельності реко-
мендується проводити пікфлоуметрію із внесенням показників пікової швидкості видиху в 
щоденник; рекомендується розглянути можливість проведення бронхопровокаційного тесту, 
якщо пацієнт може утриматись від прийому бронхолітиків протягом > 6 годин (для КДБА), > 
12 — 48 годин (для ТДБА, в залежності від тривалості їх дії).

У хворих з давньою астмою, внаслідок ремоделювання стінки дихальних шляхів, або по-
рушень розвитку легень в дитинстві обмеження прохідності дихальних шляхів може бути 
стійким. Важливо задокументувати функцію легень при постановці діагнозу астми.

При підозрі на астму можна врахувати думку спеціаліста з функціональної діагностики, 
але діагноз астми не може бути підтверджений за допомогою спірометрії.

2.  ПОШУК ФАКТОРІВ, ЩО СПРИЯЮТЬ РОЗВИТКУ СИМПТОМІВ ТА ЗАГОСТРЕНЬ
Постійно зважайте на фактори, які можуть сприяти неконтрольованим симптомам або 

загостренням, або поганій якості життя та які можна виправити або лікувати. Найважливіші 
фактори, які можна модифікувати:

• неправильна техніка інгаляції (майже 80  % хворих): попросити пацієнта продемон-
струвати, як він застосовує інгалятор; звіртеся з інструкцією або відео;

• недостатня прихильність до лікування (майже 75 % хворих): запитати, як часто па-
цієнт користується інгаляторами (наприклад: «Багато хворих не застосовують інгаля-
тори так, як було призначено. За останні 4 тижні, скільки днів ви їх застосовували? 



91

Взагалі не користувались, 1 день/тиждень, 2,3 або більше?» або «Ви краще пам’ятаєте 
про необхідність застосування інгалятора — вранці або ввечері?». Запитати відносно 
перешкод в застосуванні інгаляторів, в тому числі що до вартості, побоювань можли-
вих побічних ефектів; 

• коморбідність: оцінити анамнез та провести обстеження з метою визначення супутніх 
захворювань, які можуть сприяти виникненню респіраторних симптомів, загострень або 
знижувати якість життя. До таких захворювань та станів відносяться тривожність та де-
пресія, ожиріння, погіршення фізичного стану, хронічний риносинусит, індуцибельна 
обструкція гортані, ГЕРХ, ХОЗЛ, обструктивне апное сну, бронхоектатична хвороба, сер-
цеві захворювання, кіфоз (як наслідок остеопороза). Об’єм та перелік обстежень — згід-
но підозрюваного захворювання;

• фактори ризику та тригери, які можна модифікувати: визначити фактори, які збіль-
шують ризик загострень (паління, пасивне паління, інші шкідливі чинники вдома та на 
праці, в тому числі алергени (якщо людина сенсибілізована), забруднення внутрішнього 
та зовнішнього середовища, цвіль та шкідливі хімічні речовини, медикаменти (бета-бло-
катори або нестероїдні протизапальні засоби (НСПЗЗ)). При алергізації перевірити сен-
сибілізацію за допомогою шкірних прик-тестів або специфічного IgE;

• регулярне вживання або передозування КДБА викликає тахіфілаксію та недостатню 
відповідь на препарат, як наслідок — збільшення застосування препарату. Зловживан-
ня може стати звичкою. Вживання ≥ 3 інгаляторів КДБА за рік (≥1,5 вдохи в день) 
супроводжується збільшенням звернень за невідкладною допомогою або госпіталіза-
ціями, незалежно від вираженості симптомів. Вживання ≥ 12 інгаляторів КДБА за рік 
(1 в місяць) збільшує ризик смерті. При застосуванні КДБА через небулайзер ризики 
збільшуються; 

• тривожність, депресія та соціально-економічні проблеми: дуже часті у хворих із 
складною для лікування БА, посилюють симптоми, порушують якість життя та провоку-
ють низьку прихильність до лікування;

• побічні ефекти препаратів: системні ефекти, особливо внаслідок частого або тривало-
го застосування ОКС, або тривалого прийому ІКС в високих дозах можуть погіршувати 
якість життя та збільшувати вірогідність низької прихильності до терапії. При застосу-
ванні високих доз або потужних ІКС, особливо при поганій техниці інгаляції, можливі 
місцеві (локальні) побічні ефекти — дисфонія, молочниця. При одночасному призна-
ченні інгібіторів фосфодіестерази 450 (наприклад, інтраконазола) треба брати до уваги 
взаємодію ліків, ризик адреналової супресії.

3. ПЕРЕГЛЯД ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІКУВАННЯ.
Навчити пацієнта самоспостереженню та самоведенню, надати йому персональний 

план дій при астмі, в письмовій або електронній формі.
Підібрати оптимальний препарат для базисної контролюючої терапії: впевнитись, 

що інгалятор підходить пацієнту; перевірити та скорегувати техніку інгаляції, перевіряти в 
подальшому на кожному візиті. Виявити свідомі та несвідомі перешкоди для належної при-
хильності до лікування. Хворих з частими загостреннями, щоб зменшити ризик загострень, 
при можливості можна перевести на терапію комбінацією ІКС/формотерол в режимі базисної 
терапії + за потребою. 

Лікувати супутню патологію та виправляти фактори ризику, які можуть бути мо-
дифіковані: уникати прийому препаратів, які можуть погіршувати симптоми астми (бета-бло-
катори, включаючи очна краплі, аспірин та інші НСПЗЗ у хворих з аспірин-індуктованим за-
хворюванням). Якщо є потреба, вирішувати ментальні проблеми.
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Розглянути можливість додаткового застосування нефармакологічних методів лі-
кування (припинення паління, фізичні вправи, здорове харчування, зменшення ваги (при по-
требі), уникнення алергенів в показаних випадках — для сенсибілізованих хворих, які підді-
ються їх впливу.

Розглянути можливість додання не-біологічних препаратів до середніх — високих 
доз ІКС: ТДБА, тіотропію, модифікаторів лейкотриєнів, якщо ще не призначали.

Розглянути можливість пробного курсу високими дозами ІКС, якщо ще не призначали.

4. ПЕРЕГЛЯНУТИ ВІДПОВІДЬ ЧЕРЕЗ 3 — 6 МІСЯЦІВ
Призначити наступне відвідування лікаря для оцінки відповіді на призначене лікування. 

Час до наступного візиту залежить від клінічної гостроти потреби та того, які зміни в лікуванні 
плануються.

При оцінці відповіді на лікування потрібно переглянути:
• Контроль симптомів: частоту, застосування препарату «швидкої допомоги» (для полег-

шення симптомів), нічні пробудження із-за астми, обмеження активності
• Загострення, які трапились після останнього візиту, що їх спричинило і як вони лікува-

лись
• Побічні ефекти препаратів
• Техніку інгаляції та прихільність до терапії
• Функцію легень
• Задоволеність пацієнта лікуванням та його занепокоєння

→  АСТМА ЗАЛИШАЄТЬСЯ НЕКОНТРОЛЬОВАНОЮ, НЕЗВАЖАЮЧИ 
НА ОПТИМІЗОВАНУ ТЕРАПІЮ?
Так: діагноз тяжкої астми підтверджено. Слід направити пацієнта до спеціаліста (якщо 

цього не було зроблено раніше).
Ні: якщо контроль БА покращився (став добрим) — розглянути можливість зменшити 

лікування на крок вниз. Почати із зменшення дози/припинення ОКС (якщо вони застосову-
вались), потім вилучити іншу додаткову терапію, потім зменшити дозу ІКС (але не припиняти 
їх прийом). 

→  АСТМА СТАЄ НЕКОНТРОЛЬОВАНОЮ ПРИ ЗМЕНШЕННІ ТЕРАПІЇ?
Так: якщо при спробі зменшити терапію на крок вниз симптоми стають неконтрольо-

ваними або розвиваються загострення, діагноз тяжкої астми підтверджено. Слід відновити 
попередню дозу для відновлення контролю та направити до спеціаліста (якщо цього не було 
зроблено раніше).

Ні: якщо при спробі зменшити терапію на крок вниз контроль БА залишається добрим — у 
пацієнта немає тяжкої астми. Продовжувати подальшу оптимізацію терапії. 

5. ОЦІНКА ФЕНОТИПІВ ТЯЖКОЇ АСТМИ ТА ІНШИХ СПРИЯЮЧИХ ФАКТОРІВ
Подальша оцінка та ведення проводиться спеціалістом, переважно за участю мультидис-

циплінарної команди (спеціалістів отоларингологів, психіатрів, …). 
Оцінка включає:

• визначення запального фенотипу- Тип 2 або не Тип 2
• більш детальна оцінка супутньої патології та диференціальна діагностика
• потреба в соціальній/психологічній підтримці
• включення пацієнта до реєстру хворих з тяжкою БА (якщо такий є) або запрошення до 

участі в клінічних дослідженнях (якщо це доречно)
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Тип 2 запалення: визначається у ~50 % хворих з тяжкою БА. Характерні цитокіни — 
інтерлейкіни (IL)-4, IL-5 та IL-13(продукуються адаптивною імунною системою для розпізна-
вання алергенів). Можуть активуватись вірусами, бактеріями та іншими подразниками, які 
стимулюють вроджену імунну систему за допомогою продукції IL-33 (хоча такий шлях більш 
типовий для не Типу 2 запалення). Запалення Типу 2 часто характеризується еозинофілами, 
може супроводжуватись атопією, тоді як для запалення не Тип 2 часто характерні нейтрофі-
ли. Запалення Типу 2 швидко зменшується при регулярному правильному прийомі ІКС; це 
класифікується як легка або помірна БА. При тяжкій БА Тип 2 запалення відносно стійкий до 
прийому високих доз ІКС. Такі хворі можуть відповідати на застосування ОКС, але серйозні 
побічні ефекти системних глюкокортикостероїдів спонукають до пошуків альтернативних ва-
ріантів терапії. 

У кого з пацієнтів швидше за все рефрактерне Тип 2 запалення?
На вірогідність рефрактерного Тип 2 запалення слід зважати, якщо у пацієнта, який от-

римує високі дози ІКС:
• вміст еозинофілів в крові ≥ 150,мкл, та/або
• FeNO ≥ 20 ppb, та/або
• вміст еозинофілів в мокроті ≥ 2 %, та/або
• клінічно астма алерген-керована.

Ці критерії пропонуються для початкової оцінки. Критерії для визначення, чи підходить 
пацієнт для цільової Тип 2 терапії можуть відрізнятись. Рекомендується робити повторні ана-
лізи крові для визначення вмісту еозинофілів до 3-х раз (наприклад, при погіршенні астми, до 
призначення ОКС), перш ніж припускати, що астма на Тип 2 запалення.

Оскільки ОКС швидко знижують маркери Тип 2 запалення (еозинофілію крові, FeNO) у 
більшості хворих, ці дослідження слід проводити до початку прийому ОКС (коротким курсом 
або в якості базисної терапії), або на тлі прийому як можна меншої можливої дози ОКС.

Чому запальний фенотип визначається при прийомі високих доз ІКС?
• Більшість рандомізованих клінічних досліджень щодо цільових біологічних препаратів 

для Типу 2 проводилось саме у таких пацієнтів 
• На даний час, висока вартість біологічних препаратів зазвичай виключає їх широке при-

значення в клінічній практиці пацієнтам, у яких симптоми або загострення та біомарке-
ри Типу 2 запалення відповідають на правильний прийом ІКС.

• Проблеми при прийомі ІКС, які можна виправити (низька прихильність до терапії, не-
правильна техніка інгаляції) — найбільш часті причини неконтрольованого запалення 
Типу 2.
Які інші дослідження можна провести на спеціалізованому рівні?
Для визначення менш розповсюджених супутніх захворювань, які додають свій внесок 

до симптомів та загострень та проведення диференційної діагностики доречно проводити до-
даткові дослідження.

• Дослідження крові: повний аналіз крові, визначення СРП, IgG, IgA, IgM, IgE, грибкові 
преципітини, включаючи Aspergillus

• Алерготести до клінічно значимих алергенів: шкірні прик-тести або визначення специ-
фічного IgE (якщо ще не зроблено)

• Інші пульмонологічні дослідження (визначення дифузійної здатності легень (DLCO), 
рентген грудної клітки або КТ з високою роздільною здатністю 

• Інші цільові дослідження: КТ дослідження носових синусів, визначення мозкового на-
трій уремічного пептиду, антитіл до цитоплазми нейтрофілів, ехоКГ

• Тести на визначення паразитарної інфекції (якщо планується призначення біологічної 
терапії — паразитарні інвазії можуть бути причиною еозинофілії крові, а біологічна те-
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рапія, спрямована на запалення Типу 2 у хворих з паразитарною інфекцією, яка на ліку-
ється, може призвести до її дисемінації. 
Розглянути потребу в соціальній/психологічній підтримці
Направити пацієнта до служб підтримки (якщо такі є), де їм допоможуть впоратися з 

емоціональним, соціальним та фінансовим тягарем астми та її лікування, в тому числі під час 
та після тяжких загострень. При потребі направити пацієнта до психолога або психіатра (осо-
бливо при наявності тривоги та/або депресії).

Залучити мультидисціплінарну команду (при можливості)
Мультидисциплінарна оцінка та лікування хворих з тяжкою БА підвищує виявлення су-

путньої патології та покращує наслідки.
Включити пацієнта до реєстру хворих з тяжкою БА (якщо такий є) або запросити 
до участі в клінічних дослідженнях (якщо це доречно)
Систематизований збір даних допоможе в розумінні механізмів та тягару тяжкої астми. 

Існує потреба в прагматичних клінічних дослідженнях з тяжкої астми, включаючи порівняль-
ні дослідження двох та більше терапевтичних режимів.

6А. У ПАЦІЄНТА НЕМАЄ ДОКАЗІВ ЗАПАЛЕННЯ ТИПУ 2.
• Переглянути фактори, які можуть сприяти симптомам або загостренням: провести ди-

ференціальну діагностику, перевірити техніку інгаляції, прихильність до лікування, су-
путні захворювання, побічні ефекти терапії.

• Рекомендувати уникати впливу значимих факторів (тютюнового диму, забрудненого ото-
чуючого середовища, алергенів (для чутливих до них осіб і якщо є користь від цього уник-
нення), подразників, інфекцій). Запитати про вплив цих факторів дома або на роботі.

