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АНОТАЦІЯ 

Тимрук-Скоропад К.А. Теоретико-методологічні засади легеневої 

реабілітації осіб із хронічним обструктивним захворюванням легень. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук зі 

спеціальності 24.00.03 – фізична реабілітація. – Львівський державний 

університет фізичної культури імені Івана Боберського, Львів, 2020. 

У дисертаційні роботі подано нове розв’язання науково-прикладної 

проблеми, пов’язаної із створенням моделі та програми легеневої реабілітації 

осіб із ХОЗЛ, що має істотне значення для розв’язання значної медико-

соціальної проблеми реабілітаційної допомоги хворим на хронічні 

респіраторні захворювання, зокрема ХОЗЛ. 

У результаті проведення дослідження вперше обґрунтовано, 

розроблено та валідовано модель легеневої реабілітації, у положеннях якої 

враховано сучасні науково-доказові дані, біопсихосоціальний підхід роботи з 

особою із ХОЗЛ, обов’язковий та варіативний компоненти, основні принципи, 

яким мають відповідати програми легеневої реабілітації. Запропонована й 

удосконалена за результатами експертного оцінювання модель легеневої 

реабілітації є прийнятною для фахівців галузі реабілітації, що працюють із 

пацієнтами з ХОЗЛ та може бути рекомендована, як підґрунтя для 

розроблення локальних програм легеневої реабілітації. 

У дисертаційній роботі представлено обґрунтовану та розроблену 

систему контролю за ефективністю програми легеневої реабілітації осіб із 

ХОЗЛ, яка передбачає можливість використання документації на основі 

Міжнародної класифікаціяї функціонування, обмеження життєдіяльності та 

здоров’я (МКФ), містить великий перелік основних та альтернативних 

інструментів оцінювання впливу захворювання на рівні структури, функції, 

активності та участі людини із ХОЗЛ на усіх етапах реабілітаційного процесу. 

Окрім того, запропоновано валідовану українськомовну методику оцінювання 

рівня знань про ХОЗЛ, яка є надійним і чутливим інструментом для 
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оцінювання і відслідковування рівня грамотності пацієнта, опікунів та осіб, які 

працюють із пацієнтами з ХОЗЛ. Цей інструмент володіє високим ступенем 

внутрішньої узгодженості, є зрозумілим для українського пацієнта, а його 

використання допоможе не тільки обґрунтовано добирати тематичне 

наповнення освітнього компонента програм легеневої реабілітації, але й 

використовувати для тестування рівня знань про хворобу опікунів та близьких 

осіб із ХОЗЛ, фізичних терапевтів, медичних працівників, що впливатиме на 

підвищення ефективності надання освітнього компоненту легеневої 

реабілітації для пацієнтів. 

Уперше доведено низький рівень знань про захворювання у пацієнтів 

із ХОЗЛ та проаналізовано взаємозв’язки і факторне навантаження впливів 

досліджуваних тематичних розділів анкети на грамотність пацієнтів щодо 

ХОЗЛ. У пацієнтів із ХОЗЛ виявлено низький рівень знань про власне 

захворювання – загальна оцінка становила лише 37,77 % від максимально 

можливої, незважаючи на те, що значна кількість обстежуваних хворіла 5 і 

більше років. Окрім того, уперше запропоновано модель для прогнозування 

рівня грамотності пацієнта з урахуванням соціодемографічних та клінічних 

характеристик. За результатами регресійного аналізу виявлено 5 значущих 

чинників, за якими можна прогнозувати рівень знань хворого про власне 

захворювання. Запропонована модель є відповідною, оскільки наявний 

нормальний розподіл залишків моделі. Отриманий коефіцієнт детермінації 

пояснює 68,0% рівня грамотності пацієнта.  

Розроблено наукові положення щодо організаційної структури, 

нормативних основ та принципів упровадження освітнього компонента у 

програми легеневої реабілітації. Запропоновані освітні рекомендації містять 

перелік доцільних освітніх тем, можливості їх дидактичного та фахового 

забезпечення.  

Уперше запропоновано модель для прогнозування загального 

показника якості життя, пов’язаного зі здоров’ям у пацієнтів із ХОЗЛ. До 

моделі ввійшли чотири статистично значущі фактори – показник тривожності, 
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ЕГКвдих, частота загострень та рівень впливу симптомів на життєдіяльність. 

Варіацію показників якості життя пацієнтів з ХОЗЛ на 79,8 % можна пояснити 

варіацією цих факторів. 

У дисертаційній роботі удосконалено компонент оцінювання програми 

легеневої реабілітації за рахунок визначення рекомендованих та 

альтернативних інструментів, обґрунтування їх застосування на 

попередньому, поточному чи підсумковому контролі із співвідношенням до 

домену структури, функції, активності чи участі за МКФ. 

Удосконалено компонент фізичної терапії програми легеневої 

реабілітації за рахунок втручань на розтяг та збільшення рухливості грудної 

клітки та зміцнення інспіраторних дихальних м’язів. Зокрема, розтяг м’язів 

грудної клітки сприяє збільшенню її еластичності, екскурсії, поліпшенню 

роботи дихальних м’язів. 

Набули подальшого розвитку відомості про клінічні прояви в осіб із 

ХОЗЛ, зокрема їх взаємозалежність із показниками оцінювання дихання, 

функціональних обмежень та психосоціальною дисфункції, фізичною 

працездатністю, рівнем тривоги та депресії й рівня якості життя. 

Набуло подальшого розвитку обґрунтування недостатності тривалості 

та обсягу фізичної терапії під час стаціонарного лікування осіб із ХОЗЛ для 

достатнього відновлення функціонального стану дихальної та серцево-

судинної систем у пацієнтів порівняно з пацієнтами з іншими респіраторними 

захворюваннями. Загострення ХОЗЛ, яке потребувало терапії в умовах 

стаціонару, має значний вплив на стан здоров’я пацієнтів та знижує 

функціональний стан дихальної системи. Окрім того, поліпшення у результаті 

лікування та фізичної терапії досліджуваних показників у пацієнтів із ХОЗЛ є 

повільнішим і у меншому обсязі, ніж у пацієнтів з іншими респіраторними 

захворюваннями. Зважаючи на це, реабілітація таких пацієнтів повинна 

відбуватися після виписування зі стаціонару у вигляді багатокомпонентної 

програми легеневої реабілітації. 
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Набули подальшого розвитку відомості про особливості перебігу 

загального та локального запалення у пацієнтів із ХОЗЛ за рахунок 

використання методики аналізу рівня цитокінів у конденсаті видихуваного 

повітря.  

Набули подальшого розвитку положення щодо реабілітаційної 

допомоги особам із ХОЗЛ, зокрема легеневої реабілітації, як 

багатокомпонентного втручання із обов’язковим упровадженням освіти 

пацієнтів; підходи в напрямку відповідного оцінювання ефективності 

реалізованих втручань та контролю якості програми легеневої реабілітації; 

положення щодо ефективності впливу легеневої реабілітації на поліпшення 

функціонування особи із ХОЗЛ. 

Розроблена на основі запропонованої моделі програма легеневої 

реабілітації була ефективною, зважаючи на поліпшення ключових індикаторів 

якості життя, пов’язаної зі здоров’ям, психоемоційного стану пацієнтів із 

ХОЗЛ, фізичної працездатності, зменшення проявів симптомів захворювання 

та їх впливу на життєдіяльність особи, нормалізацію досліджуваних 

антропометричних характеристик та показників дихальної і серцево-судинної 

системи. Зокрема, рівень якості життя, пов’язаний зі здоров’ям у пацієнтів 

основної групи (ОГ) статистично значуще поліпшився після програми 

легеневої реабілітації (ЛР) та був вищим, ніж у пацієнтів порівняльної групи 

(ПГ) за усіма субшкалами (SGRQ, симптоми, р=0,02; SGRQ, активність, 

р=0,02; SGRQ, вплив, р=0,003) і за загальним результатом (SGRQ, з., р=0,02). 

Загалом поліпшення якості життя у пацієнтів ОГ відбулося на рівні 22,1 % 

(р0,05) за шкалою прояву симптомів (що підтверджується поліпшенням 

результатів за шкалою BORG та CCQ), 19,5 % (р0,05) за шкалою 

«Активність», 34,6 % (р0,05) за шкалою «Вплив» захворювання на 

життєдіяльність людини та 26,7 % (р0,05) для загального показника SGRQ. 

Загалом, поліпшення результатів опитування у пацієнтів, які пройшли 

програму легеневої реабілітації відповідали значенню мінімальної клінічно 

важливої різниці для цього показника (4–7 балів). Важливим досягненням є 
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клінічно значуще та статистично достовірне поліпшення результатів 

оцінювання проявів клінічних ознак тривоги та депресії (за шкалою HADS) у 

пацієнтів, які пройшли програму легеневої реабілітації, зменшення впливу 

симптомів (оцінену за опитувальником CCQ), зменшення прояву задишки 

(оціненої за шкалою BORG), поліпшення фізичної працездатності визначеної 

за 30-секундним тестом «Сядь-встань». Окрім того, порівняння досліджуваних 

показників пацієнтів основної та порівняльної групи після завершення 

програми ЛР виявило її більшу, ніж стандартний догляд, ефективність для 

поліпшення рухливості грудної клітки, нормалізацію ЧД та зростання 

результатів проб Штанге, Генча. 

Практичне значення роботи полягає у розробленні програми легеневої 

реабілітації, яка може бути впроваджена для широкого кола пацієнтів для 

корекції, збереження та поліпшення рівня функціонування осіб із ХОЗЛ; 

проведенні лінгвістичної й крос-культурної адаптації та валідації 

українськомовного опитувальника для оцінювання рівня знань про ХОЗЛ; 

розробленні та формулюванні рекомендацій щодо використання інструментів 

та індикаторів для контролю за ефективністю втручань та якістю програми 

легеневої реабілітації; вивченні та розробленні рекомендацій щодо освітнього 

компонента та втручань фізичної терапії в програмах легеневої реабілітації; 

адаптації та формуванні рекомендацій щодо впровадження документації на 

основі МКФ у програми легеневої реабілітації осіб із ХОЗЛ. 

Результати дослідження впроваджено у практику роботи профільних 

установ та рекомендовано для подальшого застосування. 

Ключові слова: фізична терапія, легенева реабілітації, хронічне 

обструктивне захворювання легень, ХОЗЛ, якість життя. 

 

Tymruk-Skoropad K.A. Theoretical and methodological foundations of 

pulmonary rehabilitation of persons with chronic obstructive pulmonary 

disease. –Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 
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Thesis for obtaining the scientific degree of Doctor of Science in the 

specialty 24.00.03 "Physical Rehabilitation". – Lviv State University of Physical 

Culture named after Ivan Bobersky, Lviv, 2020. 

The thesis presents a new solution to a scientific and applied problem related 

to the formation and provision of effective rehabilitation of people with COPD. 

As a result of the study, for the first time, a substantially developed and 

validated model of pulmonary rehabilitation has been developed, its provisions 

consider modern scientific evidence, a biopsychosocial approach to working with 

COPD patients, an obligatory and variable component, and the basic principles that 

pulmonary rehabilitation programs should correspond to. A model of pulmonary 

rehabilitation has been proposed and improved based on the results of an expert 

assessment, which is acceptable for specialists in the rehabilitation field working 

with COPD patients and can be recommended as a basis for the development of local 

programs of pulmonary rehabilitation. 

The thesis presents a substantiated and developed system for monitoring the 

effectiveness of the pulmonary rehabilitation program for people with COPD, which 

provides for the use of documentation based on the ICF, contains a large list of basic 

and alternative tools for assessing the impact of the disease at the level of structure, 

function, activity, and participation of a person with COPD on all stages of the 

rehabilitation process. Also, it has been proposed a validated Ukrainian-language 

methodology for assessing the level of knowledge about COPD, which is a reliable 

and sensitive tool for assessing and tracking the literacy level of patients, guardians, 

and working people as well as COPD patients. This tool has a high degree of internal 

consistency, understandable for the Ukrainian patient, and its use will help not only 

to reasonably select the thematic content of the educational component of pulmonary 

rehabilitation programs but also to use it to test the level of knowledge about the 

disease of caregivers and loved ones with COPD, physical therapists, and medical 

workers, and that will influence the improvement of the efficiency of providing the 

educational component of pulmonary rehabilitation of patients. 
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Initially, a low level of knowledge about the disease amongst COPD patients 

has been proved and the interrelationships and factor loadings of the effects of the 

studied thematic sections of the questionnaire on the literacy of COPD patients have 

been analyzed. Among patients with COPD, a low level of knowledge about their 

disease has been revealed – the overall assessment estimated only 37,77 % of the 

maximum possible, even though a significant number of examined patients have 

been ill for 5 years or more. Besides, for the first time, a model has been proposed 

for predicting the patient’s literacy level, taking into account sociodemographic and 

clinical characteristics. According to the results of the regression analysis, 5 

significant factors have been identified, by which it is possible to predict the patient’s 

level of knowledge about his/her disease. The proposed model is adequate since the 

normal distribution of the model residuals has been available. The obtained 

coefficient of determination explains 68,0% of the patient’s literacy level. 

Scientific provisions on the organizational structure, regulatory frameworks, 

and principles for the implementation of the educational component in pulmonary 

rehabilitation programs have been developed. The proposed educational 

recommendations contain a list of appropriate educational topics, the possibilities of 

their didactic, and professional support. 

Initially, a model has been proposed for predicting the overall health-related 

quality of life in patients with COPD. The models included four statistically 

significant factors - anxiety index, inspiratory chest excursion, frequency of 

exacerbations, and the level of influence of symptoms on vital activity. 79,8 % of 

the variations in the quality of life of patients with COPD can be explained by the 

variation of these factors. 

In the thesis, the component for evaluating the pulmonary rehabilitation 

program has been improved by identifying recommended and alternative tools, 

justifying their use in the previous, current, or final control with the ratio to the 

domain of the structure, function, activity, or participation in accordance to the ICF. 

The physical therapy component of the pulmonary rehabilitation program 

has been improved through interventions to stretch and increase chest mobility and 
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strengthen the inspiratory respiratory muscles. In particular, stretching the muscles 

of the chest helps to increase its elasticity, excursion, and improves the work of the 

respiratory muscles. 

Information on the clinical manifestations in persons with COPD has been 

further developed, in particular, their interdependence with indicators of respiration, 

functional limitations and psychosocial dysfunction, physical performance, anxiety 

and depression levels, and quality of life. 

The substantiation of the insufficiency of the duration and volume of 

physical therapy during inpatient treatment of persons with COPD for sufficient 

restoration of the functional state of the respiratory and cardiovascular systems in 

theses very patients in comparison with patients with other respiratory diseases has 

received further development. Exacerbation of COPD, which required therapy in a 

hospital, has a significant effect on the health of patients and reduces the functional 

state of the respiratory system; also, the improvement, as a result of treatment and 

physical therapy of the studied parameters in COPD patients is slow and of a more 

limited scope than in patients with other respiratory diseases. Despite that, 

rehabilitation of such patients should take place after discharge from the hospital in 

the form of a multicomponent pulmonary rehabilitation program. 

Information on the features of the course of general and local inflammation 

in patients with COPD has been further developed through the use of the method of 

analyzing the level of cytokines in the condensate of exhaled air. 

The following points have been further developed, namely: provisions on 

rehabilitation assistance to persons with COPD, in particular pulmonary 

rehabilitation, as a multicomponent intervention with the mandatory introduction of 

patient education; approaches towards the appropriate assessment of the 

effectiveness of the implemented interventions and quality control of the pulmonary 

rehabilitation program; provision for the effectiveness of the impact of pulmonary 

rehabilitation on improving the functioning of a person with COPD. 

The developed pulmonary rehabilitation program based on the proposed 

model has been effective, despite the improvement of key indicators of the quality 
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of life, concerning health, the psychoemotional state of COPD patients, physical 

performance, a decrease in the manifestations of symptoms of the disease, and their 

effect on human life, normalization of the studied anthropometric characteristics of 

respiratory parameters and the cardiovascular system. In particular, the level of 

health-related quality of life in the main group patients improved significantly in 

accordance to statistics after the pulmonary rehabilitation program and was higher 

than in comparison group patients on all subscales (SGRQ, symptoms, р=0,02; 

SGRQ, activity, р=0,02; SGRQ, impact, р=0,003) and according to the overall result 

(SGRQ, total, р=0,02).  In general, the improvement in the quality of life of MG 

patients was at the level of 22,1 % (р0,05) on the scale of symptoms manifestation 

(which confirms the gains of improving the results on the BORG and CCQ scales), 

19,5 % (р0,05) on the activity scale, 34,6 % (р0,05) on the scale of the effect of 

the disease on human vital activity and 26,7 % (р0,05) for the overall rate of SGRQ. 

In general, improvement in survey results in patients undergoing a pulmonary 

rehabilitation program met the value of the minimum clinically important difference 

for this indicator (4-7 points). The important achievements have been as follows: a 

clinically significant and statistically significant improvement in the results of 

assessing the manifestations of clinical signs of anxiety and depression (according 

to the HADS scale) in patients who underwent a pulmonary rehabilitation program, 

a decrease in the influence of symptoms (assessed by the CCQ questionnaire), a 

decrease in the manifestation of dyspnea (assessed by the BORG scale), improving 

physical performance as determined by the 30-second sit-stand test. Besides, a 

comparison of the studied parameters of patients of the main and comparative groups 

after the completion of the pulmonary rehabilitation program revealed its greater 

efficiency than standard care for improving chest mobility, normalizing RR 

(respiratory rate), and an increase in the results of Stange 

( timed inspiratory capacity) and Genchy’s (timed expiratory capacity) breath-

holding tests.  

The practical significance of the thesis is to develop a pulmonary 

rehabilitation program that can be implemented for a wide range of patients to 
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correct, maintain and improve the level of functioning of people with COPD; to 

conduct linguistic and cross-cultural adaptation and validation of the Ukrainian-

language questionnaire to assess the level of knowledge about COPD; to develop 

and formulate recommendations on the use of tools and indicators to monitor the 

effectiveness of interventions and the quality of the pulmonary rehabilitation 

program; to study and develop recommendations for the educational component and 

physical therapy interventions in pulmonary rehabilitation programs; to adapt and 

form recommendations for the implementation of the ICF-based documentation into 

the programs of pulmonary rehabilitation of persons with COPD. 

The research results have been introduced into the practice of specialized 

institutions and are recommended for further use. 

Key words: physical therapy, pulmonary rehabilitation, chronic obstructive 

pulmonary disease, COPD, quality of life. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

 

ВООЗ – Всесвітня організація охорони здоров’я; 

ГЕРХ – гастроезофагеальна рефлюксна хвороба; 

ГЛ – гіперінфляція легень; 

ЕГК – екскурсія грудної клітки; 

ЄРТ – Європейське респіраторне товариство; 

ЖЄЛ – життєва ємність легень; 

ІМТ - індекс маси тіла; 

ЛР – легенева реабілітація; 

МДК – між/мультиисциплінарна команда; 

МКЗР – мінімальна клінічно значуща різниця (Minimal clinical important 

difference, MСID); 

МКФ – Міжнародна класифікація функціонування, обмеження 

життєдіяльності та здоров’я; 

НІЗ – неінфекційні захворювання; 

ОГ – основна група; 

ОФВ1 – об’єм форсованого видиху за першу секунду видиху; 

ПГ – порівняльна група; 

ПШВ – пікова швидкість видиху; 

СЗНІ – системне запалення низької інтенсивності; 

ССС – серцево-судинна система; 

ФА – фізична активність; 

ФТ – фізична терапія; 

ХОЗЛ – хронічне обструктивне захворювання легень; 

ЧД – частота дихання; 

ЧСС – частота серцевих скорочень; 

ADL – активність повсякденної життєдіяльності (activity of daily living); 
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ХОЗЛ© (Bristol COPD Knowledge Questionnaire); 

BODE - інтегральний показник, що включає ОФВ1, 6MWD, mMRC, індекс 
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легень (ХОЗЛ) (Clinical COPD Questionnaire Score); 

GOLD – Глобальна ініціатива ХОЗЛ (Global Initiative for Chronic Obstructive 
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HADS – госпітальна шкала тривоги та депресії (Hospital Anxiety and Depression 

Scale); 
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SGRQ-C – опитувальник госпіталю Св. Георгія для оцінювання дихальної 
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оксиметром. 
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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми. Одним із найпоширеніших респіраторних 

хронічних захворювань є хронічне обструктивне захворювання легень 

(ХОЗЛ). У світі поширеність ХОЗЛ складає від 4 до 20 % у дорослих старших 

за 40 років. Поширеність ХОЗЛ в Україні у 2016 р. складала 3622,9 на 100000 

населення (Н.В. Черепій, 2019). Щоб досягнути високого рівня світових 

стандартів лікування пацієнтів із хронічними захворюваннями, зокрема і з 

хронічним обструктивним захворюванням легень (ХОЗЛ), програми 

реабілітації в Україні повинні стати доступними та бути внесеними в перелік 

послуг, які забезпечує Національна служба здоров’я України. Програми 

реабілітації повинні ґрунтуватися на рекомендаціях провідних професійних 

асоціацій світу, враховувати наявні науково-доказові дані, розроблені на 

основі них клінічні настанови та бути адаптованими до вітчизняних умов. 

Таким підходам відповідає легенева реабілітація (ЛР) для осіб із 

захворюваннями органів дихання. 

Передусім розвиток ЛР був пов’язаний лише з особами, які мають 

ХОЗЛ. Причиною цього була значна поширеність, темпи приросту 

захворюваності, висока інвалідизація осіб із ХОЗЛ, великий економічний та 

соціальний тиск захворювання на суспільство. Найбільш неоптимістичним є 

прогноз Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), пов’язаний із 

ризиком захворюваності на ХОЗЛ до 2030 року бути на третьому місці серед 

причин смертності населення землі. 

Утім, на сьогодні доведено, що якщо пацієнт має захворювання і стани, 

які залучають до патологічного процесу органи дихання, то він може отримати 

додаткові переваги від ЛР. До переліку таких захворювань і станів, з якими 

пацієнтам рекомендовано займатися згідно з програмами ЛР, належать 

муковісцидоз, легенева гіпертензія, бронхіальна астма, бронхоектатична 

хвороба, саркоїдоз, а також хвороби, що у зв’язку з патогенетичними 
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причинами мають вплив на дихання – захворювання сполучної тканини, 

кіфосколіоз, анкілозуючий спондилоартрит, захворювання органів дихання, 

пов’язані із ожирінням. Загалом кількість захворювань і станів, які вимагають 

застосування ЛР, становить понад двадцять [690], а серед пацієнтів є особи 

усіх вікових груп. Також, потреба у ЛР зростатиме у зв’язку зі спалахом 

коронавірусної інфекції SARS-CoV-2 та поширення захворювання Covid-19. 

Варто зазначити, що зміни в легенях при COVID-19 можуть мати незворотний 

характер і вимагати фізичної терапії не лише під час гострого періоду хвороби 

[715, 792], але й після її подолання. Так, фіброз легень уже розглядають як 

одне з основних ускладнень COVID-19. Негативні наслідки COVID-19 

матимуть пролонгований характер та насамперед стосуватимуться дихальної 

системи, що своєю чергою вимагатиме проведення програм ЛР [761]. 

Стійкі функціональні порушення не лише з боку дихальної системи, 

коморбідні захворювання, обмеження функціонування хворих на ХОЗЛ та 

зниження рівня їх якості життя ставлять перед фахівцями і науковцями різних 

галузей непрості питання пошуку ефективних і доступних шляхів 

профілактики, організації, впровадження та залучення пацієнтів до лікування 

й реабілітації тощо. Оскільки реабілітація є ключовим компонентом лікування 

осіб із ХОЗЛ, то в Україні багато науковців досліджували формування та 

реалізацію фізичної реабілітації (О.О. Крахмалова, 2013 [41], О.Я. Андрійчук, 

2017, 2018 [7, 8], І.О. Жарова, 2017-2019 [29-31]), особливості респіраторної 

допомоги на етапі санаторно-курортного лікування (М.М. Юсупалієва, 2008 

[118], В.Г. Чернявський, 2011 [112], Н.Л. Іванцова, 2011 [35]), апаратну 

фізіотерапію та імунореабілітацію (О.І. Лемко, 2011 [45]), фізичну 

реабілітацію осіб молодого віку на поліклінічному етапі лікування 

(Л.А. Рубан, 2014 [73]), концепцію фізичної реабілітації хворих на ХОЗЛ, 

спрямовану на поліпшення функціонального стану кардіореспіраторної 

системи та підвищення якості життя (М.І. Майструк, 2018, 2019) [49, 50] та 

І.М. Григус, 2019 [22]). Окрім того, вивчали важливі й для реабілітації медико-

соціальні аспекти діагностування (Н.В. Черепій, 2019 [109]), лікування осіб із 
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ХОЗЛ (Ю.Е. Кулітка [42], 2008, А.Г. Мальченко, 2009 [51], Т.І. Циганкова, 

2011 [107], Л.І. Конопкіна, 2010 [39], Т.О. Ситюк, 2010 [77]) та перебігу 

захворювання (Г.А. Гарагуля, 2007 [19], І.О. Бондаренко, 2008 [12]). Значну 

увагу приділено перебігу поєднананої патології ХОЗЛ із ішемічною хворобою 

серця (М.Й. Федечко, 2010 [103], П.Р. Герич, 2017 [20], У.В. Синько, 2018 

[76]), ожирінням (Г.Я. Ступницька, 2016 [82], Л.В. Савченко, 2019 [74]), 

бронхіальною астмою і синдромом сонного апное (Г.В. Сідун, 2006 [78], 

К.В. Міхеєва, 2011 [54]), патологією хребта (І.П. Гуменюк, 2010 [25]), 

хронічним панкреатитом (Я.М. Телекі, 2010 [83]), артеріальною гіпертензією 

(О.В. Даниленко, 2017 [26]). 

Водночас, попри наявність науково-доведених даних щодо 

ефективності програм фізичної терапії та легеневої реабілітації, які 

передбачають мультидисциплінарний підхід, деталізованих клінічних 

настанов щодо менеджменту пацієнтів із ХОЗЛ, достатнє патогенетичне 

обґрунтування впливу захворювання на структурні та функціональні зміни в 

організмі, спостерігається обмеженість і фрагментарність даних щодо 

імплементації біопсихосоціального підходу в практиці легеневої реабілітації, 

його впровадження у систему контролю за ефективністю реабілітаційних 

втручань та програми ЛР; рівня медичної грамотності щодо власного 

захворювання в українських пацієнтів та можливості його поліпшення під час 

відвідування ЛР; систематизованих рекомендацій щодо розроблення та 

планування програми ЛР. Існує низка протиріч, основними з яких є наявність 

складних системних проявів захворювання та значної кількості можливих 

коморбідних патологій життя та водночас відсутність чітко визначених 

рекомендацій щодо інструментів оцінювання та контролю впродовж 

реабілітації; потреба відстежувати зміни в показниках рівня знань щодо 

власного захворювання українців та відсутність апробованих методів 

оцінювання і, відповідно, нормативних даних; необхідність поліпшувати 

рівень знань щодо ХОЗЛ та недетерміновані чинники, що на нього впливають; 

гостра потреба вплинути на зменшення обмеження функціонування особи із 
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ХОЗЛ та відсутність напрацьованих підходів та механізмів реалізації підходів 

МКФ в програмах легеневої реабілітації. 

Тож постає актуальна науково-прикладна проблема створення моделі 

та програми легеневої реабілітації осіб із ХОЗЛ, що має істотне значення для 

розв’язання значної медико-соціальної проблеми реабілітаційної допомоги 

хворим на хронічні респіраторні захворювання, зокрема ХОЗЛ. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційну роботу виконано відповідно до теми Зведеного плану науково-

дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на 2011–2015 рр. 4.2 

«Фізична реабілітація неповносправних з порушеннями діяльності опорно-

рухового апарату» (номер державної реєстрації 0111U006467) та теми плану 

науково-дослідної роботи Львівського державного університету фізичної 

культури імені Івана Боберського на 2016–2020 рр. 4.2 «Теоретико-методичні 

основи фізичної реабілітації неповносправних з порушеннями діяльності 

опорно-рухового апарату та дихальної системи» (затверджено на засіданні 

вченої ради ЛДУФК, протокол № 8 від 19.04.2016 р.). 

Роль авторки як співвиконавиці тем полягала у розробленні та 

теоретико-методологічному обґрунтуванні моделі легеневої реабілітації осіб 

із ХОЗЛ, розробленні системи оцінювання ефективності програми ЛР, 

експериментальній апробації програми ЛР; нагромадженні й узагальненні 

теоретичних та емпіричних даних. 

Мета дослідження – теоретико-методологічне обґрунтування моделі 

легеневої реабілітації та її реалізація для збереження та поліпшення рівня 

функціонування осіб із хронічним обструктивним захворюванням легень. 

Завдання дослідження: 

1. Виявити проблемне поле підходів до реабілітації, зокрема легеневої 

реабілітації та фізичної терапії осіб із ХОЗЛ. 

2. Проаналізувати вплив фізичної терапії на функціональний стан дихальної 

та серцево-судинної систем у осіб із ХОЗЛ під час стаціонарного лікування 

та обґрунтувати необхідність упровадження легеневої реабілітації. 
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3. Визначити особливості психоемоційних, рухових, освітніх показників та 

рівня якості життя осіб із ХОЗЛ. 

4. Обґрунтувати теоретичні засади легеневої реабілітації осіб із ХОЗЛ. 

5. Розробити систему контролю за впливом та ефективністю програми 

легеневої реабілітації з урахуванням підходів Міжнародної класифікації 

функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я. 

6. Валідувати модель легеневої реабілітації для осіб із ХОЗЛ. 

7. Розробити та перевірити ефективність програми легеневої реабілітації на 

основі створеної моделі легеневої реабілітації для осіб із ХОЗЛ. 

Об’єкт дослідження: реабілітація осіб із хронічним обструктивним 

захворюванням легень. 

Предмет дослідження: легенева реабілітація та структура й зміст її 

компонентів. 

Методологія дослідження. Методологія дослідження ґрунтувалася на 

загальнотеоретичних фундаментальних положеннях теорії функціональної 

системи П.К. Анохіна та загального адаптаційного синдрому Г. Сельє, 

фізіологічних механізмів рухової активності М.О. Бернштейна, Дж. Уілмора 

та Д. Костилла; організаційних нормативних засадах надання реабілітаційної 

допомоги особам із порушеннями діяльності та захворюваннями дихальної 

системи Ю.І. Фещенка (2013, 2019) й методичних принципах реабілітації осіб 

із ХОЗЛ M.A. Спруіта (2014, 2015, 2016, 2017). Основою пошуку, аналізу та 

інтерпретації наукової інформації були праці щодо закономірностей, 

принципів, засобів, методів та основних методичних положень медичної 

реабілітації А.С. Медведєва, фізичної реабілітації при порушеннях дихальної 

системи Н.О. Івасик (2007) та І.М. Григуса (2014, 2015). 

Модель легеневої реабілітації розроблено з урахуванням впливу 

захворювання на біологічний, психологічний та соціальний аспекти життя 

людини, що відображено у біопсихосоціальній парадигмі, яку розробив Г. 

Енгел (1977, 1980) та яка отримала розвиток (J.E. Bickenbach, S. Chatterji, E.M. 

Badley, T.B. Ustun, 1999; G.A. Fava й N. Sonino, 2008) і згодом реалізована у 
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Міжнародній класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та 

здоров’я. В основі напрацювань у напрямі застосування біопсихосоціальної 

парадигми в легеневій реабілітації осіб із ХОЗЛ були праці А. Ціеза (2002, 

2004–2006, 2009 та ін.).  

Методи дослідження. У роботі використано комплекс 

взаємoпoв’язаних загальнонаукових та спеціальних методів пізнання, що 

забезпечували розв’язання поставлених завдань відповідно до вибраного 

напряму дослідження, серед яких такі: 

– методи теоретичного рівня дослідження – аналіз, порівняння, 

індукція, дедукція, систематизація та узагальнення наукової і методичної 

літератури з досліджуваних питань; методика проведення систематичного 

огляду згідно з протоколом PRISMA; 

– методи емпіричного рівня дослідження – соціологічні [опитування, 

збір анамнезу, оцінювання задишки за шкалою Борга (Borg scale) та 

Модифікованою шкалою оцінювання тяжкості задишки Британської медичної 

дослідної ради (mMRC); оцінювання рівня клінічних проявів тривоги та 

депресії за Госпітальною шкалою тривоги та депресії (HADS); прояву 

симптомів ХОЗЛ за Клінічною анкетою відносно хронічного обструктивного 

захворювання легень (CCQ); рівня якості життя, пов’язаного зі здоров’ям за 

Опитувальником госпіталю Св. Георгія для оцінювання дихальної функції 

пацієнтів із хронічним обструктивним захворюванням легень (SGRQ-C 

Ukrainian); рівня знань про захворювання ХОЗЛ за Брістольським 

опитувальником для оцінювання рівня знань про ХОЗЛ© (BCKQ©); експертне 

оцінювання моделі легеневої реабілітації проведено за методикою Дельфі 

(Delphi)]; фізикальні методи (огляд, пальпація, перкусія, аускультація, 

пульсометрія); антропометричні методи (вимірювання обводу грудної клітки, 

зросту, ваги; індекс маси тіла); інструментальні методики отримання 

емпіричних даних (спірометрія, оксиметрія, вимірювання артеріального 

тиску); лабораторні методи (аналіз рівня цитокінів IL-1β, IL-6, IL-10, TNF у 

сироватці крові та конденсаті видихуваного повітря); функціональні 
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(гіпоксичні проби із затримкою дихання на вдиху і видиху, 30-секундний тест 

«Сядь – встань»); розрахункові індекси та показники для оцінювання 

функціонального стану дихальної та серцево-судинної системи; педагогічне 

спостереження, педагогічний експеримент для визначення ефективності 

розробленої програми легеневої реабілітації пацієнтів із ХОЗЛ;  

– методи математичної статистики – описова статистика, кореляційний, 

регресійний, факторний аналізи, параметричні та непараметричні методи 

оцінювання статистичних гіпотез. 

Наукова новизна отриманих результатів:  

– уперше обґрунтовано та валідовано модель легеневої реабілітації, яка 

передбачає реалізацію таких компонентів, як оцінювання, фізична 

терапія, освіта, психосоціальна підтримка, модифікація поведінки 

п’ятьма етапами для корегування, збереження та поліпшення рівня 

функціонування осіб із ХОЗЛ, яка ґрунтується на врахуванні 

біопсихосоціального впливу захворювання на життя людини, 

мультидисциплінарних підходах;  

– уперше обґрунтовано та розроблено систему контролю за ефективністю 

програми легеневої реабілітації осіб із ХОЗЛ, яка передбачає 

можливість використання документації на основі МКФ та дає змогу 

відслідковувати зміни в стані здоров’я й функціонуванні пацієнта, 

регулювати втручання і його інтенсивність; 

– уперше запропоновано валідовану методику оцінювання рівня знань про 

хронічне обструктивне захворювання легень для українськомовних 

пацієнтів;  

– уперше доведено низький рівень знань про захворювання в українських 

пацієнтів із ХОЗЛ. Проаналізовано взаємозв’язки та обґрунтовано 

нагальну необхідність використання освітнього компонента у програмах 

легеневої реабілітації;  

– уперше запропоновано модель для прогнозування рівня грамотності 

пацієнта з урахуванням соціодемографічних та клінічних характеристик; 
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– уперше розроблено наукові положення щодо організаційної структури, 

нормативних основ та принципів упровадження освітнього компонента 

у програми легеневої реабілітації; 

– уперше запропоновано модель для прогнозування загального показника 

якості життя, пов’язаного зі здоров’ям у пацієнтів із ХОЗЛ; 

– удосконалено компонент оцінювання програми легеневої реабілітації за 

рахунок визначення рекомендованих та альтернативних інструментів, 

обґрунтування їх застосування на попередньому, поточному чи 

підсумковому контролі зі співвідношенням до домену структури, 

функції, активності чи участі за МКФ; 

– удосконалено компонент фізичної терапії програми легеневої реабілітації 

за рахунок втручань, спрямованих на розтяг та збільшення рухливості 

грудної клітки. Розтяг м’язів грудної клітки сприяє збільшенню її 

еластичності, екскурсії, поліпшенню роботи дихальних м’язів; 

– набули подальшого розвитку дані щодо недостатності тривалості фізичної 

терапії під час стаціонарного лікування осіб із ХОЗЛ для достатнього 

відновлення функціонального стану дихальної та серцево-судинної 

систем у пацієнтів порівняно з пацієнтами з іншими респіраторними 

захворюваннями; 

– набули подальшого розвитку відомості про клінічні прояви в осіб із ХОЗЛ, 

зокрема їх взаємозалежність із показниками оцінювання дихання, 

функціональних обмежень та психосоціальної дисфункції, фізичною 

працездатністю, рівнем тривоги та депресії й рівнем якості життя; 

– набули подальшого розвитку відомості про особливості перебігу 

загального та локального запалення у пацієнтів із ХОЗЛ за рахунок 

використання методики аналізу рівня цитокінів у конденсаті 

видихуваного повітря;  

– набули подальшого розвитку положення щодо реабілітаційних підходів 

допомоги особам із ХОЗЛ, зокрема легеневої реабілітації, як 

багатокомпонентного втручання з обов’язковим упровадженням освіти 
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пацієнтів; підходи в напрямі відповідного оцінювання ефективності 

реалізованих втручань та контролю якості програми легеневої 

реабілітації; положення щодо ефективності впливу легеневої 

реабілітації на поліпшення функціонування особи із ХОЗЛ. 

