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Анотація. За даними МОЗ України за останні п'ять років найбільше у дітей підвищилася захворю-
ваність на хвороби органів дихання. Мета роботи - вивчити клінічний стан у дітей з бронхолегеневою па-
тологією неалергічного походження, які проходили стаціонарне лікування на базі пульмонологічного від-
ділення впродовж року. Проаналізовано 280 історій хвороб дітей пульмонологічного профілю віком 3-17 
років, які проходили лікування в педіатричному віддалені ОХМАТДИТу у Львівській області, та подано 
їхню характеристика. 
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Актуальність. Захворювання бронхолегеневої системи - одна з серйозних проблем пе-
діатрії. За міжнародною статистикою перше місце у структурі захворювань дітей і підлітків 
займають хвороби органів дихання [1, 4]. За даними моніторингу показників здоров'я дітей, 
проведеного МОЗ України, видно, що за останні п'ять років найбільше підвищилася захво-
рюваність на хвороби органів дихання (+22,9%). У структурі захворюваності дитячого насе-
лення 2011 року також переважали захворювання органів дихання (51,23%) [2, 3, 6]. При цьо-
му показники захворюваності респіраторного тракту в дітей у 5-6 разів перевищують анало-
гічні показники дорослих [7]. Тому вивчення клінічного стану дітей з бронхолегеневими па-
тологами на егапі стаціонарного лікування є актуальним. 

Мета роботи - вивчити клінічний стан у дітей із бронхолегеневою патологією неалер-
гічного походження, які проходили стаціонарне лікування на базі пульмонологічного відді-
лення впродовж 2012 року. 

Організація дослідження. Дослідження проводилося на базі III педіатричного відді-
лення ОХМАТДИТу у Львівській області. Було проаналізовано 280 історій хвороб дітей із 
бронхолегеневими захворюваннями неалергічного походження, які проходили стаціонарне 
лікування на базі цього лікувального закладу. 

Результати дослідження. Вивчаючи дані історій хвороби дітей, які знаходилися на 
стаціонарному лікуванні у III педіатричному відділені ОХМАТДИТу ми виявили, що за 2012 
рік там проходили курс лікування 686 дітей, з них 280 дітей пульмонологічного профілю ві-
ком 3-17 років, серед них 159 хлопчиків та 121 дівчинка. Як видно з даних історій хвороб, 
114 дітей було віком 3-6 років, з них 66 хлопчиків та 48 дівчат; 94 пацієнта - 7-10 років, з 
яких 53 хлопчики та 41 дівчинка; 43 хворих - 11-14 років, з яких 25 хлопчиків та 18 дівчаток, 
і 29 пацієнтів - 15-17 років, з яких 15 хлопчиків та 14 дівчаток (табл. 1). Таким чином, ми ба-
чимо, що частіше на стаціонарному лікуванні перебувають діти дошкільного та молодшого 
шкільного віку, до того ж, згідно з даними історій хвороб, хлопчиків було на стаціонарному 
лікуванні з приводу бронхолегеневих захворювань більше, ніж дівчат, практично у всіх віко-
вих групах. 

Таблиця 1 
Розподіл дітей із бронхолегеневими захворюваннями неалергічного походження, 

які проходили стаціонарне лікування впродвож року за віком 

Вік 4-6 років 7-10 років 11-14 років 15-17 років 
Хлопчики 66/23,57 53/18,92 25/8,92 15/5,35 
Дівчатка 48/17,14 41/14,864 18/6,42 14/5 
Всього 114/40,71 94/33,57 43/15,35 29/10,35 

Примітки: у чисельнику - абсолютні величини, у знаменнику - у %. 
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За даними ваги та зросту з історії хвороби у 152 дітей ми змогли визначити ваго-

зростовий показник за індексом Кетле. Як показали результати дослідження, у більшості ді-
тей цей показник був у межах вікової норми (105 обстежуваних), у 21 (13,81%) пацієнта ін-
декс Кетле був нижчим за вікову норму, що говорить про недостатність маси тіла, і 26 (17,1%) 
дітей за даними цього індексу мали надлишкову вагу. 