• Провести додаткові діагностичні дослідження (якщо є можливість і ще не проводилось): 
клінічний аналіз індукованої мокроти для підтвердження запального фенотипу, високого 
дозволу КТ грудної клітки, бронхоскопію — для виключення незвичних супутніх захво-
рювань або альтернативного діагнозу (наприклад, трахеобронхомаляції або підглоткового 
стенозу, функціональну ларингоскопію для виключення індуцибельної обструкції гортані.

• Розглянути можливість пробного курсу не біологічної додаткової терапії (якщо такої 
спроби ще не було), наприклад, призначити тіотропію бромід, модифікатори лейкотри-
єнів, низьких доз макролідів (зважаючи на можливість розвитку антибіотикорезистент-
ності). Розглянути можливість додання низьких доз ОКС, бажано в режимі прийому че-
рез день, для мінімізації побічних ефектів. Припинити неефективну додаткову терапію.

• Розглянути можливість застосування бронхіальної термопластки (із внесенням в ре-
гістр). Однак, доказова база що до ефективності та довгострокової безпеки цього методу 
обмежена. 
На сьогодні відсутні біологічні препарати для лікування тяжкої астми не Тип 2 за-

палення.

НЕ-БІОЛОГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ, ЯКЩО У ПАЦІЄНТА Є ДОКАЗИ ЗАПАЛЕННЯ ТИПУ 2.
Для пацієнтів, в кого підвищені біомаркери запалення Типу 2 незважаючи на прийом ви-

соких доз ІКС, спершу розглянути призначення не-біологічної терапії а вже потім розглядати 
можливість застосування вартісної біологічної терапії.

• Об’єктивно оцінити прихильність до терапії (перевіряти надані інструкції, записи 
що було призначено, рівень преднізолону в крові, моніторинг електронних інгаляторів 
(якщо є). За результатами одного дослідження, зменшення підвищених значень FeNO 
через 5 днів терапії під безпосереднім спостереженням було індикатором попередньої 
низької прихильності до терапії . 
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• Розглянути клінічні фенотипи запалення Типу 2, для яких вже існує специфічна до-
даткова терапія. Наприклад, при аспірин-обумовленому респіраторному захворюванні 
розглянути додаткове призначення модифікаторів лейкотриєнів та, можливо, десенси-
тізація аспірином. При алергічному бронхопульмональному аспергіллезі розглянути до-
даткове призначення ОКС±протигрибковий препарат. При хронічному риносинусіті та/
або назальних поліпах, розглянути інтенсивний курс інтраназальних кортикостероїдів; 
можливо, запропонувати хірургічне лікування. При атопічному дерматиті можуть бути в 
нагоді топічні стероїди або не стероїдна терапія.

• Розглянути збільшення дози ІКС на 3–6 місяців, і потім знов переглянути результа-
ти.

6В. РОЗГЛЯНУТИ ДОДАТКОВЕ СПРЯМОВАНЕ НА ЗАПАЛЕННЯ ТИПУ 2 
БІОЛОГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ
Якщо в наявності та доступно за ціною, у хворих із загостреннями або низьким контр-

олем симптомів, незважаючи на прийом щонайменше високих доз ІКС/ТДБА, та в кого є мар-
кери алергії або еозинофілії або хто потребує призначення ОКС розглянути додаткове призна-
чення біологічних препаратів, спрямованих на Тип 2запалення . Де це доречно, дослідити що 
до наявності паразитарної інфекції, якщо вона є — лікувати її, до призначення спрямованої 
на Тип 2 біологічної терапії.

Завжди перевіряйте локальні критерії придатності та можливості фінансування.
Вирішити, що призначити першим — анти IgE, анти IL-5/ або антагоніст до IL-5 

рецепторів, або антагоніст до IL-4 рецепторів. При виборі між доступними варіантами, 
зважайте на наступне: 

• Чи відповідає пацієнт локальним вимогам що до оплати за лікування? 
• Чи є предиктори позитивної відповіді?
• Вартість лікування
• Частота дозування
• Шлях введення (внутрішньовенно або підшкірно, чи зможе вводити самостійно)
• Уподобання пацієнта

Локальні вимоги придатності для біологічної терапії можуть значно відрізнятись. Для 
будь-якої біологічної терапії, впевнитесь, що інструкції виробника та регуляторних органів 
що до зберігання, призначення та тривалості періоду спостереження після введення препарату 
дотримуються. Інформуйте пацієнта, що він має робити в разі виникнення будь-яких небажа-
них реакцій, включаючи реакцію гіперчутливості.

Існує нагальна потреба у порівнянні різних біологічних методів, якщо пацієнт підходить 
до декількох варіантів біологічної терапії. 

ПРОВЕДЕННЯ ТА МОНІТОРИНГ ЛІКУВАННЯ ТЯЖКОЇ АСТМИ
7. ПЕРЕГЛЯНУТИ ВІДПОВІДЬ ТА НАСЛІДКИ ЛІКУВАННЯ. 
Через 3–4 місяці від початку додаткової біологічної терапії, та в подальшому поточні 

перегляди кожні 3–6 місяців переглянути та оцінити:
• Що до астми: контроль симптомів (тест по контролю за БА, опитувальник по контролю 

БА, частоту та тяжкість загстрень (потребу в призначенні ОКС), легенеку функцію
• Супутні захворювання, обумовлені запаленням Типу 2: назальні поліпи, атопічний дер-

матит
• Препарати: інтенсивність лікування, включаю дози ОКС, побічні ефекти, доступність
• Задоволеність пацієнта
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Якщо відповідь на Тип 2 цільову терапію добра:
Переоцінювати потребу в кожному препараті, що застосовується у цього пацієнта для 

лікування астми, рекомендується кожні 3–6 місяців, але не припиняйте повністю інгаляційну 
терапію. При зменшенні або відмові від того чи іншого додатково призначеного препарату 
засновуйтесь на тому, чи відбулося покращення після їх застосування, факторах ризику паці-
єнта, побічних ефектах терапії, вартості лікування та задоволеністю пацієнта. 

Для препаратів з пероральним шляхом введення: спочатку поступово зменшувати або 
припинити застосування ОКС (із-за їх значних побічних ефектів). Титрування дози має від-
буватись під моніторингом контролю симптомів та FeNO. Потрібно зважати на ризик адрена-
лової супресії, та при тривалому застосуванні ОКС, порадити пацієнту та лікуючому лікарю 
збільшувати дозу кортикостероїду при травмах, під час захворювань або хірургічному втру-
чанні на протязі до 6 місяців після їх відміни. Відслідковувати виникнення остеопорозу, та 
розглядати можливість застосування попереджувальних стратегій, включаючи призначення 
бісфосфонатів. 

Для інгаляційних препаратів: зменшувати дозу ІКС через 3–6 місяців, але не припиняй-
те повністю інгаляційну терапію. На даний час рекомендується продовжувати прийом хоча б 
середніх доз ІКС. Пацієнтам потрібно наголошувати про важливість продовження інгаляцій-
ної базисної контролюючої терапії. 

Для біологічних препаратів: на сьогодні: якщо відповідь пацієнта на лікування добра, 
не рекомендується припиняти прийом біологічних препаратів ще хоча б 12 місяців, та можна 
спробувати припинити прийом цих препаратів лише якщо астма залишається добре контро-
льованою на середніх дозах ІКС, та (при алергічній БА) немає більше впливу чітко визначено-
го алергену. Що до спроб припинення біологічної терапії є обмежена кількість досліджень. В 
цих дослідженнях після припинення біологічних препаратів у більшості хворих (але не у всіх) 
контроль астми погіршувався та/або повертались загострення.

 Якщо немає відповіді на будь-яку Тип 2 цільову терапію:
Переглянути фактори, що сприяють симптомам, загостренням та зниженій якості 

життя: діагноз, техніку інгаляції, прихильність до лікування, фактори ризику, які можна ви-
правити (модифікувати), тригери (включно із тютюновим димом та іншими забруднювачами 
оточуючого середовища вдома або на роботі, супутню патологію (ожиріння, …), побічні ефек-
ти терапії або взаємодію препаратів, соціально-економічні та ментальні складові.

Провести додаткові обстеження (якщо ще не було зроблено): КТ грудної клітки з ви-
соким дозволом, дослідження індукованої мокроти для підтвердження запального фенотипу, 
направити на консультацію до інших спеціалістів для підтвердження діагнозу або альтерна-
тивних станів.

Перегляньте інші можливості терапії (якщо ще не було зроблено): додаткове призна-
чення макролідів в низьких дозах (враховувати ризик розвитку антибіотикорезистентності), 
додаткове призначення низьких доз ОКС (рекомендується застосування через день) та додат-
кове призначення бісфосфонатів для мінімізації небажаних проявів та попередити хворих в 
потребі в додатковому прийомі кортикостероїдів у випадках хвороб або хірургічних втручань.

Розглянути можливість бронхіальної термопластики (+ включення в регістр).
Припинити неефективну додаткову терапію, але не припиняти повність прийом ІКС.

8. ПРОДОВЖУВАТИ СПІЛЬНИМИ ЗУСИЛЛЯМИ ОПТИМІЗУВАТИ ВЕДЕННЯ 
ПАЦІЄНТА 
Сучасне ведення пацієнта з тяжкою астмою включає співпрацю між пацієнтом, лікарем 

загальної практики, спеціалістами та іншим персоналом з метою оптимізації клінічних наслід-
ків та задоволення пацієнта.
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Продовжувати спостереження за хворим з переглядом його стану кожні 3–6 місяців з 
оцінкою:

• контролю БА (симптомів, загострень, функції легень)
• супутніх захворювань
• факторів ризику загострень
• лікування (перевірка техніки інгаляції та прихильності до лікування, чи потрібна додат-

кова терапія, оцінка побічних явищ, особливо при застосуванні ОКС; оптимізувати ве-
дення супутньої патології та застосування не фармакологічних методів лікування)

• соціальних та емоційних потреб.
Оптимальна частота візитів та фах лікаря (лікар загальної практики або спеціаліст) залежить 

від індивідуального рівня контролю БА, факторів ризику та супутніх захворювань, навичок пацієн-
тів що до само ведення та може залежати від локальних вимог та доступності спеціалістів.

Регулярно спілкуватись з пацієнтом що до:
• результатів візитів
• побоювань пацієнтів
• плану дії при погіршенні БА та інших ризиках
• змін в лікуванні (з приводу не тільки астми, але й інших захворювань), потенційних по-

бічних ефектів
• показань та контактів для позачергового контакту з лікарем 

Схематично дерево рішень при ТБА: діагностика та ведення представлені на рис. 7.2.

РІВЕНЬ ЛІКА РЯ ЗА ГА ЛЬНОЇ ПРА КТИКИ
 А Б О СПЕЦІА ЛІС ТА (ПЕРВИННА ТА ВТОРИННА ЛА НКА)

ДІАГНОЗ: «СКЛАДНА ДЛЯ ЛІКУВАННЯ БА»

ЕТАПИ

1. Підтвердити діагноз (БА /диф. діагностика)

2. Перегляд факторів, що 
сприяють симптомам, 
загостренням та низькій 
якості життя

• Неправильна техніка інгаляції
• Недостатня прихильність до лікування
• Супутні захворювання (включаючи ожиріння, ГЕРХ, хронічні си-

нуси ти, СОАГС)
• Фактори ризику, які можна модифікувати та тригери вдома або на 

роботі, в тому числі паління, вплив шкідливих факторів оточую-
чого середовища, алергенів (виявлених прик-тестами або специ-
фічн. IgE),прийом препаратів (бета-блокатори, НСПЗЗ)

• Передозування КДБА за потребою
• Побічні ефекти терапії
• Тривога, депресія та соціальні труднощі

При потребі направити до спеціаліста на будь якому етапі 

3. Оптимізувати ведення • Освіта що до астми
• Оптимізація лікування (перевірка та виправлення техніки інгаляції та 

прихильності до лікування; переключення на прийом комбінації ІКС/
фомотерол в базисній терапії та за потребою (при можливості)

• Лікування супутніх захворювань та факторів ризику, які можна 
модифікувати

• Розглянути питання додаткового призначення не-біологічної те-
рапії  (ТДБА, тіотропій, МЛ, якщо ще не призначались)

• Не фармакологічні методи (припинення паління, тренування, 
зменшення ваги, покращення мукоциліарного кліренсу, проти-
грипозна вакцинація)

• Спробувати високі дози ІКС (якще ще не призначали)
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4. Перегляд відповіді через 3–6 місяців 

5. Визначити 
ФЕНОТИП ТЯЖКОЇ 
БА та фактори, що 
сприяють симптомам, 
впливають на якість 
життя та загострення

• Оцінити ФЕНОТИП ТЯЖКОЇ БА під час лікування високими дозами ІКС 
(або найнижчими можливими дозами ОКС) 

• Визначитись із супутньою патологією/провести диференційну діа-
гностику та лікувати (якщо це доречно)

    o Дослідити повний аналіз крові, CРП, IgG, IgM, IgE, грибкові преципітини; 
КТ грудної клітки, дифузійну здатність легень (DLCO)

    o   Шкірні прик-тести або специфічний IgE до відповідних  алергенів , якщо 
ще не проводились

    o Інші цільові дослідження (ANCA, КТ синусів, BNP, егоКГ) згідно підо-
зрюваному діагнозу

• Розглянути питання надання соціальної/психологічної підтримки

• Залучити мультидисциплінарну команду (якщо є можливість)

• Запросити пацієнта до регістру (якщо є) або до участі в клінічних до-
слідженнях (якщо доречно)

 Тип 2  запалення
• Рівень еозинофілів в крові ≥150 /мкл та/або
• FeNO≥20 ppb та/або
• Рівень еозинофілів в мокроті ≥2%, та/або
• Астма клінічно алерген-керована та/або
• Є потреба в підтримуючій терапії ОКС
 (повторити дослідження еозинофілів крові та FeNO до 3-х разів, на якамо-

га нижчій дозі ОКС)
ПРИМІТКА:  це не є критерії для призначення додаткової 
біологічної терапії!!!

БА все ще 
неконтрольована?

БА стала 
неконтрольованою 

при терапії?