 

Практичне значення полягає у розробленні програми легеневої 

реабілітації, яка може бути впроваджена для широкого кола пацієнтів для 

збереження та поліпшення рівня функціонування осіб із ХОЗЛ; проведенні 

лінгвістичної й крос-культурної адаптації та валідації опитувальника для 

українськомовних пацієнтів для оцінювання рівня знань про хронічне 

обструктивне захворювання легень, який може бути широко застосований у 

навчальному процесі фахівців реабілітаційної галузі, оцінюванні рівня знань 

медичного персоналу, осіб, що працюють із пацієнтами, опікунів та осіб із 

ХОЗЛ; розробленні та формулюванні рекомендацій щодо використання 

інструментів та індикаторів для контролю за ефективністю втручань та якістю 

програми легеневої реабілітації; вивченні та розробленні рекомендацій щодо 

освітнього компонента та втручань фізичної терапії в програмах легеневої 

реабілітації; адаптації та формуванні рекомендацій щодо впровадження 

документації на основі МКФ у програми легеневої реабілітації осіб із ХОЗЛ. 

Результати дослідження впроваджено в навчальний процес студентів 

спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» Львівського державного 

університету фізичної культури імені Івана Боберського, Запорізького 

національного університету, Комунального закладу вищої освіти «Хортицька 

національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради, 

Дніпропетровської медичної академії МОЗ України, Хмельницького 

національного університету, Харківської державної академії фізичної 

культури, Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. 

Горбачевського МОЗ України; навчальний процес кафедри фізичної та 

реабілітаційної медицини для спеціалізації та тематичного удосконалення 

лікарів фізичної та реабілітаційної медицини Національної медичної академії 
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післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, що підтверджено відповідними 

актами впроваджень. 

Результати дисертаційного дослідження впроваджено у клінічну 

практику Центру фізичної реабілітації «Формула руху» (м. Львів), відділення 

фізичної та реабілітаційної медицини Комунального некомерційного 

підприємства «Міська клінічна лікарня № 4» Дніпровської міської ради, 

Центру відновного лікування «Модричі», ГО «Всеукраїнське об’єднання 

фізичних терапевтів». 

Особистий внесок здобувача полягає у постановці проблеми, 

конкретизації об’єкта і предмета, напрямів організації та проведення 

дослідження; формуванні теоретичної моделі легеневої реабілітації та її 

валідації; обґрунтуванні основних інструментів й індикаторів та формуванні 

теоретичних і методичних підходів до системи оцінювання легеневої 

реабілітації; нагромадженні даних та проведенні аналізу різних показників 

функціонального стану дихальної та серцево-судинної систем, фізичної 

працездатності, рівня прояву симптомів захворювання, тривоги й депресії, 

рівня якості життя та рівня знань про ХОЗЛ у пацієнтів; проведенні валідації 

Брістольського опитувальника для оцінювання рівня знань про ХОЗЛ©; 

оцінюванні за допомогою статистичних моделей впливу рівня знань про своє 

захворювання у пацієнтів із ХОЗЛ та їхнього рівня якості життя на 

досліджувані клінічні індикатори; розробленні та експериментальній 

перевірці програми легеневої реабілітації, створеної на основі валідованої 

моделі легеневої реабілітації; аналізуванні та узагальненні одержаних 

результатів. 

У спільних публікаціях авторові належить формулювання наукової 

проблеми, визначення мети та основних завдань, проведення теоретичних та 

емпіричних досліджень, аналіз та інтерпретація отриманих даних. 

Апробація результатів дослідження. Матеріали дослідження 

оприлюднено на 12 конференціях, школах та освітніх заходах, зокрема, під час 

XVII Міжнародної науково-практичної конференції «Реорганізація фізичної 
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реабілітаційної медицини в Україні згідно світових стандартів: гострий, 

підгострий і довготривалий етапи реабілітації» (Київ, 2017); XXI Міжнародної 

наукової конференції «Молода спортивна наука України» (Львів, 2017); 

Науково-практичної конференції «Сучасні аспекти в комплексному підході до 

фізичної реабілітації» у рамках Львівського медичного форуму «ГалМед» 

(Львів, 2017); V Symposium Poland Germany Slovakia Ukraine “Healthy seniors 

– healthy Europe” (Rzeszow, Poland, 2017); X Miedzynarodowych dniach 

rehabilitacji “Potrzeby I standardy wspolczesnej rehabilitacji” (Rzeszow, Poland, 

2018); ІІ Міжнародної науково-практичної конференції « Фізична активність і 

якість життя людини » (Луцьк, 2018); Міжнародної науково-практичної 

конференції в рамках Львівського медичного форуму «Сучасні аспекти в 

комплексному підході до фізичної реабілітації» (Львів, 2018); The 1st Podillya 

Rehabilitation Medicine Symposium (Вінниця, 2018); 3d International Scientific 

and Practical Conference «Physical activity and quality of a person’s of life» 

(Луцьк, 2019); ІІ Autumn International Symposium of Health Sciences 

International Conference of Physiotherapy and Rehabilitation (Kosice, Slovak 

Republic, 2019); 2nd World scientific Congress «Quality of life» (Kochcice, Poland, 

2019); Осінніх шкіл 2020 в рамках Проекту REHAB: Innovative Rehabilitation 

Education – Introduction of new master degree programs in Ukraine (онлайн, ДВНЗ 

ТДМУ імені І.Я. Горбачевського МОЗ України, 2020). 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації, 

вступу, 7 розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. 

Загальний обсяг дисертації становить 540 сторінок, список використаних 

джерел містить 802 найменування, з них 682 – іноземні. Роботу ілюстровано 

72 таблицями та 30 рисунками. 
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РОЗДІЛ 1 

РЕАБІЛІТАЦІЯ ОСІБ ІЗ ХРОНІЧНИМ ОБСТРУКТИВНИМ 

ЗАХВОРЮВАННЯМ ЛЕГЕНЬ 
 

 

1.1. Тягар наслідків хронічного обструктивного захворювання легень та 

його місце у структурі хронічних неспецифічних захворювань  

 

Хронічні захворювання (неінфекційні) – захворювання, які повільно 

прогресують і не передаються від людини до людини. Розрізняють чотири 

основні групи хронічних неінфекційних захворювань: серцево-судинні, 

онкологічні, респіраторні захворювання та діабет [17]. 

За даними ВООЗ щороку від неінфекційних захворювань помирає 41 

млн осіб, що становить 71 % усіх випадків смерті у світі [551]. Більше ніж 40 % 

смертей відбуваються передчасно серед людей у віці до 70 років. Неінфекційні 

респіраторні захворювання посідають третє місце у структурі цієї смертності, 

спричиняючи 12 % смертей від загальної кількості. 

Неінфекційні захворювання (НІЗ) є однією із основних проблем галузі 

охорони здоров’я з погляду їх впливу на життя людини та негативного впливу 

на соціально-економічні процеси країни. За прогнозами ВООЗ, загальна річна 

кількість смертей від НІЗ до 2030 року може збільшиться до 55 мільйонів, 

якщо не змінити політику їх профілактики, контролю та лікування. 

Здебільшого це стосується країн із низьким економічним рівнем. Наукові дані 

свідчать про те, що тягар наслідків НІЗ може бути значно зменшений, якщо 

впровадити економічно ефективні профілактичні та лікувальні заходи, а також 

ефективні та збалансовані заходи з контролю НІЗ. 

Визнаючи згубний вплив НІЗ на суспільство, економіку й суспільну 

охорону здоров’я, світові лідери ухвалили політичну декларацію щодо 

зобов’язань боротьби із глобальним тягарем НІЗ [70]. У відповідь на це ВООЗ 

розробила Глобальний план дій із профілактики НІЗ та боротьби із ними на 
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2013–2020 роки, у якому заплановано реалізацію дев’яти завдань [335]. Мета 

реалізації цього документа – знизити тягар наслідків захворюваності, 

смертності та втрати працездатності через неінфекційні хвороби за допомогою 

багатосекторної співпраці на національному, регіональному та глобальному 

рівнях для досягнення населенням у будь-якому віці найвищих стандартів 

здоров’я та продуктивності. Зокрема, із 9 завдань для досягнення глобальної 

мети, такі стосуються неінфекційних респіраторних захворювань: 

 зменшити на 25 % ризик передчасної смертності від НІЗ; 

 знизити на 30 % поширення вживання тютюну в осіб старших ніж 15 

років; 

 збільшити на 80 % доступність базових технологій та основних 

медичних засобів, необхідних для лікування НІЗ у державних та приватних 

установах. 

Хронічні захворювання органів дихання (хронічні респіраторні 

захворювання) – це захворювання дихальних шляхів та інших структур легень, 

до яких належить широкий спектр серйозних уражень. До таких хворіб 

належать бронхіальна астма, ХОЗЛ, професійні захворювання легень, синдром 

апное сну та легенева гіпертензія. Найважливішими чинниками ризику 

хронічних респіраторних захворювань (ХРЗ) є куріння, вплив 

забруднювальних речовин у приміщенні та на ззовні, алергени, професійні 

забруднення, нераціональне харчування, ожиріння, фізична бездіяльність та 

інше [335]. Через прискорене старіння населення та збільшення впливу 

чинників ризику ХРЗ стають дедалі помітнішими проблемами для всіх 

регіонів світу. 

Хронічні респіраторні захворювання становлять серйозну проблему 

охорони здоров’я у всіх країнах світу, зокрема у країнах із низьким і середнім 

рівнем доходу [192]. Порівняно з іншими НІЗ, такими як серцево-судинні 

захворювання, рак та діабет, хронічними респіраторними захворюваннями 

нехтують [428]. На ХРЗ припадає понад 10 % усіх життєвих років, 

скоригованих інвалідністю (DALY – показник, який оцінює кількість 
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активного та продуктивного життя, втраченого через наявний стан здоров’я). 

У цьому показнику респіраторні захворювання поступаються лише серцево-

судинним захворюванням (серед них інсульт) [423]. 

Друге місце з-поміж ХРЗ посідає хронічне обструктивне захворювання 

легень. ХОЗЛ – це захворювання, якому можна запобігти та яке можна 

лікувати, що характеризується персистувальними респіраторними 

симптомами й обмеженням повітряного потоку внаслідок аномалій дихальних 

шляхів та/або альвеол, які, як правило, викликані значним впливом шкідливих 

часток і газів [337]. Обмеження повітряного потоку є не повністю зворотним.  

У 2016 р. поширеність ХОЗЛ у світі була на рівні 251 мільйона випадків 

[235], 65 мільйонів випадків із яких є середнього або важкого ступеня [307]. 

Поширеність ХОЗЛ становить від 4 до 20 % у дорослих після 40 років [219, 

295, 311, 357, 747] та значно збільшується з віком, особливо серед курців. У 

людей віком 20–44 роки ХОЗЛ теж буває [266]. Зокрема, у США 2002 року 24 

мільйони дорослих хворіли на ХОЗЛ [489].  

У дослідженнях та звіті Global Burden of Disease (ВООЗ) вказано, що 

ХОЗЛ спричиняє смерть щонайменше 2,9 мільйона людей щорічно. Оцінку 

глобальної смертності було представлено тричі: 1990 року [535], оновлено у 

2006 р. [469] та розширено 2014 р. [534]. У звіті Global Burden of Disease 

підкреслено, що ХОЗЛ було шостою провідною причиною смерті у 1990 році, 

четвертою з 2000 року і, як прогнозується, стане третьою до 2020 року. 

Враховуючи наведені дані, до 2030 року ХОЗЛ має усі шанси стати прямою 

причиною 7,8 % усіх смертей у світі та причиною 27 % смертей, пов’язаних із 

курінням. Лише онкологічні захворювання (33 %) та серцево-судинні 

захворювання (29 %) займатимуть вище місце у статистиці смертності 

населення Землі [502]. 

В Україні 2010 року було зареєстровано 420 083 випадки ХОЗЛ [101]. 

Поширеність ХОЗЛ в Україні у 2016 р. складала 3622,9 на 100000 населення 

(Н.В. Черепій, 2019) [109]. Як і у більшості країн світу, в Україні цей показник 

є занижений відносно справжнього рівня поширення хвороби; більшість 
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досліджень свідчать, що рівень недооцінювання захворюваності на ХОЗЛ 

становить 72–93 % [370]. 

Найбільше поширення ХОЗЛ спостерігали у віковій групі 65 років і 

старше. Чоловіки в Україні хворіють частіше, а найбільш поширеними 

супутніми захворюваннями встановлено артеріальну гіпертензію, 

дисліпідемію, інші серцево-судинні захворювання та пневмонію. Істотним 

чинником ризику розвитку захворювання на ХОЗЛ в Україні є туберкульоз, 

тоді як у Казахстані – це куріння і робота в умовах підвищеної запиленості, а 

в Азербайджані – куріння [557]. 

Три найважливіші фактори визначають економічні та суспільні витрати 

на ХОЗЛ [487, 611]: 

– тяжкість захворювання; 

– наявність частих загострень захворювання; 

– наявність супутніх захворювань (які бувають у 30–57 % у хворих на 

ХОЗЛ). 

Значною статтею витрат на охорону здоров’я є госпіталізація від 

загострень, на які припадає 18 мільярдів доларів прямих витрат щорічно лише 

у Сполучених Штатах Америки [149]. Ці дані свідчать про те, що слід 

приділяти значну увагу втручанням, спрямованим на сповільнення 

прогресування захворювання, запобігання виникненню загострень та 

зменшенню ризику розвитку супутніх захворювань, щоб полегшити клінічний 

та економічний тягар наслідків ХОЗЛ [149, 309, 490, 782]. 

Тягар наслідків хронічних захворювань, таких як ХОЗЛ, становить 

особливу проблему в країнах з низьким рівнем доходу, де ресурси охорони 

здоров’я традиційно спрямовують для епізодичного реагування на гострі 

захворювання, особливо інфекційні, вони не пристосовані до лікування 

хронічних захворювань [176]. 

У Європейському союзі загальні прямі витрати на респіраторні 

захворювання становлять близько 6 % усього бюджету охорони здоров’я, при 

цьому витрати на ХОЗЛ сягають до 56 % від цих витрат [105]. Значними є 
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витрати на медикаменти, але найбільший економічний тягар припадає на  

госпіталізацію внаслідок загострення захворювання [434]. 

Загострення ХОЗЛ є ключовими подіями в перебізі захворювання і 

пов’язані не тільки зі швидкою втратою функції легень, але і зі зниженням 

якості життя [487, 611]. Найгірші клінічні результати та збільшення 

використання ресурсів охорони здоров’я (частіші звернення до лікаря, 

збільшення приймань медикаментів та госпіталізація) виявлено у тих, у кого 

найбільш виражені симптоми, інвалідність, присутні кардіо-респіраторні 

ускладнення, загострення хвороби та наявні коморбідні захворювання [490]. 

Серед причин загострень ХОЗЛ частка неінфекційних факторів 

становить 22 % (чинники навколишнього середовища, низький комплаєнс та 

припинення базисної терапії), 78 % – це інфекційні причини: бактерії (саме 

бактеріальні інфекції домінують серед найчастіших причин загострення 

ХОЗЛ) та віруси [359]. 

Соціальний збиток від ХОЗЛ теж є значним. У 1990 році захворювання 

займало 12-е місце серед причин втрати років життя у зв’язку із передчасною 

смертю і непрацездатністю та становило 2,1 % від загальної кількості. 

Прогнозовано, що 2030 року ХОЗЛ посяде сьоме місце [105] за цим 

показником. До інвалідизації ХОЗЛ призводить у середньому, після 10 років з 

часу встановлення діагнозу; близько половини випадків зафіксовано в осіб, 

молодших за 50 років [20].  

Також виявлено, що незважаючи на лікування у 89 % пацієнтів рівень 

якості життя залишається низьким. Навіть у пацієнтів із легким ступенем 

ХОЗЛ прояв симптомів є значним, що обмежує щоденну життєдіяльність у 

70 % хворих [648]. 

Нинішні короткотермінові та довгострокові стратегії зменшення 

навантаження ХОЗЛ на систему охорони здоров’я передбачають відмову від 

куріння, мінімізацію значних загострень, запобігання та ефективне керування 

супутніми захворюваннями. Окрім того, оскільки деякі фактори ризику 

виникнення ХОЗЛ виникають до народження та в ранньому дитинстві, уже не 
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виправдано вважати ХОЗЛ хворобою старості [595]. Найважливішими 

довгостроковими стратегіями є контроль над впливом тютюнового диму, 

забрудненням повітря ззовні та в приміщенні, дитячими респіраторними 

інфекціями та захворюваннями. Щоб поліпшити раннє виявлення ХОЗЛ, слід 

збільшувати медичну грамотність населення [154] та клінічну обізнаність 

працівників сфери охорони здоров’я [263, 511] щодо причин виникнення 

захворювання та їх настороженість щодо ранніх симптомів. 

Таким чином, рівень поширеності ХОЗЛ, інвалідизації та смертності 

від цього захворювання залишаються високими як у світі, так і в Україні. 

Прогноз збереження великої кількості хворих на ХОЗЛ актуальний через 

велику кількості курців, зростання та старіння популяції, пізнью маніфестацію 

симптомів, відсутність ефективних методів лікування, наявність коморбідної 

патології, відсутність належної політики профілактики та доступу до 

лікування та реабілітації пацієнтів.  

 

 

1.2. Вплив системних ефектів та коморбідних захворювань у разі ХОЗЛ 

на вибір стратегії реабілітації 

 

Хронічне обструктивне захворювання легень часто супроводжується 

іншими захворюваннями і синдромами. Ураховуючи велику кількість таких 

патологічних станів, симптомів, синдромів та захворювань, питання їх 

патогенетичних зв’язків із основним захворюванням та взаємозв’язків між 

собою залишається не до кінця розв’язанним для науковців та практиків сфери 

охорони здоров’я. Важливим є розуміння чи є захворювання супутнім, 

фоновим чи патогенетично зв’язаним. Від цього залежить не тільки правильне 

формулювання діагнозу, статистична реєстрація захворюваності, але і 

терапевтичний підхід до лікування та реабілітації. 

Із розвитком фундаментальної та клінічної медицини з’являються дані 

про наявність спільних патогенетичних механізмів у розвитку і перебізі ХОЗЛ 
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та інших клініко-лабораторних проявах, які раніше вважалися самостійними і 

незалежними від наявної легеневої патології. На теперішній час багато 

позалегеневих ознак і захворювань, які раніше вважалися супутніми 

захворюваннями інтерпретуються, як системні прояви ХОЗЛ. 

Власне, фахівці розрізняють системні прояви та коморбідні 

захворювання у разі ХОЗЛ [27]. Важливо розуміти, що немає єдиної думки 

щодо розділу та класифікації, що є системними проявами ХОЗЛ, що істинною 

коморбідністю, а що є прямим ускладненням. 

У теперішній час можна говорити, що основними системними 

проявами ХОЗЛ є артеріальна гіпертензія, втрата м’язової маси («кахексія»), 

порушення функції скелетних м’язів (зокрема дихальних), остеопороз, анемія, 

підвищений ризик серцево-судинних захворювань [44]. 

До коморбідних захворювань, які часто є присутніми у пацієнтів із 

ХОЗЛ, належать серцево-судинні захворювання, алергічна хвороба, депресія, 

гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ), діабет, когнітивні 

порушення, рак легенів, метаболічний синдром, ожиріння, апное сну. 

Усю складність розвитку ХОЗЛ та зв’язку із супутніми 

захворюваннями [509] (рис. 1.1) важливо розуміти для врахування та 

комплексного підходу до планування стратегії та тактики реабілітації. За 

наявності виражених системних проявів чи коморбідних захворювань слід 

уможливлювати 1) додавання у процес реабілітаційного обстеження 

додаткових інструментів оцінювання (наприклад, для оцінювання когнітивних 

функцій чи індексу коморбідності Чарльсон); 2) корекцію усіх компонентів 

програми легеневої реабілітації (наприклад, зменшення інтенсивності 

виконання фізичних навантажень до максимально допустимих для супутнього 

захворювання, якщо воно є нижчим, ніж рекомендоване для ХОЗЛ); 3) 

виявлення прогалин у знаннях про ХОЗЛ та додавання навчальних тем 

стосовно значних супутніх захворювань у освітню програму; 4) оцінювання 

рівня впливу на активність та участь пацієнта із ХОЗЛ супутнього 

захворювання та визначення додаткових можливих бар’єрів, пов’язаних із 
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ним; 5) передбачення впливу на ефективність реабілітації та скоректування 

реабілітаційного прогнозу (наприклад, розуміти, що наявність депресії 

погіршує очікувані результати легеневої реабілітації); 6) урахування під час 

розроблення рекомендацій для самоменеджменту та спостереження після 

завершення програми легеневої реабілітації. 

 

Рис. 1.1. Розвиток та взаємозв’язок ХОЗЛ із супутніми захворюваннями 

(доповнено на основі Hillas G. et al, 2015) [373]  

 

Фізична терапія та програми легеневої реабілітації повинні 

враховувати усі ці прояви та захворювання, їх вплив на вибір втручань, фахівці 

повинні передбачати корекцію у доборі інструментів оцінювання та виборі 

реабілітаційних заходів, очікувань їх ефективності. 

Для ХОЗЛ характерні важкі респіраторні симптоми, зокрема задишка, 

кашель, збільшення продукування мокроти. У пацієнтів із ХОЗЛ часто значно 

знижений рівень функціонування та фізична працездатність, виникають 

рецидивні інфекції, які спричиняють загострення основного захворювання та 

вимагають госпіталізації [641, 760]. 
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Локальне запалення дихальних шляхів внаслідок впливу 

ушкоджувальних частинок (наприклад, тютюнового диму), спричиняє 

руйнування паренхіми легень. Дані свідчать про зростання локальних 

запальних процесів, що передують і спричиняють системний характер 

пошкодження [282]. 

Хронічне обструктивне захворювання легень характеризується 

персистувальним обмеженням швидкості повітряного потоку і хронічним 

запаленням респіраторного тракту. Однак ХОЗЛ – це не локальне 

захворювання, воно має чітко виражені системні прояви [104]. Для 

обґрунтування ФТ необхідні глибокі теоретичні знання про патогенетичні 

механізми ХОЗЛ, бо лише такий підхід дасть змогу індивідуалізувати й 

оптимізувати реабілітаційну програму. Індивідуалізований підхід до ФТ 

хворих визначається фенотипом патології, типом, вираженістю й 

інтенсивністю запалення. 

За даними літератури останніх п’яти років кількість системних проявів 

і коморбідних станів у разі ХОЗЛ уже сягає більше двадцяти. Насамперед це 

патологія серцево-судинної системи (атеросклероз, ішемічна хвороба серця, 

аритмії, вади клапанів серця, серцева недостатність, гіпертонічна хвороба), 

дисфункція скелетних мязів, саркопенія, ожиріння, остеопороз, остеоартроз, 

рак легень, метаболічний синдром, цукровий діабет другого типу, 

бронхоектатична хвороба, глухота, гіпертрофія передміхурової залози, цироз 

печінки, хронічні захворювання шкіри, хвороба Паркінсона, анемія, тривожні 

стани, депресія, когнітивні розлади [3, 27, 40, 68, 132, 338]. За даними 

Н. І. Дехтяр [27] у 50 % пацієнтів із ХОЗЛ, старших за 65 років, зареєстровано 

більше ніж три коморбідні стани (мультиморбідність), у 47 % – більше ніж два 

стани і лише у 3 % хворих коморбідні стани відсутні.  

Ключову роль у розвитку коморбідності під час ХОЗЛ має системне 

запалення низької інтенсивності (СЗНІ, low grade inflammation) [548, 554]. 

Постулат про провідну роль СЗНІ як основного патофізіологічного механізму 

хронічної патології визнано важливим досягненням XXI століття [225]. 
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Системне запалення низької інтенсивності має ознаки хронічного 

системного стерильного запалення (розвивається за відсутності інфекції у 

результаті аутоімунних або інших процесів), його вважають реакцією імунної 

системи на персистувальні пошкоджувальні стимули. Ключовими цитокінами 

в розвитку й підтриманні хронічного запалення дихальних шляхів під час 

ХОЗЛ є такі медіатори, як інтерлейкін-1β (IL-1β), інтерлейкін-8 (IL-8), фактор 

некрозу пухлини α (TNF-α) та інтерлейкін-6 (IL-6). З прогресуванням ХОЗЛ 

інтенсивність системної запальної реакції зростає, про що свідчить збільшення 

рівня прозапальних медіаторів і активованих імунних клітин у крові хворих 

при тяжкому перебігу ХОЗЛ [161]. 

Фізична активність і навіть одне заняття фізичними вправами можуть 

змінювати рівень цитокінів в організмі людини. Програми легеневої 

реабілітації, в основі яких лежать фізичні навантаження аеробного й силового 

характеру, розтяг м’язів та дихальні вправи визнано ефективними для 

підвищення рівня функціонування пацієнтів із ХОЗЛ. Утім, інформація про 

зміну рівня цитокінів в організмі у відповідь на фізичні навантаження різного 

спрямування у пацієнтів із ХОЗЛ на сьогодні досить суперечлива; не 

достатньо вивченим є питання, що стосується запальної відповіді на фізичне 

навантаження в пацієнтів із різним ступенем ХОЗЛ.  

У 2010 році група міжнародних експертів визнала основним 

пріоритетом респіраторної медицини вивчення фенотипів ХОЗЛ [5, 62, 67, 

361]. Власне, сучасні підходи до розуміння системного запалення низької 

інтенсивності під час ХОЗЛ дають змогу оцінити вплив фізичних вправ на 

статус запалення та персоніфікувати фізичну терапію цієї групи пацієнтів. Це 

необхідно, щоб максимально індивідуалізувати підходи до профілактики, 

лікування, реабілітації та поліпшення якості життя пацієнта, зокрема 

враховувати і прогнозувати вплив фізичного навантаження на запальну 

відповідь хворого. 

Незважаючи на те, що діагностування ХОЗЛ, вибір терапії, оцінювання 

її ефективності ґрунтуються насамперед на ступені обмеження швидкості 
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повітряного потоку (зокрема, показника об’єму форсованого видиху за першу 

секунду, ОФВ1), на сьогодні визнано, що ОФВ1 не дає змоги відобразити 

повною мірою складність патологічних процесів на клінічному, клітинному і 

молекулярному рівнях [128, 130, 337]. 

Таким чином, упродовж останніх декількох років можна спостерігати 

постійне зростання інтересу до біомаркерів ХОЗЛ. Ідеальний біомаркер 

повинен відповідати таким умовам: 1) бути специфічним, щоб встановити 

патологію легень; 2) відтворюваним; 3) легким у проведенні, щоб оцінювати 

велику кількість пацієнтів; 4) чутливим [218, 669]. Матеріалом для оцінювання 

біомаркерів у хворих ХОЗЛ можуть бути різні біологічні тканини й рідини, 

зокрема кров, сеча, біоптати слизової оболонки бронхів, мокротиння, повітря, 

що видихають, та конденсат видихуваного повітря [781]. Використання 

біомаркерів, отриманих під час проведення бронхоскопії, аналіз біоптатів і 

бронхоальвеолярної лаважної рідини обмежені через інвазивність процедури. 

Біомаркери в повітрі, що видихається, можуть бути недостатньо чутливі та 

специфічні [218]. Водночас неоднорідність ХОЗЛ, що характеризується 

наявністю декількох фенотипів, наявність коморбідних станів є основною 

перешкодою для встановлення єдиного біомаркера при цьому захворюванні 

[361]. 

У розвитку СЗНІ беруть участь клітини (моноцити 1-го та 2-го типів, 

Т-регуляторні лімфоцити (Treg), ендотеліоцити, адипоцити, міоцити), 

гуморальні фактори (цитокіни IL-1 β, IL-6, IL-8, IL-10, TNF-α, молекули адгезії, 

адипокиніни, міокіни, лептин тощо), гормони (кортизол, адреналін). 

Регуляція системного запалення при ХОЗЛ забезпечується великою 

кількістю розчинних медіаторів. Серед них можна виокремити групу 

цитокінів – регуляторних білків, що утворюють складну мережу взаємодії [28, 

71, 129, 162, 163, 185, 220, 701]. 

Загалом, для осіб із важким перебігом ХОЗЛ характерні зміни в 

«статусі запалення», зокрема вони мають підвищений рівень IL-6 та зниження 

показника IL-10 [185]. У пацієнтів із ХОЗЛ рівень IL-6 обернено пропорційно 
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корелює із ОФВ1 [156]; збільшення IL-6 у пацієнтів із ХОЗЛ пов’язано з 

підвищеною смертністю, а також зі зниженою здатністю витримувати фізичні 

навантаження [301]. Підвищений базальний рівень IL-6 у пацієнтів із ХОЗЛ 

можна вважати ознакою несприятливого прогнозу.  

Хронічне обструктивне захворювання легень характеризується 

переважанням прозапального цитокіну – фактора некрозу пухлини альфа 

(TNF-α) та зниженою здатністю до секреції цитокінів із властивостями, 

пов’язаними з інгібуванням реакцій Т-клітин (протизапальних цитокінів), 

таких як інтерлейкіни IL-10 та IL-4 [482]. Підвищений рівень цитокінів IL-6, 

IL-8 і зниження концентрації IL-4 в сироватці крові хворих із тяжким 

перебігом ХОЗЛ є негативною прогностичною ознакою, що свідчить про 

порушення регуляторної функції цитокінів та підтримання запального 

процесу в дихальних шляхах [1].  

Значення IL-8 та інших цитокінів (TNF-α, гамма-інтерферон), що 

виявляються у мокротинні, змивах із бронхів, рідини бронхоальвеолярного 

лаважу і сироватці крові у хворих на ХОЗЛ зберігаються високими на різних 

стадіях захворювання. Найвищий рівень IL-8 в сироватці крові був під час 

третьої стадії захворювання та становив 28,69 ± 2,92 пг/ мл (p<0,005), однак 

дослідники відзначали зниження цього показника в сироватці крові під час 

четвертої стадії – 16,2 ± 1,04 пг /мл (p<0,005) [28]. На думку авторів, такі 

відмінності можуть бути пов’язані із застосуванням системних і топічних 

стероїдів у хворих. 

За даними літератури, під час вивчення інтерлейкіну-1β (IL-1β), IL-6 і 

TNF-α в сироватці крові у хворих на ХОЗЛ з нормальним і підвищеним 

систолічним тиском у легеневій артерії встановлено тісний взаємозв’язок між 

значеннями IL-6, TNFα і підвищеним тиском у легеневій артерії, що свідчило 

про більш тяжкий перебіг захворювання [71]. 

На думку Є.Ю. Трушиної та співавт., з підвищенням продукції IL-6 і 

IL-8 можуть бути пов’язані процеси ремоделювання бронхів і розвиток 

незворотньої обструкції, що також є важливим фактором патогенезу ХОЗЛ 
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[720]. Продукування цитокінів визначає не тільки активність запального 

процесу, але і його тип, зумовлює фенотип патології (нейтрофільний чи 

еозинофільний фенотип), а високі значення IL-6 і IL-8 підтверджують їхню 

роль у ремоделюванні бронхів та спричиняють незворотню обструкцію за цієї 

патології [720]. 

Одним з ключових цитокінів, залучених до патогенезу ХОЗЛ є IL-6; 

його рівень у крові пацієнтів із ХОЗЛ значно підвищується порівняно зі 

здоровими людьми [9, 16, 156, 671]. Інтерлейкін-6 є одним із білків 

міжклітинної взаємодії (цитокінів), що виділяється у разі запалення. Він має 

різноманітний й дуже істотний вплив на органи і системи організму: кров, 

печінку, імунну та ендокринну системи, а також на обмін речовин. Зокрема, 

IL-6 діє як потужний активатор гіпоталамо-гіпофізарно-надниркової системи, 

а глюкокортикоїди регулюють його секрецію за принципом негативного 

зворотного зв’язку. IL-6 значною мірою стимулює секрецію соматотропного 

гормону, пригнічує секрецію тиреотропного гормону і знижує концентрацію 

ліпідів у крові. Крім того, секреція IL-6 посилюється під впливом стресу і 

регулюється катехоламінами за принципом позитивного зворотного зв’язку. 

Введення IL-6 викликає лихоманку, анорексію і слабкість. Підвищення рівня 

IL-6 в крові спостерігається у разі синдрому відміни кортикостероїдів, а також 

під час важких запальних процесів, інфекцій, травм, тобто станів, коли може 

порушуватися секреція вазопресину (антидіуретичного гормону). Крім того, 

вміст IL-6 в крові підвищується за захворювань із вираженим запальним 

компонентом, наприклад ревматоїдному артриті. Естрогени й андрогени 

пригнічують дію IL-6; він відіграє ключову роль у патогенезі остеопорозу з 

підвищеною резорбцією кісткової тканини (наприклад, спостерігається у разі 

дефіциту статевих стероїдних гормонів або гіперпаратиреозі). 

Рекомбінантний IL-6 людини можна використовувати як діагностичний тест 

для оцінювання функціональної цілісності гіпоталамо-гіпофізарно-

надниркової системи [574].  
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IL-6 є не тільки маркером запалення дихальних шляхів, але й 

предиктором потенційного пошкодження епітелію легень, що зумовлює 

ремоделювання бронхіального дерева і втрату еластичності епітеліальної 

тканини [220]. Цей феномен відіграє значущу роль у розвитку емфіземи легень 

і прогресуванні патофізіологічних процесів у хворих з ХОЗЛ. Слід зазначити, 

що цей показник зростає з прогресуванням легеневої патології і корелює зі 

ступенем запалення нижніх дихальних шляхів і зниженням легеневої функції 

[13, 156, 288, 657, 748]. Таким чином, концентрацію IL-6 можна вважати 

маркером системного запалення під час ХОЗЛ.  

IL-6 – плейотропний цитокін, що володіє як про-, так і 

протизапальними властивостями [631]. Його продукуєть імунні клітини 

(макрофаги, нейтрофіли, дендритні і огрядні клітини, В- і Т-лімфоцити) і 

неімунні клітини (фібробласти, епітеліальні і ендотеліальні клітини тощо) 

[377]. Дія IL-6 на клітину-мішень залежить від типу передачі сигналу 

(сигналінгу). Виокремлено три типи IL-6 сигналінгу: класичний, кластерний і 

транссигналінг [368, 608, 651, 778]. На початкових стадіях запалення IL-6 

функціонує як медіатор, що передає сигнал про ушкодження тканин організму. 

У разі ХОЗЛ пошкодження локалізовані в тканині легень і малих дихальних 

шляхів. Під час потрапляння патогенів або компонентів сигаретного диму в 

респіраторний тракт відбувається активація Toll-подібних рецепторів (TLR), 

розташованих на епітеліальних клітинах легень і макрофагах. Показано, що 

найбільш важливу роль у розвитку запалення під час ХОЗЛ мають TLR2 і 

TLR4 [717]. Запуск TLR сигнального шляху призводить до посилення 

транскрипції мРНК прозапальних цитокінів, зокрема і IL-6, у цих клітинах. 

Окрім епітеліальних клітин, інші структурні клітини легень (ендотеліальні 

клітини, фібробласти) також беруть участь у продукції IL-6 у відповідь на 

подразнення. Після того як IL-6 синтезується при локальному ураженні 

легеневої тканини, він переміщається в кровоплин, впливаючи системно на 

організм [706]. IL-6 має вирішальне значення для залучення лейкоцитів у 

ділянку запалення під час ХОЗЛ, оскільки зумовлює синтез необхідних 
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хемокінів ендотеліальними клітинами внаслідок транссигналінгу. Таким 

чином, IL-6 забезпечує перехід від вродженого до адаптивного імунітету 

шляхом активації транссигналінгу в ендотеліальних клітинах легень і сприяє 

хронічному запаленню у разі ХОЗЛ. За наявності достатньої кількості 

розчинної форми рецептора, IL-6 може безпосередньо впливати на функцію 

структурних клітин легень (фібробластів, епітеліальних, ендотеліальних і 

гладком’язових клітин) [628]. 

Кілька дослідницьких груп повідомили про патологічну роль IL-6 у 

розвитку емфіземи як одного з клінічних синдромів ХОЗЛ. Було встановлено, 

що рівень IL-6 у крові пацієнтів із ХОЗЛ сильно корелює з розвитком емфіземи 

[195] внаслідок підвищеного продукування IL-6 клітинами легень та 

спричинення посиленого апоптозу альвеолярних клітин [638]. 

Значення різних типів IL-6 сигналінгу в розвитку системного запалення 

під час ХОЗЛ: 1) IL-6 через транссигналінг стимулює в ендотеліальних 

клітинах легеневих судин синтез хемокінів, необхідних для залучення 

макрофагів і Т-клітин у вогнище запалення і тим самим призводить до 

запалення в тканині легень [628, 672]; 2) діючи на фібробласти легень, 

викликає посилення їх проліферації і синтезу білків позаклітинного матриксу, 

що призводить до фіброзу легень [303, 608]. Вплив на гладкі м’язи легень 

проявляється експресією генів, що беруть участь у регуляції імунної відповіді 

і ремоделюванні дихальних шляхів [631]. 

Дія IL-6 на наївні Т-хелпери через класичний транссигналінг викликає 

пригнічення розвитку Т-регуляторних клітин, а через кластерний сигналінг 

зумовлює розвиток Th17-клітин і через ці механізми призводить до зриву 

імунологічної толерантності і прогресування ХОЗЛ [16, 252, 273, 368, 377, 424, 

444, 756]. Запуск протизапальних та регенеративних процесів IL-6 здійснює 

через вплив на дендритні клітини та макрофаги 2-го типу, хоча механізм 

транссигналінгу у цьому випадку не з’ясований [628]. 

Таким чином, на сьогодні день IL-6 вважають біомаркером системного 

запального процесу при ХОЗЛ, що має досить широкий спектр дії.  
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Скорочення скелетних м’язів сприяє продукції та виділенню IL-6, який 

також важливий у регуляції вісцеральної маси жирової тканини людини. 

Також IL-6 відповідає за спрямкування природних клітин-кілерів до 

пухлинної ділянки під час фізичних навантажень, що обумовлює протиракові 

ефекти зумовлені фізичними вправами.  