За даними дослідження надлишкова вага частіше спостерігалася в дітей молодшого та 
середнього шкільного віку. Так, у школярів 1-4 класів вона траплялася у 11 дітей (11,7%) та у 
7 (16,27) пацієнтів віком 11-14 років. Також, заданими індексу Кетле, ми виявили надлишко-
ву вагу в 7 (6,14%) дітей дошкільного віку та 1 (5,5%) пацієнта юнацького віку. 

Щодо недостатності маси тіла за даними індексу Кетле, то найбільша кількість дітей у 
відсотковому співвідношенні також стосується до середнього шкільного віку - 11,62% (5 уч-
нів), та старшого шкільного віку - 10,34% (3 пацієнта), дітей молодшого шкільного віку з не-
достатньою масою тіла виявлено 9,57% (9 хворих) та дошкільнят - 3,5% (4 дитини). 

Вивчаючи дані з історій хвороби, ми виявили, що найбільше серед даних пацієнтів було 
хворих на обструктивний бронхіт - 119 дітей, з них 65 хлопчиків і 54 дівчинки (рис. 1); з пнев-
монією - 82 пацієнти, з яких 44 хлопчики та 38 дівчат та рецидивним бронхітом - 56 хворих, 
серед яких 34 хлопчиків та 22 дівчинки. Також серед пульмонологічних пацієнтів було по 10 
дітей із трахеобронхітом і гострим бронхітом (по 6 хлопчиків та по 4 дівчинки); та по одному 
хворому з хронічним бронхітом і хронічними захворюваннями легень. 

Щодо ускладнень основного захворювання, то у 8 дітей було виявлено плеврити, у 62 
випадків була дихальна недостатність (ДН) та у 21 дитини -серцево-судинна недостатність 
(ССН). 

захворювання 

Рис. 1. Розподіл дітей з бронхолегеневими захворюваннями не алергічного походження, 
які проходили стаціонарне лікування протягом року за захворюваннями: 

обстр.бр. - обструктивний бронхіт; г.бр. - готрий бронхіт; хр.бр. - хроніний бронхіт; рецид.бр. - реци-
дивуючий бронхіт; брпневм - бронхопневмонія; пневм - пневмонія; ХЗЛ - хронічне захворювання 
легень; трахеобр - трахеобронхіт 

Як видно з даних історій хвороби, у дітей, які проходили лікування з приводу бронхоле-
геневих иатологій, крім основного захворювання були й такі супутні як: дискінезія жовчеви-
дільних шляхів (ДЖВШ) - у 41 пацієнта; ринофарингіт - 39 хворих; гострий риніт - 31 дити-
на, алергічний риніт - 28 пацієнтів, хронічний аденотонзиліг - 19 дітей, назофарингіт - 10 
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осіб та у стількох же дітей виявлено аскаридоз; аліментарна анемія - 9 хворих; гіпертрофія 
аденоїдів - 8 пацієнтів; гастро-езофагеальний рефлекс - 7 дітей; фарингіт та алергічний дер-
матит у 5 пацієнтів, по 4 дитини мали гайморит, хронічний холецистит; у 3 дітей - ринусино-
сит; по 2 пацієнти мали дизметаболічну нефропатію, тубоотит, гіпертрофію мигдаликів та 
бронхіальна астма у стадії ремісії; а також було по дитині з епілепсією, хронічним ринітом, 
вегето-судинною дисфункцією, отитом, спінально-м'язовою атрофією, нефритом, гемолітич-
ною анемією, медикаментозною алергією, респіраторним алергозом, полісинуситом, атопіч-
ним дерматитом, нирковою агенезією, синуситом, ларингітом і гідронефрозом зі стенозом 
сечоводу. 