ДІАГНОЗ: 
«ТЯЖКА БА»

Направити до спеціаліста, якщо 
ще не було зробленое

Спробувати зменшити терапію, 
починаючи з ОКС 

(якщо застосовувались)

Продовжувати оптимізацію терапіїіста

Відновити попередню дозу

РІВЕНЬ СПЕЦІА ЛІС ТА (ВТОРИННА ТА ТРЕТИННА ЛА НКА)

Так

Ні
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6а. Розглянути 
питання 
призначення  
не-біологічної 
терапії

6b. Розглянути питання призначення  направленої на Тип 2  запалення біологічної терапії

• Визначити прихильність до терапії
• Збільшити дозу ІКС на 3 – 6 міс
• Дослідити наявність АІЗ, АБЛА, хронічних 

риносинуситів, назальних поліпів, атопіч-
ного дерматиту (клінічні фенотипи Типу 2, 
що потребують специфічного додаткового 
лікування)

• Переглянути діагноз, диференційний діагноз, 
техніку інгаляції, прихильність до терапії, су-
путні захворювання, побічні ефекти

• Виключити вплив подразників (тютюнового 
диму, алергенів, інших)

• Провести дослідження (якщо доступно та ще 
не зроблено)

    o Індукованої мокроти
    o Високого дозволу КТ
    o Бронхоскопію для визначення альтернативно-

го діагнозу
• Призначити додаткову терапію  
    o Курс тіотропію або макролітів (якщо ще не 

призначались)
    o Призначити низькі дози ОКС, але запровадити 

стратегії мінімізації побічних явищ
    o Припинити неефективну додаткову терапію
• Розглянути проведення бронхіальної термоп-

ластики (+ регістр) 

Додати направлену на 
Тип 2 запалення бі-
ологічну терапію па-
цієнтам із загострен-
нями або поганим 
контролем симптомів 
на високих дозах ІКС/
ТДБА, в кого є: 

• Еозинофільні або 
алергічні біомеркери, 
або

• Потреба в підтриму-
ючій терапії ОКС

При виборі між наяв-
ними біологічними 
препаратами зважати 
на  критеріх відповід-
ності хворого та пре-
диктори відповіді

Зважати на вартість, 
частоту дозування, 
шлях ввеждення (під-
шкірно або внутріш-
ньовенно), вподобан-
ня пацієнта

•Призначити ІКС в високих 
дозах, якщо ще не при-
значено

•Призначити не-біологічну до-
даткову терапію (ТДБА, 
тіотропій, МЛ, макроліди)

• Призначити низькі дози 
ОКС, але запровадити 
стратегії мінімізації по-
бічних явищ

• Припинити неефективну до-
даткову терапію

Анти –IgE
•Сенсибілізація або позитивні прик-тес-
ти або специфічний IgE 
•Загальний IgE та вага в межах дозування
•Загострення за попередній рік
• Еозинофіли крові ≥260/мкл ++

• FeNO ≥20 ppb +
• Алерген-керовані симптоми +
•Початок астми в дитинстві + Вибрати 

один із 
варіантів, 

пробний 
курс 
4 міс, 

оцінити 
відповідь

Продовжити 
пробний курс 

до  6– 2 міс

Анти –IL-5/IL-анти IL-5R
•Загострення за попередній рік
•озинофіли крові ≥300/ мкл
• Більш висока еозинофілія крові +++
•Більше загострень за попередній рік +++
•Початок астми в дорослому віці ++
•Назальні поліпи ++

Анти –IL-4R
Пацієнту показана анти IL-4R терапія…. 
із-за тяжкої еозинофільної Тип 2 астми?
• Загострення за попередній рік
• Еозинофіли крові ≥150/ мкл або FeNO 
≥ 25 ppb …. або із-за потреби в  підтри-
муючій терапії ОКС
•Більш висока еозинофілія крові +++
•Більш високий FeNO +++
Можуть також застосовуватись при 
наявності:
•Помірного/тяжкого атопічного дерма-
титу
•Назальних поліпах

Додаткова біологічна 
терапія для Типу 2 

доступна?

Так

Ні

Є запалення  Типу 2:

Які фактори можуть передбачити добру відповідь

НЕМАЄ запалення  Типу 2:

Немає можливості 
проведення біологічної 
терапіїІ

З якого біологічного 
препарату почати? 

Добра 
відповідь? 

ПРИПИНИТИ 
додаткову терапію  

Переключитись 
на іншу цільову 
терапію Типа 2 

запалення 
(при можливості)

Ні

Ні Ні

Ні
Так

Ні

Ні

Неясно

Добра 
відповідь

Незначна/немає 
доброї відповідї
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РІВЕНЬ СПЕЦІА ЛІС ТА (ВТОРИННА ТА ТРЕТИННА ЛА НКА)

7. Перегляд відповіді 

7. Продовжувати оптимізацію терапії, як в секції 3, включаючи 

Моніторинг/ведення 
тяжкої БА

Незначна/немає 
доброї відповідї

Є добра 
відповідь

Припинити біологічну терапію
Переглянути діагноз, диференційний діа-

гноз, техніку інгаляції, прихильність до 
терапії, супутні захворювання, побічні 
ефекти, емоційну підтримку

Зробити КТ високого дозволу (якще ще не 
зроблено)

Переоцінити фенотип та варіанти лікування:
• Дослідити індуковану мокроту (при мож-

ливості)
• Розглянути додання макролідів
• Розглянути додання низьких доз ОКС 

(+стратегії для мінімізації побічних 
ефектів)

• Розглянути проведення ФБС для уточ-
нення діагнозу

• Розглянути проведення  бронхіальної  
термопластики (+регістр)

Припинити неефективну додаткову терапію
Не припиняти ІКС

• Астма:  контроль симптомів, загострень, функції легень
• Супутні Тип 2 захворювання: назальні поліпи, атопічний дерматит
• Препарати: інтенсивність лікування, побічні ефекти, доступність
• Задоволеність пацієнта лікуванням

• • Техніку інгаляції
• Прихильність до лікування  
• Ведення супутньої патології
• Соціальні/емоційні потреби пацієнта
• Двостороннє спілкування з лікарями загальної практики для постійного нагляду 

Переоцінювати стан пацієнта кожні 3–6 мі-
сяців

При прийомі ОКС: розглянути можливість 
зменшення дози/припинення спершу 
ОКС, потім інших додаткових препаратів

Для інгаляційної терапії: розглянути мож-
ливість зменшення дози через 3 – 6 міся-
ців; продовжувати лікування принаймні 
середніми дозами ІКС

Переоцінти потребу в поточній біологічній 
терапії

Порядок скорочення терапії заснований на 
спостережуваному покращенні, потен-
ційних побічних ефектах, вартості ліку-
вання та уподобаннях пацієнта  

Рис.7.2 Дерево рішень при ТБА: діагностика та ведення
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8.  ВЕДЕННЯ ЗА ГО С ТРЕННЯ БА
8.1 Визначення загострень бронхіальної астми
Загострення бронхіальної астми — це епізод, який характеризується прогресуючим 

збільшенням симптомів (задишки, кашлю, свистячого дихання або скутості грудної клітки) 
і прогресучим зниженням функції легень, які відрізняються від звичайного стану пацієнта та 
вимагають змін в лікуванні. Загострення можуть трапитись як у пацієнтів з вже встановленим 
діагнозом астми, так як її перший прояв. Загострення як правило, розвиваються у відповідь 
на вплив зовнішніх факторів (вірусні інфекції дихальних шляхів, пилок або забруднення пові-
тря) та/або внаслідок низької прихильності до лікування (прийому контролюючого препара-
ту); однак у деяких пацієнтів вони розвиваються і без впливу цих факторів. Тяжкі загострення 
можуть розвинутись у пацієнтів з легкою або добре контрольованою астмою.

8.1.1 Термінологія, що використовується для опису загострень бронхіальної астми
Академічний термін «загострення» часто застосовується в науковій та клінічній літера-

турі, хоча в дослідженнях, що проводяться на базі лікарняних установ, частіше використову-
ється термін «гостра тяжка БА». Проте термін «загострення» незручний для використання в 
повсякденній практиці в силу складності його запам’ятовування для багатьох пацієнтів. Тер-
мін «напад» («атака») використовується багатьма пацієнтами та фахівцями в галузі охорони 
здоров’я, але його значення широко варіюють; крім того, не завжди ясно, що цей термін вклю-
чає в себе опис поступового погіршення. 

8.1.2 Виявлення пацієнтів з ризиком смерті, пов’язаної з бронхіальною астмою
Наряду з відомими факторами ризику розвитку загострень (Табл.3.4), є ознаки, які асо-

ціюються із ризиком смерті від астми (Табл.8.1). Наявність ≥ 1 фактору має бути легко знай-
дено в карточці пацієнта і такі пацієнтам має бути рекомендовано звертатись за медичною 
допомогою якомога раніше на початку розвитку загострення.

Та блиця 8.1. Фактори, що підвищують ризик пов’язаного з БА летального результату

В анамнезі біля фатальна астма, яка потребувала інтубації або механічної вентиляції
Госпіталізація або виклик невідкладної допомоги за минулий рік
Поточне використання або недавнє припинення ОКС (маркер тяжкості)
Відсутність базисної терапії ІКС
Надмірне використання КДБА, особливо якщо більше 1 каністри сальбутамолу (або еквіваленту) на 
місяць
В анамнезі психіатричні захворювання або психосоціальні проблеми
Низька прихильність до медикаментозного лікування та/або низька прихильність (або відсутність) 
письмового плану дій при астмі
Харчова алергія

8.2 Діагностика загострень
При загостреннях відбуваються погіршення симптомів та показників функції зовніш-

нього дихання в порівнянні зі звичайним станом пацієнта. Зниження повітряного потоку 
на видиху може бути визначене кількісно шляхом вимірювання показників функції зовніш-
нього дихання — ПШВ або ОФВ1, та порівняння їх із їх попереднім значенням або з належ-
ними значеннями. В гострій ситуації ці показники є більш надійними ознаками тяжкості 
загострення, ніж симптоми. Однак частота симптомів може бути більш чутливим критерієм 
початку загострення, ніж ПШВ.

Існує невелика група пацієнтів, які слабо сприймають симптоми, і у них значне знижен-
ня показників функції зовнішнього дихання може відбуватися без помітної зміни симптомів. 
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Ця ситуація особливо характерна для пацієнтів із біля фатальними загостреннями БА в анам-
незі, а також частіше спостерігається у чоловіків.

Тяжкі загострення представляють потенційну загрозу для життя, та їх лікування вимагає ре-
тельної оцінки стану пацієнта і пильного моніторингу. Пацієнтам з тяжким загостренням слід реко-
мендувати негайно звернутися до лікаря або, залежно від організації місцевих медичних служб, до 
найближчого медичного закладу, що надає невідкладну допомогу пацієнтам із загостреннями БА.

8.3 Самоведення при загостренні за допомогою письмового плану дій 
при бронхіальній астмі 
Всім пацієнтам з БА має бути надано навчання з керованого самоведення, як це описано 

в розділі 3, включаючи моніторинг симптомів та/або показників функції зовнішнього дихан-
ня, письмовий план дій при БА і регулярний огляд лікаря. 

8.3.1 Варіанти лікування для письмових планів дій при бронхіальній астмі
Письмовий план дій при БА допомагає пацієнтам розпізнати загострення БА і належним 

чином на нього відреагувати. Він повинен включати в себе спеціальні інструкції для пацієнтів 
що до змін прийому препаратів для невідкладної допомоги та для контролю захворювання, як 
і коли застосовувати ОКС (якщо виникає потреба) (Табл. 8.2), а також відомості про те, коли і 
яким чином пацієнт повинен звернутися за медичною допомогою.

Критерії необхідності підвищення дози препаратів для контролю захворювання значною 
мірою варіюють у різних пацієнтів. Зазвичай у пацієнтів, які отримують стандартну підтриму-
ючу терапію, що включає ІКС, інтенсивність лікування слід підвищувати при наявності клініч-
но значущих змін у порівнянні зі звичайним рівнем контролю БА, наприклад, якщо симптоми 
БА перешкоджають повсякденній діяльності або якщо ПШВ знизилася більш ніж на 20 % про-
тягом більше 2 днів.

Інгаляційні короткодіючі β 2 -агоністи
Багаторазове застосування інгаляційних КДБА має забезпечити тимчасове полегшення 

до тих пір, поки не зникне причина загострення або поки не наступить ефект від підвищен-
ня інтенсивності контролюючої терапії. Потреба в додаткових дозах КДБА протягом більше 
1–2 днів вказує на те, що слід переглянути і, можливо, збільшити інтенсивність контролюючої 
терапії, якщо це ще не було зроблено. Збільшити дозу контролюючого препарату особливо 
важливо при відсутності відповіді на збільшення β2-агоністів. Хоча ТДБА з швидким почат-
ком дії — формотерол — вивчався як препарат для лікування загострення БА у відділеннях 
невідкладної допомоги, його застосування в окремому інгаляторі не рекомендується при БА, 
щоб уникнути можливості його використання без одночасного застосування ІКС.

Інгаляційні глюкокортикостероїди
За даними систематичного аналізу досліджень з самоведення БА, планів дій при астмі, 

в які було включене збільшення дози ІКС не менш ніж в 2 рази, асоціювалися з поліпшенням 
прогнозу БА і скороченням використання ресурсів охорони здоров’я. У плацебоконтрольо-
ваних дослідженнях тимчасове подвоєння дози ІКС не було ефективним (рівень доказовості 
А), проте на це могла вплинути затримка з підвищенням дози ІКС (в середньому на 5–7 днів). 
Тільки в одне невелике дослідження по вивченню подвоєння дози ІКС були включені діти. 
Накопичується все більше доказів як для дорослих, так і для дітей щодо того, що більш високі 
дози ІКС можуть допомогти запобігти розвитку серйозного загострення при погіршенні пе-
ребігу БА. При збільшенні дози ІКС в 4 рази (до середньої дози 2000 мкг/добу беклометазону 
(БДП) або іншого ІКС в еквівалентній дозі) після зниження ПШВ ймовірність виникнення 
потреби в ОКС була достовірно нижче. У дорослих пацієнтів з гострим погіршенням стану 
застосування ІКС у високих дозах протягом 7–14 днів (500–1600 мкг БДП ГФА, або іншого ІКС 
в еквівалентній дозі) чинило такий же ефект, як і короткий курс ОКС (рівень доказовості А).
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Комбінація низьких доз інгаляційного глюкокортикостероїду (будесонід або 
беклометазон) з ТДБА з швидким початком дії (формотерол)
Комбінація ТДБА з швидким початком дії (формотерол) з низькими дозами ІКС (будесо-

нід або беклометазон) в одному інгаляторі як в якості препаратів невідкладної допомоги, так і в 
якості препаратів для контролю захворювання ефективна відносно поліпшення контролю БА, 
а у пацієнтів у групі ризику вона зменшує число загострень, які потребують прийому ОКС, а 
також число госпіталізацій (рівень доказовості А). Комбінація ІКС/формотерол може застосову-
ватися до досягнення максимальної загальної дози формотеролу 72 мкг/добу (рівень доказовості 
А). Ефективність цього режиму терапії для запобігання загострень, ймовірно, пов’язана з втру-
чанням на дуже ранній стадії розвику загострення БА. Такий підхід недоцільно застосовувати 
для інших комбінацій препаратів для контролю захворювання з ТДБА з повільним початком дії 
або при відсутності даних щодо ефективності і безпеки для цього режиму терапії.