За даними Німмо М.А. зі співавт. [549] фізичні вправи можуть 

зменшити системне низькоінтенсивне запалення, зокрема у разі ХОЗЛ. Однак 

саме тип фізичних вправ значно впливає на результати. Так, аеробні 

тренування середньої та високої інтенсивності, що перевищують 70 % 

максимальної аеробної здатності, мають переваги та позитивно впливають на 

протизапальний ефект. Порівняння ефективності силових та аеробних 

фізичних тренувань виявило, що більш значному зниженню рівня TNF-α, IL-

2, IL-4, IL-6 та С-реактивного білка сприяли тримісячні заняття, що містили 

аеробні вправи [122]. Ці висновки зроблено і в інших дослідженнях [123]. 

Аналіз впливу фізичних вправ та легеневої реабілітації на статус 

запалення у пацієнтів із ХОЗЛ представлено невеликою кількістю публікацій. 

Зокрема, фізичне навантаження у вигляді 6-хвилинного тесту ходьби 

підвищувало рівень прозапальних цитокінів IL-6, IFN-γ і TNF-α. Найбільше 

зростання рівня IL-6 у сироватці крові відзначали у пацієнтів із важким 

перебігом ХОЗЛ [282]. Окрім того, порівняння результатів до і після тесту 

виявило, що рівень IL-4 значно збільшився в осіб, які мали дуже важкий 

перебіг ХОЗЛ. Разом із результатами щодо IL-6 це може вказувати на 

важливий протизапальний ефект обраного фізичного навантаження для цієї 

групи. 

Дослідження впливу 11-хвилинного навантаження середньої 

інтенсивності на велоергометрі виявило підвищення рівня TNF-α в пацієнтів 

із ХОЗЛ, які не займалися фізичними вправами [612]. Однак у тих самих 

пацієнтів після 8 тижнів щоденних тренувань із використанням цього 

навантаження рівень TNF-α у сироватці крові залишався незмінним, що 

свідчить про потенційний протизапальний ефект фізичного тренування. 



51 
 

Дослідження впливу 3-тижневої програми легеневої реабілітації на 

рівень ІL-6 виявив зростання цього показника, порівняно з пацієнтами, які не 

виконували фізичного навантаження [641]. Це узгоджується з дослідженнями, 

проведеними серед здорових осіб. Так, рівень IL-6 у сироватці крові здорових 

осіб збільшується у відповідь на один сеанс фізичних вправ [426, 586, 691], за 

умови регулярного фізичного навантаження відбувається зниження базового 

рівня IL-6 у сироватці крові [272, 641, 684]. Після 24 тижнів занять фізичними 

вправами рівень IL-6 знижується суттєво [324, 665]. 

Дещо відмінні результати виявили інші групи вчених. Так, дослідники 

вивчали вплив 8-тижневої програми домашньої легеневої реабілітації та 

виявили зниження рівня IL-8 у сироватці крові пацієнтів, але таку тенденцію 

не спостерігали для IL-6 [276]. 

Окрім сироватки крові, маркери запалення (IL-6 та IL-8) також 

вивчають у мокроті. Сзцегіелніак Й. зі співавт. [702] виявили зниження рівня 

IL-8 у мокроті пацієнтів із ХОЗЛ після 20 сеансів фізичної терапії та 

підтвердили, що фізичні вправи також корисні для зменшення місцевого 

запалення. 

Отже, регуляція системного запалення під час ХОЗЛ забезпечується 

великою кількістю розчинних медіаторів. Найбільш вивченими у пацієнтів із 

ХОЗЛ та такими, що можуть бути біомаркерами, є IL-1β, IL-6, IL-8, IL-10, TNF-

α. Зокрема, підвищений рівень цитокінів IL-6, IL-8 і зниження концентрації IL-

4 в сироватці крові хворих із тяжким перебігом ХОЗЛ є негативним 

прогностичним фактором, що свідчить про порушення регуляторної функції 

цитокінів та приздодить до підтримання запального процесу в дихальних 

шляхах. 

Доведено регуляторний вплив фізичних вправ і програм легеневої 

реабілітації на рівень і співвідношення прозапальних та протизапальних 

цитокінів у плазмі крові пацієнтів із ХОЗЛ. Низка досліджень вказує на 

перевагу аеробних занять для цієї групи пацієнтів. 
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1.2.1. Системні ефекти хронічного обструктивного 

захворювання легень 

Хронічне обструктивне захворювання легень характеризується 

насамперед наявністю обмеження повітряного потоку внаслідок запалення 

дихальних шляхів та їх ремоделювання, часто пов’язаного з руйнуванням 

паренхіми та розвитком емфіземи. Локальне запалення дихальних шляхів 

зазвичай набуває системного характеру, при якому змінюється запальний 

процес та виникають системні позалегеневі прояви [56]. У зв’язку з цим, хоча 

спочатку ХОЗЛ вважалося захворюванням лише легень, на теперішній час 

визнано, що додаткові хронічні стани та супутні захворювання відіграють 

головну роль у перебігу захворювання та головним чином зумовлюють 

важкість захворювання, впливаючи на його прогноз і смертність [160, 275, 

668]. У багатьох пацієнтів захворювання пов’язане з декількома системними 

проявами, які можуть кумулятивно призвести до порушення функціонування, 

погіршення задишки, зниження якості життя та підвищення ризику смертності 

[160]. 

Системне запалення, характерне для ХОЗЛ як під час загострень, так і 

при стабільному перебігу, проявляється збільшенням у периферичній крові 

кількості лейкоцитів, рівня С-реактивного білку та фібриногену, цитокінів, 

таких як інтерлейкін IL-6 та фактор некрозу пухлини (TNF-α) [318]. Хоча все 

ще суперечливим є відповідь на питання, чи системне запалення низької 

інтенсивності є наслідком локального запалення легень [132], чи це системне 

запалення призвело до виникнення ХОЗЛ [160]. Зокрема, відсутність кореляції 

між значеннями TNF-α та IL-8 у індукованій мокроті та плазмі дає змогу 

припустити, що системне запалення під час ХОЗЛ у досліджуваних пацієнтів 

не пов’язане із запаленням легень [379, 744]. Хоча запалення, безумовно, є 

однією з найважливіших особливостей ХОЗЛ, питання достатності локального 

запалення для ініціації системного впливу чи необхідності додаткового 

патогенетичного впливу залишається нерозв’язаним. 
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Позалегеневі прояви ХОЗЛ пов’язані з наявністю хронічного 

системного запалення. Хронічне системне запалення – це типовий 

мультисиндромний патологічний процес, що розвивається за системного 

ушкодження і характеризується тотальною запальної реактивністю 

ендотеліоцитів, плазмових і клітинних факторів крові, сполучної тканини, а на 

заключних етапах – і мікроциркуляторних розладів у життєво важливих 

органах й тканинах [15, 110]. 

Основними позалегеневими проявами ХОЗЛ є зниження м’язової маси 

та індексу маси тіла (ІМТ), порушення функції скелетних м’язів (зокрема 

дихальних м’язів), остеопороз, анемія, артеріальна гіпертензія. 

Зниження м’язової маси та індексу маси тіла. Слабкість скелетних 

м’язів є одним з основних системних наслідків ХОЗЛ, що часто 

супроводжується втратою знежиреної маси [131]. Останніми десятиліттями 

велику увагу приділяють одному з системних проявів ХОЗЛ – дисфункції 

скелетних м’язів, яка характеризується прогресуванням атрофії з втратою 

м’язової сили і маси [132, 250, 304]. Власне лише атрофія скелетних м’язів 

виявляється у 30–40% хворих на ХОЗЛ [21]. Згодом наростання втоми, 

слабкості, атрофії дихальних м’язів асоціюються з виникненням задишки, 

зниженням здатності витримувати фізичне навантаження, збільшенням 

гіпоксії, синдромом апное у сні та високою летальністю [331].  

Дисфункція усіх скелетних м’язів [344, 360, 390] проявляється навіть 

на початковій стадії захворювання, коли зменшення ОФВ1 може ще клінічно 

не проявлятися [637]. Механізми цих дисфункцій є багатофакторними, 

внаслідок чого якісні зміни й наслідки для дихальних та периферичних м’язів 

мають свої особливості [344].  

На скелетні м’язи припадає близько 40–50 % від загальної маси тіла 

людини із нормальною масою тіла. Однак багато гострих та хронічних 

захворювань призводять до втрати м’язової маси внаслідок розпаду м’язових 

білків. У разі гострих захворювань, таких як множинна травма і сепсис, ця 

втрата зазвичай велика і настає швидко. За таких хронічних захворювань, як 
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ХОЗЛ, втрата м’язової маси відбувається повільніше. Дуже повільна, але 

істотна втрата м’язової маси відбувається також під час старіння (саркопенія). 

Функція та структура скелетних м’язів у пацієнтів із ХОЗЛ змінені. 

Атрофія скелетних м’язів, що виявляється під час ХОЗЛ характерна для 

м’язових волокон другого типу (IIA / IIx) [341]. Ці порушення впливають на 

погіршення дихальної функції, неможливості витримувати фізичне 

навантаження, підвищенням ризику повторної госпітацізації, смертності та 

збільшеним використання ресурсів охорони здоров’я [526].  

Порушення функції скелетних м’язів. Периферичні м’язи. 

Патофізіологічні механізми ХОЗЛ призводять до таких структурних змін 

периферичних м’язів: зниження активності ключових окисних ферментів, 

зниження васкуляризації м’язів, мітохондріальної дисфункції, зміни 

співвідношення волокон І та ІІ типу в бік збільшення кількості останніх. 

Дослідження периферичних м’язів вказують на низький 

мітохондріальний та окиснювальний потенціал м’язів, що є ключовою 

особливістю ХОЗЛ і відіграє основну роль за вкрай низької здатності 

витримувати фізичні навантаження. Гіпотезами, які висувалися для пояснення 

такого стану м’язів були відсутність (чи значне зниження фізичного фізичної 

активності) та окиснювальний стрес. Однак Конокхова Я. зі співавт. 

представили вагомі докази того, що низький м’язовий окисний потенціал є 

наслідком патофізіологічних механізмів розвитку ХОЗЛ, а не просто 

наслідком малорухливого способу життя [443].  

Такі зміни в скелетних м’язах мають виражені клінічні наслідки у 

вигляді зниженої фізичної активності, можливості витримувати фізичне 

навантаження, рівня якості життя та частих загострень ХОЗЛ. 

Хоча дослідження периферичних м’язів переважно стосуються нижніх 

кінцівок [344, 360, 692], у низці досліджень вказано, що сила верхніх кінцівок 

теж знижується [344, 390]. Це погіршує здійснення повсякденних дій та, 

відповідно, якості життя. 
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Цілком прогнозованими є результати дослідження постурального 

контролю осіб із ХОЗЛ. Науковці довели порушення балансу у вказаних 

пацієнтів із помірною кореляцією погіршення координації та балансу [562] зі 

ступенем обструкції та вищим ризиком падінь [637]. 

Дихальні м’язи. Досліджено, що у пацієнтів із ХОЗЛ спостерігається 

дисфункція дихальних м’язів. Задишка є найбільш визначальним симптомом, 

який корелює зі ступенем інвалідизації пацієнтів із ХОЗЛ. Гіперкапнічна 

дихальна недостатність унаслідок інспіраторної м’язової слабкості [172] 

асоціюється зі ступенем захворювання даної категорії пацієнтів [800], а 

максимальний тиск на вдиху є незалежним визначальним чинником 

тривалості життя пацієнтів із ХОЗЛ [347]. Ці дослідження підкреслюють 

важливість дослідження особливості роботи та дисфункції дихальних м’язів у 

пацієнтів із ХОЗЛ. Останніми роками особливу увагу приділено вивченню 

основних причин інспіраторної м’язової слабкості при ХОЗЛ. Більшість 

досліджень, які стосуються чинників, що призводять до розвитку слабкості 

інспіраторної мускулатури у разі ХОЗЛ, були зосереджені на діафрагмі, 

головним чином через те, що діафрагма є основним м’язом вдиху. 

Інвазивне оцінювання діафрагми людини сприяло поглибленню 

розуміння патогенезу слабкості діафрагми під час ХОЗЛ. Існує велика 

кількість робіт, де описані змінені функціональні, структурні та метаболічні 

характеристики в біоптатах діафрагми пацієнтів із ХОЗЛ [463, 527, 569, 572]. 

Важливо, що частина цих змін, які відбуваються вже на початку розвитку 

захворювання [283, 571], виявляють сильну негативну кореляцію з силою 

дихальної мускулатури [167]. Це вказує на концепцію, в якій патогенез 

дисфункції м’язів вдиху під час ХОЗЛ пов’язаний із клітинними та 

молекулярними змінами в діафрагмі і відбувається набагато раніше, ніж 

передбачалося раніше. 

Клітинні та молекулярні зміни діафрагми у разі ХОЗЛ. Останнього 

десятиліття було опубліковано кілька досліджень, щодо порівняльних біопсій 

діафрагми здорових людей та пацієнтів із ХОЗЛ. Ці дослідження дали змогу 
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краще зрозуміти вплив ХОЗЛ на роботу дихальних м’язів, зокрема, оцінити 

функціональні, структурні та метаболічні зміни волокон діафрагми хворих на 

ХОЗЛ. 

У людей з нормальною функцією легень діафрагма складається з 

відносно високої частки (близько 50 %) волокон типу I, порівняно з волокнами 

типу IIa (близько 30 %) та IIx (20 %) [512, 522]. 

У хворих на ХОЗЛ діафрагма працює з підвищеним навантаженням 

через обмеження повітряного потоку та зміни форми грудної клітки внаслідок 

легеневої гіперінфляції. Було висунуто гіпотезу, що збільшене навантаження 

імітує тренування витривалості діафрагми у цих пацієнтів. Відповідно до 

цього, виявляють збільшення кількості волокон типу I у діафрагмі хворих із 

важкою ХОЗЛ, тоді як частка швидких волокон (тип II) є меншою [461]. Ці 

результати підтверджено іншими дослідженнями у пацієнтів з усіма 

ступенями ХОЗЛ [545, 546, 567, 622]. Перехід від волокон типу II до волокон 

типу I у пацієнтів із ХОЗЛ вважається сприятливим, оскільки забезпечує 

більшу стійкість діафрагми до втоми [461]. 

Атрофія діафрагми. М’язова атрофія визначається як втрата м’язової 

тканини, що є наслідком дисбалансу між синтезом білка і його деградацією 

через патологічні зміни. Атрофія характеризується зменшенням вмісту білка 

та площі поперечного перерізу клітковини, що призводить до зменшення 

генерування м’язом сили. Власне атрофія волокон діафрагми часто 

трапляється під час різних досліджень у пацієнтів із важким перебігом ХОЗЛ. 

У пацієнтів із важким перебігом ХОЗЛ відзначається зменшена площа 

поперечного перерізу м’язів діафрагми порівняно зі здоровими особами [461, 

644]. Існують повідомлення про зменшення площі поперечного перерізу у 

пацієнтів із ХОЗЛ у діафрагмальних волокнах переважно І типу [460]. 

Водночас, на відміну від пацієнтів із важкими стадіями ХОЗЛ, зменшення 

площі поперечного перерізу волокон діафрагми не виявлено у пацієнтів із 

легким та середнім рівнем ХОЗЛ [283, 383, 566]. Зазначено, що у пацієнтів із 
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ХОЗЛ атрофія розвивається не тільки в основних дихальних м’язах, а також і 

в м’язах на периферії [342, 649]. 

Існують думки, що атрофія посмугованих м’язів є наслідком посилення 

протеолізу, а не зниження синтезу білків [387]. Втрата міозину, посилене 

саркомерне ушкодження та окиснювальний стрес є дезадаптаційними змінами 

в діафрагмі пацієнтів із ХОЗЛ [167, 463, 477], що суттєво впливає на 

скорочувальну здатність скоротливих волокон діафрагми. Пацієнти з важким 

перебігом ХОЗЛ генерують лише 60 % середньої максимальної 

трансдіафрагмальної сили порівняно з людьми з нормальною функцією легень 

[573], що призводить до зниження функції дихання загалом. Низка із цих 

патологічних змін наявні вже на ранніх стадіях захворювання, що не погіршує 

функціональність пацієнтів у повсякденній діяльності в цей період. Результати 

клітинних і молекулярних досліджень вказують на те, що силові показники, а 

не втома є головним обмежувальним фактором для роботи дихальних м’язів 

під час ХОЗЛ [570]. Із прогресуванням захворювання зазначені дисфункції 

дихальних м’язів компенсуються підвищеною активністю дихальних м’язів-

синергістів [505, 572], зокрема грудинно-ключично-соскоподібними, 

драбинчастими, зовнішніми міжреберними м’язами. 

Підтверджено, що активність зовнішніх міжреберних м’язів є більшою 

у пацієнтів із важким перебігом ХОЗЛ порівняно з пацієнтами з легким 

перебігом [419]. Рівень впливу зазначених компенсацій на структурний склад 

додаткових дихальних м’язів є дискусійним. Є відомості, що в пацієнтів із 

важкими ступенями ХОЗЛ відбувається заміщення волокон міжреберних 

м’язів з II типу на I тип [462]. Натомість інші дослідження не підтверджують 

цю думку, а автори повідомляють, що цього не відбувається навіть у пацієнтів 

із середньою та тяжкою формою ХОЗЛ [622, 650]. 

Окрім того, у пацієнтів зі збільшеним грудним кіфозом відзначено 

зменшену рухливість діафрагми [339]. До кінця не встановлено послідовність 

змін: чи порушення функції дихання призводить до зміни постави, чи 

порушення постави незалежно від причини спричиняє порушення рухливості 



58 
 
діафрагми [647]. Зазначені структурні і функціональні зміни визначають 

функціональність пацієнта, оскільки знижують діафрагмальну рухливість та 

зумовлюють збільшення задишки після навантаження та обмеження фізичних 

можливостей [581]. 

Дисфункції м’язів нижніх кінцівок у пацієнтів із ХОЗЛ. Окрім 

патологічних змін в основних і додаткових дихальних м’язах, у пацієнтів із 

ХОЗЛ спостережено низку системних змін, які пов’язані із дисфункцією м’язів 

кінцівок. У пацієнтів з ХОЗЛ спостерігається зменшення показників м’язової 

сили та витривалості (особливо в нижніх кінцівках) [425]. Зазначені системні 

зміни стають ще більш вираженими в періоди загострення патології.  

Хронічне куріння тютюну може стати одним чинників дисфункції 

скелетних м’язів [737]. Окрім того, у курців або колишніх курців 

спостерігається нижча сила чотириголового м’яза стегна, а щорічна втрата 

знежиреної маси в пацієнтів із ХОЗЛ, які продовжують курити, є швидшою 

[124]. 

Більшість структурних змін м’язів, характерні для пацієнтів із ХОЗЛ, 

спостерігаються у чотириголових м’язах стегна, хоча деякі порушення 

виявлено також у дистальних м’язах нижньої кінцівки (зокрема передніх 

великогомілкових та литкових м’язах) [483]. Відомо, що втрата м’язової маси 

стегна відбувається інтенсивніше порівнянно з іншими частинами тіла 

пацієнтів із ХОЗЛ [179]. 

На структурному рівні у пацієнтів із ХОЗЛ у м’язах стегна 

відбуваються аналогічні зміни, як і в основних дихальних м’язах. Тобто 

змінюється розподіл типів волокон з IIx на тип І [210, 343, 750]. Зменшується 

мітохондріальна щільність та мітохондріальна функція порівняно зі 

здоровими особами [340, 600].  

Повідомляється, що у пацієнтів із ХОЗЛ відбуваються зміни на рівні 

судинної сітки м’язів, зокрема зменшується густота капілярів [396, 770].  

Названі органічні зміни на структурному рівні спричиняють зміни на 

рівні функцій. Наслідком м’язової атрофії чотириголового м’яза стегна є 
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зниження показників їх сили [137, 145, 183, 293]; порівняно зі здоровими 

людьми показник максимального добровільного ізометричного скорочення 

зменшується на 20–30 % [658]. Досліджено, що щорічне зниження сили 

чотириголового м’яза стегна є швидшим у пацієнтів із ХОЗЛ у середньому 

4,3% на рік порівняно з приблизно 1–2 % на рік у здорових осіб похилого віку 

[374].  

М’язова слабкість неоднорідно розподіляється між групами м’язів 

кінцівок. Незважаючи на те, що м’язова слабкість може бути діагностована й 

у верхніх кінцівках осіб із ХОЗЛ, сила цих м’язів зберігається краще, ніж у 

м’язах нижніх кінцівок [168, 210, 241, 309, 329]. Дисфункція м’язів нижніх 

кінцівок пов’язана з гіршим станом здоров’я та більшою кількістю 

госпіталізацій [483]. 

Окрім зниження сили чотириголових м’язів стегна у пацієнтів із ХОЗЛ 

також було встановлено втрату показників їх витривалості [264]. Статевих 

відмінностей у зниженні витривалості чотириголових м’язів не виявлено. 

Додатково м’язи дистальних сегментів кінцівок, зокрема литкові та передні 

великогомілкові м’язи, можуть мати підвищений ризик появи втоми під час 

ходьби [316, 498].  

Важливо зазначити, що морфологічні та біохімічні зміни 

периферичних м’язів частково можуть бути наслідком зниження рівня рухової 

активності пацієнтів із ХОЗЛ. Припускається, що зменшений об’єм 

чотириголових м’язів стегна, зміни в капілярах та зниження сили, які є за 

легких форм ХОЗЛ, пов’язані зі зниженими фізичними навантаженнями [315, 

663]. Важливо, що ці зміни частково можуть бути нівельовані фізичними  

тренуваннями [686]. 

У міжнародних рекомендаціях підкреслено, що фізичні вправи є 

найкращою доступною нефармакологічною терапією для поліпшення роботи 

м’язів нижніх кінцівок та м’язової маси в пацієнтів із ХОЗЛ [625, 687]. 

Реалізації терапії на основі фізичних вправ може забезпечити поліпшення 
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стану або сповільнення м’язових змін у нижніх кінцівках у пацієнтів із ХОЗЛ 

[264, 483]. 

Зважаючи на те що сила чотириголового м’яза стегна є сильним 

предиктором працездатності у пацієнтів із хронічними легеневими 

захворюваннями, у програму терапії слід увести спецефічні навантаження для 

цієї м’язової групи. Зокрема, збільшення м’язової сили у 2 рази пов’язане зі 

збільшенням працездатності пацієнтів у 1,4–1,6 раза [360]. 

Пацієнти із ХОЗЛ частіше припиняють займатися фізичними вправами 

через дискомфорт під час фізичного навантаження, і не обов’язково через 

розвиток фізіологічних обмежень. Основним обмежувальним симптомом у 

багатьох пацієнтів під час виконання фізичних вправ є втома ніг [431]. Низка 

фізіологічних змін у м’язах нижніх кінцівок (погана окиснювальна здатність, 

знижені показники сили та атрофія), ймовірно, пришвидшують процес 

розвитку втоми.  

Показники фізичної витривалості мають сильну кореляцію із рівнем 

виконання повсякденних обов’язків та якістю життя пацієнтів. Власне тому, 

важливо застосовувати терапевтичні втручання для поліпшення фізичної 

витривалості [250, 504, 750]. Тренування витривалості є одним з основних 

завдань фізіотерапевтичних втручань у програмах легеневої реабілітації (ЛР). 

Водночас для запобігання розвитку м’язової слабкості та атрофії 

рекомендовано застосовувати силові тренування із зовнішнім опором, які 

також є компонентами програм ЛР пацієнтів з ХОЗЛ [188, 250]. Порівняння 

тренувань, спрямованих на розвиток витривалості та сили, продемонстрували 

схожі поліпшення якості життя, пов’язаної зі здоров’ям, фізичних 

можливостей та сили м’язів ніг. Хоча і тренування витривалості, і тренування 

сили поліпшують симптоми та здатність до фізичного навантаження, 

тренування витривалості індукує окиснювальний фенотип чотириголового 

м’яза стегна, тим самим протидіючи м’язовій дисфункції під час ХОЗЛ [382, 

234, 381].  
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Мультимодальний підхід до тренування високої інтенсивності 

пацієнтів із ХОЗЛ є ефективними для поліпшення сили м’язів нижніх кінцівок 

та виконання фізичних вправ у пацієнтів із ХОЗЛ із низькою м’язовою масою 

та помірною обструкцією дихальних шляхів. Застосування харчових додатків 

(високоякісного білка, збагаченого лейцином, вітаміном D та омега-3 

поліненасиченими жирними кислотами) має додатковий вплив на силу вдиху 

та фізичну активність порівняно з плацебо терапією [735]. 

У період загострення пацієнти з ХОЗЛ не мають змоги підтримувати 

звичний рівень рухової активності. Це призводить до ще більшого зниження 

м’язової сили нижніх кінцівок. У ситуації значного зниження сили м’язів 

можна використовувати додаткові засоби і стратегії терапії. Транскутанну 

нервово-м’язову електричну стимуляцію (ТНМЕС) використовують для 

зменшення м’язової слабкості у пацієнтів, які не можуть в клінічних умовах 

провести звичне силове тренування [455]. Така процедура не провокує 

виникнення задишки у пацієнтів з ХОЗЛ, що дає змогу застосовувати її в 

період загострення або коли пацієнт не може брати участь у традиційній 

програмі ЛР. Досліджено, що ТНМЕС є ефективним засобом для підвищення 

сили чотириголового м’язу стегна та фізичних можливостей у пацієнтів із 

середньою та важкою формою ХОЗЛ [231].  

Дисфункції м’язів верхніх кінцівок у пацієнтів з ХОЗЛ. Сила м’язів 

верхніх кінцівок менше втрачається порівняно з м’язами ніг [329]. Хоча є 

дослідження, у яких незалежно від ступеня захворювання спостерігалася 

дисфункція м’язів як верхніх, так і нижніх кінцівок [309]. Порушення 

структури м’язів верхніх кінцівок відбувається нерівномірно. Показники сили 

дистальних м’язів верхніх кінцівок зберігаються більше, ніж сила 

проксимальних м’язів. 

Показники витривалості м’язів верхніх кінцівок зменшуються за 

наявності у пацієнта гіпоксемії [440]. Проте витривалість ліктьових [541], 

двоголових м’язів плеча [309], триголових і задньої частини дельтоподібних 

м’язів [241] у хворих на ХОЗЛ може зберігатися. Люди з ХОЗЛ часто 
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відчувають труднощі з виконанням вправ верхніми кінцівками, що виникають 

унаслідок задишки і швидкої втоми рук. Зниження показників сили м’язів 

верхньої кінцівки корелюють з фізичною працездатністю, якістю життя та 

відчуттям задишки [425]. Тож вправи для верхніх кінцівок, як правило, 

вводять у програми ЛР для поліпшення їх працездатності, що підтримано 

рекомендаціями Європейського респіраторного товариства (ЄРТ) [687]. Однак 

у заяві ЄРС вказано, що оптимальну форму тренувань верхніх кінцівок до 

кінця не визначено. 

На сьогодні тренування верхніх кінцівок, що застосовують у звичайних 

програмах ЛР, складаються із силових тренувань із зовнішнім опором (вільні 

ваги, блочні тренажери, еластині петлі-терабенди тощо) [562]. 

Ураховуючи різноманітні зміни на рівні структури та функції 

дихальних і периферичних м’язів, цілеспрямовану роботу для поліпшення їх 

функціонування застосовують у різних формах та досягають різними 

втручаннями. У клінічній практиці та дослідженнях проаналазовано 

особливості застосування та ефективність втручань, метою яких є поліпшення 

витривалості й функціонування шляхом нормалізації довжини, тонусу та сили 

м’язів.  

Як і для здорових людей, для пацієнтів із ХОЗЛ фізичні навантаження 

та фізична активність забезпечують позитивні зміни на структурному та 

функціональному рівнях. Саме тому «золотим стандартом» ведення таких 

пацієнтів і поліпшення їхньої якості життя є ЛР та фізична терапія загалом. 

Зазвичай режими тренувань містять аеробні тренування (витривалості), 

тренування з опором, силові тренування на нестабільних поверхнях (для 

зменшення ризику падінь) тощо [687]. Такі фактори, як тривалість, частота та 

інтенсивність навантаження, є важливими детермінантами програм фізичної 

терапії.  

Аеробні тренування є золотим стандартом для немедикаментозного 

лікування пацієнтів із ХОЗЛ, що поліпшує їх фізичну працездатність та 

зменшує задишку [687]. Використання засобів фізичної терапії, їх частота, 
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інтенсивність змінюватиметься залежно від стану пацієнта, ступеня 

захворювання, функціональних обмежень тощо. 

Розтяг м’язів змінює властивості тканин, збільшує розмір саркомеру та 

еластичність м’язів [627]. Також є дані, що розтяг дихальних м’язів збільшує 

здатність до розширення стінок грудної клітки, що поліпшує легеневу 

вентиляцію у пацієнтів із ХОЗЛ [580, 605]. У дослідженні Йуліано Т.В. зі 

співавт. [753] розтяг м’язів грудної клітки проводився кожного сеансу перед 

аеробним тренуванням (30 хвилин). Програма ґрунтувалася на техніках 

«напруження-розслаблення» й пасивного розтягу великих і малих грудних, 

грудинно-ключично-соскоподібних, міжреберних, передніх зубчастих м’язів 

та прямих м’язів живота. Після розтягу м’язів учасники проводили аеробні 

тренування на біговій доріжці впродовж 30 хвилин. Інтенсивність 

навантаження поступово збільшувалася від 60 до 85 % від максимального 

зусилля, що відповідало 4–7 балам задишки за модифікованою шкалою Борга. 

Виявлено, що аеробні тренування в поєднанні з розтягуванням дихальних 

м’язів збільшують функціональну здатність до фізичних вправ із зменшенням 

задишки у пацієнтів із ХОЗЛ [753].  

Додатковими засобами фізичної терапії, які можуть давати 

короткотермінові ефекти, є різноманітні мануальні техніки для розслаблення 

основної чи додаткової дихальної мускулатури. Мануальні техніки – це 

способи масажу, міофасціальне розслаблення, м’язово-енергетичні техніки, 

мобілізація суглобів та маніпуляції з суглобами грудного відділу хребта чи 

безпосередньо грудної клітки. У низці невеликих досліджень було 

повідомлено про поліпшення функції легень та/ або фізичних можливостей 

після застосування різних мануальних технік [284, 291, 292, 632, 790, 794]. 

Мануальні техніки для розтягу та розслаблення дихальних м’язів та грудної 

клітки можна застосовувати для пацієнтів із клінічно стійким ХОЗЛ. 

Дослідження впливу мануальної терапії діафрагми виявило 

поліпшення її екскурсії. Це поліпшує дихальну механіку грудної клітки [150, 

161], діафрагмальну рухливість, результати 6-хвилинного тесту ходьби та 
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інспіраторну здатність у пацієнтів із клінічно стійкою ХОЗЛ [632]. Окрім того, 

мануальні техніки збільшують еластичність стінок грудної клітки, екскурсію 

грудної клітки, зменшують задишку [536]. Це опосередковано сприяє 

поліпшенню працездатності [186, 290], зменшує патологічні наслідки ХОЗЛ 

[416], поліпшує стан пацієнта та створює основу для майбутніх силових 

тренувань [262]. 

Силові тренування інспіраторних м’язів підвищують можливість 

витримувати фізичне навантаження та зменшують рівень задишки у пацієнтів 

із ХОЗЛ. Однак тренування витривалості інспіраторних м’язів є менш 

ефективним для вказаної категорії пацієнтів. Натомість виконання 

комбінованих тренувань з акцентом на вдих та видих м’язів дає змогу 

поліпшити силу як вдиху, так і видиху у пацієнтів із ХОЗЛ. У той час звичні 

інспіраторні тренування давали змогу збільшити лише показник PImax [785]. 

Остеопороз. Низька мінеральна щільність кісток (остеопороз) 

характерна для пацієнтів із ХОЗЛ навіть за легких ступенів захворювання 

[414]. Загалом більша частина пацієнтів із ХОЗЛ є остеопороз або остеопенію 

[205]. Остеопороз виявлено в 75 % пацієнтів із ХОЗЛ GOLD 4 [413, 752]. 

Зв’язок між остеопорозом та функціональним обмеженням є невизначеним, 

однак остеопороз збільшує ризик переломів, що є складною проблемою для 

літніх людей. Компресійні переломи хребців порівняно часто трапляються 

серед хворих на ХОЗЛ, а збільшення кіфозу внаслідок цього може додатково 

знизити легеневу функцію [213]. Навіть безсимптомні переломи хребців 

прискорюють зниження функції легень [391]. Остеопороз також пов’язаний із 

більш високим рівнем задишки та зменшенням результатів 6-хвилинного тесту 

ходьби [652]. Пацієнти із ХОЗЛ та остеопорозом мають нижчі значення 

індексу маси тіла (ІМТ) та більш важку непрохідність дихальних шляхів [480]. 

Чинниками ризику виникнення остеопорозу в пацієнтів із ХОЗЛ є 

похилий вік, низька рухова активність, куріння, нераціональне харчування, 

низький ІМТ, високі дози інгаляційних кортикостероїдів та оральних 

стероїдів. Існує також вплив системного запалення на розвиток остеопорозу та 
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значна кореляція між виявленою емфіземою та щільністю кісток [563]. Зв’язок 

між остеопорозом та підвищеною жорсткістю артеріальних стінок, а також 

між цими змінними та рівнем IL-6 передбачає спільну асоціацію зі ступенем 

системного запалення. Кілька медіаторів запалення, включаючи TNF-α, IL-1β 

та IL-6, діють як стимулятори остеокластів, що викликає резорбцію кісток 

[453]. 

Важливо враховувати, що пацієнти з остеопорозом мають нижчі 

можливості до поліпшення фізичної працездатності. 

Однак фізичні вправи та ЛР мають велике значення для пацієнтів із 

ХОЗЛ, які мають остеопороз, хоча дані щодо рекомендацій тривалості, 

інтенсивності або частоти тренувань для таких осіб обмежені [464]. 

Анемія. Анемія у хворих на ХОЗЛ характерна для 15–30 % випадків, 

особливо у пацієнтів із важким перебігом захворювання [253, 399, 662]. 

Показник рівня гемоглобіну сильно і незалежно пов’язаний із посиленням 

функціональної задишки та зниженням фізичної працездатності. Рівень 

гемоглобіну є важливим чинником функціональних можливостей пацієнта із 

ХОЗЛ та рівня якості життя [253, 437]. В осіб, хворих на ХОЗЛ і анемію, 

задишка, оцінена за шкалою MRC, більше виражена, значно нижча можливість 

витримувати фізичне навантаження [253] та більше проявляється апное сну 

[132]. 

У низці досліджень наявність анемії вказується як незалежний 

предиктор смертності у пацієнтів із ХОЗЛ [666]. Як відомо більшість 

прозапальних цитокінів, визначених у разі ХОЗЛ, мають патогенетичне 

значення у розвитку анемії у разі інших захворювань, в основі яких лежать 

пухлинні процеси або інфекційне чи неінфекційне запалення (інфекційний 

ендокардит, гнійні захворювання грудної і черевної порожнини, ревматоїдний 

артрит, неспецифічний виразковий коліт та ін.). Такий патогенетичний варіант 

анемії зараховують до анемії хронічних захворювань [398]. 

Визначальним чинником розвитку анемії під час ХОЗЛ є системне 

запалення (рис. 1.2), а патогенез пов’язаний із пригніченням еритропоезу 
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(внаслідок порушення синтезу еритропоетину), метаболізму заліза і 

зниженням чутливості до еритропоетину [60].  

Окрім системного запалення, причинами пригнічення еритропоезу 

можуть бути андрогенодефіцит (у чоловіків), а розвиток анемії може 

зумовлювати медикаментозна терапія основного захворювання або супутньої 

патології. 

 

Рис. 1.2. Можливі механізми розвитку анемії під час ХОЗЛ 

(за Дворецьким Л.І., 2012) 

 

Попри увагу науковців до проблеми анемї, її клінічний вклад у перебіг 

ХОЗЛ, вплив корекції на функціональний стан, якість життя хворих та прогноз 

до кінця не з’ясовано. 

Артеріальна гіпертензія. Артеріальна гіпертензія (АГ) є 

найпоширенішою у пацієнтів із ХОЗЛ. З іншого боку, у кожної четвертої 

людини з АГ віком від 25 до 64 років виявляють ХОЗЛ. У більшості хворих 
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(87,5%) АГ розвивається на тлі захворювань легень у середньому через 11 

років, лише у 12,5% осіб АГ передувала розвиткові легеневої патології [108]. 

Пусковим механізмом розвитку АГ у пацієнтів із ХОЗЛ є гіпоксія, 

внаслідок чого виникає вазоконстрикція і викид активних речовин у кров [32]. 

Окрім того, різкі коливання внутрішньогрудного тиску, які виникають під час 

задишки, призводять до значної активації симпатичної нервової системи і 

розвитку вазоконстрикції, а також впливають на синтез гормонів, які 

відповідають за регуляцію об’єму циркулюючої крові [63]. 

 

1.2.2. Коморбідні захворювання у разі ХОЗЛ 

Концепція системного запалення допомагає пояснити високу частоту 

основних коморбідних захворювань додатково до тих, які можна очікувати 

через вікові зміни та інші чинники ризику [215]. Супутні захворювання ХОЗЛ 

найчастіше є причиною погіршення якості життя пацієнтів на ранніх стадіях 

[445] та збільшення смертності пацієнтів у кінцевій стадії, що збільшує тягар 

наслідків ХОЗЛ на охорону здоров’я [745]. 

В українській та російськомовній науковій літературі для визначення 

станів із наявністю кількох захворювань, які можуть мати як гострий, так і 

хронічний перебіг, часто використовують терміни «поєднана патологія», 

«комбінована патологія», «супутні» або «асоційовані» захворювання та стани 

[11, 24, 37]. Терміни «коморбідні захворювання» або «коморбідні стани» 

(comorbid diseases, comorbid conditions) трапляються в англомовній літературі. 