Вивчаючи дані історії хвороби, ми побачили, що в 264 дітей форма грудної клітки та 
постава були без особливих змін, лише в однієї дитини було зафіксовано сколіотичну хворобу 
та у 16 дітей - патологічну форму грудної клітки (однак не вказано яку саме). 

За даними історії хвороби, 161 дитина при поступленні в лікарню скаржилася на утруд-
нене носове дихання, у 63 дітей щодо до вікових норм було виявлено тахіпное та у 115 паціє-
нтів - тахікардію (табл. 2). Відповідно до віку, тахіпное мати 19,29% дошкільнят а 49,1% -
тахікардію. 28,72% дітей молодшого шкільного віку мати тахіпное та 37,23% - тахікардію. У 
дітей середнього шкільного віку тахіпное було в 25,58% пацієнтів і тахікардія - у 53,48% 
школярів. У підлітків відповідно тахіпное спостерігалося у 10,34 % та тахікардія у 3,44% 
юнаків. 

Таблиця 2 
Наявність тахіпное та тахікардії у дітей із бронхолегеневими захворюваннями 

неалергічного походження, які проходили стаціонарне лікування впродвож року 

Вік Тахіпное Тахікардія Вік п % п % 
3-6 років 

п =114 22 19,29 56 49,1 

7-10 років 
п=94 27 53,48 35 37,23 

11-14 років 
п = 43 11 25,58 23 53,48 

15-18 років 
п = 29 3 10,34 1 3,44 

За даними історій хвороб, діти, які звернулися за допомогою у 3 дитяче відділення із 
приводу неалергічних бронхолегеневих захворювань, у середньому 4,68±2,5 разу на рік хво-
ріють на гострі респіраторно-вірусні інфекції (ГРВІ). 48 (18,14%) дітей вказують на те, що 
Г'РВІ мають частіше ніж раз на два місяці. 

Вивчаючи медичну документацію дітей з пульмонологічними захворюваннями, ми по-
бачили, що незалежно від діагнозу при прийнятті у стаціонар у дітей були скарги на кашель 
різного характеру, а саме: сухий кашель був у 52 дітей, 12 осіб указувати на покашлювання, 
47 пацієнтів указувати на вологий продуктивний та 128 хворих на вологий маюпродуктив-
ний кашель, а 13 дітей при прийнятті у лікарню вказали на те, що вони не кашляють. 113 ді-
тей вказували на задишку різного характеру. 

З даних фізикального обстеження ми побачили, що лише у 5 дітей везикулярне дихання 
було в нормі, а в 46 випадків воно було ослабленим (по 1 пацієнту з обструктивним в рецидив-
ним бронхітом та 44 дітей з пневмонією) (табл. 3). В основному у 200 пацієнтів різні додатко-
ві дихальні шуми прослуховуватися на фоні жорсткого дихання. Здебільшого це були вологі 
хрипи (138 дітей) - які вказують на наявність ексудату в дихальних шляхах та сухі свистячі 
хрипи (99 пацієнтів), що говорить про наявність бронхоспазму. Щодо сухих хрипів, то вони 
прослуховувалися в 76 хворих дітей та в 34 дітей була крепітація при аускультації. Також у 2 
пацієнтів було чути шум тертя плеври, що вказувало на те, що в запальний процес втягнута і 
плевра. Якщо порівняти дані аускультації з історії хвороби відповідно до діагнозу, то побачи-
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мо, що вологі хрипи були в дітей як з бронхітами, так і при пневмонії, що є характерним для 
різних захворювань бронхів і при пневмонії за наявності мокроти у бронхах (коли ексудат 
розріджується і починає виводитися) [5]. 

Сухі свистячі хрипи, які вказують на наявність бронхобструктивного синдрому (БОС), 
були виявлено за даними історії хвороби у 48 дітей з обструктивним бронхітом, у 15 дітей із 
рецидивним бронхітом, у 5 пацієнтів із гострим бронхітом, у 3 хворих на трахеобронхіт та у 
12 дітей із пневмонією. 