Інші комбінації ІКС/ТДБА в якості контролюючих препаратів
У дорослих, які отримують в якості контролюючої терапії комбінації ІКС/ТДБА у фіксо-

ваних дозах, можна підвищити дозу ІКС, додавши окремий інгалятор з ІКС (рівень доказово-
сті D). Для стандартизації цієї стратегії потрібні додаткові дослідження.

Модифікатори лейкотриєнів
Спеціальні дослідження з приводу лікування загострення БА у пацієнтів, що приймають 

модифікатори лейкотриєнів як препарат для контролю захворювання, відсутні. Рішення по-
винні прийматися на розсуд лікаря (рівень доказовості D).

Пероральні глюкокортикостероїди
Для більшості пацієнтів письмовий план дій при БА повинен включати в себе інструкції 

з приводу того, коли і як приймати ОКС. Зазвичай короткий курс ОКС (наприклад, 40–50 мг 
/ добу, як правило, протягом 5–7 днів, (рівень доказовості B), призначається пацієнтам, якщо:

• немає відповіді на збільшення дози препарату невідкладної допомоги та контролюючого 
препарату протягом 2–3 днів;

• спостерігається дуже швидке погіршення стану або зниження ПШВ або ОФВ1 <60 % від 
персонально кращого або належного значення;

• в анамнезі є раптові тяжкі загострення.
8.3.2 Оцінка відповіді на терапію
Пацієнти повинні негайно звернутися до лікаря або у відділення невідкладної допомоги, 

якщо симптоми БА, не зважаючи на ведення згідно з письмовим планом дій при астмі, про-
довжують погіршуватися, або якщо симптоми БА погіршуються раптово.

8.3.3 Подальше спостереження після самостійного купування загострення
Після самостійних дій по купуванню загострення пацієнти повинні звернутися до сво-

го лікаря для огляду, оцінки контролю симптомів і визначення додаткових факторів ризику 
загострень (Табл. 3.4), а також для визначення потенційної причини загострення. Письмовий 
план дій при БА має бути переглянутий, щоб переконатися, що він відповідає потребам паці-
єнта. У звичайному випадку підтримуюча терапія може бути відновлена на попередньому до 
загострення рівні через 2–4 тижнів після загострення (рівень доказовості D), якщо тільки, за 
даними анамнезу, загостренню не передував поганий контроль БА на протязі тривалого часу. 
У такій ситуації після перевірки техніки інгаляції та прихильності до режиму терапії рекомен-
дується підвищення інтенсивності терапії (Табл. 5.4).

8.4 Лікування загострень бронхіальної астми в загальній лікарській практиці 
8.4.1 Оцінка ступеня тяжкості загострення
Короткий цілеспрямований анамнез пацієнта і відповідне фізикальне обстеження слід 

проводити одночасно з негайним початком терапії, а результати обстеження повинні реєстру-
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РАННЄ АБО ЛЕГКЕ                    ЗАГОСТРЕННЯ                        ПІЗНЄ АБО ТЯЖКЕ

Препарати Зміни коротким курсом (1–2 тижні) 
при погіршенні астми

Рівень 
доказо-

вості
Збільшення звичайних доз 
швидкодіючих препаратів:
КДБА

Низькі дози ІКС/формотерол*

Збільшення частоти використання КДБА через pMDI з 
додаванням спейсера
Збільшення частоти використання ІКС/формотерол 
(максимальна доза формотерола 72 мкг)

А

А

Збільшити дозу звичайного 
контролюючого препарату
Контролююча і при потребі 
терапія ІКС/формотерол*
Контролююча терапія ІКС + 
КДБА при потребі
Контролююча терапія ІКС/
формотерол + КДБА за 
потребою
Підтримуюча терапія ІКС/
інший ТДБА + КДБА при 
потребі

Продовження підтримуючої терапії ІКС/формотерол, 
і збільшення за потребою (максимальна доза 
формотерола 72 мкг/добу)
Як мінімум подвоєння дози ІКС; розглянути 
збільшення ІКС до високих доз (2000 мкг/добу БДП 
або іншого ІКС в еквівалентній дозі)
Збільшення в 4 рази підтримуючої терапії ІКС/
формотерол (максимальна доза формотерола 72 мкг/
день)
Збільшення дози ІКС/сальметерол на крок або 
додавання окремо ІКС (максимально до 2000 мкг/добу 
БДП або іншого ІКС в еквівалентній дозі)

А

В

В

D

Додати ОКС і звернутись до 
лікаря
ОКС (преднізон або 
преднізолон)

Додати ОКС при тяжкому загостренні (ПШВ або ОФВ1 
> 60 % від повинних) або пацієнт не відповідає на 
лікування > 48 годин
Дорослі: преднізолон 1 мг/кг в день (макс. 50 мг) як 
правило на 5–7 днів
Титрація дози не потрібна, якщо ОКС призначались на 
термін менше 2 тижнів

А

D

В

* Режим терапії з ІКС/формотеролом в якості підтримуючої терапії та терапії невідкладної до-
помоги: низькі дози будесоніду або беклометазону з формотеролом. У багатьох країнах цей режим 
терапії не схвалений у дітей у віковій групі молодше 12 років.

Якщо ПОШ або ОФВ1 > 
60 % від найкращих або не 
збільшується протягом 48 
годин
Продовжити швидкодіючі 
препарати
Продовжити контролюючу 
терапію
Додати преднізолон 40–
50 мг
Звернутись до лікаря

Для всіх пацієнтів:
Збільшити прийом препарату 
«швидкої допомоги»
Раннє збільшення 
контролюючої терапії
Перегляд відповіді на лікування

Ефективний план навчання само веденню при астмі потребує:
Самонагляд за симптомами та/або легеневою функцією
Письмовий план дій
Регулярний медичний перегляд 

Та блиця 8.2. Самоведення при загостренні БА у дорослих та підлітків з використанням 
письмового плану дій при БА.
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ватись в документації. Якщо у пацієнта є ознаки тяжкого або життєзагрозливого загострення, 
то терапія КДБА, контрольована киснева терапія і терапія системними ГКС повинна бути роз-
почата одночасно з терміновою госпіталізацією пацієнта у відділення невідкладної допомоги, 
де є можливість моніторингу та спеціалізованого лікування. Лікування більш легких форм за-
гострень зазвичай здійснюється на рівні загальної лікарської практики, залежно від наявності 
ресурсів і досвіду лікаря.

Анамнез
Анамнез повинен включати:

• час початку і причини (якщо відомі) поточного загострення;
• ступінь тяжкості симптомів БА, включаючи будь-які симптоми, що обмежують фізичну 

активність або порушують сон;
• будь-які симптоми анафілаксії;
• будь-які фактори ризику летального результату, пов’язаного з БА;
• всі препарати невідкладної допомоги та препарати для контролю БА, які пацієнт вико-

ристовує в даний час, його прихильність до терапії, зміни у дозуванні та відповідь на 
поточну терапію. 
Фізикальне обстеження
При фізикальному обстеженні необхідно оцінювати:

• ознаки тяжкості загострення (Табл. 8.3) і життєво важливі функції (наприклад, рівень 
свідомості, температура, частоту пульсу та дихання, артеріальний тиск, здатність говори-
ти повними реченнями, використання допоміжних м’язів, свистячі хрипи);

• обтяжуючі фактори (наприклад анафілаксія, пневмонія, пневмоторакс);
• ознаки інших захворювань, (наприклад серцева недостатність, порушення функції верх-

ніх дихальних шляхів, вдихання чужорідного тіла або емболія легеневої артерії).
Об'єктивні вимірювання

• пульсоксиметрія: сатурація < 90 % у дітей або дорослих вказує на необхідність призна-
чення агресивної терапії;

• пікова швидкість видиху у пацієнтів старше 5 років (Табл. 8.3).
8.4.2 Лікування загострень в загальній лікарській практиці
Початкова терапія включає багаторазове застосування короткодіючих інгаляційних брон-

холітиків, раннє введення системних ГКС, а також контрольовану кисневу терапію. Мета — 
швидке купування симптомів обструкції дихальних шляхів та гіпоксемії, лікування запалення і 
запобігання рецидиву.

Інгаляційні β2-агоністи короткої дії 
При загостренні легкого та помірного ступеня тяжкості багаторазове застосування інга-

ляційних КДБА (до 4–10 вдохів кожні 20 хвилин протягом першої години) зазвичай є найбільш 
ефективним і дієвим способом для досягнення швидкої бронходилятації (рівень доказовості 
А). Після завершення першої години необхідна доза КДБА варіює від 4–10 вдихів кожні 3–4 
години до 6–10 вдихів кожні 1–2 години, або частіше. Якщо визначається хороша відповідь на 
початкову терапію (наприклад, ПШВ > 60–80 % від належного значення або найкращого пер-
сонального показника протягом 3–4 годин), додаткових КДБА не потребується.

Застосування КДБА з допомогою дозованого аерозольного інгалятора під тиском зі спей-
сером призводить до такого ж поліпшення показників функції зовнішнього дихання, що і ін-
галяція препарату за допомогою небулайзера (рівень доказовості А); однак пацієнти з тяжким 
загостренням БА не включалися в це дослідження. Найбільш ефективним з точки зору варто-
сті засобом доставки препарату є дозований аерозольний інгалятор під тиском зі спейсером, 
за умови, що пацієнт може використовувати ці пристрої. Через наявність статичного заряду 
на пластикових спейсерах їх слід попередньо промити миючим засобом і висушити на повітрі, 
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щоб підготувати пристрої для негайного використання; якщо не має можливості скористатись 
попередньо обробленим спейсером, то слід підготувати новий спейсер, випустивши в нього 
перед використанням як мінімум 20 доз сальбутамолу.

Контрольована киснева терапія (при її доступності)
Киснева терапія повинна титруватися залежно від даних пульсоксиметрії (при її доступ-

ності) для підтримки сатурації на рівні 93–95 %. Контрольована або титрована киснева терапія 
забезпечує кращий клінічний результат, ніж терапія 100 % киснем з високою швидкістю пото-
ку (рівень доказовості В). Не слід відмовлятися від проведення кисневої терапії при неможли-
вості виконання оксиметрії, але при цьому необхідно здійснювати контроль стану пацієнта на 
предмет погіршення, сонливості або стомлюваності.

Системні глюкокортикостероїди
Потрібно негайно призначити ОКС, особливо якщо стан пацієнта погіршується або якщо 

доза препарату невідкладної допомоги та препарату для контролю захворювання вже була під-
вищена перед зверненням до лікаря (рівень доказовості В). Рекомендована доза преднізолону 
або його еквівалента для дорослих становить 1 мг/кг/добу до максимальної дози 50 мг/добу. 
Зазвичай прийом ОКС слід продовжувати протягом 5–7 днів (рівень доказовості В). Пацієнтів 
слід попереджати про можливі небажані побічні дії, в тому числі порушення сну, збільшення 
апетиту, виникнення рефлюксу та зміни свідомості.

Контролюючі препарати
Пацієнтам, яким вже був призначений контролюючий препарат, слід рекомендувати під-

вищення його дози в найближчі 2–4 тижні, як зазначено в таблиці 8.2. Пацієнтам, які зараз не 
отримують контролюючі препарати, слід призначити звичайну терапію, що включає ІКС, так 
як розвиток загострення, що потребувало медичної допомоги, вказує на те, що у пацієнта є 
підвищений ризик загострень у майбутньому (Табл. 3.4).

Антибіотики (не рекомендуються)
Роль антибіотиків у лікуванні загострень БА не підтверджується доказовою базою, крім 

ситуацій, коли є докази наявності інфекції легенів (наприклад, лихоманка і гнійна мокрота або 
ознаки пневмонії при рентгенологічному дослідженні). Інтенсивну терапію з застосуванням 
ГКС слід розпочати до розгляду можливості терапії антибіотиками.

8.4.3 Оцінка відповіді на терапію 
При проведенні терапії пацієнти повинні перебувати під пильним наглядом, і коригу-

вання терапії слід проводити відповідно до їх відповіді. Пацієнти з ознаками тяжкого або 
життєзагрозливого загострення (Табл. 8.3), у яких відсутня відповідь на лікування або стан 
продовжує погіршуватись, повинні бути негайно направлені у відділення невідкладної допо-
моги. Пацієнти з незначною або слабкою відповіддю на терапію КДБА повинні перебувати під 
пильним наглядом лікаря.

У багатьох пацієнтів функцію легенів можна моніторувати після того, як розпочалась 
терапія КДБА. Додаткове лікування слід продовжувати до тих пір, поки ПШВ або ОФВ1 не 
досягнуть плато або не повернуться до попереднього рівня, оптимального для пацієнта. Потім 
слід вирішити питання, чи відправити пацієнта додому або перевести його у відділення інтен-
сивної терапії.

8.4.4 Подальше спостереження
Медичні препарати, які призначаються при виписці, повинні включати препарат невід-

кладної допомоги при потребі, ОКС і, для більшості пацієнтів, контролюючі препарати для 
постійної терапії. Перед випискою слід оцінити техніку інгаляції і прихильність до терапії. Ві-
зит наступного спостереження повинен бути призначений приблизно через 2–7 днів, залежно 
від клінічної ситуації та соціальних умов.