Ці терміни використовують для визначення одночасного ураження двох 

органів або систем організму або наявності двох захворювань; за наявності 

понад 3 захворювань застосовують термін «мультиморбідність» 

(multimorbidity) [38]. 

Термін коморбідність історично визначався як «будь-який окремий 

додатковий клінічний стан, який існував або може розвинутися під час 

клінічного перебігу іншого діагностованого захворювання» [300]. 
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Коморбідні захворювання та стани можна умовно розподілити на 4 

групи [43, 740]:  

1) каузальні (причинні) — у разі наявності двох та більше захворювань 

з єдиним механізмом розвитку; 

2) ускладнення основного захворювання;  

3) конкурентні — захворювання, не пов’язані між собою;  

4) інтеркурентні — коли на тлі захворювання із хронічним перебігом 

виникає гостре захворювання. 

Супутні (коморбідні) захворювання під час ХОЗЛ – досить широкий і 

неоднорідний термін, який різні автори можуть трактувати як захворювання, 

які розвинулися незалежно від ХОЗЛ; захворювання, які мають спільні 

фактори ризику та патогенетичні шляхи; захворювання, які ускладнені 

легеневими проявами ХОЗЛ та системним запаленням й навпаки [373]. Така 

неоднорідність у змістовому наповненні терміна «коморбідність» викликає 

концептуальну дискусію про доцільність та конкретизацію терміна 

«коморбідні захворювання». 

Розуміння впливу захворювань, які найчастіше асоціюються із ХОЗЛ, 

дасть змогу фахівцям реабілітації не концентруватися лише на основному 

захворюванні, а цілісно розглядати пацієнта з вурахуванням тягаря наслідків 

мультиморбідності. 

Близько 86–98% осіб із ХОЗЛ мають щонайменше 1 коморбідний стан 

[146, 553, 604, 741], а середня кількість супутніх захворювань на одну особу 

становить від 1,2 до 4 [153, 470]. Очевидно, що тягар наслідків супутніх 

захворювань є більшим у осіб з тяжчим ступенем ХОЗЛ. Також кількість 

супутніх захворювань пов’язана зі збільшенням смертності; зокрема, один 

коморбідний стан збільшує випадки смерті на 74 %, а чотири та більше 

супутніх захворювань – більш ніж на 400 % [518]. 

Найбільш поширені коморбідні захворювання та рівень 

захворюваності на них осіб із ХОЗЛ наведено в табл. 1.1. 
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Таблиця 1.1 

Поширеність основних коморбідних захворювань ХОЗЛ та їх 

взаємозв’язок із наслідками 

Коморбідне 
захворювання 

Поширеність Кореляція 

Серцево-
судинні 
захворювання 

29–70% (загальний 
показник ССЗ) 
4,7–60% (ХСН) 
7,1–31,3% (ІХС) [492, 493, 
530]  

Смертність; якість життя, стан 
здоров’я; задишка, працездатність; 
госпіталізація; використання та 
витрати на медичну допомогу 

ГЕРХ 37–78% [214, 417, 427, 457] 

Якість життя 
Симптоми хронічного бронхіту 
Витрати на охорону здоров’я 
Загроза загострення 

Ожиріння 

29,1–43% [274, 322, 634]  

Якість життя, стан здоров’я 
Задишка, фізичні можливості 
Використання ресурсів охорони 
здоров’я 

Апное сну 
22,3–51,4% [225, 630, 646, 
721]  

Ризик загострення смертності; витрати 
на охорону здоров’я; серцево-судинні 
результати 

Метаболічний 
синдром 

21–57% [134, 197, 497, 520, 
576, 577]  

Інші супутні захворювання; 
госпіталізація; ризик загострення 

Гіперреактив-
ність дихальних 
шляхів 
(алергічна 
хвороба) 

18-42% [204, 298, 389]  

Кашель, мокрота, хрипи 
Використання охорони здоров’я 

Депресія 
16,5–42% [139, 271, 393, 
467, 607, 739]  

Смертність; задишка, можливість 
витримувати фізичне навантаження; 
якість життя, стан здоров’я; ризик 
повторної госпіталізації; загроза 
загострення; обмеження ADL 

Діабет 10,1–23% [491, 575, 636]  Смертність; госпіталізація 
Рак легенів 

3,8–8,0% [486, 775]  
Смертність; рецидив злоякісного 
утворення 

Когнітивні 
порушення 

2–20% [277]  
Якість життя, стан здоров’я 
Тривалість перебування в лікарні 

Примітки: ССЗ – серцево-судинні захворювання; ХСН – хронічна 

серцева недостатність; ІХС – ішемічна хвороба серця; ADL – активність 

повсякденної життєдіяльності; ГЕРХ – гастроезофагеальна рефлюксна 

хвороба 

 

Окрім того, бронхоектатична хвороба у пацієнтів середнього та 

важкого перебігу ХОЗЛ пов’язана з підвищеним ризиком смертності [500]. 
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Хворі на ХОЗЛ із серцево-судинними захворюваннями мають гіршу функцію 

легень та нижчий рівень якості життя, більші витрати на здоров’я та 

підвищений ризик госпіталізації й смертності [267, 313].  

Супутні захворювання ускладнюють оцінювання та ефективне 

керування ХОЗЛ. Наприклад, такий стан, як ожиріння, може ускладнити 

діагнозування ХОЗЛ, обмежуючи точне оцінювання обмеження повітряного 

потоку та гіперінфляції, які визначають складність ХОЗЛ [559]. У осіб із 

ХОЗЛ, які мають супутню бронхіальну астму спостерігається більше 

симптомів, нижчий рівень якості життя, частіші загострення та збільшення 

рівня використання медичної допомоги в порівнянні з хворими на ХОЗЛ без 

астми [334, 363]. Дані свідчать, що у хворих на ХОЗЛ із супутнім тривогою 

та/ або депресією підвищений ризик виникнення загострень, частіших 

госпіталізацій, погіршення якості життя та збільшення смертності порівняно з 

хворими на ХОЗЛ без цих психоемоційних змін [203, 543]. Аналогічно, 

дисфункція скелетних м’язів та когнітивні порушення пов’язані з погіршенням 

якості життя у пацієнтів із ХОЗЛ [244, 433], гастроезофагеальна рефлюксна 

хвороба та бронхоектатична хвороба з частими загостреннями [378, 500]. Крім 

того, бронхоектатична хвороба у пацієнтів середнього та важкого перебігу 

ХОЗЛ пов’язана з підвищеним ризиком смертності [500]. Крім того, хворі на 

ХОЗЛ із серцево-судинними захворюваннями мають гіршу функцію легень та 

нижчий рівень якості життя, мають більші витрати на здоров’я та підвищений 

ризик госпіталізації й смертності [313, 267].  

Супутні захворювання також мають вплив на лікування та реабілітацію 

під час ХОЗЛ. Клінічні втручання, рекомендовані у разі ХОЗЛ, можуть мати 

додаткові вигоди або негативні наслідки при лікування супутніх станів [734]. 

Наприклад, у хворого на ХОЗЛ із супутнім цукровим діабетом програми 

фізичних вправ, рекомендовані при ХОЗЛ, можуть бути корисними для терапії 

діабету. І навпаки, пероральне лікування кортикостероїдами під час ХОЗЛ 

може негативно вплинути на контроль діабету.  
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У хворих на ХОЗЛ триваліший на 11 днів термін госпіталізації [786] 

асоціювався з наявністю супутніх захворювань, таких як ішемічна хвороба 

серця, серцева недостатність, серцева аритмія, діабет та інсульт. Значна 

частина випадків смерті у хворих на ХОЗЛ пов’язана з супутніми 

захворюваннями [786] – раком легень та серцево-судинними захворюваннями 

[488]. Окрім того, множинні супутні захворювання мають кумулятивний 

вплив на смертність від ХОЗЛ [518]. 

Незважаючи на це, у наявних стратегіях терапії ХОЗЛ недостатньо 

рекомендацій та настанов для врахування коморбідності під час реабілітації, 

оцінювання та управління численними компонентами ХОЗЛ, включаючи 

супутні захворювання [333]. Безумовно, доцільно додатково розглянути: 1) 

загальні клінічних наслідків супутніх захворювань, (2) методи оцінювання 

супутніх захворювань та як корегувати реабілітаційні програми за їх 

результатами, (3) можливості розширення мультидисциплінарної команди 

фахівців. 

Під час збору анамнезу пацієнти самостійно повідомляють про супутні 

захворювання. Утім, самозвітність пацієнтів свідчить про поширеність 

щонайменше однієї коморбідності у 50–60 % пацієнтів [257, 258], тоді як за 

об’єктивним виявленням супутніх захворювань встановлено, що 97 % 

пацієнтів із ХОЗЛ, що розпочинали програми легеневої реабілітації, мали 

принаймні одну супутню хворобу, 53,5 % – мали чотири або більше [741]. 

Відзначено, що поліпшення досліджуваних показників здоров’я після 

легеневої реабілітації є меншими в осіб із ХОЗЛ та коморбідними 

поведінковими, серцево-судинними або опорно-руховими розладами [375]. Це 

слід передбачати, плануючи програми ЛР, та враховувати, оцінюючи її 

ефективність. 

Фахівцям легеневої реабілітації важливо розуміти, як 

індивідуалізувати програми ЛР за наявності супутніх захворювань, зокрема 

опорно-рухового апарату, серцево-судинної системи, психоемоційних 

розладів. Можна використовувати альтернативні форми занять, наприклад 
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фізичну активність у воді для осіб із порушенням опорно-рухового апарату 

[506], які значно поліпшують фізичні можливості, зменшують задишку та 

рівень втоми порівняно з традиційними тренуваннями. 

Існування низки спільних аспектів між кардіореабілітацією та 

легеневою реабілітацією дає змогу припустити, що комплексна програма 

серцево-легеневої реабілітації може бути корисною за наявності в пацієнта 

обох захворювань [719]. Окрім того, слід розглянути можливість 

запропонувати навчальний контент з урахуванням коморбідних захворювань. 

Наприклад, доцільно додати до освітньої програми для пацієнтів теми, які 

стосуються їх супутніх захворювань. 

Основною умовою, за наявності якої особам із ХОЗЛ та супутніми 

патологіями слід рекомендувати програми ЛР, є відсутність протипоказань з 

боку коморбідних патологій та їх стабільного перебігу. 

Вплив найбільш поширених коморбідних захворювань під час ХОЗЛ 

на результати реабілітації та наявність рекомендацій щодо реабілітації для них 

слід проаналізувати детальніше.  

Серцево-судинні захворювання. Судинні та серцеві захворювання є 

одними з найважливіших супутніх захворювань, що спостерігаються під час 

ХОЗЛ, оскільки вони мають прямий вплив на рівень виживання пацієнта. 

Серцево-судинні захворювання є одними із найбільш поширених і 

значущих коморбідних станів у разі ХОЗЛ. У пацієнтів із ХОЗЛ у 2–3 рази 

вищий ризик розвитку серцево-судинних захворювань і у 1,6 раза – 

артеріальної гіпертонії. За даними ЄРС, у хворих на ХОЗЛ у 4 рази вищий 

ризик розвитку хронічної серцевої недостатності, ніж у пацієнтів без ХОЗЛ, у 

2 раза – ішемічної хвороби серця, у 2,5 раза – стенокардії та інфаркту міокарда, 

у 2,4 рази – периферичних захворювань артерій і порушень ритму серця та у 

1,5 раза – інсульту. Серцево-судинні захворювання у 42% випадків є 

причиною госпіталізації пацієнтів із ХОЗЛ, тоді як респіраторні ускладнення 

– лише у 14% випадків [63]. 
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Патофізіологічні механізми, що лежать в основі судинних змін, які 

спостерігаються під час ХОЗЛ, переважно опосередковуються 

ендотеліальною дисфункцією та коагулопатією. Зокрема, системне запалення, 

яке спостерігається під час ХОЗЛ, є одним із ключових факторів розвитку 

легеневої [585] та системної [164] ендотеліальної дисфункції. Окрім того, 

системне запалення під час ХОЗЛ, викликає стан коагулопатії – патологічний 

стан, зумовлений порушеннями згортання крові. У хворих на ХОЗЛ виявляють 

зміни у системі згортання крові: прокоагулянтна активність тканинного 

фактора та рівень циркуляції комплексу тромбін-антитромбін вищі, ніж у 

здорових осіб, що збільшує ризик інсульту [733]. Фібринові згустки, виділені 

з плазми пацієнтів із ХОЗЛ, щільніші та стійкіші до лізису, ніж у здорових осіб 

з еквівалентною концентрацією циркулюючого фібриногену [731]. 

Порушення ритму серця. Установлено, що порушення ритму серця 

трапляється у 84 % хворих на ХОЗЛ з переважанням шлуночкових форм 

порушення ритму (74 %); суправентрикулярна тахікардія буває у 52 % 

випадків [63]. Зниження показника ОФВ1 є фактором, який впливає на частоту 

аритмічних епізодів, що реєструються. B.С. Задіонченко зі співавт. вказують, 

що фібриляції передсердь серед пацієнтів із ХОЗЛ становлять у середньому 

10 %, синусові тахікардії – 35,4 %, суправентрикулярні екстрасистолії – 

17,1 %, шлуночкові порушення ритму – 37,5 %. Лікарняна смертність у 

пацієнтів із важким перебігом ХОЗЛ і порушеннями ритму серця досягає 31 %, 

у той час як серед хворих, які мають аритмії без ХОЗЛ, перебуває у межах 8 %.  

Системна венозна тромбоемболія. Три чинники – системна венозна 

ендотеліальна дисфункція, коагулопатія та венозний застій – пояснюють ризик 

розвитку венозної тромбоемболії у пацієнтів із ХОЗЛ. Під час загострень 

ХОЗЛ венозна тромбоемболія виявляється у 3–29% випадків [352, 715]. 

Хронічна серцева недостатність (ХСН). Застійна ХСН та ХОЗЛ мають 

низку спільних чинників ризику виникнення, серед яких на першому місці є 

куріння. Вважається, що системне запалення, яке характерне для ХОЗЛ, 

сприяє прогресуванню атеросклерозу і тим самим збільшує ризик ХСН. 
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Поширеність симптомів ХСН у хворих на ХОЗЛ значною мірою 

залежить від перебігу цього захворювання – стабільний чи період загострення. 

У хворих зі стабільним перебігом ХОЗЛ, ХСН трапляється в середньому у 3,8–

16 % випадків; під час загострення цей показник становить 48 % [456]. Окрім 

того, ХСН входить до найбільш частих причин госпіталізації і смертності у 

хворих з ХОЗЛ і у цілому погіршує їх прогноз.  

На тлі загострень ХОЗЛ посилюється системне запалення в організмі і 

збільшується кількість інфарктів міокарду. Це можна вважати 

патофізіологічною основою взаємозв’язку між загостреннями ХОЗЛ і 

підвищенням симптомів ХСН. За важкої емфіземи легенева гіперінфляція (яка 

знижує венозне повернення крові), альвеолярна гіпоксія (яка сприяє 

підвищенню судинного опору в малому колі кровообігу) і гемодинамічна 

взаємодія шлуночків призводять до зменшення наповнення лівого шлуночка і 

дебюту ХСН [358]. 

Тривалий перебіг ХОЗЛ важкого ступеня може ускладнюватися 

легеневою гіпертензією, яка також може зумовлювати розвиток 

правошлуночкової недостатності з застійними явищами. 

Легенева гіпертензія. Ремоделювання легеневої артерії спостерігається 

на початку ХОЗЛ і призводить до легеневої гіпертензії (ЛГ). Це 

ремоделювання є наслідком ендотеліальної дисфункції та коагулопатії, 

звуження судин унаслідок гіпоксії, руйнування легеневого капілярного русла, 

спричиненого емфіземою, запальної інфільтрації судинної стінки та 

перерозподілу крові у судинах легень [224]. Легеневу гіпертензію визначають 

за середнім тиском легеневої артерії (m P pa )> 25 мм рт.ст. Поширеність ЛГ 

під час ХОЗЛ становить 5–40 % [223, 224]. Наявність ЛГ у пацієнтів із ХОЗЛ 

погіршує газообмін та збільшує задишку, а також призводить до дисфункції 

правого шлуночка й периферичного набряку.  

Терапевтичне лікування ХОЗЛ є малоефективним щодо корекції ЛГ. 

Лише тривала киснева терапія стабілізує ЛГ у деяких пацієнтів із ХОЗЛ [766]. 
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Ішемічна хвороба серця та ХОЗЛ. У хворих на ХОЗЛ поширеність 

супутньої ІХС вища у 2 рази порівняно з пацієнтами без ХОЗЛ. Ризик розвитку 

ішемії міокарда зростає як при стабільному перебігу ХОЗЛ, так і під час 

загострення й найближчий період після нього. Існує взаємозв’язок між 

зниженням показника ОФВ1 і підвищеним ризиком розвитку ІХС.  

Ішемічна хвороба серця та ХОЗЛ мають однаковий основний чинник 

ризику розвитку – куріння. Тож сильний епідеміологічний зв’язок між цими 

двома захворюваннями не викликає подиву. В осіб із ХОЗЛ хронічне системне 

запалення та атеросклеротичний процес посилюються у період загострення 

[681]. 

У пацієнтів із ХОЗЛ та ішемічними змінами на електрокардіограмі 

значно знижується дистанція, яку вони можуть пройти під час виконання 6-

хвилинного тесту ходьби (як правило, даний показник становить менше ніж 

350 м), що теж є предиктором росту смертності [254]. У таких хворих значно 

вищий рівень задишки за шкалою mMRC (Modified Medical Research Council); 

вищі значення індекса коморбідності, індекс BODE і загалом нижчий рівень 

якості життя, оцінений за респіраторним опитувальником госпіталю Святого 

Георгія [713]. 

Важливо зазначити, що пацієнти з супутніми серцево-судинними 

захворюваннями мають гірші результати після проходження програм ЛР щодо 

поліпшення можливості витримувати фізичне навантаження. Ґрунтуючись на 

спільній заяві Європейської асоціації з серцево-судинної профілактики та 

реабілітації, пацієнти з ішемічною хворобою серця та серцевою недостатністю 

отримують переваги щодо підвищення фізичної працездатності від тренувань 

інтенсивністю від легкої (25–44 % від максимального VO2 , безперервне 

навантаження) до помірної (45–59 % від максимального VO2 , безперервна 

підготовка), високої (60–84 % від максимальної VO2 , інтервальний тренінг) та 

дуже високої інтенсивності (≥85 % від максимальної VO2, інтервальний 

тренінг). Вибір інтенсивності залежить від збереження фракції викиду та 

фізичної працездатності пацієнта [515]. Загалом пацієнтам з артеріальною 
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гіпертензією рекомендують тренуватися 30 хвилин за помірної інтенсивності 

(40–60 % від максимального ЧСС) 5 разів на тиждень або 20 хвилин за високої 

інтенсивності (60–84 % від максимального ЧСС) 3 рази на тиждень [742].  

Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба. Гастроезофагеальна 

рефлюксна хвороба (ГЕРХ) зазвичай асоціюється з бронхіальною астмою. 

Симптомам ГЕРХ у хворих на ХОЗЛ приділяється мало уваги. Дослідження 

вказують на значну (до 60 %) поширеність ГЕРХ у хворих на ХОЗЛ [509, 611, 

708] та її кореляцію з показниками якості життя [427] та ризиком загострення 

[378, 523]. Такі результати викликають питання щодо того, чи для хворих на 

ХОЗЛ ГЕРХ є незалежною коморбідністю, чи у таких пацієнтів не виявленим 

є сильний астматичний компонент. У деяких дослідженнях автори 

стверджують, що більш високий ІМТ та менша інспіраторна здатність є 

чинниками ризику розвитку ГЕРХ у пацієнтів із ХОЗЛ [427, 465]. 

Ожиріння. Фактичних даних про зв’язок між ожирінням та ХОЗЛ є 

недостатньо. Ожиріння не погіршує симптомів дихальної функції ХОЗЛ [565] 

і навіть має вплив на зниження смертності пацієнтів із ХОЗЛ [699, 746], хоча 

картина змінюється за значного ожиріння (ІМТ> 40). В осіб із ІМТ> 40 значно 

збільшується смертність унаслідок респіраторних захворювань [411]. Окрім 

того, пацієнтам із ХОЗЛ, які мають ожиріння, рекомендують  провести 

дослідження на наявність синдрому обструктивного апное сну та синдрому 

гіповентиляції ожиріння. 

Пацієнти з ожирінням та ХОЗЛ значно поліпшують показники 

можливості витримувати фізичне навантаження; величина і динаміка змін 

цього показника є такою ж, як у пацієнтів із зайвою вагою та осіб із 

нормальними значеннями ІМТ. 

Апное сну. Епідеміологічні дослідження підтвердили, що у середньому 

20 % пацієнтів із обструктивним апное сну також мають ХОЗЛ і у 10 % 

пацієнтів із ХОЗЛ є апное сну, незалежно від тяжкості захворювання [305]. 

Дослідження свідчать, що у пацієнтів, які мають апное сну, визначають 
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локальне запалення верхніх дихальних шляхів, а також системне запалення та 

окиснювальний стрес [211]. 

Апное сну у хворих на ХОЗЛ слід підозрювати за наявності типових 

нічних клінічних ознак (хропіння, паузи у диханні, поганий сон тощо), ознак 

у денний період (сон, який не дає відчуття відпочинку, біль голови при 

пробудженні, надмірна денна сонливість), а також порушення газообміну або 

легеневої гіпертензії, що недостатньо пояснюється рівнем функції легень та 

результатами аналізів крові. 

Поєднання апное сну із ХОЗЛ має важливі наслідки для зниження 

якості сну, підвищеної нічної гіпоксемії та нічної десатурації [225, 366], 

частішої денної гіперкапнії [225], легеневої артеріальної гіпертензії та 

частішої правошлуночкової серцевої недостатності, більшого ризику 

потрапляння в лікарню внаслідок загострення [509], більшого ризику 

системного запалення та окислювального стресу, більшого ризику смерті [478, 

495]. 

Метаболічний синдром та діабет. Відносний ризик розвитку діабету 

у хворих на ХОЗЛ становить 1,5–1,8 % навіть у пацієнтів із легким перебігом 

захворюванням. Поширеність діабету у хворих на ХОЗЛ за різними даними 

становить 10,3 % серед хворих з 2 та 3 ступенем важкості захворювання [257] 

та 12,2 % у пацієнтів-курців [159]; у деяких дослідженнях наведено дані щодо 

18,7 % [216]. 

Поширеність метаболічного синдрому становить 22,5 % для загальної 

популяції пацієнтів із ХОЗЛ [216] і 53 % – для 2 ступеню ХОЗЛ (за GOLD), 

37 % – для 3 ступеню ХОЗЛ і 44 % – для 4 ступеню ХОЗЛ [763]. В останньому 

дослідженні наявність метаболічного синдрому була пов’язана з вищим рівнем 

маркерів системного запалення – С-реактивного білка та IL-6. 

Когортні дослідження вказують, що середньотяжкий та важкий перебіг 

ХОЗЛ збільшують ризик діабету [491].  

Наявність діабету впливає також на прогноз перебігу ХОЗЛ. Зокрема, 

підвищення рівня глюкози в крові на 1 ммоль/л-збільшує ризик смерті на 15 % 
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[299]. Перебування в лікарнях пацієнтів із діабетом, госпіталізованих 

унаслідок загострення ХОЗЛ, триваліше на 10,3 % у пацієнтів із супутнім 

цукровим діабетом [575]. 

Прозапальні цитокіни, включаючи TNF-α та IL-6, індукують 

інсулінорезистентність, блокуючи сигналізацію через рецептор інсуліну та 

підвищуючи ризик діабету 2 типу [685]. Підвищені концентрації С-

реактивного білка, TNF-α та IL-6 у плазмі крові також спостерігаються за 

метаболічного синдрому, який передбачає інсулінорезистентність та серцево-

судинні захворювання [540]. 

У рекомендаціях для пацієнтів із метаболічною хворобою зазначено, 

що вони повинні виконувати 150 хвилин аеробних вправ тричі на тиждень 

інтенсивністю від помірної до високої (40–60% від максимального VO2) [561, 

742]. 

Гіперреактивність дихальних шляхів. Гіперреактивність дихальних 

шляхів (алергічна хвороба) є незалежним предиктором розвитку ХОЗЛ у 

популяції [626], чинником ризику швидкого прогресування обструкції 

дихальних шляхів навіть у пацієнтів із легким перебігом ХОЗЛ [707]. Атопію 

– незвичну реакцію імунної системи на речовини, які не спричиняють жодних 

реакцій у більшості людей – визначають за підвищенням рівня імуноглобуліну 

Е (IgE). Цей показник обернено пов’язаний із показником ОФВ 1 /фЖЄЛ [660]. 

Було виявлено «алергічний фенотип» у 25–30 % пацієнтів із ХОЗЛ [389]. Цей 

фенотип корелює із посиленими респіраторними симптомами та ризиком 

загострення ХОЗЛ. 

Дослідженнями ЄРС було встановлено, що 18 % пацієнтів із ХОЗЛ 

мають атопію за результатами вимірювання специфічного IgE [583], та 

виявлено, що атопія асоціюється з більшими проявами кашлю та виділенням 

мокроти, але не корелює із зниженням показника ОФВ 1 та функції легень 

[298]. Навіть серед хворих на ХОЗЛ без явної атопії підвищені значення 

показників тотального IgE (T-IgE) та гіперчутливості до Aspergillus (підвищені 

антитіла до A. fumigatus IgE) характерні для 47,3 % та 15,0 % пацієнтів, 
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відповідно [394]. Пацієнтами з атопічним фенотипом ХОЗЛ частіше є молодші 

за віком чоловіки та особи, що мають надмірну вагу / ожиріння [298]. 

Значні загострення ХОЗЛ можуть бути спричинені декількома 

чинниками; причини приблизно третини загострень ХОЗЛ досі неможливо 

встановити. Оскільки, пацієнти з алергічним фенотипом ХОЗЛ мають 

підвищений ризик виникнення загострення, продовжуються дослідження із 

вивчення ролі алергії дихальних шляхів у виникненні загострень та 

прогресуванні ХОЗЛ [395]. 

Депресія. Через фізичні обмеження пацієнтам із ХОЗЛ часто 

притаманна ізоляція, обмеження спілкування і певне соціальне обмеження. 

Підвищена тривожність і депресія характерні для пацієнтів із ХОЗЛ та є 

поширенішими, ніж при інших хронічних захворюваннях. Клінічні симптоми 

тривоги та депресії часто не діагностують та не лікують в клінічній практиці. 

Клінічно значущі симптоми депресії виникають у 10–80 % усіх пацієнтів із 

ХОЗЛ. У той час як у клінічно стабільних амбулаторних хворих на ХОЗЛ 

поширеність депресії (такої, що вимагає медичного втручання) становить 19–

42 % [371].  

Механізми виникнення депресії у хворих на ХОЗЛ невідомі і, ймовірно, 

різноманітні [552]. Депресія може передувати розвиткові ХОЗЛ, і можуть 

існувати спільні патогенетичні фактори. Зокрема, пацієнти із тривогою та 

депресією частіше є курцями. Депресія, яка виникає внаслідок зниження стану 

здоров’я, трапляється частіше. Вікові зміни, куріння та гіпоксемію мозку 

вважають можливими чинниками розвитку депресії. Окрім того, збільшується 

кількість даних про те, що системне запалення може сприяти розвиткові 

депресії, а IL-6 відіграє важливу роль у цьому [147]. Вищий рівень тривоги в 

осіб із ХОЗЛ корелює із більшим проявом симптомів задишки в стані спокою. 

У пацієнтів із ХОЗЛ, які мають клінічно виражені симптомами тривоги та/або 

депресії, прояви задишки важче піддаються зменшенню. 

Незалежно від причини виникнення, нелікована депресія збільшує 

тривалість госпіталізації, частоту відвідувань лікарів та призводить до 
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погіршення якості життя й передчасної смерті [371]. Медикаментозна терапія 

депресії не завжди можлива під час ХОЗЛ та не дає достатніх результатів. 

Поряд з цим легенева реабілітація виявила ефективність у зменшенні проявів 

тривоги та депресії. Психсоціальна підтримка, що є одним із компонентів 

легеневої реабілітації, значно зменшує депресію у хворих на ХОЗЛ [265]. 

Когнітивна поведінкова терапія також поліпшує якість життя хворих на ХОЗЛ 

з депресією [451]. 

Для пацієнтів із клінічними проявами тривоги та/ або депресії 

рекомендують виконувати фізичні вправи середньої інтенсивності (40 % від 

максимального VO2) 3-4 рази на тиждень по 20–30 хвилин упродовж 8–14 

тижнів [696].  

Рак легень. У пацієнтів із ХОЗЛ в 3–4 рази частіше виникає рак легень, 

ніж у курців із нормальною функцією легень [716, 761]. Окрім того, рак легень 

є частою причиною смерті у хворих, особливо із важким перебігом ХОЗЛ [205, 

668]. Поширеність ХОЗЛ серед хворих на рак легень коливається від 40 до 

70 % [306, 468]. Ризик виникнення дрібноклітинного та плоскоклітинного раку 

є вищим, ніж розвиток аденокарциноми. Відмова від куріння не зменшує ризик 

раку легень [148]. Збільшення поширення раку легень у хворих на ХОЗЛ, 

ймовірно, пов’язане із посиленням запалення та окислювального стресу у 

хворих [797]. 

Обидві хвороби створюють труднощі в лікуванні одна для одної, але 

терапія раку легень є у пріорітеті. Переважно через порушення функції легень 

пацієнти із ХОЗЛ часто не відповідають критеріям для хірургічного лікування 

[373]. Результатом є те, що загальний прогноз у пацієнтів із обома 

захворюваннями гірший, ніж для окремого захворювання. Пацієнти із ХОЗЛ 

на момент діагностики раку легень мають гірший прогноз [436] – трирічне 

виживання у пацієнтів із раком легень і ХОЗЛ становить 15 % проти 26 % у 

пацієнтів без ХОЗЛ. 
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Когнітивні порушення. Виявлено, що пацієнти із ХОЗЛ мають в 1,27 

раза більший ризик розвитку деменції [466]. Куріння впливає на зв’язок ХОЗЛ 

з когнітивними функціями (від легких когнітивних порушень до деменції). 

Результати досліджень вказують, що ця асоціація переважає серед тих, хто є 

активним курцем [784]. 

Рівень поширеності загальних когнітивних порушень під час ХОЗЛ 

коливається від 5,5% у загальній вибірці осіб із ХОЗЛ, виміряної за допомогою 

інструменту Mini-Mental State Examination (MMSE), до 5–77 % у пацієнтів із 

поєднаною ХОЗЛ і гіпоксемією, виміряною за множинними когнітивними 

тестами [345]. 

Хоча точний патогенез когнітивних порушень під час ХОЗЛ 

залишається невідомим, вважають, що судинно-опосередковані патології 

мозку, окисний стрес, гіпоксемія, системне запалення та супутні захворювання 

зумовлюють їх розвиток [243, 244, 452]. Погіршення пам’яті та когнітивної 

гнучкості (уміння змінювати концепцію та стратегію вирішення проблеми) 

можуть призводити до проблем із дотриманням лікування, реалізацією 

отриманих під час навчання вмінь, самоуправління та відмови від куріння, які 

є компонентами легеневої реабілітації [242]. 

Легеневий фіброз. Куріння є спільним фактором ризику розвитку 

фіброзу легень та ХОЗЛ. У курців інтерстиціальне ураження легень 

виявляється у 8% випадків [760]. За умови наявності емфіземи у разі ХОЗЛ та 

фіброзу легень, останній класифікують як окреме клінічне утворення 

(комбінований легеневий фіброз та синдром емфіземи) [319]. Для пацієнтів із 

наявністю легеневого інтерстиціального фіброзу та ХОЗЛ характерні відносно 

нормальні показники спірометрії та об’єму легень, але сильно порушений 

газообмін. Це зумовлено зворотним впливом розтягу дихальних шляхів 

унаслідок легеневого фіброзу, одночасним порушенням газообміну 

спричиненого потовщенням альвеолярної мембрани за легеневого фіброзу та 

зменшенням судинної сітки за емфіземи. Порівняно лише з легеневим 

фіброзом або емфіземою у пацієнтів із комбінацією цих станів частіше 
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спостерігається ЛГ, яка є більш вираженою. Пацієнти із поєднаними 

синдромами стикаються зі зниженим прогнозом виживання порівняно з 

пацієнтами із ХОЗЛ, який становить у середньому 6 років [760, 792]. 

 

Таким чином, коморбідні захворювання у разі ХОЗЛ істотно 

збільшують навантаження на пацієнта та систему охорони здоров’я та мають 

гірший прогноз щодо ефективності реабілітації. З іншого боку, незалучення 

пацієнтів із супутніми захворюваннями на легеневу реабілітацію, безумовно, 

не є виходом. Більшість клінічних досліджень демонструють, що пацієнти з 

ХОЗЛ, які мають супутні захворювання, можуть пройти повну програму 

легеневої реабілітації. Хоча питання чи можуть бути більш ефективними 

програми ЛР, дібрані з урахуванням супутніх патологій та рекомендацій щодо 

реабілітації, – відкрите [375]. Тож оптимально, щоб програма легеневої 

реабілітації пацієнтів із ХОЗЛ передбачала базове оцінювання супутніх 

захворювань із подальшим добором індивідуальних втручань у програмі 

реабілітації. 

 

 

1.3. Біопсихосоціальна парадигма – сучасний погляд 

на реабілітацію осіб із ХОЗЛ 

 

Уперше статтю про потребу зміни парадигми розгляду захворювання з 

біомедичної на біопсихосоціальну опублікував Джордж Енгель (1977) [289]. 

Згідно з біопсихосоціальним поглядом, погане здоров’я та хвороби є 

результатом взаємодії біологічних, психологічних та соціальних чинників. 

Біопсихосоціальна модель розрізняє патофізіологічні процеси, що викликають 

захворювання, сприйняття особою свого здоров’я та вплив захворювання на 

життєдіяльність людини. Це не означає, що такий погляд відкидає біомедичну 

модель; біологічні показники враховуються, однак вони є лише одним із 

визначальних факторів діагностування та керування хворобою в 
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біопсихосоціальних рамках [289]. Біопсихосоціальна модель описує 

психологічні та соціальні наслідки ризику захворювання, профілактики, 

відповідності лікуванню, захворюваності, якості життя та виживання [475]. 

Основним поясненням того, чому попередній біомедичний підхід 

почав вимагати перегляду, є те, що у медицині виникають ситуації, коли 

людина, яка почуває себе добре, за біохімічними показниками описана як 

«хвора». І навпаки, лабораторні дані людини можуть не виявити 

«захворювання», однак особа почуває себе погано. Біопсихосоціальна модель 

забезпечує концептуальні рамки для розв’язання таких ситуацій [289]. 

Відповіно, для розуміння та керування здоров’ям, патологічними 

станами та захворюваннями необхідно враховувати вплив біологічних, 

психологічних та соціальних чинників [629]. Названі чинники не завжди 

потрібно суворо вивчати, але необхідно, щоб найважливіші з них були 

враховані під час лікування та реабілітації пацієнта. Окрім того, 

біопсихосоціальний підхід не тільки дає основу для узгодження даних, які 

неможливо пояснити з погляду біомедичного підходу, але й пояснює 

неоднорідність проявів однієї хвороби у різних людей та унікальність її 

клінічного випадку. 

Біологічні чинники визначають порушення на структурному 

(молекулярному, клітинному, тканинному чи органному) та переважно 

функціональному рівнях. З біопсихосоціального погляду, біологічні чинники 

є одними із визначальних причин поганого здоров’я та захворювань. 

Здебільшого стратегію біомедичного лікування реалізують із високою 

ефективністю. Існує низка захворювань, які можна діагностувати та лікувати 

без будь-якого врахування психосоціальних чинників (наприклад, легіонельоз 

та синдром токсичного шоку) [199]. Однак, врахування лише біомедичної 

сторони здоров’я і захворювання є недостатнім та вимагає брати до уваги 

психологічні й соціальні чинники. Особливо це стосується хронічних 

захворювань і станів, які важко лікувати та які прогресуюють. 
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Психологічні чинники мають безпосередній вплив на рівень здоров’я та 

захворювання людини. З іншого боку, порушення у стані здоров’я чи 

захворювання може призводити до погіршення психоемоційного рівня, 

розвитку клінічних проявів тривоги та депресії. Водночас зазначене може 

погіршувати перебіг самого захворювання. Зокрема, уже наголошувалося, що 

у 16,5–42 % пацієнтів із ХОЗЛ виявляєть депресію та у 2–20 % осіб – 

когнітивні порушення, що асоціюються із рівнем смертності, проявом 

задишки, можливістю витримувати фізичне навантаження, обмеженням 

показників щоденної життєдіяльності, рівнем якості життя, ризиком повторної 

госпіталізації та загострення, тривалістю перебування у лікарні. 

Соціальні чинники також взаємопов’язані із рівнем здоров’я та 

захворюванням. Соціальні чинники, поведінка особи можуть мати вплив на 

ризик виникнення порушень у стані здоров’я та виникнення захворювання. З 

іншого боку захворювання завжди впливає на соціальний бік життя людини. 

Біопсихосоціальна модель набула значного поширення в академічному 

та інституційному контексті. Однак ця зміна не обов’язково відображається у 

практичній галузі медицини й реабілітації. Біопсихосоціальну модель 

використовують для кращого розуміння захворювання, але її прийняття та 

імплементація в медичну й реабілітаційну практику потребує більше часу. 