З даних історій хвороб обстеження легеневої тканини, за даними перкусії, показало, що 
в 41 пацієнта з пневмонією було чути над ураженою ділянкою тупий (притуплений) перкугор-
ний звук, а у 8 дітей - тимпанічний відтінок. Також коробковий перкуторний звук над легене-
вою тканиною, за даними історії хвороби, був у 1 дитини з ХЗЛ та 3 пацієнтів з рецидивним 
бронхітом. 

Таблиця З 
Дані аускультації в дітей із бронхолегеневими захворюваннями 

неалергічного походження, які проходили стаціонарне лікування впродовж року 
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Обструктивний 
бронхіт 2 116 1 19 48 50 

Пневмонія 39 44 23 12 33 34 2 
Гострий 
бронхіт 10 1 5 5 

Рецидивний 
бронхіт 3 52 1 25 15 40 

Трахеобронхіт 10 2 3 4 
ХЗЛ 1 

Хронічний 
бронхіт 1 

Усього 5 229 46 70 99 33 34 2 

За даними спірографії ми бачимо, що в 52 пацієнтів є порушення функції зовнішнього 
дихання змішаного типу, у 55 дітей - рестриктивного типу та у 29 обстежуваних - обструктив-
ного типу. Загалом, у 62 пацієнтів, як ускладнення основного захворювання, було встановле-
но ДН, з яких у 26 обстежуваних - 2 ступеня. Щодо серцево-судинної недостатності, то її бу-
ло виявлено у 21 дитини, з яких ССН 2 ступеня - у 10 пацієнтів. 

Висновок. Як показали результати вивчення історій хвороб дітей 3-17 років, які посту-
пили на лікування у відділення пульмонології та алергології ОХМАТДИТу з приводу неалер-
гічних бронхолегеневих захворювань, не залежно від віку дитини, на момент їх прийняття у 
стаціонар клінічна картина основного захворювання в пацієнтів з однаковим діагнозом була 
різною. Основними скаргами були утруднення носового дихання, кашель і задишка різного 
характеру. Тому вважаємо за доцільне при складанні програми фізичної реабілітації дітей із 
бронхолегеневими пагологіями враховувати функціональні можливості та клінічні особливо-
сті дитини з пульмонолопчними патологіями. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ 
С БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ НЕ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

'Наталия ИВАСЫК,2ВикторияБЕРГТРАВМ,2 ИгорьБАКУМ 

'Львовский государственный университет физической культуры, 
2Лъвовськая областная клиническая больница ОХМАТДЕТ 

Аннотация. По данным Минздрава Украины, за последние пять лет у детей больше повысилась заболева-
емость болезнями органов дыхания. Цель работы: изучить клиническое состояние у детей с бронхолегочной па-
тологией не аллергического происхождения, проходивших стационарное лечение на базе пульмонологического 
отделения в течение года. Проанализировано 280 историй болезни детей пульмонологического профиля в возрас-
те 3-17 лет, проходивших лечение в педиатрическом отделении. 

Ключевые слова: дети, бронхолегочные заболевания, симптоматика, физическая реабилитация. 

CHARACTERISTICS OF CHILDREN 
SUFFERING BRONCHOPULMONARY PATHOLOGY OF ALLERGIC ORIGIN 

'Nataliya IVASYK, 2Viktoriya BERHTRAVM,2 Ihor BAKUM 

'Lviv State University of Physical Culture, 
2Lviv Regional Hospital OHMA TDYT 

Absract. According to the data provided by Ministry of Health of Ukraine in the last five years of respiratory dis-
eases among children have increased. Objective is to explore the clinical status in children with bronchopulmonary pa-
thology of not allergic origin who underwent inpatient treatment at the pulmonary compartment during the year. The have 
beeit analyzed 280 children 3-17 years suffering from of medical records of under the age profile of pulmonary. 

Key words: children, bronchopulmonary diseases, symptoms, physical rehabilitation. 