На візиті спостереження лікар повинен визначити, чи закінчилось загострення, чи мож-
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Та блиця 8.3. Лікування загострень БА в загальній лікарській практиці

ЗАГАЛЬНА ПРАКТИКА ПАЦІЄНТ З ГОСТРИМ АБО ПІДГОСТРИМ 
ЗАГОСТРЕННЯМ БА

ОЦІНИТИ ХВОРОГО Чи астма це?
Чи є ризик смерті пов’язаної з БА (Табл. 8.1)?
Тяжкість загострення?

ОЦІНИТИ ПЕРЕД ВИПИСКОЮ
Симптоми покращились, немає потреби у КДБА
ПШВ покращилась, >60-80 % від належного або 
найкращого
SaO2 > 94 %
Умови вдома адекватні

ОРГАНІЗУВАТИ ПРИ ВИПИСЦІ
КДБА: продовжувати при потребі
Контролююча терапія: розпочати (Табл. 5.3), або 
крок вгору (Табл. 8.2). Перевірити техніку інга-
ляції, прихильність до терапії. 
Преднізолон: продовжити, звичайно 5-7 днів 
Подальше спостереження: протягом 2-7 днів.

ЛЕГКЕ ТА СЕРЕДНЬОЇ  
ТЯЖКОСТІ

Говорить реченнями; сидить, а не 
лежить; 

не збуджений.
ЧД підвищена.

Допоміжні м'язи не 
використовуються.

ЧСС 100-120. SaO2 90–95 %
ПШВ >50 % від належного або 

найкращого

ПОЧАТИ ЛІКУВАННЯ
КДБА 4-10 вприскувань 

ДАІ+спейсер, повторювати кожні 
20 хвилин на протязі години. 

Преднізолон: дорослим 1 мг/кг, 
максимально 50 мг. 

Контрольований кисень (при 
можливості): цільова сатурація 

93–95 %

ПРОДОВЖИТИ ЛІКУВАННЯ 
КДБА при потребі

ОЦІНИТИ ВІДПОВІДЬ через 
1 годину (або раніше)

ТЯЖКЕ
говорить окремими  

словами; сидить з нахилом 
вперед, збуджений. 

ЧД>30. допоміжні м'язи 
приймають участь в 

диханні. ЧСС>120. SaO2 
<90 %. ПШВ≤50 % від 

належного або найкращого

ЖИТТЄВОЗАГРОЗЛИВЕ
сплутана свідомість, німі легені

ДОПРАВИТИ У ВІТ
під час очікування: інгаляції 

КДБА та іпратропіум бромід, О2, 
системні кортикостероїди

ТЕРМІНОВО

ПОГІРШЕННЯ

ПОГІРШЕННЯ

ПОКРАЩЕННЯ

ПОДАЛЬШЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ
КДБА: знизити до рівня прийому лише за потребою, а не регулярно.
Контролююча терапія: продовжити більш високі дози короткотривало (1-2 тижні) або довготрива-
ло (3 місяці), в залежності від вихідного рівня до розвитку загострення.
Фактори ризику: перевірити на коректувати фактори ризику розвитку загострення (техніка інгаля-
ції, прихильність (Табл. 3.4; 5.7).
План дій при БА: чи він зрозумілий? Чи правильно використовується? Чи треба його змінювати?
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на відміняти ОКС. Потрібно оцінити рівень контролю симптомів і фактори ризику у пацієнта; 
встановити потенційну причину загострення; оцінити письмовий план дій при БА (або надати 
такий план, якщо у пацієнта його ще немає). Зазвичай терапія, спрямована на контроль захво-
рювання, має бути відновлена до попереднього рівня через 2–4 тижні після загострення, за 
винятком випадків, коли загостренню передували симптоми, що вказують на погано контр-
ольовану протягом тривалого часу астму. У подібній ситуації, за умови, що були перевірені 
техніка інгаляції і прихильність до терапії, показано підвищення інтенсивності застосовуваної 
терапії (Табл. 5.4).

8.5 Лікування загострень бронхіальної астми у відділенні невідкладної допомоги 
Тяжкі загострення БА відносяться до життєво загрозливих клінічних ситуацій; їх ліку-

вання найбільш безпечно проводити в установах екстреної медичної допомоги, наприклад у 
відділенні невідкладної допомоги (Табл. 8.4). Із стандартами лікування БА у відділенні інтен-
сивної терапії можна ознайомитися в докладному огляді.

8.5.1 Оцінка стану
Анамнез
Збір короткого анамнезу та фізикальне обстеження повинні проводитися одночасно з 

початком терапії:
• час початку і причина (якщо відома) загострення;
• ступінь тяжкості симптомів БА, включаючи будь-які симптоми, що обмежують фізичну 

активність або порушують сон;
• будь-які які симптоми анафілаксії;
• фактори ризику смерті, пов’язаної з БА (Табл. 8.1);
• всі препарати невідкладної допомоги та препарати для контролю захворювання, включа-

ючи призначені дози і пристрої, які пацієнт використовує в даний час, прихильність до 
терапії, будь які недавні зміни дозувань, а також відповідь на поточну терапію.
Фізикальне обстеження
При фізикальному обстеженні необхідно оцінити:

• ознаки ступеня тяжкості загострення (Табл. 8.4), життєво важливі функції (наприклад, 
рівень свідомості, температуру, частоту пульсу, частоту дихання, артеріальний тиск, 
здатність говорити повними реченнями, використання допоміжних м’язів);

• обтяжуючі фактори (наприклад, анафілаксія, пневмонія, ателектаз, пневмоторакс або 
пневмомедіастінум);

• ознаки інших захворювань, яку можуть обумовлювати утруднення дихання (наприклад 
серцева недостатність, дисфункція верхніх дихальних шляхів, вдихання чужорідного 
тіла або емболія легеневої артерії).
Об'єктивна оцінка
Об'єктивна оцінка також необхідна, оскільки одне тільки фізикальне обстеження може 

не дозволити визначити ступінь тяжкості загострення. Однак метою лікування має бути зміна 
стану пацієнтів, а не результатів їх лабораторних аналізів.

• Вимірювання показників функції зовнішнього дихання: наполегливо рекомендується, 
ПШВ або ОФВ1 повинні бути виміряні, по можливості, до початку лікування. Показники 
функції зовнішнього дихання слід перевіряти через 1 годину після початку терапії і потім 
періодично, доки не буде спостерігатися виразна відповідь на терапію або не буде досяг-
нуто плато;

• Насичення крові киснем (сатурацію) необхідно ретельно відстежувати, переважно за до-
помогою пульсоксиметрії. Сатурація < 90 % вказує на необхідність інтенсивної терапії. 
При необхідності термінового клінічного втручання слід оцінити сатурацію до початку 



109

кисневої терапії або через 5 хвилин після припинення киснетерапії, або по досягненню 
стабілізації SaO2;

• Вимірювання газового складу артеріальної крові звичайно не потрібно. Цей аналіз слід 
проводити у пацієнтів з ПШВ або ОФВ1 < 50 % від належного значення або у пацієнтів 
без належної відповіді на терапію. Контрольована киснева терапія має продовжуватись, 
поки не будуть отримані результати газів крові. РаО2 <60 мм рт ст, 8 kPa та нормальна 
або збільшена РаСО2 (особливо > 45 мм рт ст, 6 kPa) вказують на дихальну недостатність. 
Виснаженість та сонливість наводять на думку, що рСО2 може нарастати и може виник-
нути потреба у МВЛ;

• Рентгенографія органів грудної клітки (РОГК) зазвичай не рекомендується: у дорослих 
слід розглянути можливість проведення РОГК при підозрі на наявність ускладнень або 
іншого захворювання органів дихання або серцево-судинної системи (особливо у паці-
єнтів похилого віку) або якщо у пацієнта відсутня відповідь на лікування із-за наявності 
пневмотораксу, який складно діагностувати на підставі клінічних ознак. 

8.5.2 Алгоритм лікування хворих на БА на госпітальному етапі (ВІТ)(табл.8.4)

8.5.3 Лікування в умовах установ екстреної медичної допомоги (відділення 
невідкладної допомоги)
Зазвичай для досягнення швидкого поліпшення стану одночасно застосовуються на-

ступні види терапії.
Кисень
Щоб досягти рівня сатурації 93–95 %, кисень слід подавати через носову канюлю або че-

рез маску. При важких загостреннях киснева терапія з низькою швидкістю потоку під контр-
олем пульсоксиметрії для підтримки сатурації кисню на рівні 93–95 % забезпечує більш спри-
ятливі наслідки, ніж терапія 100 % киснем з високою швидкістю потоку (рівень доказовості В). 
Однак при неможливості проведення пульсоксиметрії, відмовлятися від кисневої терапії не 
варто (рівень доказовості D). Як тільки стан пацієнта стабілізується, рекомендується розгля-
нути можливість відключення його від подачі кисню, контролюючи необхідність продовжен-
ня кисневої терапії за допомогою оксиметрії.

Короткодіючі інгаляційні β2- агоністи
Пацієнти із загостренням БА повинні отримувати часті інгаляції КДБА. Найбільш ефек-

тивним з точки зору вартості і раціональним засобом доставки препарату є дозовані аерозоль-
ні інгалятори під тиском зі спейсером (рівень доказовості А). Доказова база для пацієнтів з 
тяжкою і життєвозагрозливою БА менш надійна. У систематичних оглядових дослідженнях по 
періодичному і безперервному застосуванню КДБА через небулайзер при загостренні БА отри-
мані суперечливі результати. В одному з досліджень не було виявлено значної різниці в показ-
никах функції зовнішнього дихання або частоті госпіталізацій, але в більш пізньому огляді, 
який включав додаткові дослідження, було виявлено зменшення числа госпіталізацій і більш 
сприятливі показники функції зовнішнього дихання при постійній терапії через небулайзер 
у порівнянні з періодичною терапією через небулайзер, особливо у пацієнтів з погіршенням 
показників функції зовнішнього дихання. У більш ранньому дослідженні, проведеному серед 
госпіталізованих пацієнтів, було виявлено, що при терапії за потребою із застосуванням небу-
лайзеру з перервами відзначалась значно менша тривалість госпіталізації, менше число випад-
ків використання небулайзера і менше число випадків тахікардії, ніж при терапії з інгаляціями 
кожні 4 години. Таким чином, розумним підходом до застосування КДБА при загостреннях 
буде використання спочатку безперервної терапії, а потім періодичних інгаляцій при потребі 
у госпіталізованих пацієнтів.
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Та блиця 8.4. Лікування загострень БА в умовах установ екстреної медичної допомоги, 
наприклад у відділенні невідкладної допомоги

ПОЧАТКОВА ОЦІНКА
ДШ: дихальні шляхи

Д: дихання
К: кровообіг

ЧИ Є ЩОСЬ ІЗ НАСТУПНОГО: 
сонливість,

сплутаність свідомості,
німі легені

ОФВ1 або ПШВ 60–   80 % від належних або 
найкращих та покращення симптомів

СЕРЕДНЬОЇ ВАЖКОСТІ
Розглядати планову виписку

ОФВ1 або ПШВ < 60 % від належних або найкра-
щих та недостатня відповідь на лікування

ТЯЖКЕ
продовжувати лікування та часто переоцінювати 

стан

подальший
ВІДБІР ЗА КЛІНІЧНИМ 

СТАТУСОМ
зважаючи на найгірші прояви

ЧАСТО ОЦІНЮВАТИ КЛІНІЧНИЙ СТАН
ВИМІРЮВАТИ ФЗД

для всіх хворих протягом години після початку терапії

ЛЕГКЕ 
АБО СЕРЕДНЬОЇ ВАЖКОСТІ

Говорить реченнями
Сидить а не лежить

Не збуджений
Підвищена ЧД

Допоміжні м'язи не залучені
Пульс 100-120'
SaO2 90-95 %

ПШВ >50 % від належного 
або найкращого

* КДБА
* Розглянути іпратропію бромід

* Контрольований О2 для 
підтримання SaO2 93-95 %

* ОКС

ТЯЖКЕ
Говорить окремими словами

Сидить із нахилом уперед
Збуджений
ЧД>30/хв

Допоміжна м'язи приймають 
участь у диханні

Пульс >120'
SaO2<90 %

ПШВ ≤50 % від належного 
або найкращого

  * КДБА
* Іпратропію бромід

* Контрольований О2 для 
підтримання SaO2 93-95 %

* ОКС  або в/в кортикостероїди
* Розглянути в/в магнезію

* Розглянути високі дози ІКС

Консультація з ВІТ, 
розпочати КДБА та О2, 

підготувати хворого 
до інтубації

якщо погіршення продовжується, 
лікувати як тяжке та доправити до ВІТ

ТАК
НІ
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Дані, які дозволили б рекомендувати рутинне використання внутрішньовенних β2 -аго-
ністів при важких загостреннях БА, відсутні (рівень доказовості А).

Епінефрін (адреналін) (при анафілаксії)
При загостренні БА з анафілаксією і набряком на додаток до стандартної терапії показа-

но внутрішньом’язове введення адреналіну. Рутинне застосування адреналіну при інших ви-
дах загострень БА не показано.

Системні глюкокортикостероїди
Системні ГКС прискорюють розрішення загострень і запобігають виникненню рециди-

вів, їх слід застосовувати при всіх видах загострення, за винятком найлегших, у дорослих, під-
літків і дітей у віці 6–11-років (рівень доказовості А). По можливості системні ГКС повинні 
бути застосовані протягом 1 години після звернення за медичною допомогою. Використання 
системних ГКС є особливо важливим у відділенні невідкладної допомоги, якщо:

• початкова терапія КДБА не забезпечує тривалого полегшення симптомів;
• загострення розвинулося на тлі прийому пацієнтом ОКС;
• у пацієнта в анамнезі були попередні загострення із застосуванням ОКС.

Спосіб застосування: прийом per os так само ефективний, як і внутрішньовенне введен-
ня. Пероральний прийом має переваги, оскільки цей спосіб застосування більш швидкий, 
менш інвазивний і менш дорогий. Клінічне поліпшення наступає мінімум через 4 години піс-
ля прийому ОКС. Внутрішньовенні ГКС можуть використовуватися у випадку, коли у пацієн-
тів спостерігається тяжка задишка, що не дозволяє ковтати; якщо у пацієнта блювота; якщо 
пацієнту необхідна неінвазивна вентиляція легенів або інтубація. Для пацієнтів, виписаних 
з відділення невідкладної допомоги, може бути корисним призначення внутрішньом’язових 
ГКС, особливо у разі наявності побоювань з приводу прихильності до перорального прийому 
препарату.