Незважаючи на це, перші кроки для зміни поглядів та реалізації цього 

підходу в Україні уже розпочаті. Лікування та реабілітація ХОЗЛ більшою 

мірою відбувається суто з біомедичного погляду. Відбувається вплив на рівень 

запалення, прохідність дихальних шляхів, прояв симптомів та корекцію 

супутніх захворювань. Це вимагає довічного приймання медикаментозної 

терапії. Крім цього, значна частина пацієнтів продовжує відчувати погіршення 

симптомів або обмеження життєдіяльності, пов’язаних із ХОЗЛ, хоча рівень 

функції їх дихальної системи може не знижуватися. 

У 2002 році Всесвітня організація охорони здоров’я опублікувала 

Міжнародну класифікацію функціонування, інвалідності та здоров’я, 

пов’язану з біопсихосоціальним підходом до захворювання та здоров’я [718]. 
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Цей підхід був використаний для структурування керівних принципів [539] та 

клінічного використання [736]. Цю модель найчастіше згадують та 

застосовують під час дослідженнь реабілітації та неповносправності [142]. 

Біопсихосоціальний підхід у Міжнародній класифікації 

функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я (МКФ) описує не 

лише біомедичний рівень порушень, пов’язаних зі здоров’ям, психологічними 

та соціальними чинниками. У МКФ наголошено, що на функціонування 

людини впливають також можливості виконувати необхідну діяльність 

(активність), екологічні та особистісні чинники. 

Пацієнти із ХОЗЛ можуть мати різний ступінь важкості захворювання, 

значну різницю у прояві симптомів, досвід лікування, реабілітації і супутні 

захворювання й стани. Багато пацієнтів мають відносно легку симптоматику 

та добре контролюють захворювання, тоді як інші відчувають важкі симптоми, 

що погіршує їх рівень якості життя, соціальні й професійні стосунки та рівень 

щоденного функціонування. Такі пацієнти із ХОЗЛ можуть бути постійними 

споживачами медичних послуг, проходячи численні діагностичні тестування 

та процедури, часто потребувати консультації лікарів чи госпіталізації. 

Тривале захворювання із необхідністю постійного контролю та корекції свого 

стану збільшує психологічний, фізичний, фінансовий та соціальний тиск на 

пацієнта. На рис. 1.3 показано зразок глобального впливу ХОЗЛ на усі 

ієрархічні рівні здоров’я та життєдіяльності окремої особи й суспільстава. 

Лише розвиток змін у дихальних шляхах унаслідок низькоінтенсивного 

хронічного запалення призводить до каскаду змін у тканинах (подано на 

прикладі фіброзу дихальних шляхів), органах (приклад – емфізема легень), 

порушення функції (газообміну). Наростання таких змін та прогресування 

захворювання, збільшення системних проявів та розвиток супутніх 

захворювань у різний спосіб впливає на особу із ХОЗЛ, призводячи до 

порушення її життєдіяльності. Це виявляється в обмежених чи змінених 

можливостях до щоденної активності, участі у повсякденній життєдіяльності, 

має вплив на соціальні зв’язки та ролі особи із ХОЗЛ, обмежує її соціальні 
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контакти, змінює їхню якість і кількість. Отже, можна стверджувати, що має 

негативні пролонговані ефекти на соціум загалом. 

Міжнародна класифікація функціонування, обмежень життєдіяльності 

та здоров’я демонструє хороші можливості для застосування під час опису 

стану здоров’я та порушень функціонування людини із ХОЗЛ з погляду 

біопсихосоціальної парадигми та під час формулювання мети, завдань 

реабілітації, добору втручань й оцінювання ефективності ЛР. Відповідно, 

визначення значущих щодо функціонування особи із ХОЗЛ порушень (згідно 

з МКФ) і їх ієрархічного рівня визначає реабілітаційні завдання, втручання та 

очікуваний результат. 

 

 

Рис. 1.3. Вплив ХОЗЛ на рівні здоров’я та життєдіяльність особи 

 

Біопсихосоціальні моделі впливу захворювання на людину розроблено 

для великої кількості захворювань. Зокрема, детально описано хронічний біль 

[327], деменцію [516, 683, 773], ревматоїдний артрит [330], гіпотиреоз [200], 
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шлунково-кишкові захворювання [286] тощо. На жаль, біопсихосоціальну 

модель ХОЗЛ на теперішній час не сформульовано. 

 

 

1.4. Урахування у процесі реабілітації обмежень функціонування 

осіб із ХОЗЛ 

 

Хронічне обструктивне захворювання легень – захворювання, у 

нозологічну групу якого не входять бронхіальна астма, бронхоектатична 

хвороба, муковісцидоз і деякі інші захворювання, для яких характерна 

бронхіальна обструкція. 

Хронічне обструктивне захворювання легень має неоднаковий перебіг 

у різних людей. Однак загальним є його прогресування, особливо, якщо 

продовжується вплив патологічних агентів. 

Чинниками ризику виникнення ХОЗЛ визнають такі: 

 генетична схильність; 

 інгаляційний вплив: 

- тютюновий дим (куріння найбільш поширений і важливий чинник 

ризику розвитку ХОЗЛ);  

- професійний вплив (органічний і неорганічний пил, хімічні агенти і 

пил);  

- забруднення повітря внаслідок опалення і приготування їжі з 

використанням біоорганічного палива в приміщеннях, що погано 

вентилюються (спалювання на відкритому вогні або у пічці, яка погано 

працює, деревини, гною, залишків врожаю і вугілля може призвести до 

надзвичайно сильного забруднення повітря у приміщені); 

- забруднення атмосферного повітря; 

 ріст і розвиток легень (будь-який чинник, який має негативний вплив на ріст 

легень у внутрішньоутробний період і у дитячому віці, може збільшити 

індивідуальний ризик розвитку ХОЗЛ); 
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 стать; 

 вік; 

 респіраторні інфекції; 

 соціально-економічний статус; 

 харчування; 

 супутні захворювання. 

Хронічне обструктивне захворювання легень характеризується 

запаленням, яке локалізується як у стінці бронхіального дерева, так і у 

паренхімі легень, а також легеневих судинах. Запалення виникає у відповідь 

на шкідливий інгаляційний вплив.  

Запалення під час ХОЗЛ призводить до специфічних морфологічних 

наслідків, частина з яких є зворотними, а деякі – ні (табл. 1.2). 

Таблиця 1.2 

Компоненти морфологічних змін 

Зворотні компоненти Незворотні компоненти 
Накопичення клітин запалення, слизу і 

ексудату плазми в просвіті бронхів 
Унаслідок гіпертрофії бронхіальних 
залоз і метаплазії бокалоподібних клітин 
збільшується продукція секрету та 
розвивається бронхіт 

Фіброз стінок бронхів 
Унаслідок гіпертрофії бронхіальних залоз і метаплазії 
бокалоподібних клітин збільшується продукція 
секрету. Окрім того, втрачаються війки епітелію, 
з’являється циліарна дисфункція, гіпертрофія 
гладеньких м’язів і розростання сполучної тканини 

Спазм гладеньких м’язів великих і 
середніх бронхів 

 
 

Втрата еластичної тяги легень 
Швидкість повітряного потоку на видиху залежить не 
тільки від ступеня бронхіальної обструкції, але і від 
еластичної тяги паренхіми легень. Під час ХОЗЛ 
втрачається еластичний каркас паренхіми, у результаті 
чого здатність альвеол виштовхувати повітря 
зменшується 

Динамічна гіперінфляція під час 
фізичного навантаження 

За фізичного навантаження потреба у 
кисні зростає і дихальний центр запускає 
маневр вдиху до видиху з легень повітря, 
яке надійшло туди з попереднім вдихом. 
Таким чином, формується 
перерозтягнення легень, яке поступово 
зникає після закінчення фізичного 
навантаження і зменшується під час 
прийомання бронхолітичних препаратів 

Порушення механізмів альвеолярної підтримки 
просвіту бронхів 

У нормі дрібні бронхи перебувають в розправленому 
стані за рахунок еластичної якості їх стінок, а також за 
рахунок їх сполучнотканинного прикріплення до 
альвеол. Процес руйнування паренхіми призводить до 
зникнення сполучнотканинних «розтяжок», у 
результаті чого виникає феномен повітряної пастки, 
коли на видиху стінки дрібних бронхів спадаються, не 
дозволяючи повністю вийти повітрю з альвеолярного 
простору 

 

Відповідно, можна виокремити такі патогенетечні етапи розвитку 
ХОЗЛ (див. рис. 1.4).  
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Рис. 1.4. Етапи розвитку ХОЗЛ 

 

1.4.1. Особливості порушень на рівні функції та структури у 

хворих на ХОЗЛ згідно з МКФ 

Порушення на рівні функцій є подібними серед пацієнтів із ХОЗЛ, 

незалежно від ступеня захворювання. Це підтверджує дані, що обмеження 

повітряного потоку (зокрема, показник ОФВ1) має слабку кореляцію зі станом 

здоров’я пацієнтів [388]. 

Утім, такі порушення функцій як можливість витримувати фізичне 

навантаження погіршуються від ступеня GOLD 1 до 4 ступеня. Функції 

можливості витримувати фізичне навантаження пов’язані з серцево-

судинними, респіраторними та м’язовими функціями. Порушення функцій 

дихальних м’язів та дихання добре описано в літературі, їх часто оцінюють у 

пацієнтів із ХОЗЛ [297]. Порушення функції м’язів, зокрема їх сили та 

витривалості, також дають змогу розрізняти ступені ХОЗЛ. Установлено, що 

найнижчі показники сили чотириголового м’яза стегна спостерігаються у 

пацієнтів із ступенем ХОЗЛ GOLD 4. Емоційні порушення, які часто оцінюють 

як клінічні прояви тривоги і депресії, також є найбільш частими явищами у 
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разі ХОЗЛ. Відповідно, слід обов’язково оцінювати психоемоційний стан до 

легеневої реабілітації та її вплив на його зміну. Порушення функцій голосу та 

кровоносної системи були описані як менш актуальні проблеми для пацієнтів 

із ХОЗЛ [473]. Тож важливо мати змогу оцінити ці функції під час першого 

обстеження пацієнта з можливістю реалізовувати реабілітаційні втручання, 

щоб поліпшити їх для цієї групи населення. 

Порушення в структурах тіла також є подібними у пацієнтів із ХОЗЛ 

незалежно від ступеню захворювання.  

Лише погіршення структур серцево-судинної та дихальної систем 

визнано як значущі для пацієнтів із ХОЗЛ [388]. Прогресування ХОЗЛ 

призводить до більших порушень у структурі дихальної системи із 

погіршенням ступеня захворювання. Більше ніж у половини пацієнтів 

визначають порушення структур серцево-судинної системи. Відповідно, 

наявність серцево-судинних захворювань у хворих на ХОЗЛ потрібно 

враховувати плануючи втручання, зокрема фізичних навантажень. Порушення 

в структурі тулуба, голови / шиї та плечей мають невелику частоту виявлення 

у пацієнтів із ХОЗЛ, однак є важливими для оцінювання, оскільки часто 

пов’язані із респіраторною дисфункцією (наприклад, кіфоз, який корелює зі 

зниженням функції зовнішнього дихання у пацієнтів із ХОЗЛ). 

 

 

1.4.2. Функціональні наслідки гіперінфляції легень 

у хворих на ХОЗЛ 

Основним симптомом, притаманним ХОЗЛ, який найбільше обмежує 

повсякденну життєдіяльність хворих, є задишка. Механізми, що лежать в 

основі обмежень фізичної активності та прояву задишки складні. Розвиток 

гіперінфляції легень (ГЛ) відіграє центральну роль у патофізіології задишки 

та зниження можливості витримувати фізичне навантаження [314]. 

Гіперінфляцію легень виявляють у пацієнтів із легким ступенем ХОЗЛ 

ще навіть до фактичного зниження показників ЖЄЛ та ОФВ1 [314]. 
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Гіперінфляція легень має два компоненти: 

 статичний, що є наслідком руйнування легеневої паренхіми 

та втрати еластичності легеневої тканини, 

 динамічний, який виникає, коли хворі на ХОЗЛ вдихають 

раніше, ніж досягнуто повного видиху. 

Гіперінфляція легень асоціюється із підвищенням навантаження на 

дихальні м’язи для забезпечення вентиляції легень та зменшення здатності 

інспіраторних м’язів генерувати тиск на вдиху, незважаючи на деякі 

механізми компенсації [251]. Гіперінфляція легень легень може мати 

негативні наслідки й на інші органи та системи організму, зокрема для 

серцево-судинної функції [762]. 

Функціональна залишкова ємність (ФЗЄ), що визначає ГЛ – це об’єм 

газу в легенях та дихальних шляхах наприкінці видиху [269]. За звичайних 

обставин еластична енергія, що накопичується в легенях під час попереднього 

вдиху, достатня для повного видиху. Отже, ФЗЄ залежить від протилежних дій 

еластичної тяги легенів (усередину) і грудної стінки (назовні) та відповідає 

статичному врівноваженому об’єму легень в умовах розслаблення дихальних 

м’язів (V r) [332]. Отож, при V r альвеолярний тиск дорівнює атмосферному. 

Гіперінфляцію легень визначають, як надмірне збільшення кількості 

газу (повітря) у легенях та дихальних шляхах наприкінці спонтанного видиху, 

вона характеризується більшим, ніж 95 % від належного значень ФЗЄ [221, 

332, 695]. 

Відповідно до основних механізмів ЛГ класифікують як «статичну» 

або «динамічну». 

Статичну гіперінфляцію легень визначають за зміною еластичних 

властивостей органів дихання за рахунок зменшення внутрішньої еластичної 

віддачі легень без зміни еластичних властивостей грудної стінки. 

Найпоширенішою причиною виникнення статичної ГЛ є, безумовно, емфізема 

легень, яка характеризується руйнуванням паренхіми легень як у 

панлобулярному, так і в центрлобулярному варіантах. Зменшення еластичних 
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волокон призводить до зміщення кривої об’єму та тиску легенів вліво та вгору, 

тоді як еластичні властивості грудної стінки залишаються в основному 

незмінними [269].  

Отже, точка статичної / пружної рівноваги дихальної системи 

переміщується при більшому, ніж нормальний, об’ємі легень і ФЗЄ постійно 

збільшується. Зазначимо, підвищена ФЗЄ все ще відповідає зміненій статичній 

рівновазі дихальної системи (ФЗЄ = V r), а альвеолярний тиск дорівнює 

атмосферному тиску. 

Залишковий об’єм (ЗО) також збільшується за емфіземи та ХОЗЛ через 

передчасне закриття дрібних дихальних шляхів у деяких ділянках легень. Цей 

ефект відомий як «повітряна пастка» [479]. «Повітряна пастка» – неповне 

випорожнення альвеол під час видиху, а ГЛ – збільшений об’єм легень у кінці 

спонтанного видиху [4, 517]. Таким чином, ці поняття дуже подібні, хоча 

враховуючи, що власне неповне випорожнення альвеол призводить до 

підвищення об’ємів легень у кінці видиху, то ГЛ є наслідком повітряної 

пастки. Важливо зазначити, що статична ГЛ відіграє відносно невелику роль 

у зміні механіки дихання у хворих на ХОЗЛ (за вийнятком випадків первинної 

емфіземи легень), а більш важливе значення має динамічна ГЛ. 

Динамічна гіперінфляція легень – це стан, за якого ФЗЄ перевищує V r 

в результаті недостатності часу видиху для декомпресії легень до рівня V r 

[206, 430]. Такий стан виникає за вираженого обмеження експіраторного 

повітряного потоку в умовах відносного вкорочення часу видиху. Обмеження 

експіраторного повітряного потоку визначають як досягнення хворим 

максимального рівня експіраторного потоку вже під час спокійного дихання. 

Порушення еластичної підтримки альвеол зумовлює динамічну компресію 

дрібних дихальних шляхів під час фази видиху і сповільнює евакуацію повітря 

з альвеол. Втрата еластичної віддачі легень призводить до зниження 

експіраторного тиску повітря, що рухається. Окрім того, бронхіальний опір 

збільшений внаслідок підвищеного тиску бронхів, запальних змін у їх стінках 

і наявності секрету у їх просвіті. Поєднання цих трьох чинників призводить до 
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обмеження експіраторного потоку у хворих на ХОЗЛ навіть під час спокійного 

дихання. Таким чином, для ХОЗЛ характерним є такий причинно-наслідковий 

ланцюг: обмеження експіраторного повітряного потоку – «повітряна пастка» 

– ГЛ. Відображенням ГЛ є збільшення легеневих об’ємів (ФЗЄ, ЗО, ЗЄЛ) і 

зниження інспіраторної ємкості (ІЄ = ЗЄЛ-ФЗЄ). 

Наростання динамічної ГЛ відбувається також під час виконання 

хворими фізичних навантажень, оскільки під час них збільшується дихальний 

об’єм та частота дихання, а отже вкорочується час видиху і ще більша частина 

легеневого об’єму затримується на рівні альвеол. 

Важливим є розмежування статичної та динамічної гіперінфляції 

легень, оскільки ці два клінічні явища мають різні клінічні та терапевтичні 

наслідки. Наприклад, динамнічна ГЛ тісно пов’язана із задишкою та 

можливістю виконувати фізичне навантаження, на відміну від статичної ГЛ. 

Гіперінфляцію легень вважають адаптаційним механізмом, який 

знижує опір повітряних шляхів, поліпшує розподіл вентиляції та підвищує 

хвилинний об’єм дихання (ХОД) у спокої.  

Однак ГЛ має негативні наслідки, які, передусім, пов’язані з механікою 

дихання, газообміном та серцево-легеневою взаємодією. До таких наслідків 

належать: 1) збільшення еластичного навантаження, 2) слабкість дихальних 

м’язів, 3) обмежене наростання дихального об’єму (ДО) під час фізичного 

навантаження, 4) створення позитивного тиску в кінці видиху, 5) порушення 

газообміну, 6) порушення серцево-легеневої взаємодії [639], 7) легенева 

гіпертензія. 

Збільшення еластичного навантаження пояснюється тим, що крива 

«об’єм–тиск» згладжується при великому об’ємі легень. Це вимагає більших 

зусиль для створення необхідного об’єму для вдиху [596, 639]. 

Насамперед зменшується сила діафрагми. Причиною є не зміни самої 

м’язової тканини, а невигідні біомеханічні умови за ГЛ. Це відбувається 

внаслідок зменшення її довжини і зміщення її в менш вигідне положення на 

кривій «довжина – напруження». Окрім того, змінюється геометрія діафрагми 
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– відбувається її сплощення і, як наслідок, збільшення радіусу кривизни з 

наступним зниженням сили її скорочення. Додатково, під час ГЛ зменшується 

чи, навіть, зникає зона апозиції – частина діафрагми, яка прилягає до 

внутрішньої поверхні грудної клітки і відіграє важливу роль у розширенні 

діафрагмою грудної клітки [268]. Порушення паралельної орієнтації реберних 

волокон і ніжок діафрагми відносно одна одної, при якій досягається 

максимальна сила скорочення діафрагми, теж втрачається. Це у поєднанні зі 

збільшенням еластичного та порогового навантаження на інспіраторні 

дихальні м’язи [328] призводить до істотного збільшення робочої та кисневої 

вартості дихання [472, 661].  

Слід зазначити, що хронічний вплив ГЛ призводить до деяких 

фізіологічних пристосувань, які дають змогу зберегти скорочувальну силу 

діафрагми та зменшити розвиток втоми. Це відбувається внаслідок 

тренувального ефекту посиленої роботи дихання [279] за рахунок 1) 

збільшення кількості стійких до втоми м’язових волокон типу І [279, 667], що 

виявляється навіть у разі легкого та середнього ступенів ХОЗЛ; 2) зменшення 

довжини саркомеру, що дає можливість збільшити ефективність роботи за 

більших об’ємів легень [566]; 3) збільшення щільності мітохондрій [566] 

та/або поліпшення ємності мітохондріального дихального ланцюга [622]. 

Обмежене наростання ДО під час фізичного навантаження пов’язане з 

тим, що у хворих на ХОЗЛ підвищення частоти дихання призводить до 

скорочення часу видиху, а отже, до зниження евакуації повітря із альвеол. 

Відбувається погіршення явища «повітряної пастки». Наростання ГЛ також 

обмежує поглиблене дихання, що спричиняє розвиток замкнутого кола. 

Внутрішній позитивний тиск у кінці видиху – це тиск еластичної 

віддачі респіраторної системи внаслідок неповного випорожнення легень у 

кінці видиху. У нормі внутрішній позитивний тиск у кінці видиху (intrinsic 

positive end expiratory pressure – PEEPi) відсутній. У хворих на ХОЗЛ показник 

PEEPi може становити 7–9 см водн. ст., а за гострої дихальної недостатності 

сягати 20–22 см водн. ст. 
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В умовах наявності PEEPi вдих починається лише тоді, коли тиск, що 

розвивають інспіраторні м’язи, перевищить PEEPi. Виражене підвищення 

PEEPi призводить до значних гемодинамічних порушень – зниження 

венозного повернення й серцевого викиду. 

Гіперінфляція легень призводить до погіршення вентиляційно-

перфузійного співвідношення та з часом призводить до гіпоксемії [196]. 

Погіршення виведення СО2 також може бути наслідком динамічної ГЛ, 

оскільки швидке і поверхневе дихання є неефективним. За таких умов може 

розвиватися гіперкапнія та респіраторний ацидоз [296]. 

Великий негативний внутрішньогрудний тиск на вдиху та позитивний 

внутрішньогрудний тиск на видиху (необхідний для подолання високих 

еластичних та резистивних сил) помітно порушують серцево-судинну 

функцію [614]. Гіперінфляція легень зменшує наповнення правого шлуночка 

та венозне повернення крові у спокої і під час фізичного навантаження [481, 

749]. Окрім того, під час фізичного навантаження збільшується навантаження 

на правий шлуночок, оскільки спостерігається збільшення опору легеневих 

судин [568, 614]. 

Легенева гіпертензія у хворих на ХОЗЛ із важким перебігом може 

виявлятися у 90,8 % випадків. Механізмом легеневої гіпертензії у хворих з 

емфіземою легень є пряма компресія серця і внутрішньогрудних судин 

внаслідок ГЛ [2]. Описано низку механізмів, які пояснюють цей зв’язок [783]:  

1) підвищення внутрішньогрудного тиску; 

2) серцево-судинні ефекти; 

3) збільшення об’єму легень; 

4) змінений газообмін;  

5) ремоделювання легеневих судин; 

6) ендотеліальна дисфункція. 

У сукупності ці серцево-судинні наслідки гіперінфляції легень 

зумовлюють погіршеня серцевої діяльності, яка спостерігається у деяких 

хворих на ХОЗЛ під час фізичних навантажень [730, 743]. Утім, не всі 
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дослідження змогли продемонструвати прямий зв’язок між динамічною 

гіперінфляцією та серцевою функцією під час фізичних навантажень. 

Наприклад, Stark-Leyva et al [690] встановили, що гіперінфляція у здорових 

суб’єктів не впливає негативно на серцевий викид під час фізичних 

навантажень. Відповідно, питання чи можна ці результати у здорових 

екстраполювати на пацієнтів із ХОЗЛ як зі статичною, так і з динамічною 

гіперінфляцією легень ще нерозв’язане. 

Таким чином, можливість витримувати фізичне навантаження у осіб із 

ХОЗЛ та ГЛ визначають центральні та периферичні чинники, механізм яких є 

складним [589]. У хворих на ХОЗЛ працездатність переважно обмежена 

периферичною втомою м’язів, порушенням механіки дихання та газообміном 

[431]. Під час ГЛ хворі відчувають посилену роботу дихання. Дихальні м’язи 

перебувають у механічно невигідних умовах [310, 460, 461]. Це призводить до 

зменшення сили вдиху [633] та витривалості [590], що спричиняє задишку 

[360, 432] і зниження працездатності [484]. Дихання стає енергетично 

затратнішим, і фізичне навантаження дедалі важче переносити, що призводить 

до зниження рівня звичних фізичних навантажень з подальшим погіршенням 

функціональних можливостей хворого. 

Задишка, яка є основним симптомом ХОЗЛ та зростає із збільшенням 

тяжкості хвороби, погано корелює із ОФВ1 [181] і краще із динамічною ГЛ 

[207]. Тож зменшити динамічну гіперінфляцію легень є важливою 

терапевтичною метою.  

Нефармакологічними методами терапії ГЛ є: 1) техніка дихання через 

стиснуті губи, 2) тренування інспіраторних дихальних м’язів, 3) тренування 

периферичних м’язів. Основна мета таких втручань – зменшити частоту 

дихання, навантаження на дихальні м’язи та потребу у вентиляції при 

виконанні фізичного навантаження. 

Техніка дихання через стиснуті губи сприяє збільшенню часу видиху 

та підвищенню тиску в експіраторних дихальних шляхах, що зменшує колапс 

дихальних шляхів. 
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Позитивний вплив тренування інспіраторних дихальних м’язів 

пов’язаний з його додаванням до тренування периферичних м’язів у пацієнтів 

із вираженою слабкістю дихальних м’язів та тих, хто обмежений у пересуванні 

та ходьбі внаслідок коморбідних станів [687]. 

Фізичні вправи (тренування периферичних м’язів) знижує потребу у 

вентиляції, у результаті чого частота і глибина дихання на заданій 

інтенсивності фізичних вправ зменшується. 

Оскільки інтенсивність і тривалість виконання фізичних вправ 

обмежена як втомою скелетних м’язів, так і задишкою під час фізичного 

навантаження через динамічну гіперінфляцію, то бронхолітична терапія 

сприяє підвищенню ефективності тренувань [547, 560]. Практичні 

рекомендації вказують, що оптимальним є проводити бронхолітичну терапію 

перед заняттям фізичними вправами [547]. 

Додаткову вигоду під час реабілітації пацієнтів із ГЛ у разі ХОЗЛ може 

мати застосування позитивного тиску на видиху за допомогою додаткового 

обладнання, наприклад носових PEP-масок [772] та неінвазичної 

вентиляційної підтримки позитивного тиску на видиху (EPAP) [525].  

Пацієнти із ХОЗЛ та ГЛ отримують значні вигоди від програм 

легеневої реабілітації. Підтвердженням є статистично достовірне та клінічно 

значуще поліпшення результатів 6-хвилинного тесту ходьби для усіх ступенів 

ХОЗЛ [259]. Чим нижчими є вихідні показники фізичної працездатності до 

програми ЛР, тим більш значущо вони поліпшуються після [245]. Окрім того, 

пацієнти з ХОЗЛ та ГЛ мають відносно більше поліпшення результатів 6-

хвилинного тесту ходьби, ніж пацієнти без вираженої ГЛ [259]. 

 

 

1.4.3. Особливості порушень активності, участі та особистісних чинників 

на рівень функціонування осіб із ХОЗЛ 

Обмеження діяльності та участі у пацієнтів із ХОЗЛ передусім 

пов’язані зі ступенем обмеження повітряного потоку. Найбільш значні 
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обмеження виявлено для категорії «Мобільність» згідно з МКФ. Придбання 

товарів та послуг є також одним із найбільш значних обмежень, про які 

повідомляють пацієнти.  

Інші обмеження щодо мобільності та побутового життя пов’язано з 

участю у громаді, соціальному та суспільному житті, догляді за собою, 

виконанні загальних завдань та потреб, що також є важливими зі слів пацієнтів 

із ХОЗЛ. Окрім того, у пацієнтів із важким перебігом ХОЗЛ часто виникають 

труднощі з мовленням, що пояснюється вираженістю симптомів, особливо 

задишкою. Можливість оцінити труднощі із мовленням слід розглянути для 

пацієнтів із ХОЗЛ у яких є виражена задишка. Значними і частими для 

пацієнтів із ХОЗЛ є обмеження, пов’язані з роботою, особливо це турбує осіб 

працездатного віку. Часто головною метою реабілітації є подолання обмежень 

участі пацієнтів. Ці компоненти оцінюють у пацієнтів у різних сферах життя, 

однак не використовують для вимірювання результатів реабілітації. 

Роль сім’ї як сприятливий особистісний чинник є важливим для 

пацієнтів із ХОЗЛ та іншими хронічними захворюваннями [418, 442]. Це 

підкреслює актуальність підтримки членами сім’ї хворих на ХОЗЛ, оскільки 

їхня участь у житті та реабілітації пацієнтів із ХОЗЛ є значними 

полегшувальними чинниками. Медичні працівники та їхнє ставлення пацієнти 

також сприймають як сприятливий чинник. Утім, у деяких дослідженнях 

пацієнти із ХОЗЛ стосунки із медичними працівниками сприймали 

неоднозначно – у частині випадків вони вважали їх полегшувальним 

чинником, у інших – бар’єром [355, 654]. Продукти особистого споживання, 

зокрема ліки, інгалятори та технології особистого користування у 

повсякденному житті також сприймають як полегшувальні чинники.  

Важливо зазначити, що чинники навколишнього середовища для 

пацієнтів із кардіореспіраторними захворюваннями часто є найбільш 

актуальними [349]. Тож актуальним є оцінювати потреби та пристосованість 

продуктів щоденного особистого користуння й технологій для особистого 

використання у пацієнтів із ХОЗЛ. 
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Клімат і якість повітря пацієнти із ХОЗЛ вважають серйозними 

бар’єрами. Клімат є найбільш частим бар’єром для пацієнтів із ХОЗЛ [297, 99]. 

Окрім того, період доби теж ураховують як серйозний бар’єр для пацієнтів із 

ХОЗЛ, оскільки вони повідомляють, що ранок є найгіршим періодом доби, 

особливо для пацієнтів із важким перебігом захворювання [418, 578]. Таким 

чином, слід з обережністю ставитися до призначення реабілітаційних втручань 

із самого ранку. 

Послуги, систему та політику сфери охорони здоров’я вважають 

важливими полегшувальними чинниками для пацієнтів із ХОЗЛ (ступінь 

GOLD 4), що може підкреслити важливість медичних послуг, особливо для 

пацієнтів, які потребують більш комплексного догляду через складність їх 

симптомів. У зв’язку з цим, медичні послуги, системи та політика охорони 

здоров’я повинні бути розробленими для задоволення потреб пацієнтів із 

ХОЗЛ. 

 

 

1.5. Сучасні аспекти реабілітації пацієнтів із ХОЗЛ 

 

Хронічне обструктивне захворювання легень уже не перший рік 

залишається у переліку пріоритетних захворювань у системі охорони здоров’я 

України для удосконалення шляхів розв’язання потреб пацієнтів [58]. 

Відповідно питання реабілітаційної допомоги під час ХОЗЛ теж потребують 

пильної уваги. Тож вивчення потреб, особливостей, сучасних напрямів 

реабілітаційної допомоги з урахуванням актуальних поглядів на ХОЗЛ є 

обґрунтованим та своєчасним.  

Лише станом на липень 2017 року у базі Кокранівського центрального 

реєстру контрольованих досліджень (Cochrane Central Register of Controlled 

Trials) зареєстровано 9891 протокол, присвячений вивченню ХОЗЛ (табл. 1.3). 

Частка досліджень щодо застосування вправ у осіб із ХОЗЛ становить 20% від 

загальної кількості (1984 посилання) (див. рис. 1.5). 
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Таблиця 1.3 

Кількість наукових досліджень, присвячених ХОЗЛ, у базах даних 

доказової медицини світу та бібліотеках України 

 

Кількість публікацій за пошуковими словами 

COPD 
COPD 

exercises 
COPD 

rehabilitation 

COPD 
physical 
activity 

COPD 
physical 
therapy 

Кокранівський центральний 
реєстр контрольованих 
досліджень 

9891 1984 978 372 380 

Кокранівська база даних 
систематичних оглядів 117 42 12 8 7 

MEDLINE 427 77 68 68 49 
PubMed 71481 6870 5871 7092 3159 
EMBASE 2480 524 336 210 140 
Реферативна база Національної 
бібліотеки України 
ім. В. І. Вернадського 

456 - 3 1 1 

 

За пошуковими словами «ХОЗЛ реабілітація» існує більше посилань, 

ніж за ключовими словами «ХОЗЛ фізична терапія» (9,8% від загальної частки 

публікацій стосовно ХОЗЛ для «ХОЗЛ реабілітація» порівняно з 3,8% для 

«ХОЗЛ фізична терапія»). Це пов’язано зі змістом самих термінів та 

часткового розмежування цих втручань відповідно до стану пацієнта  із ХОЗЛ 

(гострий, стабільний). Реабілітація є ширшим поняттям, а програми легеневої 

реабілітації містять вправи (як частину фізичної терапії) як ключовий 

компонент. Окрім того, деякі програми ЛР передбачають інші втручання, такі 

як обстеження, навчання, контроль, психологічну підтримку і рекомендації 

щодо харчування. Таким чином, легенева реабілітація є одним з ключових 

підходів до лікування ХОЗЛ, невід’ємною частиною якої є фізична терапія 

[504]. 
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Рис. 1.5. Співвідношення пошукових результатів за визначеними ключовими 

словами до загальної кількості публікації присвячених «COPD» («ХОЗЛ») у 

базах науково-доказових даних 

 

У Cochrane Database of Systematic Reviews частка оглядів, які 

присвячені аналізу реабілітації, становить 10% від усіх оглядів щодо ХОЗЛ, 

фізичній терапії – 5,9% та вправам під час ХОЗЛ – 35%. 

База даних Medline містить 427 посилань на наукові дослідження, 

присвячені різноманітним питанням ХОЗЛ. Частка досліджень із ключовими 

словами «вправи», «реабілітація», «фізична активність» та «фізична терапія» 

становить відповідно 18%, 15,9%, 15,9% та 11,5%. 

Найбільша кількість досліджень щодо ХОЗЛ була виявлена в базі даних 

PubMed. Зокрема, починаючи від 1992 року відбувалося постійне збільшення 

кількості публікацій, присвячених проблемам ХОЗЛ. Якщо за 1992 рік на 

ресурсі зареєстровано 565 посилань на дослідження і публікації, у 2002 р. їх 

вже 1523 (приріст 169 % за 10 років), у 2012 р. – 3588 (приріст за 10 років – 

135 %). За 2016 рік на PubMed зареєстровано вже 4762, що на 32 % більше, ніж 

у 2012 році. Упродовж усіх років частка досліджень з реабілітації та фізичній 

терапії під час ХОЗЛ була практично на одному рівні та становила в 

середньому 9,6 % та 4,5 % від усіх публікацій по ХОЗЛ. 

COPD
exercises

COPD
rehabilita

tion

COPD
physical
activity

COPD
physical
therapy

Кокранівський центральний 
реєстр контрольованих 

досліджень
20 9,8 3,8 3,8

Кокранівська база даних 
систематичних оглядів 35 10 6,8 5,9

MEDLINE 1,8 15,9 15,9 11,5

PubMed 9,6 8,2 9,9 4,4

EMBASE 21,1 13,5 8,5 5,6
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Така увага науковців до проблем фізичної терапії, вправ, фізичної 

активності та реабілітації загалом серед усіх досліджень, присвячених ХОЗЛ, 

підтверджує їхню ключову роль у лікуванні хворих та вказує на актуальність 

наукових пошуків у цьому напрямі. 

На жаль, пошук у реферативній базі Національної бібліотеки України 

ім. В. І. Вернадського виявив лише 3 посилання за пошуковими словами 

«ХОЗЛ реабілітація», що становить 0,7% серед 456 посилань за ключовим 

словом «ХОЗЛ». 

Два систематичні огляди (Cochrane Airways Group) присвячено 

легеневій реабілітації під час ХОЗЛ (уперше опублікований 23 лютого 2015 р.) 

[504] та легеневій реабілітації після загострення ХОЗЛ (уперше опублікований 

8 грудня 2016 р.) [602]. Для порівняння ефекту легеневої реабілітації та 

звичайного догляду на рівень якості життя, функціональну і максимальну 

фізичну працездатність автори першого систематичного огляду 

проаналізували 65 рандомізованих контрольованих досліджень із загальною 

кількістю 3822 учасники. Підтверджено клінічно значуще зменшення 

задишки, втоми, збільшення фізичної працездатності та поліпшення емоційної 

сфери під час застосування легеневої реабілітації не менше ніж чотири тижні. 

Зазначено, що реабілітація є важливим компонентом курування ХОЗЛ і 

подальші дослідження, які порівнюють ефект від легеневої реабілітації і 

традиційний догляд є невиправданими. На думку авторів перспективними і 

важливими напрямами досліджень у реабілітації під час ХОЗЛ є визначення 

необхідних компонентів легеневої реабілітації, їх тривалості і локації, ступеня 

контролю, інтенсивності навчання та оцінювання тривалості досягнутого 

ефекту. 

Зважаючи на таку велику кількість наукових досліджень щодо 

етіології, патогенезу та лікування ХОЗЛ, наявні практичні настанови ведення 

хворих на це захворювання базуються на рекомендаціях із високим ступенем 

доказовості та рекомендованості.  
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У проаналізованих клінічних протоколах щодо менеджменту та 

легеневої реабілітації остання складається з різноманітних компонентів і може 

містити оцінювання пацієнта, фізичні вправи, навчання, інструктаж із 

використання різноманітних респіраторних технік, психосоціальну підтримку, 

ерготерапію (табл. 1.4).  

Таблиця 1.4 

Зміст легеневої реабілітації для осіб із ХОЗЛ та маркери її 

ефективності у проаналізованих клінічних настановах 

Автор, рік, 
посилання 

Складові ЛР Маркери ефективності 

2017 р. [336]  не вказано спірометрія, CAT, CCQ© 

Іан Янг, 
2017 р. [789]  

1) оцінювання пацієнта; 2) 
заняття; 3) контроль; 4) освіта; 
5) зміна поведінки; 6) харчування; 
7) психосоціальна підтримка 

спірометрія, 6MWD, тест 
човникової ходьби, SpO2 

H. Канкаанранта, 
2015 р. [420]  

не вказано не вказано 

К.Й. Hyоунг, 
2014 р. [791]  

не вказано не вказано 

2014 р. [711]  не вказано не вказано 

М.Р. Гюелл 
Роус, 
2014 р. [351]  

обов’язкові компоненти: 1) 
тренування м’язів; 2) освіта; 3) 
фізіотерапія грудної клітки  
Слід розглянути можливість 
застосування: 4) ерготерапія; 5) 
психосоціальна підтримка; 6) 
корекція харчування 

1) оцінювання задишки 
(mMRC, вихідний і динамічний 
індекси задишки, діаграма 
кисневої вартості, CRQ, шкала 
Борга); 2) оцінювання рівня 
якості життя (SGRQ, анкета 
SF36 або SF12, CAT); 3) 
фізична працездатність (6MWT, 
велоергометрія) 

А. Блаір, 2013 р. 
[144]  

не вказано не вказано 

Ц.Е. Болтон, 
2013 р. [188]  

не вказано не вказано 

Е.В. Руссі,  
2013 р. [640]  

1) навчання; 2) інструктаж із 
самоконтролю; 3) консультація 
щодо харчування; 4) фізичні 
вправи; 5) психологічна 
підтримка 

не вказано 

А. Квасеем, 
2011 р. [606]  

не вказано не вказано 
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Продовження табл. 1.4 

Автор, рік, 
посилання 

Складові ЛР Маркери ефективності 

М. Рудолф, 
2010 р. [538]  

1) тренування для верхніх та 
нижніх кінцівок; 2) 
психосоціальна підтримка; 3) 
корекція поведінки; 4) освіта; 5) 
тренування дихальних м’язів 

не вказано 

Д.А. Чіcк, 
2010 р. [233]  

1) комплексне оцінювання 
пацієнта; 2) аеробне тренування; 
3) силове тренування; 4) освіта; 5) 
психосоціальна підтримка 

не вказано 

А.Л. Ріес, 
2007 р. [625]  

1) оцінювання пацієнта; 2) фізичні 
вправи; 3) освіта; 4) корекція 
харчування; 5) психосоціальна 
підтримка 

оцінювання рівня якості життя 

Й.А. Ведзіча, 
2017 р. [764]  

не вказано не вказано 

Е. Барреіро, 
2015 р. [166]  

не вказано 1) оцінювання сили дихальних 
м’язів; 2) оцінювання сили 
м’язів нижніх та верхніх 
кінцівок; 3) оцінювання 
фізичної витривалості 

П. Слівінскі, 
2014 р. [679]  

1) фізична терапія; 2) фізичне 
тренування (на витривалість і 
силове); 3) тренування дихальних 
м’язів; 4) дихальні вправи; 5) 
корекція харчування; 6) 
психотерапія; 7) освіта пацієнта та 
його сім’ї; 8) психосоціальна 
підтримка 

6MWT 

 

Легеневу реабілітацію рекомендовано усім пацієнтам зі стабільним 

перебігом із зниженою можливістю витримувати фізичне навантаження, 

незважаючи на фармакологічне лікування, та пацієнтам, які перенесли 

госпіталізацію через загострення. 

Основними засобами, які належать до фізичної терапії і пропонуються 

в рамках легеневої реабілітації є фізичні вправи, аеробне тренування та силові 

тренування [180, 494].  

У частині протоколів запропоновано застосування дихальних вправ 

[711, 789], фізіотерапії грудної клітки [789], тренування дихальних м’язів [351, 

789], електромагнітної стимуляції м’язів [188, 351, 640] та техніки очищення 
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дихальних шляхів [640] як додаткових засобів фізичної терапії для розв’язання 

окремих реабілітаційних завдань. 

Хоча доведено, що тренування інспіраторних дихальних м’язів сприяє 

до збільшенню їх сили, підвищенню результатів 6-хвилинного тесту ходьби та 

результатів спірографії, обов’язкове введення цього компонента до програми 

реабілітації не передбачено [504]. 

Лише у частині проаналізованих клінічних настанов вказано методи 

дослідження, які використовують для оцінювання ефективності легеневої 

реабілітації. Найбільш повні рекомендації щодо застосування методів 

дослідження як маркерів ефективності легеневої реабілітації і фізичної терапії 

наведено у клінічних настановах Е. Барреіро, 2015 р. [166] та Маріа Роса Гуелл 

Роус, 2014 р. [351]. 

На жаль, проаналізовані практичні настанови не дали відповіді на 

низку питань, з якими стикаються фахівці фізичної терапії в роботі з хворими 

на ХОЗЛ. Зокрема, якою повинна бути тактика фізичної терапії після періоду 

загострення та госпіталізації у пацієнтів, які мають значне посилення задишки 

та погіршення самопочуття під час тренування нижніх та верхніх кінцівок, 

силових чи аеробних вправ; якими є критерії для застосування тренування 

інспіраторних м’язів та інших компонентів легеневої реабілітації? Окрім того, 

якими критеріями оцінювання чи маркерами ефективності слід керуватися для 

оцінювання результатів ЛР? 

В Україні питання розвитку реабілітаційної допомоги пацієнтам із 

ХОЗЛ є теж актуальним. Значна кількість науковців вивчали стан реабілітації 

під час ХОЗЛ, особливості підходів фізичної реабілітації для осіб із різними 

ступенями ХОЗЛ та молодого віку. Ще 2013 року було підготовано та Наказом 

МОЗ України затверджено адаптовану клінічну настанову, засновану на 

доказах для хронічного обструктивного захворювання легень, у якій введено 

поняття «реабілітація», «легенева реабілітація» (або «пульмональна 

реабілітація»), а також наявні поняття «фізіотерапія» та «респіраторна 

фізіотерапія», що за змістом відповідають термінові «фізична терапія»; 
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«фізична активність», «фізіотерапевтичні втручання». Ураховуючи деяку 

неоднозначність у трактуванні названих термінів, існує потреба у визначенні 

та окресленні цих понять. Зокрема, реабілітація (rehabilitation) – комплекс 

медичних, педагогічних, професійних і соціальних заходів та послуг, 

спрямованих на відновлення здоров’я та працездатності осіб з обмеженими 

фізичними й психічними можливостями внаслідок перенесених травм та 

захворювань. Легенева реабілітація (pulmonary rehabilitation) –це комплексне 

втручання, що ґрунтується на ретельному оцінюванні пацієнта, з подальшою 

індивідуальною терапією, та містить, але не обмежене фізичними вправами, 

освітою та змінами поведінки, має за мету поліпшити фізичний та психічний 

стан людей із хронічними респіраторними захворюваннями, сприяти 

формуванню та розвитку навичок здоров’язбережної поведінки. Фізична 

терапія / фізична реабілітація (physiotherapy) – це застосування з 

лікувальною і профілактичною метою фізичних вправ і природних факторів у 

комплексному процесі відновлення здоров’я, фізичного стану та 

працездатності хворих. Фізична активність – будь-який рух тіла, який 

забезпечують скелетні м’язи і який вимагає витрат енергії. Фізіотерапевтичні 

втручання – це цілеспрямована взаємодія фізичного терапевта з людиною і, 

коли це доречно, з іншими людьми, які беруть участь у догляді за цією особою, 

для зміни стану, що відповідає діагнозові та прогнозу (Американська асоціація 

фізичної терапії).  

Важливим кроком для розбудови реабілітаційної допомоги пацієнтам 

із ХОЗЛ стало напрацювання теоретико-методичних основ фізичної 

реабілітації для цієї категорії хворих [22, 49, 50]. Дослідник М.І. Майструк, 

вказує, що ієрархія наявних систем реабілітаційної допомоги пацієнтам із 

ХОЗЛ є такою: найширшим поняттям є реабілітація (медична реабілітація), у 

яку введена легенева реабілітація, складовою частиною якої є фізична 

реабілітація (фізична терапія). Таким чином, оцінюючи рівень напрацювань 

щодо легеневої реабілітації, М.І. Майструк зазначає, що на його думку основні 

питання легеневої реабілітації розв’язані та викладені у численних клінічних 
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настановах та відзначає мінімальний внесок вітчизняних авторів у цьому. 

Зважаючи на це, а також на думку, що фізична реабілітація є основним 

компонентом мультидисциплінарної легеневої реабілітації під час ХОЗЛ, 

автор зупинився на вивченні та розвитку питань фізичної реабілітації, зокрема 

її технології. Важливими здобутками М.І. Майструка стали напрацьовані 

рекомендації щодо фізичної реабілітації на стаціонарному етапі лікування з 

його продовженням під час амбулаторного етапу. Глибоко проаналізувавши й 

обґрунтувавши фізичну реабілітацію, М.І. Майструк заклав підґрунтя для 

подальших досліджень і теоретико-методологічного обґрунтування засад 

легеневої реабілітації. 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Високий рівень захворюваності на хронічне обструктивне 

захворювання легень, соціальне та економічне навантаження, спричинене цим 

захворюванням, сприяє постійному пошукові стратегій найефективнішого 

керування хворобою та реабілітаційної допомоги хворим. Складність полягає 

в тому, що несприятливий вплив ХОЗЛ на життя людини не обмежується 

дихальною системою, а має багато позасистемних проявів. Системні зміни під 

час ХОЗЛ та велике коморбідне навантаження вимагають комплексних та 

гнучких рішень. 

Легенева реабілітація є одним із таких комплексних підходів для 

корегування наслідків системного запалення та інших патологічних змін під 

час ХОЗЛ, зменшення симптомів захворювання, поліпшення фізичної 

працездатності та рівня якості життя. Водночас її осмислення через призму 

біопсихосоціальної парадигми захворювання дасть змогу ефективніше 

залучати пацієнтів до легеневої реабілітації, мотивувати до реалізації 

програми, ураховувати їхні прагнення, особливості повсякденної активності, 

участі. Це забезпечить не просто індивідуальний і здебільшого біомедичний 
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(нозологічний чи симптоматичний), а особистісний і максимально зрозумілий 

для пацієнта підхід до реабілітації. 

2. Хронічне обструктивне захворювання легень та характерні 

коморбідні захворювання спричиняють порушення значної кількості структур 

і функцій організму та обмежують участь і активність людини. Це розширює 

перелік реабілітаційних завдань і втручань, які слід реалізовувати впродовж 

реабілітації. Також це значно ускладнює процес вибору інструментів для 

реабілітаційного обстеження, критеріїв оцінювання ефективності фізичної 

терапії та реалізованої програми легеневої реабілітації загалом.  

3. Аналіз загальної кількості опублікованих у базах даних доказової 

медицини результатів досліджень, які стосуються ХОЗЛ, виявив, що частка 

робіт присвячених реабілітації за цієї патології, становить від 9,8 до 15,9% та 

фізичній терапії від 3,8 до 11,5%. Ефективність, позитивний вплив та ключова 

роль легеневої реабілітації у лікуванні пацієнтів із ХОЗЛ доведено у багатьох 

клінічних дослідженнях. Важливим є додатково вивчити значення окремих 

компонентів легеневої реабілітації та оцінити їхню ефективність. Особливу 

увагу слід приділити розробленню, обґрунтуванню та теоретико-методичному 

забезпеченню програми легеневої реабілітації пацієнтів із ХОЗЛ з 

урахуванням біопсихосоціального впливу захворювання на людину та 

вітчизняних особливостей системи охорони здоров’я; обґрунтуванню гнучкої 

системи оцінювання програми легеневої реабілітації. 

 

Основні наукові результати розділу опубліковані в працях автора 

[80, 81, 85, 90, 97, 727].  



109 
 

РОЗДІЛ 2 

МЕТОДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 

Методологічна основа дисертаційного дослідження ґрунтувалася на 

засадах сучасних підходів до планування, організації, проведення, аналізу та 

опису наукових досліджень. 

Для розв’язання завдань дисертаційного дослідження було 

використано відповідний тип наукового дослідження, дизайн якого дав змогу 

з мінімальною упередженістю робити відповідні висновки. Теоретичною 

основою дослідження був діалектичний метод пізнання, що ґрунтується на 

зв’язку між теорією та практикою, детермінованістю явищ, взаємодією 

об’єктивного та суб’єктивного. У дисертаційній роботі враховано 

міждисциплінарні наукові положення, що допомагають виявити нові 

співідношення між поняттями вихідних дисциплін та розв’язати складні 

завдання. Легеневу реабілітацію вивчено в науковому просторі фізичної 

культури і спорту, медицини, філософії, економіки та соціології, для чого 

проведено огляд, аналіз та узагальнення наукових джерел. Методологічною 

основою дослідження були системний аналіз, зокрема структурно-

функціональний аналіз, що дало змогу осмислити складну ієрархічну 

структуру легеневої реабілітації, охарактеризувати зміст та взаємозв’язок 

різних складових частин. 

Для виконання основних завдань дисертаційної роботи використано 

фундаментальні наукові положення, що пов’язані зі здоров’язбережувальним 

та здоров’язміцнювальним значенням фізичної терапії та легеневої 

реабілітації пацієнтів із захворюваннями дихальної системи [337], ідеями про 

міждисциплінарні зв’язки в системі наук про людину і про комплексний підхід 

до його вивчення, концепцією біопсихосоціального підходу до вивчення 

захворювань людини та освіти впродовж життя як чинника збереження 

функціонування [289, 327, 754], концепцією формування позитивної мотивації 
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на здоровий спосіб життя за допомогою створення відповідних програм 

реабілітації [758], методологічним підґрунтям реабілітаційної допомоги 

пацієнтам із ХОЗЛ [29, 49], загальними принципами фізичної терапії [18]. 

 

 

2.1. Методи дослідження 

 

У роботі використано загальнонаукові та спеціальні методи пізнання, 

що забезпечували розв’язання поставлених завдань відповідно до вибраного 

напряму дослідження та були взаємoпoв’язаними, зокрема: 

 методи теоретичного рівня дослідження: аналіз, порівняння, 

індукція, дедукція, систематизація та узагальнення наукової та методичної 

літератури й баз наукової літератури з досліджуваних питань; методика 

проведення систематичного огляду згідно з протоколом PRISMA; 

 методи емпіричного рівня дослідження: 

  - соціологічні (опитування, збір анамнезу, оцінювання 

задишки за шкалою Борга та Модифікованою шкалою оцінювання тяжкості 

задишки Британської медичної дослідної ради (mMRC); оцінювання рівня 

клінічних проявів тривоги та депресії за Госпітальною шкалою тривоги та 

депресії (HADS); прояв симптомів ХОЗЛ за Клінічною анкетою відносно 

хронічного обструктивного захворювання легень (CCQ); рівня якості життя, 

пов’язаного зі здоров’ям за українськомовною версією Опитувальника 

госпіталю Св. Георгія для оцінювання дихальної функції пацієнтів із 

хронічним обструктивним захворюванням легень (ХОЗЛ) (SGRQ-C - 

Ukrainian); рівень знань про захворювання ХОЗЛ за Брістольським 

опитувальником для оцінювання рівня знань про ХОЗЛ© (BCKQ©); 

експертне оцінювання моделі легеневої реабілітації проводилося за 

методикою Дельфі (Delphi); 

  - фізикальні методи (огляд, пальпація, перкусія, 

аускультація, пульсометрія); 



111 
 

  - антропометричні методи (вимірювання обводу грудної 

клітки, зросту, ваги; індекс маси тіла); 

  - інструментальні методики отримання емпіричних даних 

(спірометрія, оксиметрія, вимірювання артеріального тиску); 

  - лабораторні методи (аналіз рівня цитокінів IL-1β, IL-6, IL-

10, TNF у сироватці крові та конденсаті видихуваного повітря); 

  - функціональні (гіпоксичні проби із затримкою дихання на 

вдиху і видиху, 30-секундний тест «Сядь-встань»); 

  розрахункові індекси та показники для оцінювання 

функціонального стану дихальної та серцево-судинної системи (індекси 

Кердо, Хільдебрандта, Скібінського, Робінсона, коефіцієнт витривалості, 

середній артеріальний тиск, адаптаційний потенціал, рівень фізичного стану 

за О.О. Пироговою); 

  - педагогічне спостереження, педагогічний експеримент для 

визначення ефективності розробеної програми легеневої реабілітації 

пацієнтів із ХОЗЛ; 

 методи математичної статистики – описова статистика, 

кореляційний, регресійний, факторний аналізи, параметричні та 

непараметричні методи оцінювання статистичних гіпотез. 

 

Теоретичні методи дослідження. Системно-структурний аналіз 

використано для дослідження легеневої реабілітації як складної системи, що 

містить з сукупність елементів, що пов’язані між собою. Системно-

структурний аналіз дав змогу проаналізувати складну конструкцію легеневої 

реабілітації з урахуванням трьох різних аспектів – онтологічного 

(встановлення фундаментальних питань легеневої реабілітації у вітчизняній 

системі охорони здоров’я та реабілітаційної допомоги особам із ХОЗЛ), 

гносеологічного (у контексті меж і можливостей фізичної терапії та легеневої 

реабілітації, зв’язку їх реалізації з вітчизняною системою охорони здоров’я та 

біопсихосоціальної моделі хвороби, втіленої через МКФ) та аксіологічного 
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(урахування світоглядних засад та культурних практик, можливі варіанти їх 

співвідношення та взаємодії). 

Історичний метод дав змогу зрозуміти досліджуваний об’єкт у 

розвитку, всебічно проаналізувати внутрішні та зовнішні зв’язки, 

суперечності та закономірності з урахуванням хронологічної послідовності. За 

допомогою цього методу об’єкт дослідження було вивчено на трьох умовних 

рівнях: 1) вивчення сучасного стану; 2) аналіз причин появи та розвитку, опис 

виникнення, становлення та розвитку; 3) прогнозування майбутнього розвитку 

та можливих змін.  

Метод моделювання використовували як непрямий опосередкований 

метод наукового пізнання об’єкта та предмета дослідження для створення 

моделей та оперування ними [14]. Під моделлю розуміли цілеспрямовано 

створену або знайдену подібність чогось, що можна аналізувати замість 

оригіналу. Моделювання дало можливість охарактеризувати об’єкт 

дослідження, удосконалювати його додаючи структурні елементи, а також 

провести валідизацію. 

Вивчення сучасної наукової та методичної літератури, нормативно-

правових документів, баз науково-доказової літератури та інфoрмаційних 

ресурсів мережі Інтернет з досліджуваної проблеми сприяло обґрунтуванню 

актуальності теми дослідження, формуванню мети та формулюванню завдань, 

вибору відповідних методів дослідження для оцінювання функціонального 

стану, рівня прояву симптомів захворювання, тривоги та депресії та якості 

життя, пов’язаного із здоров’ям пацієнтів із ХОЗЛ. 

Для забезпечення повноти інформаційного поля дослідження 

використано автоматизовані пошукові системи науково-доказових даних у 

сфері медицини, біології та реабілітації, зокрема PubMed (англомовну 

текстову базу даних медичних і біологічних публікацій, створену 

Національним центром біотехнологічної інформації США на основі разділу 

«біотехнологія» Національної медичної бібліотеки США), Cochrane Library 

(зокрема, базу даних з медицини та інших спеціальностей у сфері охорони 
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здоров’я Cochrane Reviews, Cochrane CENTRAL, Cochrane Rehabilitation, 

важливу частку інформації яких висвітлено у систематичних оглядах и 

метааналізах), PEDro (базу даних фізичної терапії, яка містить рандомізовані 

дослідження, систематичні огляди та рекомендації з клінічної практики; усі 

публікації проходять незалежне рецензування й оцінювання якості), EMBASE 

(універсальну, багатоцільову та сучасну база даних біомедичних досліджень), 

ClinicalTrials (світову базу даних із запланованих та проведених клінічних 

досліджень). Для врахування українськомовних доробок та публікацій у сфері 

фізичної терапії, легеневої реабілітації та стану проблеми із захворюваністю 

на ХОЗЛ в Україні використано Google Scholar (пошукову систему 

повнотекстових наукових публікацій) та електронні інформаційні ресурси 

Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 

Проведений теоретичний аналіз дав змогу систематизувати наукові 

дослідження та методичні положення з особливостей фізичної терапії та 

легеневої реабілітації осіб із ХОЗЛ, особливостей перебігу та врахування 

коморбідних захворювань під час ХОЗЛ, сучасних поглядів на 

біопсихосоціальний вплив захворювання на життя людини, особливостей 

використання МКФ у реабілітаційній практиці. 

Основний теоретичний пошук для відповідей на дослідні питання було 

здійснено за методологією систематичних оглядів, відмінною особливістю 

яких є (1) конкретизація досліджуваного питання, (2) забезпечення повноти 

дослідження, яке реалізується шляхом суворих принципів відбору даних, 

релевантних обраній темі, (3) суворі вимоги до якості наукових досліджень, 

відібраних для аналізу у систематичних оглядах, (4) використання спеціально 

розроблених методик, які мінімізують системні помилки та забезпечують 

повторюваність процедури, плану (протоколу) роботи і документування усіх 

кроків, (5) синтез результатів лише відібраних досліджень. 

Дизайн систематичних оглядів здійснено згідно з протоколом PRISMA 

(Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analyses – бажані 

елементи для звіту у систематичних оглядах та мета-аналізах) [659, 597]. 
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Протокол (інструкція) PRISMA внесено як інтегральний компонент 

міжнародної ініціативи EQUATOR (поліпшення якості і прозорості 

досліджень в охороні здоров’я) для поліпшення публікованих досліджень [33]. 

Протокол PRISMA для систематичних оглядів дав змогу планувати та 

документувати методику теоретичного аналізу та огляду, виступав як 

запобіжник довільного ухвалення рішень під час проведення огляду та допоміг 

якісно звітувати про його результати. Основний список методологічних кроків 

систематичного огляду: 

- формулювання клінічного питання та ключових пошукових слів 

згідно з форматом РІСО [155]; 

- визначення чітких критеріїв включення і вилучення наукових 

публікацій із систематичного огляду (період часу, мова публікації, 

використані фільтри щодо дизайну наукових досліджень і доступу до 

повнотекстових статей тощо); 

- вибору джерел інформації (конкретизовані електронні бази даних 

у яких проводився пошук, реєстри протоколів клінічних досліджень та 

систематичних оглядів, додаткові джерела інформації); 

- використання та опису механізму збору, зберігання та 

систематизації даних (ресурс та програма Mendeley, електронні таблиці 

Microsoft Excel); 

- прозорого механізму скринінгу, вилучення, повторного 

рецензування та введення публікацій до огляду; 

- визначення даних, які будуть відібрані із публікацій та 

проаналізовані. 

Оскільки за результатами оглядів не проведено мета-аналіз, то під час 

введення досліджень не розглядали їх обмеження (Limitations) та ризики 

упередженості (Risk of bias across studies). 

Пошук доступної інформації для обґрунтування та окреслення 

найбільш актуальних питань реабілітації пацієнтів із хронічним 

обструктивним захворюванням легень відбувався за пошуковими словами у 
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назві публікації, ключових словах чи резюме: «COPD» (ХОЗЛ), «COPD 

exercises» (ХОЗЛ вправи), «COPD rehabilitation» (ХОЗЛ реабілітація), «COPD 

physical activity» (ХОЗЛ фізична активність), «COPD physical therapy» (ХОЗЛ 

фізична терапія). 

Для систематизації даних щодо значення, рівня та зміни цитокінів під 

впливом фізичного навантаження у пацієнтів із ХОЗЛ проводено пошук даних 

у базі статей у галузі медицини і біології сайту PubMed Національного центру 

біотехнологічної інформації США (NCBI) та пошуковій системі Google 

Scholar. До огляду були внесені повнотекстові статті, у яких проаналізовано 

особливості розвитку та прояву системного запалення низької ефективності з 

урахуванням рівня цитокінів в організмі. 

Пошук у базі PubMed проводили за такими ключовими словами: «IL-

6», «IL-8», «IL-1», «IL-10», «TNF», «COPD», «Asthma», «Emphysema», «Lung 

diseases», «Exercise», «Physical activity», «Rehabilitation», «Physiotherapy», 

«Physical therapy», також було використано булеві логічні оператори «and» і 

«or». Загальна кількість статей у пошуковому списку становила 243, після 

відобору за роком опублікування (останніх 5 років) – 107, з них лише 55 – 

дослідження за участі пацієнтів. 

 

Аналіз та систематизацію рекомендацій щодо використання методів 

дослідження в процесі легеневої реабілітації та фізичної терапії під час ХОЗЛ 

виконано за результатами наукового пошуку, що відповідав таким критеріям: 

ключові слова «Сhronic obstructive pulmonary disease», публікації за 5 останніх 

років, які були присвячені настановам (guideline) щодо лікування й 

менеджменту, легеневої реабілітації та фізичної терапії пацієнтів із ХОЗЛ. 

Оскільки результати аналізу виявили недостатню кількість рекомендацій у 

клінічних настановах щодо інструментів клінічного оцінювання легеневої 

реабілітації та критеріїв її якості, пошук був продовжений. Зокрема, 

проаналізовано 8 систематичних оглядів веббібліотеки Cochrane [10–17], 

присвячених фізичній терапії та легеневій реабілітації, та 145 рандомізованих 
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досліджень, на яких вони базувалися, з виокремленням 550 індикаторів та 

методів дослідження на яких вони обґрунтовувалися для оцінювання 

результатів експерименту. 

Сучасні підходи реалізації освітнього компонента в реабілітації осіб із 

ХОЗЛ проаналізовано за результатами пошуку за комбінацією ключових слів 

«Education», «Educational», «Knowledge», «Informatisation», «COPD», «Chronic 

obstructive pulmonary disease», що відповідає ключовим словам «Освіта», 

«Освітній», «Знання», «Інформатизація», «ХОЗЛ», «Хронічне обструктивне 

захворювання легень». 

 

Аналіз сучасних підходів, переваг та недоліків освітніх програм із 

питань самоменеджменту осіб із ХОЗЛ та конкретизації ролі фахівця фізичної 

терапії у їх забезпеченні здійснено на ресурсі Національного центру 

біотехнологічної інформації США (National Center for Biotechnology 

Information) PubMed та у базі науково-доказової літератури з фізичної терапії 

PEDro. Пошук у базах виконано за низкою ключових слів (для PubMed – 

«COPD», «Chronic Obstructive Pulmonary Disease», «Physical Therapy», 

«Physical Therapy», «Physiotherapy», «Self-management», «Self-management»; 

для PEDro – «Chronic Obstructive Pulmonary Disease», «Self-management») з 

використанням булевих логічних операторів “AND” і “OR”. 

Критеріями додавання праць для аналізу були такі: 

1) публікація стосується питань самоменеджменту в осіб із ХОЗЛ; 

2) наукова праця стосується значення, шляхів упровадження 

стратегії самоменеджменту, його ефективності та змістового наповнення як 

окремої діяльності або частини програм легеневої реабілітації чи фізичної 

терапії; 

3) опубліковані впродовж червень 2014 р. – червень 2019 р. 

Критерії вилучення праць: 

1) праці не відповідають обраному періоду пошуку (червень 2014 р. 

– червень 2019 р); 
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2) протоколи незавершених клінічних досліджень, пілотні 

дослідження, методологічні обґрунтування майбутніх клінічних досліджень; 

3) публікації, які стосувалися інших захворювань дихальної системи, 

або якщо пацієнт одночасно мав ХОЗЛ та інше захворювання/ інші 

захворювання; 

4) дослідження присвячені використанню самоменеджменту під час 

фармакотерапії або для контролю психоемоційного стану; 

5) відсутній доступ до повнотекстової статті; 

6) мова публікації не є англійською. 

Пошук проведено у червні 2019 р. 

 

За результатами пошуку в базах отримано 329 посилань (рис. 2.1).  

 

Рис. 2.1. Блок-схема PRISMA відбору публікацій для аналізу 

Зокрема 232 – з бази PubMed та 97 – з бази PEDro. На етапі скринінгу 

було виявлено дублювання посилань (n = 19) та вилучено праці, які 

відповідали критеріям вилучення (n =249). На етапі аналізу та відбору 
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повнотекстових статей додатково вилучено 47 публікацій. Надалі у роботі 

аналізували зміст 14 публікацій, які відповідали усім вимогам пошуку.  

 

Емпіричні методи дослідження. Соціологічні методи застосовувано 

для збору соціодемографічної інформації про пацієнтів із ХОЗЛ, наявності 

супутніх захворювань, шкідливих звичок, досвіду співпраці із фізичним 

терапевтом, суб’єктивної оцінки людини рівня своєї фізичної активності, рівня 

прояву симптомів захворювання, рівня тривоги та депресії, рівня якості життя, 

пов’язаної із хворобою.  

Інформацію про супутні стани здоров’я та захворювання, вік пацієнта 

використано для визначення індексу коморбідності Чарльсон (Charlson 

Comorbidity Index (CCI), який розраховували із застосуванням платформи 

Mdcalc. Розрахунок CCI відбувався шляхом нарахування балів за наявність чи 

перенесення визначених захворювань; окрім того, бали додавали за кожні 10 

років життя, починаючи з 50 років. Визначали показник загального індексу 

Чарльсона (чим нижчий, тим менший вплив захворюваності на життя людини) 

та показник прогнозованого 10-літнього виживання у відсотках. 

Оцінювання задишки відбувалося із використанням Модифікованої 

шкали Борга та Модифікованої шкали оцінювання тяжкості задишки 

Британської медичної дослідної ради (Modified Medical Research Council 

Dyspnea Scale, mMRC).  

Модифікована шкала задишки Борга (Borg) [400] – візуально-аналогова 

шкала із значеннями від 0 до 10 балів для оцінювання рівня задишки. Значення 

шкали відповідають рівневі прояву від «Немає задишки» (0 балів) до «Задишка 

максимальна» (10 балів) (додаток А). 

Шкала mMRC (додаток А) є прийнятою як класифікаційний критерій 

оцінювання симптомів у системі GOLD ABCD [532], вона складається з 5 

запитань із форматом відповідей «так» або «ні» стосовно недавніх симптомів 

задишки. Пацієнт визначає можливий рівень своєї фізичної активності, коли 

проявляється задишка. Рівень задишки оцінюють від 0 до 4 балів; вищий бал 
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відповідає більш важчій задишці [356]. Мінімальна клінічно важлива різниця 

(Minimal clinical important difference, MСID) для mMRC становить 0,5 бала 

[152]. 

Оцінювання рівня клінічних проявів тривоги та депресії відбувалося із 

використанням Госпітальної шкали тривоги та депресії (Hospital Anxiety and 

Depression Scale, HADS) [680] (додаток Б). HADS – це шкала самооцінювання, 

розроблена для оцінювання важкості клінічного прояву симптомів тривоги та 

депресії в умовах загальної медичної практики. Вона складається з 14 

запитань, сім з яких дають можливість оцінити рівень тривожності, сім – 

депресії [6]. Кожному твердженню відповідають чотири варіанти відповіді, що 

відображають градації вираженості ознаки та важкість симптому (від 0 балів – 

симптом відсутній до 3 балів – симптом максимально виражений). Показники 

розраховували окремо за кожною субшкалою. Отримані результати тлумачили 

згідно з такою шкалою 0–7 балів – норма (відсутність достовірно виражених 

симптомів тривоги і депресії), 8–10 балів – субклінічно виражена тривога / 

депресія; ≥11 балів – клінічно виражена тривога / депресія. Мінімальна 

клінічно важлива різниця для HADS становить близько 1,5 у пацієнтів із 

ХОЗЛ, що відповідає зміні від вихідного рівня – близько 20% [601]. 

Прояв симптомів ХОЗЛ у обстежуваних пацієнтів було виконано із 

використанням Клінічної анкети відносно хронічного обструктивного 

захворювання легень (ХОЗЛ) (Clinical COPD Questionnaire Score, CCQ) 

(додаток В). Анкета CCQ – стислий, простий та надійний інструмент, що 

містить 10 запитань, та зосереджений на клінічному статусі дихання, 

функціональних обмеженнях та психосоціальній дисфункції. Вказана анкета 

складається із трьох шкал: симптоми (4 елементи), функціональний стан (4 

елементи) та психічний стан (2 елементи). Варіанти відповідей (від 0 до 6 

балів) підсумовують для отримання кінцевої оцінки [700]. Мінімально 

важлива різниця для CCQ становить 0,41 бала [689]. 

Рівень якості життя, пов’язаного зі здоров’ям, оцінювали за 

українськомовною версією Опитувальника госпіталю Св. Георгія для оцінки 
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дихальної функції пацієнтів із хронічним обструктивним захворюванням 

легень (ХОЗЛ) (St. George’s Respiratory Questionnaire, SGRQ-С - Ukrainian) 

[403]. Анкету розроблено для того, щоб оцінити ставлення пацієнта до своєї 

хвороби і те, як вона впливає на його життя. Українськомовну версію та дозвіл 

на її використання було отримано від авторів методики (додаток Г). У 

дослідженні використано скорочену версію SGRQ-С, розроблену для 

оцінювання якості життя та виявлення порушень у стані здоров’я саме при 

захворюваннях дихальних шляхів [501, 688].  

Ця методика є чутливим і надійним інструментом під час роботи з 

пацієнтами з ХОЗЛ. 

Інструкції, надні пацієнтові, відповідали керівництву щодо 

використання SGRQ-C. Зокрема, опитувальник повинен був заповнювати сам 

обстежуваний, без сторонньої допомоги членів сім’ї, друзів чи персоналу. 

Якщо пацієнт відчував труднощі із їх прочитанням, можна було прочитати їх 

для нього уголос, однак не допомагати із відповіддю на запитання. 

Анкета містить 40 тверджень, які об’єднують у три шкали – симптоми, 

активність та вплив. Шкала «Симптоми» дає змогу оцінити рівень 

занепокоєння пацієнта, що спричинений респіраторними симптомами; шкала 

«Активність» характеризує обмеження рухливості, зниження фізичної 

активності; шкала «Вплив» виявляє психосоціальні наслідки бронхіальної 

обструкції. Якість життя оцінювали окремо за кожною шкалою та як загальний 

показник; значення перебували в діапазоні від 0 до 100 %; 0 % – найліпший 

показник. Кожна відповідь на анкету має унікальну емпірично отриману 

«вагу» [609]. 

Оцінку для кожного шкали розраховували окремо, діленням суми за 

шкалою на максимально можливе значення для цієї шкали та множенням на 

100%: 

Оцінка за шкалою =
Сума результатів відповідей за шкалою

Максимально можливе значення для шкали
× 100. 
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Загальний результат за анкетою розраховували аналогічно: 

ЯЖ =
Сума результатів відповідей за анкетою

Максимально можливе значення для анкети
× 100, де 

ЯЖ – якість життя. 

 

Сума максимально можливих балів за шкалами: 

 «Симптоми» – 566,2 бала; 

 «Діяльність» – 982,9 бала; 

 «Вплив» – 1652,8 бала. 

Загальна максимально можлива сума за результатами анкети – 3201,9 

бала. 

Окрім того, результати оцінювання для SGRQ-C, обчислені, як 

зазначено вище, потребували арифметичного коригування, щоб вони були 

безпосередньо порівнюваними із показниками, отриманими за класичною 

SGRQ: 

Симптоми: оцінка SGRQ = (SGRQ-C x 0,99) + 0,94 од. 

Діяльність: оцінка SGRQ = (SGRQ-C x 0,87) +7,01 од. 

Вплив: оцінка SGRQ = (SGRQ-C x 0,88) +2,18 од. 

Загальна ЯК: оцінка SGRQ = (SGRQ-C x 0,90) + 3,10 од. 

У здорових осіб оцінка за шкалою «Симптоми» становить 7 % (5–9 %), 

«Активність» – 10 % (6–15 %), «Вплив» – 3 % (2–4 %), загальний показник 

якості життя – 6 % (4–8 %) [302, 405, 531]. Мінімальна клінічно важлива 

різниця для SGRQ становить – 8,3 бала за 1 місяць [767]. 

Рівень знань про захворювання пацієнтів із ХОЗЛ оцінено за 

Брістольським опитувальником для оцінювання рівня знань про ХОЗЛ© (Bristol 

COPD Knowledge Questionnaire, BCKQ©), який розробиа Вайт Р. зі співавт. 

[769]. Він містить 65 запитань та дає змогу оцінити рівень знань про ХОЗЛ, 

розуміння власного стану, спричиненого захворюванням. Опитувальник 

складається із 13 субшкал: 1) діагноз ХОЗЛ, 2) етіологія, 3) симптоми, 4) 

задишка, 5) мокрота, 6) інфекції, 7 ) фізичні вправи, 8) куріння, 9) вакцинація, 
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10) бронхолітичні засоби для інгаляцій, 11) антибіотики, 12) оральні стероїди, 

13) інгалювання стероїдних препаратів. Кожна зі шкал містить 5 запитань, що 

передбачають відповіді «Правильно», «Не правильно», «Не знаю». Правильну 

відповідь оцінюють одним балом, за неправильну відповідь або «Не знаю» 

нараховують нуль балів. Кожний тематичний підрозділ (субшкала) може бути 

оцінений від 0 до 5, а загальний бал, який підсумовує оцінки всіх 13 субшкал, 

коливається від 0 до 65. 

Валідація опитувальника Bristol COPD Knowledge Questionnaire 

(BCKQ). Дозвіл на лінгвістичну та крос-культурну валідацію й подальше 

використання анкети Bristol COPD Knowledge Questionnaire (BCKQ) було 

отримано від автора, який володіє авторським правом на цю анкету, Роджер 

Вайт [769]. 

Використано рекомендації керівних принципів [170, 348, 422, 564] під 

час перекладу та крос-культурної адаптації. Переклад був здійснений 4 

етапами (див. табл. 2.1) – прямий переклад (1), зворотний переклад (2), 

когнітивні інтерв’ю (3) та коректура (4). 

Це було виконано для створення української версії BCKQ – 

Брістольського опитувальника для оцінювання рівня знань про ХОЗЛ© 

(додаток Ґ), яка б концептуально була еквівалентна англійській версії та в якій 

було б використано доступну, розмовну мову.  