Дозування: щоденний прийом ОКС в дозі, еквівалентній 50 мг преднізолону, 1 раз на 
день вранці або 200 мг гідрокортизону в кілька прийомів є достатнім для більшості пацієнтів 
(рівень доказовості B). 

Тривалість: 5 і 7-денні курси терапії у дорослих були визнані настільки ж ефективними, 
як і 10-і 14-денні курси відповідно, а у дітей достатнім зазвичай вважається 3–5-денний курс 
(рівень доказовості B). Також може застосовуватися пероральний дексаметазон протягом 2 
днів, але у разі продовження прийому більше 2 днів є побоювання з приводу побічних ефектів 
з боку метаболізму. Доказова база, заснована на результатах досліджень, в яких всі пацієнти 
отримували підтримуючу терапію ІКС після виписки, свідчить, що необхідності в поступово-
му зниженні дози ОКС, як протягом короткого періоду, так і протягом декількох тижнів немає 
(рівень доказовості В).

Інгаляційні глюкокортикостероїди
У відділенні невідкладної допомоги: висока доза ІКС, отримана протягом 1-ї години піс-

ля звернення, зменшує необхідність в госпіталізації у пацієнтів, які не отримують системні 
ГКС (рівень доказовості А). Доказова база для призначення ІКС разом з системними ГКС супе-
речлива (рівень доказовості В). В цілому ІКС переносяться добре; проте їх вартість є значним 
фактором, а інформація про препарат, дози і тривалість терапії ІКС при лікуванні БА в умовах 
відділення невідкладної допомоги все ще залишається неясною.

При виписці додому: більшість пацієнтів повинні отримувати регулярну тривалу терапію 
ІКС, так як виникнення важкого загострення є фактором ризику загострень в майбутньому 
(рівень доказовості В), а лікарські засоби, що містять ІКС, значно зменшують ризик пов’язаної 
з БА смерті або госпіталізації (рівень доказовості А). Для короткострокових наслідків, таких 
як рецидив загострення, що вимагає госпіталізації, наявність симптомів і рівень якості життя, 
в систематичному огляді не було виявлено значних відмінностей у випадку, коли ІКС додава-
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лися до системних ГКС після виписки. Однак були деякі свідчення того, що після виписки ІКС 
були так само ефективні для лікування більш легких загострень, як і системні ГКС, але довірчі 
інтервали в цих дослідженнях були широкими (рівень доказовості В). Питання ціни може бути 
визначальним фактором для пацієнтів при використанні високих доз ІКС, і необхідні подаль-
ші дослідження для визначення їх ролі.

Інші методи лікування
Іпратропію бромід
Лікування дорослих і дітей з помірними та тяжкими загостреннями у відділенні невід-

кладної допомоги із застосуванням КДБА і іпратропію, антихолінергічного короткодіючого 
препарату, супроводжувалося меншим числом госпіталізацій і більш вираженим збільшенням 
ПШВ і ОФВ1 у порівнянні з терапією тільки КДБА. 

Амінофілін і теофілін
Внутрішньовенне введення амінофіліну та теофіліну не повинно застосовуватися при 

лікуванні загострень БА у зв’язку з їх поганим профілем ефективності та безпеки, а також зва-
жаючи на більш високу ефективність та відносну безпеку КДБА. Використання внутрішньо-
венного амінофіліну асоціюється з тяжкими і потенційно летальними побічними ефектами, 
особливо у пацієнтів, які вже отримують терапію теофіліном з уповільненим вивільненням. У 
дорослих з тяжкими загостреннями БА додаткова терапія амінофіліном не покращує наслідки 
в порівнянні з застосуванням тільки КДБА.

Магнію сульфат
Внутрішньовенне введення магнію сульфату не рекомендоване для використання при 

загостренні БА в загальній практиці; однак одноразова інфузія магнія сульфата (2 г протя-
гом 20 хвилин) зменшує тривалість госпіталізації у деяких пацієнтів, включаючи дорослих з 
ОФВ1 < 25–30  % від належного значення на момент надходження, дорослих і дітей, у яких 
немає відповіді на початкове лікування на тлі персистуючої гіпоксемії (рівень доказовості А). 
У великому рандомізованому контрольованому дослідженні не виявлено переваги від дода-
вання внутрішньовенного магнію сульфату або магнію сульфату за допомогою небулайзера в 
порівнянні з плацебо при звичайному лікуванні загострень БА, але з цього дослідження були 
виключені пацієнти з більш тяжкими загостреннями. При інгаляції сальбутамолу через небу-
лайзер частіше використовується фізіологічний розчин, однак у цьому випадку також може 
використовуватися ізотонічний розчин магнію сульфату. Хоча загальна ефективність цього 
підходу не ясна, об’єднані дані з трьох досліджень вказують на можливе поліпшення функції 
зовнішнього дихання у пацієнтів з тяжкими загостреннями БА (ОФВ1 < 50 % від належного 
значення) (рівень доказовості В).

Гелієво-киснева терапія
У систематичному огляді досліджень, в яких порівнювалася гелієво-киснева терапія з 

повітряно-кисневою терапією, було продемонстровано, що подібна практика медичного втру-
чання не грає ролі при звичайному лікуванні (рівень доказовості В), але її можливість можна 
розглядати для пацієнтів, у яких відсутня відповідь на стандартну терапію.

Модифікатори лейкотрієнів
Є обмежені свідоцтва, яку підтримують роль пероральних або внутрішньовенних МЛ 

при загостренні БА. У невеликих дослідженнях було продемонстровано поліпшення показни-
ків функції зовнішнього дихання, але клінічна роль цих препаратів потребує більш докладно-
го вивчення.

Комбінації ІКС/ТДБА
Роль цих лікарських засобів при терапії у відділенні невідкладної допомоги або в стаціо-

нарі не ясна. В одному з досліджень було виявлено, що високі дози будесоніду/формотеролу у 
пацієнтів, які знаходяться у відділенні невідкладної допомоги і отримували преднізолон, мали 
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профіль ефективності та безпеки, співставний з таким для КДБА. Ще в одному дослідженні 
вивчалося додавання сальметерола до ОКС у госпіталізованих пацієнтів, але воно не було до-
статньо великим для того, щоб послужити підставою для рекомендації.

Антибіотики (не рекомендуються)
Роль антибіотиків у лікуванні загострень БА не підтверджена доказовою базою, крім си-

туацій, коли є серйозні свідчення на користь наявності інфекції легенів (наприклад, лихоман-
ка і гнійне мокротиння чи рентгенологічні ознаки пневмонії). Інтенсивну терапію із застосу-
ванням ГКС слід розпочати до розгляду можливості терапії антибіотиками.

Седативні засоби
Седативні засоби не можна застосовувати при загостренні БА через пригнічуючу дію на 

дихальну систему транквілізаторів і снодійних препаратів. Повідомлялося про зв’язок між ви-
користанням цих лікарських засобів і уникненням летальних наслідків, пов’язаних з БА.

Неінвазивна вентиляція (НІВ)
Доказова база з приводу ролі НІВ в лікуванні БА слабка. У систематичному огляді було 

виявлено п`ять досліджень, що включали 206 пацієнтів з тяжким загостренням БА, у яких 
проводилася НІВ в порівнянні з плацебо. У двох дослідженнях не було визначено відміннос-
тей за необхідності в ендотрахеальній інтубації, але в одному дослідженні було встановлено, 
що в групі пацієнтів, у яких проводилась НІВ, кількість госпіталізацій було менше. Випад-
ків летального результату ні в одному з досліджень не було. З урахуванням малої вибірки до-
сліджень, ніяких рекомендацій не пропонується. При спробі НІВ пацієнт має перебувати під 
пильним наглядом лікаря (рівень доказовості D). Цей метод не слід застосовувати у збуджених 
пацієнтів, і пацієнти не повинні отримувати седативну терапію з метою проведення НІВ (рі-
вень доказовості D).

Оцінка відповіді на терапію
Клінічний стан та насиченість крові киснем мають часто переоцінюватись, а обсяг по-

дальшої терапії титрується відповідно до відповіді на лікування (Табл. 8.4). Показники функції 
зовнішнього дихання слід вимірювати через 1 годину, тобто після проведення перших трьох 
інгаляцій бронхолітиків, а пацієнти, у яких спостерігається погіршення стану, незважаючи на 
інтенсивну терапію бронхолітиками і ГКС, повинні бути повторно оглянуті з метою оцінки 
необхідності переведення у відділення інтенсивної терапії.

8.5.4 Критерії для госпіталізації або для виписки з відділення невідкладної допомоги
На підставі даних ретроспективних аналізів клінічний стан (включаючи здатність лежа-

ти горизонтально) і показники функції зовнішнього дихання через 1 годину після початку 
терапії вважаються більш надійними прогностичними факторами необхідності госпіталізації 
в стаціонар, ніж стан пацієнта при госпиталізації.

Узгоджені рекомендації в іншому дослідженні:
• Якщо показники ОФВ1 або ПШВ <25 % до лікування або < 40 % після лікування, рекомен-

дується госпіталізація.
• Якщо після терапії показники функції зовнішнього дихання складають 40–60 % від на-

лежного значення, то виписка можлива після оцінки факторів ризику пацієнта (Табл. 
8.1) і доступності терапії в рамках подальшого спостереження.

• Якщо після проведення терапії показники функції зовнішнього дихання складають> 
60 % від належного значення або персонально найкращого показника, то після оцінки 
факторів ризику та доступності терапії в рамках подальшого спостереження рекоменду-
ється виписка.
Інші фактори, що асоціюються з підвищеною вірогідністю необхідності госпіталізації:

• жіноча стать, літній вік і неєвропеоїдна раса;
• використання більше 8 інгаляцій β2 — агоністу за останні 24 години;
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• ступінь тяжкості загострення (наприклад, необхідність в реанімаційних заходах або тер-
міновому медичному втручанні при поступленні, частота дихання > 22 за 1 хвилину, са-
турація <95 %, остання ПШВ <50 % від належного значення);

• тяжкі загострення в анамнезі (з інтубацією, госпіталізації у зв’язку з БА);
• в анамнезі позапланові візити до лікаря і у відділення невідкладної допомоги, при яких 

був потрібний прийом ОКС.
Планування виписки
Перед випискою додому з відділення невідкладної допомоги або клініки слід призначи-

ти візит для наступного спостереження протягом 1 тижня, а також розглянути стратегії по-
ліпшення ведення БА, включаючи препарати, навички застосування інгаляторів і письмовий 
план дій при БА (Табл. 8.5).

8.5.5 Подальше спостереження після відвідування відділення невідкладної допомоги 
або госпіталізації з приводу бронхіальної астми
Після виписки протягом наступних тижнів пацієнта повинен регулярно оглядати його 

лікуючий лікар, поки не буде досягнутий хороший контроль симптомів і не буде досягнутий 
або перевищений найкращий власний показник функції зовнішнього дихання. Такі ініціати-
ви, як надання безкоштовного транспорту і нагадування по телефону, покращують подальше 
спостереження в системі загальної лікарської практики, але не справляють впливу на довго-
строковий результат.

Пацієнти, виписані після відвідування відділення невідкладної допомоги або після гос-
піталізації з приводу БА, є цільовою аудиторією освітньої програми з профілактики БА (якщо 
вона доступна). Госпіталізовані пацієнти можуть бути більш сприятливі до інформації та по-
рад що до їх захворювання. Медичні працівники мають використовувати будь яку нагоду, щоб 
перевірити:

• чи розуміє пацієнт причин виникнення у нього загострення БА;
• фактори ризику загострення, що модифікуються (включаючи, у відповідних випадках, 

куріння) (Табл. 5.7);
• чи розуміє пацієнт поставлені цілі, а також чи правильно він застосуває лікарські засоби;
• дії, які має вжити пацієнт при погіршенні симптомів або показників ПШВ.

Після виписки із відділення невідкладної допомоги комплексні практичні програми, що 
включають оптимальний режим застосування препарату для контролю захворювання, техніку 
інгаляції та елементи навчання самоведенню (самостійний контроль, письмовий план дій і 
регулярний огляд), виявилися досить ефективними з точки зору витрат на терапію і сприяли 
значному покращенню прогнозу БА (рівень доказовості В).

Направлення на консультацію до фахівця слід розглядати у пацієнтів, госпіталізованих 
з діагнозом БА, або у пацієнтів, які регулярно зверталися за невідкладною допомогою, мина-
ючи лікаря загальної практики. Нещодавні дослідження на цю тему відсутні, але більш ранні 
дослідження вказують на те, що подальше спостереження фахівця призводить до зменшення 
частоти звернень у відділення невідкладної допомоги або госпіталізацій, а також до поліпшен-
ня контролю БА.



115

Та блиця 8.5. Організація виписки після госпіталізації або лікування 
у відділенні невідкладної допомоги з приводу БА

Лікарські засоби

Пероральні глюкокортикостероїди
Призначити як мінімум 5-7-денний курс ОКС для дорослих (преднізолон або еквівалентний 
препарат у дозі 1 мг/кг/добу, максимум до 50 мг/добу). У пацієнтів з ризиком низької прихильності 
до терапії слід розглянути можливість внутрішньом'язового введення ГКС (рівень доказовості В).
Препарати невідкладної допомоги
При поліпшенні симптомів і результатів об'єктивного обстеження слід перевести пацієнтів на 
використання препарату невідкладної допомоги при потребі замість його регулярного застосування.
Якщо у відділенні невідкладної допомоги або стаціонарі застосовувався іпратропію бромід, то 
його прийом може бути швидко припинений, оскільки малоймовірно, що цей препарат принесе 
довгострокову користь.
Інгаляційні глюкокортикостероїди
Слід розпочати застосування ІКС до виписки, якщо вони не були призначені раніше (Табл. 
5.3). Пацієнтам, які в даний час використовують ІКС, звичайно необхідно підвищити сходинку 
терапії на 2-4 тижні (Табл. 8.2), і їм слід нагадати про важливість дотримання встановленого 
режиму терапії при щоденному використанні препарату.

Фактори ризику, що сприяли виникненню загострення

Слід виявити фактори ризику, які могли сприяти розвитку загострення, і реалізувати стратегії 
по зменшенню впливу факторів ризику, що модифікуються (Табл. 5.7). Загострення настільки 
важке, що потребувало госпіталізації, може бути наслідком впливу подразника або алергену, 
неадекватного довгострокового лікування, недостатній прихильності до терапії та/або відсутності 
письмового плану дій при БА. Також причиною такого загострення можуть стати фактори ризику, 
уникнути впливу яких неможливо, такі як вірусні респіраторні інфекції.