Клінічні дослідження у межах валідизації опитувальника проведено на 

базі стаціонару пульмонологічного відділення Комунального некомерційного 

підприємства «5-а міська клінічна лікарня м. Львова».  
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Таблиця 2.1 

Лінгвістична валідація BSKQ 

Етапи Учасники Процедура Результат 
Прямий переклад 
(переклад BSKQ 
українською мовою) 

2 українськомовні 
фахівці перекладачі 

Незалежний переклад, 
обговорення з 
координатором, 
консенсус щодо 
створення єдиної версії 

Перша 
українська 
версія (В1UA) 

Зворотний переклад 
(переклад В1UA на 
англійську мову) 

2 місцеві професійні 
перекладачі, рідною 
мовою яких є 
англійська, білінгвали 
(українська та 
англійська мови) 

Незалежний переклад, 
порівняння з 
оригінальним 
інструментом, 
консенсус щодо 
створення єдиної версії 
з координатором 

Друга 
українська 
версія (В2UA) 

Тестування В2UA n=8 Індивідуальні інтерв’ю, 
обговорення труднощів 
у розумінні, 
інтерпретації усіх 
запитань 

Третя 
українська 
версія (В3UA) 

Редагування В3UA (для 
уникнення будь-яких 
помилок написання чи 
граматики) 

Літературний 
редактор (фізичне 
виховання, фізична 
реабілітація, 
здоров’я), рідною 
мовою якого є 
українська 

Коректування, 
обговорення з 
координатором 

Четверта 
українська 
версія (В4UA) 

 

Експертне оцінювання моделі легеневої реабілітації та її валідацію 

проведено за методикою Дельфі (Delphi) [709]. Дельфі-методика – це 

практичний і структурований метод для аналізу оцінок експертів щодо 

певного питання / думки; його зазвичай використовують для досягнення 

консенсусу серед групи Дельфі – експертів або поінформованих респондентів. 

Характерна риса методики Дельфі – це наявність зворотного зв’язку з 

експертами / поінформованими респондентами – кожен член групи отримує 

загальний звіт про висловлені припущення. Відповідно, статистичні дані щодо 

першого раунду учасники отримують під час наступного раунду. Такий 

зворотний зв’язок заохочує учасників переосмислити свої початкові позиції, 

досягнути консенсусу з іншими учасниками, і відповідно, дає змогу отримати 

максимально надійну та достовірну думку щодо певного питання / проблеми. 
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Використання методики Дельфі вимагає відповідного формування групи 

(наявність відтворюваних критеріїв, чітких критеріїв 

включення / виключення), необхідної кількості етапів оцінювання. 

Експертне оцінювання відбувалося чотирьма етапами (рис. 2.2): 

1) початковий; 

2) перший раунд; 

3) другий раунд; 

4) аналіз отриманих результатів. 

 

Рис. 2.2. Етапи проведення експертного оцінювання моделі легеневої 

реабілітації пацієнтів із ХОЗЛ: ЛР – легенева реабілітація; лікар ФРМ – лікар 

фізичної та реабілітаційної медицини. 
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На першому етапі сформувано індикатори, зокрема увагу було 

зосереджено на якісних індикаторах моделі легеневої реабілітації пацієнтів із 

ХОЗЛ. Якісні індикатори – це рекомендації, твердження, положення, які 

лежали в основі розроблення моделі легеневої реабілітації. Детальний 

систематичний огляд літературних джерел, аналіз та синтез практики 

легеневої реабілітації провідних країн світу дав змогу підсумувати наукові та 

клінічні дані, розробити саму модель легеневої реабілітації. Перелік якісних 

індикаторів стосовно моделі легеневої реабілітації був складений у вигляді 

матриці, поділеної на окремі секції.  

Для роботи з експертами використано платформу Qualtrics XM, що на 

сьогодні надає одні з найкращих у світі технології для багатоетапного 

оцінювання, отримання зворотного зв’язку, аналізу думки кожного члена 

групи. На цій платформі було створеного електронний варіант опитувальника, 

проведено збір анкетних даних та усі етапи роботи з членами групи Дельфі. 

Групу експертів сформовано згідно з рекомендаціями відповідних 

наукових та/або медичних установ та відповідних реабілітаційних об’єднань. 

Критеріями введення до експертної групи були: наявність трирічного досвіду 

роботи з пацієнтами з ХОЗЛ; участь у догляді за пацієнтами із ХОЗЛ. Критерії 

вилучення експертів – наявність конфлікту інтересів, повідомлення про 

конфлікт інтересів. 

В експертному оцінюванні взяло участь 9 експертів: 1 – лікар 

пульмонолог, 4 – фізичні терапевти, 2 – лікарі фізичної та реабілітаційної 

медицини, 2 – науковець / викладач (табл. 2.2). 
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Таблиця 2.2 

Група експертів, залучених до оцінювання моделі легеневої реабілітації 

Категорія 
експертів 

Місце проживання експертів 
Львів, 

Україна 
Дніпро, 
Україна 

Суми, 
Україна 

Запоріжжя, 
Україна 

Вінніпег, 
Канада 

Лікар 1 *(1)    
Фізичний 
терапевт 

1 1 1†  1† 

Лікар фізичної 
та 
реабілітаційної 
медицини 

 2†    

Науковець / 
викладач 

  
1 

*(1) 
1 *(1) 

Примітки: † – фахівець, який відповідно до своєї основної діяльності 

належить до зазначено категорії, однак також є фахівцем і іншої категорії; *(1) 

– категорія експертів, до якої належить експерт за своєю супутньою 

діяльністю. 

 

На другому етапі експерти оцінювали положення моделі легеневої 

реабілітації (перший раунд) та підсумовували отримані результати. Тривалість 

цього етапу становила 2 тижні. Кожен із членів групи експертів отримував 

лист-запрошення (додаток Д) та після надання згоди на участь у дослідженні, 

мав доступ до анкети (додаток Е).  

Додатково було наведено таку інформацію:  

- визначення основних термінів, що використані в документі; 

- посилання на літературні джерела, використані під час формулювання 

індикаторів, та формування їх списку; 

- інформацію про сучасні дослідження легеневої реабілітації та 

особливості української системи реабілітаційної допомоги; 

- інструкції щодо оцінювання. 

Анкета складалася зі вступних питань, інформації про наявність чи 

відсутність конфлікту інтересів, переліку індикаторів для подальшого 

оцінювання. Також експерти мали змогу надати рекомендації стосовно 
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положень / рекомендацій, які необхідно доповнити / додати / вилучити, 

запропонувати будь-які інші коментарі / пропозиції. Орієнтовний час, 

необхідний для заповнення анкети – 20–30 хв. 

Після того які усі експерти відповіли на питання анкети, підсумовували 

ці результати та кожен учасник отримував звіт, що містив загальні оцінки 

індикаторів за результатами цього етапу (додаток Е1).  

Під час третього етапу повторно, після ознайомлення зі звітом, 

експерти оцінювали індикатори моделі (раунд 2). Було передбачено, що 

експерти можуть як дотримуватися своєї початкової думки, так і змінити її. 

Тривалість цього етапу становила 10 днів. 

Під час і першого, і другого раундів оцінювання важливість кожного 

якісного індикатора оцінювали за 9-бальною шкалою: 

- від 1 до 3 балів – неважливі рекомендації (непотрібні рекомендації); 

- від 4 до 6 балів – рекомендації мають значення, проте не дуже важливі; 

- від 7 до 9 балів – дуже важливі рекомендації, які необхідно додати до 

усіх майбутніх програм легеневої реабілітації. 

Під час четвертого етапу якісні індикаторів поділили на такі групи: 

- відповідний – експерти оцінили твердження 7–9 балами і 

відмінностей / неузгодженостей в оцінках немає; 

- невизначений – експерти оцінили твердження 4–6 балами, були суттєві 

відмінності в оцінках експертів або їхні погляди були неузгодженими; 

- невідповідний – експерти оцінили твердження 1–3 балами і 

відмінностей / неузгодженостей в оцінках немає. 

Як консенсус визначали згоду ≥75 % учасників групи щодо певного 

положення / рекомендації.  

Фізикальні методи (огляд, пальпація, перкусія, аускультація, 

пульсометрія) проводили за загальноприйнятими методиками, щоб оцінити 

тип та частоту дихання, форму грудної клітки, залучення у роботу додаткових 

дихальних м’язів та загальний клінічний стан пацієнта із ХОЗЛ. 
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Розрізняли грудний, черевний та змішаний типи дихання. Форму 

грудної клітки оцінювали як фізіологічну (плоску, циліндричну, конічну) або 

патологічну (емфізематозну). 

Оцінювали залучення у роботу таких додаткових м’язів вдиху: 

грудинно-ключично-соскоподібний м’яз, трапецієподібний м’яз, драбинчасті 

м’язи, великий грудний м’яз. 

Антропометричні методи. Антропометричне дослідження проведено, 

щоб визначити зріст, масу тіла та обвід грудної клітки. Показники зросту та 

ваги використано для визначення індексу маси тіла (ІМТ). Розрахунок ІМТ 

здійснено за метричною формулою [126]: ІМТ = вага (кг) / [зріст (м)]2.  

Індексу маси тіла інтерпретовано з використанням стандартних 

категорій, однакових для чоловіків та жінок усіх типів тіла та віку (табл. 2.3). 

Таблиця 2.3 

Інтерпретація результатів розрахунку індексу маси тіла 

ІМТ, у. о. Інтерпретація 
18,5  Недостатня вага 
18,5 – 24,9  Нормальна або здорова вага 
25,0 – 29,9 Зайва вага 
30,0 і  Ожиріння 
 

Вимірювання обводу грудної клітки на вдиху (ОГКвдих), паузі (ОГКпауза) 

та видиху (ОГКвидих) проведено за допомогою сантиметрової стрічки на рівні 

нижніх кутів лопаток та над молочними залозами (у жінок) або на рівні сосків 

(у чоловіків). Виміряні показники дали змогу визначити екскурсію грудної 

клітки (ЕГК, різниця показників ОГКвдих і ОГКвидих), екскурсію грудної клітки 

вдиху (ЕГКвдих, різниця показників ОГКвдих і ОГКпауза) та екскурсію грудної 

клітки видиху (ЕГКвидих, різниця показників ОГКпауза і ОГКвидих). 

Інструментальні методики отримання емпіричних даних. 

Спірометрія. Параметри функції зовнішнього дихання визначено за 

допомогою комп’ютерного спірографа MIR Spirodoc SN:W03513. 

Проводилося оцінювання таких показників: 
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- форми кривої «потік – об’єм»; 

- форсованої життєвої ємності легень (ФЖЄЛ), об’єму форсованого 

видиху за першу секунду (ОФВ1), співвідношення ОФВ1/ФЖЄЛ 

(індекс Тіффно), пікової об’ємної швидкості видиху (ПОШвид), 

максимальної об’ємної швидкості видиху на рівні 25% ФЖЄЛ 

(МОШ25), максимальної об’ємної швидкості видиху на рівні 50% 

ФЖЄЛ (МОШ50), максимальної об’ємної швидкості видиху на рівні 

75% ФЖЄЛ (МОШ75); 

Проведення спірометрії відбувалося за стандартною методикою [396]. 

Під час інтерпретації результатів спірометрії базовими діагностичними 

параметрами були ЖЄЛ і індекс Тіффно: зниження індексу Тіффно 

розцінювали як ознаку обструкції дихальних шляхів, а зниження ЖЄЛ за 

наявності нормальних значень індексу Тіффно свідчило про рестриктивні 

порушення [47]. Величину ОФВ1 використовували, щоб визначити 

вираженість обструктивних порушень. Аналіз показників МОШ25, МОШ50, 

МОШ75 давав змогу виявити обструкцію великих, середніх та дрібних бронхів 

[47]. 

Оксиметрія (визначення сатурації кисню в капілярній крові, SpO2) 

визначено за допомогою оптичного пульсоксиметра Heaco CMS50C із 

діапазоном вимірювання показника насичення киснем крові – 70–100 %. 

Вимірювання проводили у положенні досліджуваного сидячи, після 3-

хвилинного відпочинку на четвертому пальці кисті. 

Процедуру вимірювання артеріального тиску (тонометрію) проведено 

за стандартною методикою Короткова механічним апаратом для вимірювання 

артеріального тиску моделі Мicrolife BP AG 1-30. Артеріальний тиск (АТ, мм. 

рт.ºст.) визначено для моніторингу загального стану пацієнта, для 

оперативного контролю за станом обстежуваних основної групи. 

Артеріальний тиск визначали перед заняттям із фізичної терапії, під час нього 

(на 10 хвилині заняття), в кінці заняття та на п’ятій хвилині відпочинку. 
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Лабораторні методи. Проведено аналіз концентрації цитокінів IL-1β, 

IL-6, IL-10, TNF у сироватці крові та конденсаті видихуваного повітря. 

Аналіз концентрації цітокінів проводили на аналізаторі STAT FAХ 303 

plus, використовуючи набір реактивів фірми «ВЕКТОР-БЕСТ Україна». 

Для проведення аналізу концентрації визначених цитокінів у пацієнтів 

із ХОЗЛ використано зразки сироватки крові, приготовлені шляхом 

центрифугування цільної крові при 3000 об/хв упродовж 10–15 хв за 

температури від 18 до 25°С. Кров була відібрана зранку, натще з ліктьової вени 

в об’ємі 5 мл у пробірки з антикоагулянтом EDTA (1 мг/мл) після підписання 

інформованої згоди. Забір крові проводила медсестра пульмонологічного 

відділення Комунального некомерційного підприємства «5-а міська клінічна 

лікарня м. Львова». 

Забір конденсату видихуваного повітря проводили з використанням 

портативних колекторів RTube™ Breath Condensate Collection Device. 

Конденсат видихуваного повітря складається з крапель рідини, що вкриває 

дихальні шляхи і виділяється з повітрям, унаслідок турбулентності з усіх 

відділів легень. Ці краплі містять численні біомаркери, серед яких цитокіни. 

Колектор для збору конденсату з видихуватого повітря RTube™ розроблено 

для вловлювання цих крапель та збереження цієї рідини.  

RTube™ – неінвазивний пристрій, повністю автономний та 

одноразовий.  

Особливості продукту RTube™: 

• герметична конденсаційна трубка; 

• плунжер у вигляді поршню шприца зміщує навіть найдрібніші краплі 

конденсату зі стінок трубки для наступного аналізу рідини; 

• спеціальна конструкція мундштука відокремлює слину від 

видихуваного повітря і не дає змоги їй потрапляти в трубку конденсату; 

• спеціальний клапан підвищує ефективність конденсації; 

• Одноразова конструкція. 
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Обстеження проводили натще, пацієнта інструктували про заборону 

куріння та вживання води перед дослідженням. 

Для збору конденсату видихуваного повітря одноразовий колектор 

RTube™ розміщували в алюмінієвому охолоджувачі, після чого обстежуваний 

10 хвилин дихав черед мундтштук пристрою. Дихання повинно було бути 

достатньо повільним та глибоким, щоб забезпечити збір достатньої кількості 

конденсату. 

Після процедури конденсат у трубці колектора заморожували і 

зберігали до аналізу за температури -20°С. 

Функціональні методи дослідження. Гіпоксичні проби із затримкою 

дихання на вдиху і видиху (проби Штанге і Генча) визначають максимально 

можливий час затримки дихання після глибокого вдиху (проба Штанге) та 

видиху (проба Генча). Обстежуваним пропонували після 3–5 хв відпочинку 

виконати повний вдих і видих, а потім глибокий, але не максимальний вдих і 

затримати дихання на максимально можливий час. Здорові нетреновані люди 

можуть затримати дихання на вдиху на 40–60 с.  

Функціональна проба Генча визначає максимально можливий час 

затримки дихання на видиху. У нормі показник проби Генча на 40–50 % (у 2–

2,5 раза) менший, ніж проба Штанге. 

Фізичну працездатність оцінювали за клінічним тестом 

«Сядь – встань» за 30 с (30 second Sit-to-stand, 30СTS), який можна розглядати 

альтернативою 6-хвилинному тесту ходьби. Він є інформативним для 

оцінювання витривалості та фізичної працездатності у дорослих й літніх 

людей, а також сили м’язів нижніх кінцівок [513, 621, 798]. Тест проводять 

використовуючи крісло заввишки 43 см та дотримуючись стандартної 

методики проведення [121]. Оцінка – це загальна кількість вставань 

досліджуваного впродовж 30 секунд (напів виконане вставання вкінці 30 

секунд вважають повноцінно виконаним вставанням). Мінімальна клінічно 

важлива різниця для даного показника становить 2 рази [793]. 
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Індекси та показники для оцінювання функціонального стану дихальної 

та серцево-судинної системи.  

Індекс Кердо (ІК) – важливий індекс для оцінювання діяльності серцево-

судинної системи з визначенням механізмів вегетативного забезпечення її 

функції: 

ІК = 1 −
АТд

ЧСС
. 

У здорової людини в стані ейтонії (збалансованої вегетативної регуляції) 

він дорівнює ± 0,15 у.о., тобто симпатичний і парасимпатичний відділи 

вегетативної нервової системи (ВНС) перебувають у стані динамічної 

рівноваги. Якщо переважає симпатичний тонус, то індекс збільшується, якщо 

парасимпатичний, то індекс знижується, стає негативним. За помірних 

зрушень активності відділів ІК коливається в межах ± 0,15–0,3, за виражених 

– ± 0,3 та більше [72]. 

Індекс Хільдебрандта (ІХ) характеризує наявність динамічної рівноваги 

симпатичного та парасимпатичного відділів вегетативної нервової системи: 

ІХ =
ЧСС

ЧД
 , 

де ЧСС – частота серцевих скорочень за хв; ЧД – частота дихання за хвилину. 

Діапазон норми становить 2,8–4,9 у.о. Значення індексу понад 4,9 у.о. 

вказують на збільшення тонусу симпатичного відділу вегетативної нервової 

системи , нижче ніж 2,8 у.о. – парасимпатичного [34]. 

Індекс Скібінського (ІС) характеризує функціональний стан кардіо-

респіраторної системи: 

,
,

100
ЧСС

сШтангепроба
ЖЄЛ

ІС


  

де ЖЄЛ – життєва ємність легень у мілілітрах; ЧСС – частота серцевих 

скорочень за хвилину. 

Оцінювання індексу Скібінського відбулося згідно зі шкалою: 

<5 балів  дуже погано; 

5–10 балів   незадовільно; 
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10–30 балів  задовільно; 

30–60 балів  добре; 

>60 балів  дуже добре. 

За низької оцінки індексу Скібінського можна говорити про 

недостатність функціональних можливостей органів дихання і кровообігу та 

знижену стійкість до гіпоксії. 

Індекс Робінсона (ІР) характеризує діяльність серцево-судинної 

системи: 

ІР =
ЧСС∗АТс

. 

Низька оцінка індексу Робінсона свідчить про порушення регуляції 

діяльності серцево-судинної системи. 

Оцінювання стану діяльності серцево-судинної системи за визначеними 

значеннями ІР: 

 відмінний (функціональні резерви серцево-судинної системи у 

відмінному стані) – 69 і менше балів; 

 добрий (функціональні резерви серцево-судинної системи в межах 

норми) – 70–84 бали; 

 середній (можна говорити про недостатність функціональних 

можливостей серцево-судинної системи) – 85–94 бали; 

 поганий (є ознаки порушення діяльності серцево-судинної системи) – 

95–110 балів; 

 дуже поганий (регуляцію діяльності серцево-судинної системи 

порушена) – 111 і більше балів. 

Коефіцієнт витривалості (КВ) – характеризує функціональний стан 

серцево-судинної системи. Коефіцієнт витривалості серцево-судинної 

системи обчислено за формулою Квааса: 

КВ =
ЧСС ∗ 10

ПАТ
, 

де ПАТ – пульсовий тиск, що дорівнює різниці АТс. й АТд. 
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Значення показника КВ в межах 16 свідчить про нормальність, 

збільшення – про ослаблення, зменшення – про посилення функції серцево-

судинної системи. 

Середній артеріальний тиск (САТ) – інформативний показник 

гемодинаміки.  

САТ = (АТс + 2*АТд)/3. 

Показник норми становить 70–100 мм рт. ст. Під час фізичного 

стомлення він підвищується на 10–30 мм рт.ст. 

Адаптаційній потенціал (АП) розраховують без проведення 

навантажувальних тестів, він дає змогу кількісно оцінити рівень здоров’я 

обстежуваних. 

Рівень адаптації оцінено за значенням адаптаційного потенціалу (АП), 

розрахунок якого проводили за методом Р.М. Баевського в модифікації 

А.П. Берсенєвої і ін. (1987) за такою формулою: 

АП = 0,011 ЧСС +  0,014 АТс +  0,008 АТд +  0,014 В +  0,009 М −  0,009 Р −  0,27, 

 

де АП – адаптаційний потенціал; ЧСС – частота серцевих скорочень за 

хвилину; АТс – систолічний тиск, мм рт. ст .; АТд – діастолічний тиск, мм рт. 

ст.; В – вік, роки; М – маса, кг; Р – зріст. 

Оцінювання отриманих значень АП: 

а) величина АП менше ніж 2 свідчить про гарний добрий адаптації; 

б) величина АП, що не перевищує 2,1 – відповідає задовільній адаптації; 

в) величина АП в діапазоні від 2,1 до 3,0 – вказує на напруження системи 

адаптації; 

г) величина АП, що перевищує 4,1 – є показником зриву адаптації. 

Незадовільною адаптація вважається за показників від 3,0 до 4,1. 

Рівень фізичного стану (РФС) визначено за формулою О.О. Пирогової: 

РФС =
∗ЧСС , ∗САТ , ∗В , ∗МТ

, ∗В , ∗ДТ
, 
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де В – вік (роки), ДТ – зріст (см), МТ – маса тіла (кг), САТ – середній 

артеріальний тиск. 

Оцінювання результатів наведено в табл.2.4. 

Таблиця 2.4 

Оцінка фізичного стану за О.О. Пироговою [745] 

Діапазон значень, у.о. Рівень фізичного стану 
0,375 Низький 

0,375–0,525 Нижче середнього 
0,526–0,675 Середній 
0,676–0,825 Вище середнього 

0,826 і  Високий 
 

Педагогічні експерименти під час реалізації завдань дисертаційного 

дослідження виконували двома етапами: 1) констатувальний експеримент; 2) 

формувальний експеримент. 

             Для обґрунтування потреби впровадження програм легеневої 

реабілітації для пацієнтів із ХОЗЛ проведено порівняння ефективності впливу 

програми фізичної терапії під час їх стаціонарного лікування із пацієнтами із 

групи обструктивних (бронхіальна астма) та рестриктивних (пневмонія) 

захворювань. Передбачалося, що показники дихальної і серцево-судинної 

системи та їх динаміка після лікування й фізичної терапії у пацієнтів із ХОЗЛ, 

бронхіальною астмою та пневмонією вкажуть на ефективність реабілітаційної 

допомоги загалом та можливості фізичної терапії у їх корекції. 

Констатувальний експеримент був спрямований на те, щоб оцінити та 

порівняти ефективність лікування та фізичної терапії, передбаченої під час 

госпіталізації, за показниками кардіореспіраторної системи в пацієнтів з 

пневмонією та загостренням ХОЗЛ і бронхіальної астми. Знання 

функціонального рівня кардіореспіраторної системи в пацієнтів перед 

виписуванням зі стаціонару допомогло зрозуміти потребу продовження 

реабілітації після госпіталізації та актуалізувало потребу впровадження 

легеневої реабілітації для пацієнтів із ХОЗЛ в амбулаторних умовах.  
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За дизайном констатувальний експеримент був проведений як 

проспективне клінічне дослідження серії клінічних випадків. До дослідження 

залучено пацієнтів, госпіталізованих з приводу пневмонії, загострення ХОЗЛ 

та бронхіальної астми. Усього було охоплено 273 пацієнти (табл. 2.5), з них – 

140 осіб із пневмонією, 96 осіб із загостренням ХОЗЛ, 37 осіб із бронхіальною 

астмою. 

Таблиця 2.5 

Демографічна характеристика пацієнтів, госпіталізованих у зв’язку із 

загостренням ХОЗЛ і бронхіальної астми, пневмонією, залучених дп 

констатувального експерименту 

Індикатор 
ХОЗЛ 
(n=96) 

Бронхіальна 
астма 
(n=37) 

Пневмонія 
(n=140) 

Вік (M±SD), роки 64,08±10,97 54,64±15,04 41,77±19,75 
Стать: 

чоловіки, n (%) 
жінки, n (%) 

 
70 (72,92) 
26 (27,08) 

 
16 (43,24) 
21 (56,76) 

 
97 (69,29) 
43 (30,72) 

 

Функціональний стан кардіореспіраторної системи, а також динаміку 

досліджуваних показників після застосування фізичної терапії визначено за 

допомогою таких методів обстеження: опитування, антропометрії (зросту, 

маси тіла, обводу грудної клітки під час спокійного дихання, на 

максимальному вдиху і максимальному видиху), фізикальних методів 

дослідження (частоти дихання, частоти серцевих скорочень), вимірювання 

артеріального тиску, функціональних проб із затримкою дихання на вдиху та 

видиху, оксиметрії, спірометрії (показників життєвої ємності легень, об’єму 

повітря, яке видихається за першу секунду форсованого видиху), 

пікфлоуметрії (пікової швидкості видиху), обчислення – індексів 

Хільдебрандта, Кердо, Скібінського, Робінсона, коефіцієнту витривалості, 

середнього артеріального тиску, адаптаційного потенціалу, рівня фізичного 

стану. 
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Критерії введення: пацієнт із загостренням ХОЗЛ, бронхіальної астми 

або із пневмонією, скерування на фізичну терапію (відповідно відсутність 

протипоказань до фізичної терапії). 

Критерії виключення: відмова пацієнта від співпраці, перехрещування 

ХОЗЛ та бронхіальної астми в одного пацієнта, наявність поєднання пневмонії 

із хронічним захворюванням (ХОЗЛ або бронхіальною астмою). 

Медикаментозне лікування призначав лікар-куратор, відповідно до 

затверджених у лікарні протоколів. 

Формувальний експеримент був проведений для перевірки 

організаційно-структурної узгодженості компонентів програми легеневої 

реабілітації, розробленої на основі валідованої моделі легеневої реабілітації, 

та оцінювання її ефективності і впливу на показники кардіореспіраторної 

системи, прояву симптомів захворювання, рівня тривоги та депресії, якості 

життя пацієнтів із ХОЗЛ. До дослідження залучено пацієнтів (n=41), які мали 

підтверджений діагноз ХОЛЗ та були на обліку в пульмонологічному 

відділенні Комунального некомерційного підприємства «5-та міська клінічна 

лікарня». Першочергово запрошення на первинне обстеження і співбесіду 

отримало 48 осіб, які відповідали критеріям уведення (див. рис. 2.3). На 

першому етапі було виключено 7 осіб. Програма легеневої реабілітації була 

реалізована на базі центру фізичної реабілітації «Формула руху» (м. Львів) та 

Комунального некомерційного підприємства «5-та міська клінічна лікарня». 

Критеріями введення були: стабільний перебіг ХОЗЛ або не менше, ніж 

2 тижні тому перенесене загострення. 

Критерії виключення: до дослідження не залучали пацієнтів, які мали 

психічні захворювання або когнітивні порушення, у період загострення ХОЗЛ, 

а також якщо особа відмовлялася від співпраці. 
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Рис. 2.3. Блок-схема CONSORT відбору та формування 

основної і порівняльної груп 

 

Середній вік досліджуваних становив 59,05±13,09 роки, а 

соціодемографічні та клінічні характеристики пацієнтів наведено в табл. 2.6. 

 

Таблиця 2.6 

Соціодемографічні та клінічні характеристики пацієнтів із ХОЗЛ, 

які були залучені до формувального експерименту 

Характеристика 
Кількість осіб, 

n (%) 
ОГ  

n=20 (%) 
ПГ  

n=21 (%) 

Стать:  
19 (46,34) 
22 (53,66) 

  
чоловіки; 10 (50) 9 (42,86) 
жінки 10 (50) 12 (57,14) 

Освіта:   
15 (36,59) 
12 (29,27) 
14 (34,15) 

  
вища; 9 (45) 6 (28,57) 
середня спеціальна; 5 (25) 7 (33,33) 
середня 6 (30) 8 (38,1) 

Професійна зайнятість:   
20 (48,78) 
21 (51,22) 

  
працює; 10 (50) 10 (47,62) 
не працює 10 (50) 11 (52,38) 

Сімейний стан:   
31 (75,61) 
10 (24,39) 

  
одружений / заміжня; 12 (60) 19 (90,48) 
не одружений / незаміжня 8 (40) 2 (9,52) 

Наявність дітей:   
36 (87,80) 
5 (12,20) 

  
є діти; 17 (85) 19 (90,48) 
немає дітей 3 (15) 2 (9,52) 
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Продовження табл. 2.6 

Характеристика 
Кількість осіб, 

n (%) 
ОГ  

n=20 (%) 
ПГ  

n=21 (%) 
Фізична активність: 

вважаю себе фізично активною 
людиною; 
не вважаю себе фізично 
активною людиною 

 
35 (85,37) 

 
6 (14,63) 

 
17 (85) 

 
3 (15) 

 

 
18 (85,71) 

 
3 (14,29) 

 
Шкідливі звички:  

28 (68,29) 
2 (4,88) 

11 (26,83) 
0 (0) 

  
немає; 14 (70) 14 (66,67) 
колишній курець; 2 (10) - 
курець; 3 (15) 8 (38,1) 
інше 0 (0) 0 (0) 

Тривалість захворювання, M±SD, 
роки: 

≤1 року; 
1–5 років; 
5–10 років; 
≥10 років 

 
 

6 (14,63) 
9 (21,95) 
10 (24,39) 
16 (39,02) 

 
 

4 (20) 
4 (20) 
5 (25) 
8 (40) 

 
 

2 (9,52) 
5 (23,81) 
5 (23,81) 
8 (38,1) 

Досвід співпраці із фізичним 
терапевтом / реабілітологом: 

є досвід співпраці; 
немає досвіду співпраці; 
масаж; 
був на санаторно-курортному 
лікуванні 

 
8 (19,51) 
24 (58,54) 
7 (17,07) 
2 (4,88) 

 

 
 

2 (10) 
14 (70) 
4 (20) 

- 
 

 
 

6 (28,57) 
10 (47,62) 
3 (14,29) 
2 (9,52) 

 
Кількість загострень:  

2 (4,88) 
14 (34,15) 
10 (24,39) 
7 (17,07) 
2 (4,88) 
6 (14,63) 

  
<1 раз на рік; 2 (10) - 
1 раз на рік; 5 (25) 9 (42,86) 
2 рази на рік; 3 (15) 7 (33,33) 
3 рази на рік; 5 (25) 2 (9,52) 
4 рази на рік; 1 (5) 1 (4,76) 
>4 рази на рік 3 (15) 3 (14,29) 

 

Формувальний експеримент за дизайном був виконаний як 

рандомізоване контрольоване сліпе дослідження. Окрім рандомізації, 

проведено стратифікацію, що передбачало попередній розподіл основи 

вибірки на однорідні групи (страти) і відбір із кожної з них визначеної 

кількості досліджуваних (див. табл. 2.7).  
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Таблиця 2.7 

Результати розподілу пацієнтів із ХОЗЛ у досліджувані групи за 

методом стратифікованої рандомізації 

Досліджувані 
чоловіки (n = 19) жінки (n = 22) 

унікаль-
ний 

номер 

порядко-
вий 

номер 

рандоміза-
ція у 
групи 

унікаль-
ний 

номер 

порядко-
вий 

номер 

рандоміза-
ція у 
групи 

1Е-01 1 ОГ 1Е-02 1 ПГ 
1Е-03 2 ПГ 1Е-08 2 ПГ 
1Е-04 3 ОГ 1Е-10 3 ПГ 
1Е-05 4 ПГ 1Е-13 4 ОГ 
1Е-06 5 ПГ 1Е-14 5 ОГ 
1Е-07 6 ПГ 1Е-16 6 ПГ 
1Е-09 7 ПГ 1Е-18 7 ОГ 
1Е-11 8 ПГ 1Е-19 8 ПГ 
1Е-12 9 ОГ 1Е-20 9 ОГ 
1Е-15 10 ОГ 1Е-21 10 ПГ 
1Е-17 11 ОГ 1Е-22 11 ОГ 
1Е-24 12 ОГ 1Е-23 12 ОГ 
1Е-25 13 ПГ 1Е-28 13 ПГ 
1Е-26 14 ОГ 1Е-29 14 ОГ 
1Е- 27 15 ПГ 1Е-30 15 ПГ 
1Е-33 16 ПГ 1Е-31 16 ПГ 
1Е-36 17 ОГ 1Е-32 17 ПГ 
1Е-39 18 ОГ 1Е-34 18 ОГ 
1Е-40 19 ОГ 1Е-35 19 ПГ 

- - - 1Е-37 20 ПГ 
- - - 1Е-38 21 ОГ 
- - - 1Е-41 22 ОГ 

Примітки: ОГ – основна група; ПГ – порівняльна група. 

 

Стратифікація досліджуваних у групи відбувалася за статтю. Усі 

досліджувані отримали унікальний номерові та були поділені на дві групи за 

статтю. Кожному унікальному номеру досліджуваного у групах чоловіків та 

жінок було додатково призначено порядковий номер: групі чоловіків (n = 19) 

від 1 до 19, групі жінок (n = 22) від 1 до 22. Для кожної з груп досліджуваних 

за статтю була проведена незалежна рандомізація із відбору 10 учасників із 
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кожної групи в програму легеневої реабілітації. Рандомізація була проведена 

з допомогою онлайн-ресурсу Randomizer – безкоштовного ресурсу, 

призначеного для генерування випадкових чисел. У параметри для 

рандомізацію вносили: 

 кількість наборів чисел (зокрема, обирали один набір); 

 кількість чисел в наборі (під час обох рандомізацій обирали 10 

чисел, за кількістю досліджуваних із кожної стратифікованої за 

статтю групи, які будуть залучені до програми легеневої 

реабілітації); 

 діапазон чисел (для групи чоловіків від 1 до 19, для групи жінок – 

від 1 до 22); 

 вибір опції, щоб будь-яке конкретне число з’являлося в заданому 

наборі лише один раз. 

Результати рандомізації були експортовані у вигляді таблиць Microsoft 

Exel. 

За результатами стратифікованої рандомізації було сформовано дві 

досліджувані групи: основну групу (ОГ) пацієнтів, які проходили програму 

легеневої реабілітації (n = 20 осіб, 10 чоловіків та 10 жінок) та порівняльну 

групу (ПГ) пацієнти, якої отримували звичний догляд та керування 

захворюванням із додатковими рекомендаціями щодо рівня фізичної 

активності й можливістю отримувати консультацію фізичного терапевта 

(n = 21; 9 чоловіків та 12 жінок). 

Пацієнти ОГ займалися за запропонованою програмою легеневої 

реабілітації, розробленої на основі валідованої моделі ЛР. Тривалість 

програми ЛР становила 8 тижнів. 

Пацієнтам ПГ було надано рекомендації щодо виконання вправ 

(розроблених на основі локального Уніфікованого клінічного протоколу 

первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної медичної допомоги та 

медичної реабілітації «Хронічне обструктивне захворювання легень» «5-а 

міської клінічної лікарні»), накопичення необхідного обсягу рухової 



142 
 
активності, проведено бесіду щодо самоконтролю та необхідності занять 

фізичними вправами. Окрім того, за потреби чи бажання пацієнти могли 

отримати консультацію із фізичним терапевтом лікарні. 

 

Методи математичної статистики. Для статистичної обробки даних 

використано програму Origin Pro 8.6 та SPSS Statistics 23. Застосовано методи 

описової статистики (середнє арифметичне (M), середнє квадратичне 

відхилення (SD), стандартну похибку середнього (SE), найменше значення 

(Xmin), найбільше значення (Xmax)), множинного регресійного аналізу, 

факторного та кореляційного аналізу перевірки статистичних гіпотез. Залежні 

між собою непараметричні вибірки порівняно за допомогою Z-критерію 

Уілкоксона (Wilcoxon). Для незалежних вибірок використано 

непараметричний тест Крускала – Уоліса та тест Манна – Уїітні (коефіцієнт 

U). Достовірними вважали відмінності за рівня значущості не нижче ніж 95 % 

(р<0,05). 

Попередню оцінку даних за допомогою коефіцієнта 

Кайзера – Меєра – Олкіна (КМО) та критерія Бартлета проведено для 

оцінювання можливостей використовувати зібрані результати для факторного 

аналізу. 

Регресійний (лінійна регресія) та кореляційний аналіз (за Спірманом) 

використано, щоб визначити зв’язки між соціодемографічними даними, 

показниками функціонального стану дихальної системи та якістю життя.  

 

 

2.2. Організація дослідження 

 

Дослідження проведено на базі стаціонару пульмонологічного 

відділення Комунального некомерційного підприємства «5-а міська клінічна 

лікарня м. Львова» та центру фізичної реабілітації «Формула руху» (м. Львів). 

Протокол дослідження схвалено комітетом з біоетики Львівського державного 
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університету фізичної культури імені Івана Боберського. Пацієнтів 

ознайомлено з метою та завданнями дослідження, їх правами; учасники могли 

відмовитися від участі в дослідженні на будь-якому етапі. 

Щоб унаочнити та полегшити обробку результатів соціологічних і 

методів емпіричного рівня дослідження, було створено уніфіковану картку 

обстеження пацієнтів, хворих на ХОЗЛ (додаток А). 

Загальний об’єм досліджень становив 21942 досліджені індикатори 

(додаток Є). 

Загальний дизайн дисертаційного дослідження представлено на 

рис. 2.4. 

Виконання завдань дисертаційного дослідження відбувалося 

декількома етапами із послідовним і паралельним розв’язанням завдань 

дисертаційної роботи. 