Навички самоведення і письмовий план дій при БА

Оцінити техніку інгаляції (Табл. 6.1).
Оцінити техніку використання пікфлоуметра (якщо він використовується).
Надати письмовий план дій при БА (Табл. 8.2) або оцінити існуючий план дій пацієнта — при 
виписці, або якнайшвидше після неї. Для пацієнтів, виписаних з відділення невідкладної допомоги 
з планом дій і пікфлоуметром, характерні більш сприятливі наслідки терапії, ніж для пацієнтів, 
виписаних без цих ресурсів.
Оцінити реакцію пацієнта на загострення. Якщо вона була неадекватною, то слід переглянути план 
дій і надати пацієнту письмову інструкцію на випадок виникнення нового загострення БА.
Оцінити застосування пацієнтом препарату для контролю захворювання до і після загострення. Чи 
була інтенсивність терапії терміново збільшена і якщо так, то наскільки? Чи були додані до терапії 
ОКС і якщо ні, то чому? Розглянути можливість призначення короткострокового курсу ОКС, щоб 
лікарські засоби були під рукою на випадок подальших загострень.

Візит до лікаря в рамках подальшого спостереження

Щоб переконатися, що терапія триває, симптоми БА добре контролюються і показники функції 
зовнішнього дихання у пацієнта досягли найкращих особистих значень (якщо вони відомі), 
необхідно призначити візит до лікаря загальної практики в цілях подальшого спостереження 
протягом 2-7 днів після виписки.
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9.  ДІА ГНО С ТИКА БА,  ХОЗ Л ТА АС ТМА-ХОЗ Л ПЕРЕХРЕС ТУ 
(АХП).  ОБ’ЄДНА НИЙ ПР ОЕКТ GINA ТА GOLD

Мета цього документу — допомогти лікарям, особливо не спеціалістам на первинній 
ланці:

• Визначити пацієнтів з хронічним обмеженням прохідності повітряпровідних шляхів
• Відокремити типову астму від типового ХОЗЛ та від астма-ХОЗЛ перехресту
• Прийняти рішення відносно початкової терапії та/або направлення до спеціаліста

Він також стимулює дослідження АХП:
• Вивчення характеристик та наслідків в широкій популяції хворих з хронічним обмежен-

ням прохідності повітряпровідних шляхів краще, ніж в популяції з діагнозом виключно 
астми або ХОЗЛ, та

• Дослідження механізмів, що лежать в основі АХП, що дасть можливість розвитку спе-
цифічних втручань для попередження та ведення різних типів хронічних захворювань 
дихальних шляхів.

9.1 Передумови для діагностики БА, ХОЗЛ та АХП
У дітей та підлітків диференціальна діагностика бронхообструктивних захворювань від-

різняється від такої у дорослих хворих. При виключенні інфекційних та нелегеневих захворю-
вань (вади серця, дисфункція голосових зв’язок), найбільш розповсюдженим хронічним за-
хворюванням легень у дітей є БА. БА часто супроводжується алергічним ринітом. У дорослих 
(зазвичай у віці після 40 років) більш поширеним стає ХОЗЛ, і відрізнити БА від ХОЗЛ стає 
більш проблематичним, особливо у курців.

У значної частки пацієнтів з хронічними респіраторними симптомами, зокрема, хворі 
похилого віку, встановлено діагноз та/або вони мають ознаки обох захворювань — як астми, 
так і ХОЗЛ та у них визначено хронічне обмеження прохідності дихальних шляхів (не повністю 
зворотнє після бронходилятації). Для таких пацієнтів застосовуються декілька діагностичних 
термінів, більшість із них містять слово «перехрест», і ця тема все ширше розглядається. Однак 
насьогодні немає загально узгодженого терміну або характерних ознак для цієї категорії хро-
нічного обмеження прохідності дихальних шляхів, хоча для пацієнтів з ХОЗЛ запропоноване 
консенсусом визначення перехресту було опубліковане. 

Зважаючи на ці невизначеності досягнуто згоди, що у пацієнтів з ознаками обох захво-
рювань — астми та ХОЗЛ частіші загострення, гірша якість життя, більш прискорене падіння 
функції легень та вище смертність, та споживання ресурсів охорони здоров’я, ніж при астмі 
або ХОЗЛ окремо. В цих звітах частка пацієнтів з ознаками обох — астми та ХОЗЛ неясна і 
залежить від початкових критеріїв включення досліджень, звідки були взяті ці данні.

В епідеміологічних дослідженнях розповсюдженість АХП коливається в межах 15–55 % 
з варіаціями за статтю та віком, такий широкий діапазон відображує різні критерії, які засто-
совувались різними дослідниками для діагностики астми та ХОЗЛ. У 15–20  % хворих були 
виставлені лікарями конкуруючі діагнози астми та ХОЗЛ.

Цей документ розроблений та переглянутий Науковими Комітетами GINA та GOLD, за-
снований на докладному огляді наявної літератури та консенсусів. Він пропонує підхід для 
визначення пацієнтів з астмою або ХОЗЛ та для виявлення хворих із перехрестом ознак цих 
двох захворювань, для яких пропонується термін астма-ХОЗЛ перехрест. Термін астма-ХОЗЛ 
перехресний синдром (АХПС) більше не рекомендується для застосування, тому що часто він 
хибно інтерпретується як окрема нозологія. 
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9.2 Визначення
Так як астма і ХОЗЛ є гетерогенними захворюваннями, кожне з них має свої механізми, 

що лежать в їх основі, АХП не є однорідним захворюванням або однорідним фенотипом. Од-
нак, було проведено лише декілька досліджень за участю широкої популяції, тому механізми, 
що лежать в основі АХП на сьогодні значною мірою невідомі, та навести формальне визна-
чення АХП неможливо. Замість цього, в цьому документі наводяться ознаки, які визначають 
та характеризують типову астму, типовий ХОЗЛ та астма-ХОЗЛ перехрест, якому приписують 
однакову вагу ознак астми та ХОЗЛ. Визнано, що у цьому описанні АХП лежить декілька фе-
нотипів, які згодом можуть бути ідентифіковані при більш детальній характеристиці на основі 
клінічних, патофізіологічних та генетичних ознак. Так, довготривалі дослідження довели, що 
майже половина пацієнтів із стійким обмеженням прохідності дихальних шляхів у дорослому 
віці мали прискорене падіння ФЗД від нормального рівня в ранньому дорослому віці, інша 
половина — мала нормальну швидкість падіння ФЗД від початково низьких показників в ран-
ньому дорослому віці. У окремих хворих з ХОЗЛ збільшений рівень еозинофілів в мокроті та/
або крові, що раніше вважалось характерною рисою астми, і це підвищує ризик загострень та 
може бути пре диктором відповіді на кортикостероїди. 

Основна мета цього заснованого на сьогоденній доказовій базі підходу — надати прак-
тичну пораду клініцистам, зокрема первинної ланки та не спеціалістам з пульмонології що до 
діагнозу, безпечного початкового лікування та при необхідності, направлення до спеціаліста. 

Підсумок основних характеристик типової астми, типового ХОЗЛ та астма-ХОЗЛ пере-
хресту з урахуванням подібностей та розбіжностей в анамнезі та дослідженнях приведений в 
табл.9.1

Та блиця 9.1. Поточне визначення БА, ХОЗЛ і АХП.

Бронхіальна астма
БА є гетерогенним захворюванням, як правило, зазвичай характеризується хронічним 
запаленням дихальних шляхів. Вона визначається рецидивуючими респіраторними 
симптомами, такими як свистяче дихання, задишка, скутість у грудній клітці та кашель, які 
змінюються з часом і за інтенсивністю, разом з варіабельною (мінливою) бронхообструкцією 
[GINA 2018]. 

ХОЗЛ
ХОЗЛ — розповсюджене захворювання, яке можна попередити та яке піддається лікуванню. 
Характеризується персистуючими респіраторними симптомами та обмеженням повітряпровідних 
шляхів внаслідок патології дихальних шляхів та/або альвеол, у відповідь на значну експозицію 
шкідливих часток або газів [GOLD 2019].

Астма-ХОЗЛ перехрест (АХП) — не визначення, але описання для клінічного застосування
Астма-ХОЗЛ перехрест, характеризується персистуючим обмеженням повітряного потоку, з 
кількома ознаками, зазвичай характерними для астми, і кількома ознаками, характерними для 
ХОЗЛ. Отже, в клінічній практиці астма-ХОЗЛ перехрест вміщує кілька різних клінічних фенотипів 
та швидше за все, кілька механізмів, що лежать в його основі. 

9.3 Поступовий підхід до діагностики пацієнтів з респіраторними симптомами
КРОК 1. Чи є у хворого хронічне захворювання дихальних шляхів?
Перший крок в діагностиці цього стану — виявлення пацієнтів з ризиком або з вели-

кою ймовірністю наявності хронічних захворювань дихальних шляхів, і виключення інших 
можливих причини респіраторних симптомів. Цей підхід базується на детальному вивченні 
медичної історії, фізикальному огляді, та інших дослідженнях.

Анамнез захворювання:
Ознаки які свідчать про наявність хронічного бронхообструктивного захворювання ле-

гень:
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•  анамнез хронічного або рецидивуючого кашлю,продукція слизу, задишка, свистяче ди-
хання, або повторні гострі інфекції нижніх дихальних шляхів;

•  попередній встановлений лікарем діагноз астми та/або ХОЗЛ;
•  анамнез попереднього лікування інгаляторами;
•  анамнез паління тютюну/інших речовин;
•  вплив шкідливих факторів навколишнього середовища. 

Фізикальний огляд:
•  може бути без змін;
•  наявність гіперінфляції ті інших ознак захворювань легень, або дихальної недостатності;
•  хрипи або крепітація при аускультації.

Рентген — обстеження:
•  може бути без змін, особливо на ранніх стадіях;
•  патологічні зміни на оглядовій рентгенограмі або КТ ОГП (що проведені з інших при-

чин, наприклад, з приводу раку легень), включаючи гіперінфляцію, потовщення стінки 
бронхів, повітряні пастки, гіпервздуття, були або інші ознаки емфіземи;

•  може визначити альтернативні діагнози, включаючи бронхоектази, легеневі інфекції, 
такі як туберкульоз, інтерстиціальні захворювання легень та серцеву недостатність. 
Скринінгові опитувальники
Для допомоги лікарям у визначенні пацієнтів з ризиком хронічних захворювань дихаль-

них шляхів запропоновано багато скринінгових опитувальників, заснованих на визначених 
вище факторах ризику та клінічних особливостях.

КРОК 2. Синдромний діагноз БА, ХОЗЛ та АХП у дорослих пацієнтів
Враховуючи ступінь перехресту між ознаками астми та ХОЗЛ (Табл.9.2а), пропонований 

підхід зосереджений на особливостях, які найбільш корисні в ідентифікації та розрізненні ти-
пової астми та типового ХОЗЛ (Табл.9.2б).

а) Зібрати ознаки на користь діагнозу астми або ХОЗЛ
Діагностичний профіль астми або ХОЗЛ може бути зібраний на основі уважного анамне-

зу з оцінкою віку, симптомів (зокрема їх початок та прогресування, варіабельність, сезонність 
або періодичність та стійкість), анамнезу, соціальних та професійних факторів ризику, в тому 
числі, анамнезу паління, попереднього діагнозу та лікування, відповіді на попереднє лікуван-
ня, разом з легеневою функцією. В табл. 9.2б надані пункти для ідентифікації ознак, найбільш 
притаманних астма та/або ХОЗЛ (перераховані не всі ознаки астми та ХОЗЛ, а тільки такі, що 
дозволяють найбільш легко відрізнити астму та ХОЗЛ в клінічній практиці). 

б) Порівняти кількість ознак на користь діагнозу астми або ХОЗЛ
 Підрахуйте кількість відмічених пунктів в кожній колонці. Три або більше ознаки астми 

чи ХОЗЛ, при відсутності альтернативних діагнозів, з великою вірогідністю свідчить про те, 
що у пацієнта типова астма або типовий ХОЗЛ.

Однак, відсутність будь якої з цих типових ознак має меншу прогностичну цінність та не 
виключає діагноз астми або ХОЗЛ. Наприклад, алергія в анамнезі підвищує вірогідність того, 
що респіраторні симптоми — внаслідок астми, але вона не суттєва для діагнозу астми, оскіль-
ки є добре відомий фенотип не алергічної БА; а атопія розповсюджена в загальній популяції 
хворих, в кого з роками розвивається ХОЗЛ. Якщо у пацієнта рівна кількість ознак астми та 
ХОЗЛ, потрібно розглядати в нього АХП. 

с) розглянути міру впевненості що до діагнозу астми або ХОЗЛ, або наявні ознаки 
обох захворювань передбачають АХП

В клінічній практиці, коли відсутні патогномонічні ознаки, діагноз ставиться на визна-
ченні ваги доказів, за умови відсутності ознак, які виключають діагноз. Клініцисти зазвичай 
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можуть їх оцінити та врахувати при виборі лікування. Свідома оцінка може допомогти у ви-
борі тактики лікування; коли ж є значні поневіряння, вона може спрямувати терапію на більш 
безпечний шлях — а саме, лікування стану, який не буде пропущений та не залишиться без 
терапії. Чим більш високий рівень впевненості в діагнозі астми або ХОЗЛ, тим більше уваги 
слід приділяти вибору безпечного та ефективного початкового лікування (Крок 4).

КРОК 3.Спірометрія
Спірометрія є обов’язковим методом для оцінки пацієнта з підозрою на хронічні захво-

рювання дихальних шляхів. Вона має бути проведена або на первинному або на наступних 
візитах, якщо можливо, до і після курсу лікування. Раннє підтвердження або виключення діа-
гнозу хронічного обмеження прохідности дихальних шляхів допомагає уникнути непотрібної 
терапії або затримки з подальшими діагностичними процедурами. Спірометрія підтверджує 
хронічне обмеження повітряного потоку, але має обмежену цінність для розрізнення БА з фік-
сованою бронхообструкцією, ХОЗЛ та АХП.

Вимірювання ПШВ хоча й не є альтернативою спірометрії, але якщо вимірюється про-
тягом 1–2 тижнів може допомогти підтвердити діагноз астми, демонструючи надмірну варіа-
бельність (Табл.1.6), але нормальні показники ПШВ не виключають наявність ХОЗЛ або БА. 
Високий рівень варіабельності може виявлятись також при АХП.

Після отримання результатів спірометрії та інших досліджень, на основі синдромної 
оцінки виставляють попередній діагноз, і при необхідності, його переглядають. Як видно із 
табл. 9.3, спірометрія, проведена на одному візиті не завжди підтверджує діагноз, і результати 
повинні бути розглянуті в урахуванням клінічних проявів, або чи було розпочато лікування. 
На результати впливають інгаляційні кортикостероїди і бронхолітики тривалої дії, особливо 
якщо вони не використовуються до проведення спірометрії протягом тривалого періоду. Тому 
подальші тести для підтвердження діагнозу, оцінки відповіді на початкову і подальшу терапію 
можуть бути необхідні (Крок 5).

Та блиця 9.3. Спірометричні показники при БА, ХОЗЛ і АХП. 

Спірометричні зміни Астма ХОЗЛ АХП

Нормальні показники 
ОФВ1/ФЖЄЛ
перед або після 
застосування 
бронхолітика

Сумісно з діагнозом Не сумісно з діагнозом Не сумісно з діагнозом, 
якщо тільки в анамнезі 
немає хронічного 
обмеження повітряного 
потоку

ОФВ1/ФЖЄЛ < 0,7 піс-
ля бронхолітика

Вказує на обмеження 
швидкості повітряного 
потоку, але може 
покращуватись 
спонтанно або на фоні 
терапії

Є критерієм 
діагностики (GOLD)

Зазвичай присутнє

ОФВ1 ≥ 80 % від 
повинних

Відповідає діагнозу 
астми (хороший астма-
контроль або між 
приступний період)

Відповідає легкому 
обмеження швидкості 
повітряного потоку 
(категорія А або В, 
GOLD), якщо ОФВ1/
ФЖЄЛ < 0,7 після 
бронхолітика

Відповідає діагнозу 
легкого АХП
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КРОК 4. Початкова терапія.
Якщо при синдромній оцінці виявляється діагноз астми:
Почати лікування як описано в GINA. Фармакотерапія базується на ІКС з додаванням 

при потребі інших препаратів (наприклад ТДБА та/або ТДХЛ).
Якщо при синдромній оцінці виявляється діагноз ХОЗЛ:
Почати лікування згідно рекомендацій GOLD. Фармакотерапія починається із бронхолі-

тиків (ТДБА та/або ТДХЛ) або комбінованої терапії, але не ІКС у монотерапії.
Якщо при диференційній діагностиці є однаково збалансовані ознаки БА та 
ХОЗЛ (АХП):
Якщо при синдромній оцінці визначається діагноз АХП, до проведення подальших до-

сліджень рекомендується розпочати лікування як при БА (Табл.9.4). Такий підхід базується на 
значній ролі ІКС у профілактиці захворюваності та навіть смертності у хворих з неконтрольо-
ваними симптомами БА, для яких навіть на перший погляд «м’які» симптоми (в порівнянні з 
такими при ХОЗЛ) можуть бути індикатором значного ризику життєво загрозливого нападу. 

•  Фармакотерапія при АХП включає ІКС (в низьких або середніх дозах (Табл.5.5), залежно 
від рівня симптомів та ризику небажаних проявів, в т.ч. пневмонії)

•  Зазвичай додати також ТДБА та/або ТДХЛ, та продовжувати їх прийом разом із призна-
ченими раніше ІКС.
Однак, при наявності ознак астми, не призначати ТДБА в монотерапії, без ІКС.
Для всіх хворих з хронічним обмеженням дихального потоку необхідно надати реко-

мендації щодо:
•  лікування факторів ризику, які можна змінити (що модифікуються), включаючи поради 

по припиненню паління;
•  лікування супутні захворювань;
•  немедикаментозні стратегії (фізична активність, та для хворих з ХОЗЛ або АХП — леге-

нева реабілітація та вакцинація);
•  регулярне подальше спостереження.

У більшості пацієнтів початкова терапія астми та ХОЗЛ може успішно проводитись на 
первинній ланці. Однак рекомендується направити таких пацієнтів на консультацію до спе-

ОФВ1< 80 % від повин-
них

Відповідає діагнозу, 
фактор ризику 
розвитку загострення 
астми

Індикатор обмеження 
швидкості повітряного 
потоку і фактор ризику 
розвитку майбутніх 
подій (смертність або 
загострення ХОЗЛ)

Індикатор обмеження 
швидкості повітряного 
потоку і фактор ризику 
розвитку майбутніх 
подій (смертність або 
загострення)

Збільшення ОФВ1 
на ≥ 12 % і 200 мл 
від початкових 
після бронхолітика 
(зворотня 
бронхообструкція)

Зазвичай 
спостерігається 
при астмі, але може 
бути відсутнім при 
хорошому контролі

Більш ймовірно, 
коли ОФВ1 низький, 
але також має бути 
розглянутий діагноз 
АХП 

Більш ймовірно, коли 
ОФВ1 низький

Збільшення ОФВ1 
на 12 % і 400 мл від 
початкових після 
бронхолітика (помітна 
зворотність)

Висока ймовірність 
астми 

Не характерна для 
ХОЗЛ, має бути 
розглянутий діагноз 
АХП

Відповідає діагнозу 
АХП

Пр одовження т а блиці 9.3. 
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ціаліста для подальших діагностичних процедур та уточнення тактики подальшого лікування 
(Крок 5). Це особливо важливо для хворих з підозрою на АХП, оскільки він асоціюється з гір-
шими наслідками та більшою утилізацією ресурсів охорони здоров’я. 

КРОК 5. Проведення спеціалізованих досліджень (при необхідності). 
Направлення на консультацію до спеціалістів та подальше діагностичне обстеження не-

обхідно в таких ситуаціях:
•  пацієнти із стійкими симптомами та/або загостреннями, незважаючи на лікування;
•  необхідно виключити інші діагнози (наприклад бронхоектази, туберкульозні рубці, 

бронхіоліт, фіброз легень, легеневу гіпертензію, серцево-судинні захворювання та інші 
причини респіраторних захворювань);

•  у пацієнтів з підозрою на астму або ХОЗЛ, які мають атипові або додаткові симптоми чи 
ознаки (кровохаркання, значна втрата ваги, лихоманка, нічна пітливість, ознаки бронхо-
ектазів) припустити інший супутній діагноз. Це має спонукати до раннього звернення, не 
очікуючи результатів пробного лікування астми та ХОЗЛ;

•  коли підозрюється захворювання органів дихання, але синдром них ознак обох астми та 
ХОЗЛ бракує;

•  пацієнти із супутніми захворюваннями, які можуть вплинути на оцінку і лікування за-
хворювань дихальних шляхів;

•  направлення до спеціаліста також може бути доречним при виникненні питань, що ви-
никають під час поточного лікування астми, ХОЗЛ, АХП.

КРОК 1. ДІАГНОЗ ХРОНІЧНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
 Чи припускають симптоми наявність хронічного захворювання дихальних шляхів?

Та блиця 9.4 Підсумок синдромного підходу до хронічних захворювань, 
що супроводжуються обмеженням прохідності повітряпровідних шляхів.

ТАК Спочатку розглянути 
інший діагноз НІ

КРОК 2. СИНДРОМНИЙ  ДІАГНОЗ  У  ДОРОСЛИХ
 І Визначити ознаки БА та ХОЗЛ, які найкраще описують пацієнта

ІІ Порівняти кількість ознак на користь того чи іншого діагнозу та вибрати діагноз

Характеристики АСТМА ХОЗЛ

В якому віці почалось До 20 років Після 40 років

Патерн симптомів Змінюються протягом хвилин, 
годин, або днів
Погішуються вночі або рано вранці
Викликаються фіз. 
навантаженням, сильними 
емоціями (в т.ч. сміхом), пилом, 
впливом алергенів

Стійки, незважаючи на лікування
Хороші та погані дні, але завжди 
денні симптоми та задишка при 
фіз. навантаженні 
Хронічний кашель та мокрота 
передують виникненню задишки, 
немає зв’язку із тригерами

ФЗД Реєстрація варіабельного обме-
ження прохідності повітряпро-
відних шляхів

Реєстрація стійкого обмеження 
прохідності повітряпровідних 
шляхів (ОФВ1/ФЖЕЛ <0,7 після 
бронхолітика)

ФЗД і міжсимптомні 
періоди

В нормі Ненормальна
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КРОК 3
СПІРОМЕТРІЯ

КРОК 4
ПОЧАТКОВА 
ТЕРАПІЯ

ОФВ1/ФЖЕЛ < 0,7 
ПІСЛЯ Б/Л

Значна зворотність 
бронхообструкції (до–після б/л, 
або інакші докази варіабельності 

БА препарати 
НІ монотерапії 
ТДБА

БА препарати 
НІ монотерапії 
ТДБА

ІКС та 
розглянути ДБА+
/або ТДХЛ

ХОЗЛ 
препа-
рати

ХОЗЛ 
препа-
рати

Анамнез або 
родинний анамнез

Встановлений лікарем попе-
редній діагноз БА
Родинний анамнез БА, та інших 
алергічних захворювань (алер-
гічного риніту або екземи)

Встановлений лікарем попередній 
діагноз ХОЗЛ, хронічного бронхіту 
або емфіземи
Значний вплив факторів ризику, курін-
ня, продуктів згоряння біопалива

Перебіг Симптоми не погіршуються з 
часом. Варіабельність симпто-
мів: сезонна або з року в рік
Можуть покращуватись спонтанно 
або негайно після прийому 
бронхолітика, або через декілька 
тижнів після прийому ІКС

Симптоми з часом повільно погір-
шуються (з роками прогресують)
Прийом швидкодіючих брон-
холітиків надає лише обмежене 
покращення 

Рентген ОГК В нормі Тяжка гіперінфляція

• Наведені ознаки найкращим чином відрізняють астму та ХОЗЛ;
• ≥ 3 ознаки астми або ХОЗЛ припускають діагноз астми або ХОЗЛ;
• Якщо однакова кількість ознак БА та ХОЗЛ — розглядати АХП.

КРОК 5
СПЕЦІАЛЬНІ 

ДОСЛІДЖЕННЯ 
або НАПРАВИТИ 
ДО СПЕЦІАЛІСТА, 

якщо:

• Тривають симптоми та/або загострення, незважаючи на лікування
• Немає впевненості в діагнозі (наприклад, є підозра що до легеневої 

гіпертензії, захворювань ССС та інші причини респіраторних 
симптомів

• Підозра на БА або ХОЗЛ з атиповими додатковими симптомами або 
ознаками (кровохаркання, витрата ваги, нічне потіння, лихоманка, 
ознаки бронхоектазів або інших структурних захворювань легень)

• Мало ознак астми або ХОЗЛ
• Наявність коморбідності
• Причини направлення до спеціаліста визначені в GINA та GOLD

Спеціальні дослідження, які іноді застосовуються для розрізнення астми та ХОЗЛ пред-
ставлені в табл. 9.5.

Наше знання що до перехресту астми та ХОЗЛ ще на дуже попередніх стадіях, оскільки 
більшість даних було взята із існуючих досліджень, в яких були специфічні критерії включен-
ня/виключення (вставлений лікарем діагноз астми та/або ХОЗЛ), і пацієнти, які не мали «кла-
сичних» ознак астми або ХОЗЛ, або мали ознаки обох захворювань, зазвичай виключались із 
досліджень. 

Пр одовження т а блиці 9.4. 
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Таблиця 9.5. Спеціальні дослідження, які іноді застосовуються для розрізнення астми та ХОЗЛ.

БА ХОЗЛ
ФЗД
DLCO Норма (дещо збільшена) Часто знижена
Гази артеріальної крові Нормальні в період між 

загостреннями
Можуть бути постійно пору шені, 
в період між загостреннями у 
пацієнтів з більш тяжким ХОЗЛ

Бронхіальна гіперреактивність 
(БГР)

Не має цінності для диференційної діагностики БА та ХОЗЛ, але 
висока гіперреактивність свідчить на користь астми

Рентгенологічні методи
Комп`ютерна томографія

Зазвичай норма, але можуть 
спостерігатись повітряні пастки 
та потовщення бронхіальної 
стінки 

Можуть визначатись зони 
низького розрідження, які 
вказують або на повітряні 
пастки, або емфізематозні зміни, 
потовщення бронхіальної стінки 
та ознаки легеневої гіпертензії. 

Біомаркери запалення
Тест на атопію (специфічний 
імуноглобулін Е і/або шкірні 
прик-тести)

Помірно підвищує ймовірність 
астми, не є суттєвим для 
діагнозу

Не виключає ХОЗЛ

FеNO Високий рівень (> 50 ppb) у 
некурців вказує на еозинофільне 
запалення дихальних шляхів

Зазвичай нормальний, 
знижується у курців.

Еозинофілія крові Підтверджує діагноз 
еозинофільної астми

Може виявлятись, в тому числі 
при загостреннях

Аналіз клітин запалення в 
мокроті

Роль у диференційній діагностиці у великих популяціях не 
встановлена
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РЕ ЗЮМЕ
Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах, присвячена актуальній проблемі 

пульмонології — бронхіальній астмі. Вона базується на сучасній доказовій базі, за прототипи 
були взяті останні перегляди загальноприйнятих міжнародних стандартів ведення хворих на 
астму (GINA), національний досвід, дослідження національних вчених. Наведені визначення 
та класифікації бронхіальної астми, сучасні епідеміологічні дані щодо її поширеності, показ-
ники смертності і летальності. Детально висвітлені питання етіології, патогенезу та діагности-
ки захворювання. Описані сучасні підходи до лікування хворих на бронхіальну астму. Доклад-
но висвітлені критерії оцінки ефективності лікування, наведені алгоритми лікування хворих 
на бронхіальну астму при стабільному перебігу та при загостренні, що дозволить уніфікувати 
вимоги до надання якісної медичної допомоги таким пацієнтам і підвищить ефективність їх 
лікування у різних відділеннях багатопрофільних лікувальних закладів. Настанова рекоменду-
ється для лікарів всіх ланок надання медичної допомоги: сімейних лікарів, терапевтів, пульмо-
нологів, алергологів, кардіологів, реабілітологів, студентів медичних ВИШів. 
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