На першому етапі (2012–2017 рр.) здійснено інформаційний пошук з 

питань фізичної терапії та легеневої реабілітації пацієнтів із ХОЗЛ та 

проаналізовано теоретико-методичне й правове забезпечення реабілітації 

пацієнтів цієї нозологічної групи, що дало змогу визначити проблемне поле, 

конкретизувати об’єкт, предмет, мету, завдання та методи дослідження; 

вивчено підходи та особливості впливу фізичної терапії при порушеннях 

діяльності дихальної системи. Окрім того, за результатами теоретичного 

аналізу визначено перелік та систематизовано рекомендовані інструменти та 

індикатори оцінювання результатів фізичної терапії та легеневої реабілітації, 

сформульовано підхід до реабілітаційного обстеження пацієнтів із ХОЗЛ із 

використанням набору інструментів й індикаторів оцінювання та документації 

на основі МКФ.  
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Рис. 2.4. Дизайн дисертаційного дослідження 
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Також на цьому етапі було проведено констатувальний експеримент, 

щоб оцінити вплив фізичної терапії під час госпіталізації на показники 

кардіореспіраторної системи у пацієнтів із загостренням ХОЗЛ і бронхіальної 

астми та пневмонією. Визначений функціональний рівень кардіореспіраторної 

системи в пацієнтів перед виписуванням зі стаціонару допоміг зрозуміти 

потребу продовження реабілітації після госпіталізації та актуалізувати 

необхідність упровадження легеневої реабілітації саме для пацієнтів із ХОЗЛ. 

До констатувального експерименту було залучено 273 пацієнти 

(96 осіб із загостренням ХОЗЛ віком 64,1±10,97, 72,9 % – чоловіки, 27,1 – 

жінки; 37 осіб із загостренням бронхіальної астми віком 54,6±15,04, 43,2 % – 

чоловіки, 56,8 – жінки; 140 осіб із пневмонією віком 41,8±19,8, 69,3 % – 

чоловіки, 30,7 % – жінки) які не мали протипоказань до проходження фізичної 

терапії [617], а також погодилися займатися з фізичним терапевтом. 

Дослідження проведено на базі пульмонологічного відділення Комунального 

некомерційного підприємства «5-та міська клінічна лікарня».  

Під час вибору засобів фізичної терапії враховано прихильність 

пацієнта до цього втручання, тип захворювання, його прояви, рекомендації до 

лікування. Заняття тривалістю 35 хв відбувалися щоденно з понеділка по 

п’ятницю, під час них відбувався ретельний моніторинг стану пацієнта, щоб 

уникнути його погіршення чи перевтоми [610]. 

Залежно від окреслених реабілітаційних завдань, у індивідуальних 

програмах фізичної терапії використовували низку засобів та втручань [88, 

91]. На основі реабілітаційного обстеження визначали симптоми та обмеження 

з боку дихальної системи та рухової сфери й втручання фізичної терапії, які 

дозволяли коректувати та поліпшувати визначені зміни. З-поміж втручань 

фізичної терапії були, які застосовували для пацієнтів із ХОЗЛ, бронхіальною 

астмою і пневмонією були: втручання з метою очищення дихальних шляхів 

(постуральний дренаж, мануальні техніки роботи з грудною кліткою, техніки 

очищення дихальних шляхів ефективними методами кашлю), втручання для 

поліпшення вентиляції легень (позиціювання, дихальні техніки, мануальні 
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техніки роботи з грудною кліткою, розтяг і зміцнення додаткових дихальних 

м’язів), дихальні вправи (для зменшення задишки, поліпшення вентиляції 

легень, поліпшення виведення мокроти), терапевтичні вправи для мобілізації 

пацієнта, зміцнення м’язів та розтягу м’язів грудної клітки. 

Пацієнтів обстежували на 2 день госпіталізації (перший етап) та перед 

виписуванням зі стаціонару (другий етап). 

Підтверджено, що загострення ХОЗЛ має значний вплив на стан 

здоров’я пацієнтів та значно знижує функціональний стан дихальної системи 

та вивлено, що терміну госпіталізації не достатньо для повноцінного 

відновлення, що потребує реабілітації таких пацієнтів і після виписування зі 

стаціонару. 

За результатами теоретичного пошуку та констатувального 

експерименту було сформульовано та обґрунтовано систему контролю за 

ефективністю легеневої реабілітації. 

На другому етапі (2017–2018 рр.) проаналізовано компоненти 

легеневої реабілітації та обґрунтовано місце фізичної терапії (зокрема 

фізичної активності) у програмах легеневої реабілітації пацієнтів із ХОЗЛ, 

вивчено світовий досвід та розроблено рекомендації щодо запровадження 

навчальної програми, зокрема самоменеджменту, в межах легеневої 

реабілітації для осіб із ХОЗЛ. Окрім того, обґрунтовано мету втілення 

запропонованих рекомендацій та надано шляхи їх реалізації. 

На цьому етапі проведено лінгвістичну та крос-культурну валідацію 

опитувальника для вивчення рівня знань про ХОЗЛ – Вristol COPD knowledge 

questionnaire (BCKQ)© та вивчено рівень знань пацієнтів із ХОЗЛ про своє 

захворювання. Отримані результати були важливими для розуміння переліку 

навчальних питань, які доречно висвітлювати впродовж реалізації освітнього 

компонента у програмах легеневої реабілітації пацієнтів із ХОЗЛ та під час 

інформування їх у процесі лікування й реабілітації. 

Під час другого етапу було розроблено, обґрунтовано модель легеневої 

реабілітації та проведено експертне оцінювання за методикою Дельфі. 



147 
 
Положення та рекомендації моделі легеневої реабілітації загальною кількістю 

83 твердження були згруповані у 8 розділів. За результатами експертного 

оцінювання валідовано положення моделі легеневої реабілітації та уточнено її 

структурні частини. В експертному оцінювані взяло участь 9 фахівців галузі 

охорони здоров’я.  

Третій етап (2018–2020 рр.) проведено формувальний експеримент, 

проаналізовано функціональний стан дихальної та серцево-судинної системи 

пацієнтів із ХОЗЛ під час стабільного перебігу захворювання, рухові функції, 

прояв симптомів захворювання та їхній вплив на повсякденну життєдіяльність 

та якість життя, психоемоційний стан, загальний і локальний рівень цитокінів; 

було перевірено ефективність організаційно-методичної структури програми 

легеневої реабілітації, створеної на основі розробленої моделі легеневої 

реабілітації програми, та її впливу на досліджувані показники. Формувальним 

експериментом перевірено ефективність програми ЛР із залученням пацієнтів 

(n=41), які мали підтверджений діагноз ХОЛЗ, перебували на обліку у 

пульмонологічному відділенні Комунального некомерційного підприємства 

«5-та міська клінічна лікарня» та на момент дослідження мали стабільний 

перебіг захворювання. Пацієнтів за допомогою методу стратифікованої (за 

статтю) рандомізації було розподілено на дві групи: основну (n=20; 10 жінок 

та 10 чоловіків, вік – 58,25±13,82 року) та порівняльну (n=21; 12 жінок та 9 

чоловіків, вік – 60,76±13,00 року). 

Пацієнти основної групи (ОГ) займалися за запропонованою 

програмою легеневої реабілітації, розробленою на основі валідованої моделі 

ЛР. Програма ЛР тривала 8 тижнів та була реалізована амбулаторно на базі 

Центру фізичної реабілітації «Формула руху» (м. Львів) та Комунального 

некомерційного підприємства «5-та міська клінічна лікарня». 

Пацієнтам порівняльної групи (ПГ) було надано рекомендації щодо 

виконання вправ, розроблених на основі локального Уніфікованого клінічного 

протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної медичної 

допомоги та медичної реабілітації «Хронічне обструктивне захворювання 
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легень» «5-ї Міської клінічної лікарні», накопичення необхідного обсягу 

рухової активності, проведено бесіду щодо самоконтролю та необхідності 

занять фізичними вправами. Окрім того, у разі потреби чи за бажанням 

пацієнти могли проконсультуватися із фізичним терапевтом лікарні. 

На четвертому етапі (2020 р.) проаналізовано, систематизовано й 

узагальнено результати теоретичних та клінічних досліджень, зроблено 

висновки про реалізацію завдань дослідження; узагальнено теоретичні та 

емпіричні дані, упроваджено результати дослідження в практику роботи 

профільних установ та навчальних закладів. Зокрема, результати досліджень 

упроваджено в навчальний процес студентів спеціальності «Фізична терапія, 

ерготерапія» Львівського державного університету фізичної культури імені 

Івана Боберського, Запорізького національного університету, Комунального 

закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна 

академія» Запорізької обласної ради, Дніпропетровської медичної академії 

МОЗ України, Хмельницького національного університету, Харківської 

державної академії фізичної культури, Тернопільського національного 

медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України; навчальний 

процес кафедри фізичної та реабілітаційної медицини для спеціалізації та 

тематичного удосконалення для лікарів фізичної та реабілітаційної медицини 

Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, що 

підтверджено відповідними актами впроваджень (додаток Ж). 

Результати дисертаційного дослідження впроваджено в клінічну 

практику Центру фізичної реабілітації «Формула руху» (м. Львів), відділення 

фізичної та реабілітаційної медицини Комунального некомерційного 

підприємства «Міська клінічна лікарня № 4» Дніпровської міської ради, 

Центру відновного лікування «Модричі», у ГО «Всеукраїнське об’єднання 

фізичних терапевтів». 

Автореферат і дисертаційну роботу подано для попереднього 

обговорення на засіданні кафедри фізичної терапії та ерготерапії Львівського 

державного університету фізичної культури імені Івана Боберського. 
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Апробацію основних положень дисертаційного дослідження на 

наукових конференціях та семінарах було здійснено на усіх етапах підготовки 

дисертаційної роботи.  
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РОЗДІЛ 3 

КЛІНІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ 

ЗАСТОСУВАННЯ КОМПОНЕНТІВ ЛЕГЕНЕВОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 

 

 

3.1. Особливості впливу фізичної терапії на показники 

функціонального стану дихальної та серцево-судинної систем 

у осіб із ХОЗЛ під час стаціонарного лікування 

 

Часто причинами госпіталізації дорослих осіб у відділення 

пульмонології є пневмонія, загострення хронічного обструктивного 

захворювання легень і бронхіальної астми. Фізичну терапію у разі усіх цих 

станів передбачено у клінічних настановах та наказах на законодавчому рівні 

в Україні [101]. Утім, завершення лікування та фізичної терапії у 

стаціонарному відділені та виписування пацієнта не завжди передбачає 

достатнє відновлення функціонального стану кардіореспіраторної системи. 

Більшою мірою це стосується таких хронічних захворювань, як ХОЗЛ та 

бронхіальна астма.  

У пацієнтів із ХОЗЛ кожне загострення негативно впливає на їх 

функцію легень, фізичну працездатність, якість життя, підвищує рівень 

смертності [673, 768]. Ураховуючи це, а також хронічний перебіг 

захворювання, пацієнти із ХОЗЛ та бронхіальною астмою потребують 

додаткової реабілітації і після завершення госпіталізації. Підтверджено, що 

хоча симптоми після загострення ХОЗЛ зазвичай проявляються 7–10 днів, 

приблизно 20 % пацієнтів не одужали повністю через 8 тижнів [655]. У 

багатьох країнах світу комплексним підходом, який рекомендований для усіх 

пацієнтів після загострення ХОЗЛ, є легенева реабілітація [438]. Зазвичай 

пацієнтам пропонують розпочати програму легеневої реабілітації впродовж 

місяця після загострення ХОЗЛ [643]. 
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Аналіз змін функціонального стану кардіореспіраторної системи 

пацієнтів, які госпіталізовані з приводу захворювань органів дихання та 

проходили фізичну терапію, допоміг зрозуміти потребу продовження 

реабілітації після госпіталізації та актуальність впровадження легеневої 

реабілітації в амбулаторних умовах. 

Програма фізичної терапії в умовах стаціонару для пацієнтів із ХОЗЛ, 

бронхіальною астмою та пневмонією передбачала клініко-симптоматичний 

підхід у встановленні реабілітаційних завдань та доборі втручань фізичної 

терапії. На основі реабілітаційного обстеження визначено симптоми та 

обмеження з боку дихальної системи й рухової сфери та втручання фізичної 

терапії, які давали змогу коректувати та поліпшувати вказані зміни. 

З-поміж втручань фізичної терапії для пацієнтів із ХОЗЛ, бронхіальною 

астмою і пневмонією були такі: 

 фізична терапія грудної клітки – 1) техніки очищення дихальних 

шляхів (постуральний дренаж, мануальні техніки роботи з грудною 

кліткою, техніки очищення дихальних шляхів ефективними 

методами кашлю), 2) техніки для поліпшення вентиляції легень 

(позиціювання, дихальні техніки, зовнішні маніпуляції із грудною 

кліткою, розтяг і зміцнення додаткових дихальних м’язів); 

 дихальні вправи (для зменшення задишки, поліпшення вентиляції 

легень, поліпшення виведення мокроти); 

 терапевтичні вправи для мобілізації пацієнта, зміцнення м’язів та 

розтягу м’язів грудної клітки. 

Зокрема, розтяг грудної клітки та його поєднання із мануальними 

техніками роботи із грудною кліткою виявили свою більшу ефективність 

порівняно з іншими програмами фізичної терапії у роботі із 

новонародженими, що підтверджено поліпшенням показників екскурсії 

грудної клітки, ЧСС, ЧД, АТ та сатурації [80, 81]. Окрім того, стабілізація 

показників гемодинаміки вказувала на безпечність застосування даних 

втручань для поліпшення функції дихання. Важливо, що заняття ФТ, 
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зосереджені на розтягу грудної клітки, та заняття із поєднанням розтягу 

грудної клітки та мануальних технік роботи із грудною кліткою виявилися 

ефективнішими, ніж окремо мануальні техніки роботи із грудною кліткою, 

позиціювання і масаж. Окрім того, такі підходи статистично достовірно 

поліпшували показники ЧД та артеріального тиску після їх застосування у 

пацієнтів досліджуваних груп. 

Ці дані підтверджено і в інших дослідженнях щодо позитивного впливу 

пасивного розтягу м’язів грудної клітки на функціональний стан дихальної 

системи у пацієнтів із респіраторними захворюваннями, зокрема ХОЗЛ, та 

лягли в основу обґрунтування введення таких втручань у програми ФТ. 

Таким чином, для досліджуваних поряд із загальноприйнятими й 

внесеними у локальну клінічну настанову втручаннями, такими як 

постуральний дренаж, масаж, застосовували апробований [80, 81] розтяг 

грудної клітки (із 30-секундним утриманням у виведеному положенні по 2–3 

підходи для кожного положення) з подальшим застосуванням мануальних 

технік роботи із грудною кліткою. 

До основних мануальних технік роботи із грудною кліткою належали 

піднімання знизу, ротація, стискання, метою яких було поліпшення легеневої 

вентиляції, зменшення проявів гіперінфляції легень, поліпшення екскурсії та 

еластичності грудної клітки. Основними вихідними положеннями під час 

розтягу та мануальних технік роботи із грудною кліткою були положення 

лежачи на спині та боці. Кількість повторів одного маніпуляційного втручання 

в середньому становила 3–4 рази, кількість підходів 2–3, відпочинок між 

підходами тривав до 1 хв. 

Для пацієнтів із ХОЗЛ та бронхіальною астмою фізична терапія була 

спрямована на зменшення та усунення основних симптомів, причин їх 

погіршення з боку дихальної системи. Зокрема, втручання застосовували для 

очищення дихальних шляхів пацієнта, поліпшення легеневої вентиляції, 

зменшення проявів задишки, зменшення гіперінфляції легень та її проявів, 
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поліпшення функціонального стану основних та додаткових дихальних м’язів, 

нормалізації дихання.  

Пацієнтам із пневмонією, за умови наявності мокроти, застосовували 

постуральний дренаж, перкусію та вібрацію грудної клітки для полегшення 

виведення мокроти та очищення дихальних шляхів, техніки очищення 

дихальних шляхів за допомогою ефективних методів кашлю. Окрім того, 

виконували дихальні вправи для поліпшення легеневої вентиляції та 

активізації діафрагмального дихання; ранню мобілізацію. 

Засліплення відбувалося для медичних працівників та осіб, які 

обстежували та діагностували пацієнтів. 

Вік, стать, а також антропометричні характеристики пацієнтів, які 

взяли участь у дослідженні, наведено в табл. 3.1. Середні значення показника 

індексу маси тіла (ІМТ) в усіх групах перебували в межах норми, проте в 

39,55 % осіб із ХОЗЛ, 40,54 % пацієнтів із бронхіальною астмою та 34,29 % 

осіб із пневмонією ІМТ був на рівні дефіциту чи надмірної маси тіла/ 

ожиріння. 

Таблиця 3.1 

Антропометричні та демографічні характеристики пацієнтів, 

госпіталізованих у зв’язку з пневмонією, загостренням ХОЗЛ і 

бронхіальної астми 

Індикатор 
ХОЗЛ 
(n=96) 

Бронхіальна 
астма 
(n=37) 

Пневмонія 
(n=140) 

Вік (M±SD), роки 64,08±10,97 54,64±15,04 41,77±19,75 
Зріст (M±SD), см 169,56±10,67 167,08±9,12 171,81±16,09 
Маса тіла (M±SD), кг 78,57±11,24 76,46±15,82 74,85±12,68 
ІМТ (M±SD), у. о: 

дефіцит маси тіла, n (%); 
надмірна маса тіла, n (%); 
ожиріння, n (%) 

23,29±1,52 
12 (12,5) 
20 (20,8) 
6 (6,25) 

22,68±4,07 
4 (10,81) 
9 (24,32) 
2 (5,41) 

23,05±16,82 
25 (17,86) 
20 (14,29) 
3 (2,14) 

Стать: 
чоловіки, n (%); 
жінки, n (%) 

 
70 (72,92) 
26 (27,08) 

 
16 (43,24) 
21 (56,76) 

 
97 (69,29) 
43 (30,72) 
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Середні показники дихальної екскурсії грудної клітки (ЕГК) у всіх 

групах були нижчі за норму, нижня границя якої становить 6 см (див. 

табл. 3.2). Серед пацієнтів із ХОЗЛ, 14,58% (14 осіб) мали ЕГК у межах норми, 

48,96 % (47 осіб) – ≤ 3 см. У групі пацієнтів із бронхіальною астмою – 21,62 % 

(8 осіб) мали нормальну ЕГК, у 40,54 % (15 осіб) ЕГК була ≤ 3 см. У 33,57 % 

пацієнтів (47 осіб) із пневмонією ЕГК була в межах норми; у 30 % (42 особи) 

цей показник був ≤ 3 см. 

Вимірювання обводу грудної клітки у стані спокійного дихання (пауза) 

та подальше порівняння із обводом грудної клітки на вдиху (ЕГКвдих) та видиху 

(ЕГКвидих) дало змогу оцінити внесок цих двох показників у формування 

загальної дихальної ЕГК. Зокрема, у пацієнтів із ХОЗЛ показник дихальної 

ЕГК на 67,81 % зумовлений ЕГКвдих, для осіб із бронхіальною астмою це 

значення становило 67,11 %, для пацієнтів із пневмонією – 71,59 %. 

Після завершення лікування та фізичної терапії у стаціонарі ЕГК, 

ЕГКвдих і ЕГКвидих збільшилися порівняно з показниками до госпіталізації. Так, 

у пацієнтів із ХОЗЛ спостерігали зростання ЕГК (на 26,7 %, р=0,01), в осіб із 

бронхіальною астмою – зростання ЕГКвдих (на 5,8 %, р=0,04) та зменшення 

ЕГКвидих (на 12,7 %, р=0,02), в осіб із пневмонією – зростання ЕГКвдих (на 

5,12 %, р< 0,01), ЕГКвидих (на 12,16 %, р< 0,01), ЕГК (на 7,52 %, р< 0,01).  

Після госпіталізації показник дихальної ЕГК у пацієнтів із ХОЗЛ 

залишався найнижчим, однак внесок ЕГКвдих у дихальну ЕКГ збільшився та 

становив 70,81 %. Це значення також збільшилося у пацієнтів із пневмонією 

до 79,9 % та зменшилося у пацієнтів із бронхіальною астмою до 64,5 %. 

Найвищу частоту дихання мали пацієнти з ХОЗЛ (22,10±0,52 вд./ хв); в 

осіб, які мали пневмонію або загострення бронхіальної астми, частота дихання 

перебувала в межах норми. Після госпіталізації, у пацієнтів із ХОЗЛ середні 

значення частоти дихання знизилися на 4,75 % (р=0,04), але не досягли рівня 

норми. 
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Таблиця 3.2 

Зміна індикаторів у пацієнтів, госпіталізованих з приводу загострення ХОЗЛ, бронхіальної астми та пневмонії, 

які проходили фізичну терапію 

Індикатор 

Пацієнти з ХОЗЛ (n=96) Пацієнти з бронхіальною астмою (n=37) Пацієнти з пневмонією (n=140) 

І етап ІІ етап 
p 

І етап ІІ етап 
p 

І етап ІІ етап 
p 

M±SE M±SE M±SE M±SE M±SE M±SE 

ЕГКвдих, см 2,17±0,15 2,88±0,23 0,07 2,91±0,38 3,08±0,42 0,04 3,32±0,28 3,49±0,37 < 0,01 

ЕГКвидих, см 1,37±0,15 1,34±0,26 0,09 1,20±0,51 1,05±0,23 0,02 1,48±0,23 1,66±0,30 < 0,01 

ЕГК, см 3,6±0,19 4,56±0,60 0,01 4,11±0,80 4,58±0,53 0,2 4,79±0,36 5,15±0,42 < 0,01 

ЧД, вд./ хв 22,10±0,52 21,05±0,74 0,04 20,16±0,80 19,21±0,70 0,29 20,00±0,31 18,44±0,40 0,22 

ЧСС, уд./ хв 76,56±1,48 74,56±1,66 0,33 75,62±1,86 78,05±2,55 0,25 80,07±1,31 78,68±1,21 0,07 

АТс.., мм рт. ст. 129,20±1,89 128,27±2,10 0,24 128,76±2,31 125,00±3,07 0,05 122,99±1,13 118,82±1,88 < 0,01 

АТд.., мм рт. ст. 80,06±1,39 78,78±1,41 0,2 79,03±2,83 79,24±1,85 0,09 79,38±0,80 76,07±0,88 0,01 

Проба Штанге, с 23,31±1,25 30,18±2,01 0,1 20,83±2,47 23,21±2,80 0,26 34,11±1,27 40,43±1,93 0,16 

Проба Генче, с 17,84±0,81 19,91±1,17 0,07 15,18±1,45 17,00±2,09 0,28 21,18±0,65 25,46±0,94 0,01 

Різниця, с 5,23±0,9 10,26±0,76 0,07 6,83±1,31 6,18±1,34 0,16 12,93±1,69 14,97±2,33 0,07 

Співвідношення показника 
Генче до Штанге, у. о. 

1,33±0,05 1,52±0,07 0,4 1,52±0,09 1,41±0,06 1,0 1,67±0,09 1,63±0,10 0,37 

SpO2, % 94,18±0,63 95,00±1,03 0,55 95,33±1,93 96,61±1,01 0,52 96,19±0,56 97,22±0,49 0,69 

ЖЄЛ, % 52,17±3,45 55,15±4,44 0,07 67,87±6,65 68,43±9,93 0,86 76,41±3,21 85,01±5,29 0,32 

ОФВ1, % 52,05±4,61 54,76±5,59 0,71 64,10±6,96 67,15±8,54 0,23 81,86±4,05 90,00±8,07 0,16 

ПШВ, л/ хв 140,78±14,56 192,70±18,76 0,16 184,78±23,88 214,87±32,48 0,31 272,63±19,19 400,27±27,35 < 0,01 

Примітки: ЕГК – екскурсія грудної клітки; ЧД – частота дихання; ЧСС – частота серцевих скорочень; АТс – систолічний 
артеріальний тиск; АТд – діастолічний артеріальний тиск; SpO2 – сатурація кисню, виміряна оксиметром; ЖЄЛ 
– життєва ємність легень; ОФВ1 – об’єм повітря за першу секунду форсованого видиху; ПШВ – пікова 
швидкість видиху; І етап – до початку фізичної терапії; ІІ етап – після завершення програми фізичної терапії в 
стаціонарі. 
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У досліджуваних усіх груп показники затримки дихання на вдиху і 

видиху були нижчі, ніж значення норми. У нормі показник проби Генча на 40–

50 % (у 2–2,5 раза) менший, ніж Штанге, однак таке співвідношення 

спостерігалося лише у в 7,29 % осіб із ХОЗЛ, 16,21 % пацієнтів із 

бронхіальною астмою та у 22,14 % осіб із пневмонією. В окремих пацієнтів 

виявлено, що показник проби Генча дорівнював або був вищий, ніж показник 

проби Штанге. Таке співвідношення (≤ 1 с) серед пацієнтів із ХОЗЛ мали 

44,79 % (43 особи), бронхіальною астмою – 50 % (18 осіб), пневмонією – 

24,28 % осіб (34 пацієнти). 

Після лікування та фізичної терапії більшість показників гіпоксичних 

тестів у пацієнтів трьох груп не змінилася (p>0,05). Лише в пацієнтів із 

пневмонією спостережено поліпшення показника проби Генча (на 20,87 %, 

р=0,01). У пацієнтів із ХОЗЛ або бронхіальною астмою показники затримки 

дихання на вдиху залишалися нижчими за норму, у пацієнтів із пневмонією 

досягли нижньої межі норми. Різниця між значеннями показників проби 

Штанге і проби Генча зросла в пацієнтів із ХОЗЛ у 1,9 раза (р=0,07), у 

пацієнтів із пневмонією – у 1,2 раза (р=0,07); співвідношення між цими 

показниками для пацієнтів із ХОЗЛ збільшилося у 1,14 раза (р=0,4), для 

пацієнтів із пневмонією зменшилося в 1,02 раза (р=0,37). 

Показник сатурації крові на початку госпіталізації у пацієнтів із ХОЗЛ 

перебував у діапазоні «нижче за норму» (94,18±0,63 %), а також був нижчий 

(p<0,05), ніж у пацієнтів із бронхіальною астмою (95,33±1,93 %) або 

пневмонією (96,19±0,56 %). Після лікування та фізичної терапії у пацієнтів 

усіх груп показники сатурації крові перебували у межах норми, мали 

тенденцію до збільшення, порівняно з даними до госпіталізації, проте дані 

були статистично недостовірними. 

Після лікування та фізичної терапії у двох групах спостережено зміни 

артеріального тиску; зокрема, для пацієнтів із бронхіальною астмою 

характерне зниження систолічного АТ (на 2,34 %, р=0,05), для пацієнтів із 
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пневмонією – систолічного АТ (на 3,39 %, р< 0,01) та діастолічного АТ (на 

4,17 %, р=0,01). 

Пацієнти з ХОЗЛ відрізнялися нижчими показниками ЖЄЛ, ОФВ1 та 

ПШВ порівняно з особами з бронхіальною астмою або пневмонією (p<0,05). 

Зазначені показники на початку госпіталізації були нижчими за норму у 

пацієнтів усіх груп, лише показник ОФВ1 у пацієнтів із пневмонією був у 

межах норми (81,86±4,05 %). Після госпіталізації ЖЄЛ, ОФВ1 та ПШВ у 

пацієнтів із ХОЗЛ і бронхіальною астмою зростали незначно. У пацієнтів із 

пневмонією зазначені показники зростали та стали в межах норми; 

статистично достовірне збільшення спостерігали щодо показника ПШВ (на 

46,82 %, р< 0,01). 

Аналіз функціонального стану дихальної та серцево-судинної систем 

та його динаміки у досліджуваних наведено в табл. 3.3. 

Усі показники (окрім індексу Хільдебрандта) у досліджуваних трьох 

груп не відповідали нормі та свідчили про низький рівень функціонування 

кардіореспіраторної системи, адаптаційного потенціалу та фізичного стану. У 

пацієнтів із ХОЗЛ виявлено найнижчі показники функціональних резервів 

серцево-судинної системи, адаптаційного потенціалу та рівня фізичного стану. 

Водночас на початку дослідження найвищий рівень недостатності 

функціональних можливостей органів дихання і кровообігу із зниженою 

стійкістю до гіпоксії виявлено в осіб із загостренням бронхіальної астми поряд 

із порушеннями у них гемодинаміки. Найбільший дисбаланс у вегетативній 

регуляції та посилення функції серцево-судинної системи виявлено у пацієнтів 

із пневмонією. 

Загальна тенденція до відновлення та нормалізації досліджуваних 

показників і функціонального стану кардіореспіраторної системи відповідала 

змінам у інших досліджуваних показниках. Зокрема, найбільшу кількість 

статистично достовірних змін у напрямку поліпшення досліджуваних 

індикаторів виявлено у групі пацієнтів із пневмонією. Поряд з тим, що у 

пацієнтів із ХОЗЛ статистично достовірно змінилися показники Індексу 
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Скібінського, індексу Робінсона та коефіцієнта витривалості, найбільша 

кількість досліджуваних показників у цій групі були на найнижчому рівні 

порівняно з пацієнтами з бронхіальною астмою та пневмонією. 

Таблиця 3.3 

Результати оцінювання функціонального стану дихальної  

та серцево-судинної систем досліджуваних пацієнтів із ХОЗЛ, 

 бронхіальною астмою та пневмонією до та після лікування  

і фізичної терапії в умовах стаціонару 

 
ХОЗЛ БА Пневмонія 

І етап ІІ етап І етап ІІ етап І етап ІІ етап 
ІХ, у.о. 3,7±1,1 3,7±0,8 3,9±0,9 4,1±0,8 4,14±1,1 4,4±0,9 

р 0,05 0,05 0,05 
ІК, у.о. -0,1±0,5 -0,1±0,2 -0,1±0,2 -0,04±0,2* -0,03±0,2↓ 0,01±0,1 

р 0,05 0,05 0,05 
ІС, у.о. 7,4±6,2 9,5±5,9* 3,87±3,6↓ 10,1±4,7 10,7±9,3 15,2±12,1 

р 0,05 0,05 0,05 
ІР, у.о. 98,0±21,5↓ 95,0±21,0* 97,35±17,3 94,1±0,5 97,67±23,3 91,9±14,8 

р 0,05 0,05 0,05 
КВ, у.о. 16,8±6,5 4,5±1,5 16,9±5,6 4,4±1,2 19,7±6,9↓ 4,2±1,7 

р 0,05 0,05 0,05 
САТ, у.о. 121,2±22,6 121,5±14,7* 123,8±14↓ 120,5±12,2 119,5±16 115,7±9,7 

р 0,05 0,05 0,05 
АП, у.о. 3,0±0,7↓ 3,0±0,6* 2,94±0,5 2,8±0,5 2,65±0,5 2,5±0,4 

р 0,05 0,05 0,05 
РФС, у.о. 0,1±0,3↓ 0,1±0,3* 0,13±0,3 0,12±0,3 0,22±0,3 1,4±0,2 

р 0,05 0,05 0,05 
Примітки: ІХ – індекс Хільдебрандта; ІК – індекс Кердо; ІС – індекс 

Скібінського; ІР – індекс Робінсона; КВ – коефіцієнт витривалості; САТ – 

середній артеріальний тиск; АП – адаптаційний потенціал; РФС – рівень 

фізичного стану; ↓– найгірший показник між групами на І етапі дослідження; 

* – найгірший показник у групі на ІІ етапі дослідження. 

 

Важливо зазначити, що, враховуючи незначний вплив лікування та 

фізичної терапії під час перебування пацієнтів із ХОЗЛ та бронхіальною 

астмою у стаціонарі на показники функції зовнішнього дихання (спірометрії) 

та показники серцево-судинної системи, оцінити стан та динаміку 

функціонування дихальної та серцево-судинної систем вдалося з 
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використанням розрахункових індексів та показників. Вони виявилися більш 

чутливими до впливу втручань, їх можна використовувати як маркери 

ефективності програм легеневої реабілітації та критерії дозування фізичного 

навантаження. 

Таку динаміку досліджуваних показників у пацієнтів із ХОЗЛ 

порівняно з досліджуваними інших груп можна пояснити такими причинами: 

1) значним впливом загострення хронічного захворювання на стан здоров’я, 

значним погіршення симптомів та досліджуваних показників, повільними 

процесами їх нормалізації та відновлення, 2) коротким терміном перебування 

пацієнта на стаціонарному лікуванні, упродовж якого не вдається розв’язати 

реабілітаційні завдання, 3) неможливістю під час загострення та в умовах 

стаціонару застосовувати такі засоби фізичної терапії, які мають найвищу 

ефективність для пацієнтів із ХОЗЛ (аеробні та силові тренування). Таким 

чином, підтверджено потребу обґрунтування й розроблення підходів 

реабілітації, які б забезпечили достатній обсяг та ефективність реабілітації 

пацієнтів із ХОЗЛ. 

Зважаючи на динаміку досліджуваних показників та рівень їх 

відновлення у досліджуваних, виявлено найбільш виражені порушення 

діяльності серцево-судинної ситеми, низький адаптаційний потенціал та 

рівень фізичного стану на початку госпітацізації у пацієнтів із ХОЗЛ та низькі 

значення досліджуваних показників функціонального стану 

кардіореспіраторної системи перед виписуванням із стаціонару, тому 

необхідним є впровадження амбулаторних програм легеневої реабілітації. 

 

3.2. Компонент фізична терапія в системі легеневої реабілітації за 

хронічного обструктивного захворювання легень 

 

Практика ефективного застосування різноманітних лікувальних, 

освітніх та реабілітаційних заходів для поліпшення функціонального стану 

людини з респіраторними порушеннями, зокрема хронічними, існує давно. 
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Утім, ураховуючи поширеність ХОЗЛ, характерні системні порушення, які 

виходять далеко за рамки дихальної системи, значну кількість коморбідних 

захворювань, уважаємо за необхідне розробити продуману систему заходів 

реабілітації у разі ХОЗЛ із науково доведеною ефективністю. 

Вивчення 15 клінічних настанов щодо менеджменту та реабілітації осіб 

із ХОЗЛ виявило, у 8 настановах (53,3%) не надано рекомендацій щодо 

компонентів ЛР (додаток Ж1); одна настанова, визначаючи перелік 

рекомендованих компонентів ЛР, не містить серед названих компонента з 

категорії фізичної терапії (ФТ) [789]. У 6 клінічних настановах (40%) наведено 

перелік компонентів, які містять засоби ФТ.  

Виокремлено такі основні компоненти ЛР, рекомендовані у більшості 

клінічних настанов: 

1) засоби фізичної терапії; 

2) освіта; 

3) зміна поведінки – куріння; 

4) оцінювання (обстеження) пацієнта. 

У деяких настановах рекомендовано розглянути можливість зміни 

харчової поведінки [351, 625, 640, 679, 789] та психосоціальну підтримку [233, 

538, 625, 640, 679, 789]. Трапляються рекомендації щодо проведення 

ерготерапії [351, 625, 789]. Консультації у логопеда рекомендовано для 

оцінювання та керування повторними аспіраціями, порушеннями ковтання та 

харчування, що виникають внаслідок задишки у пацієнтів із ХОЗЛ [789]. 

Освітній компонент передбачає обговорення з пацієнтами певних тем, 

які дають людині розуміння особливостей захворювання, функціонування 

дихальної системи в нормі і у разі патології, поведінки у повсякденному житті 

та під час загострення. Окрім того, передбачено практичні заняття із здобуття 

навичок користування інгаляційними пристроями та самоконтролю 

(приймання ліків, оцінювання та реакція на загострення) [789].  
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Виявлено, що передбачена клінічними настановами тривалість програм 

ЛР становить у середньому 8 тижнів, з мінімально рекомендованою 

тривалістю 6 тижнів, а максимальною – 12 тижнів. 

Критерій відбору у програму ЛР аналогічні: 

1) особи, у яких виникає задишка під час фізичного навантаження. 

2) особи з тривалими респіраторними розладами, які 

характеризуються задишкою. 

3) пацієнти із задишкою усіх рівнів за mMRC. 

4) пацієнти, які мали загострення. 

Критерій призначення ЛР для пацієнтів, які мали загострення, уточнено 

у протоколі Ц.Е. Болтон [187], який рекомендує розпочати ЛР впродовж 

першого місяця після виписування із стаціонару. А. Ведзіча Ядвіґа [764] 

пропонуєініціювати лікувальну реабілітацію впродовж 3 тижнів після 

виписування (умовна рекомендація, дуже низька якість доказів). 

Лише Ґ. Р. Маріа Роса [351] надає перелік станів та захворювань, які є 

протипоказаннями для введення пацієнта у програму ЛР: 

1) психічні або поведінкові розлади, які погіршують співпрацю з 

терапевтом;  

2) гострі або нестабільні серцево-судинні захворювання, які 

обмежують здатність пацієнта до фізичного навантаження; 

3) порушення опорно-рухового апарату, несумісні з фізичним 

навантаженням. 

В 11 клінічних настановах (73,3%), з-поміж проаналізованих, надано 

рекомендації щодо застосування засобів ФТ в програмах ЛР (додаток Ж2). 

Як основні засоби ФТ у проаналізованих клінічних настановах 

рекомендовано: 

1) фізичне тренування (фізичні вправи), зокрема аеробне, силове або їх 

комбінація; 

2) дихальні вправи; 

3) тренування дихальних м’язів; 
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4) фізична терапія грудної клітки; 

5) електроміостимуляція та електромагнітна стимуляція периферичних 

м’язів. 

У деяких протоколах такі засоби, як тренування дихальних м’язів [351, 

640, 789] та електроміостимуляція периферичних м’язів [187, 351] зараховано 

до додаткових і не рекомендовано як звичний компонент ЛР. Окрім того, 

А. Блаір [144] до додаткових засобів ФТ відніс техніки очищення дихальних 

шляхів із використанням позитивного експіраторного тиску (PEP). 

Фізичне тренування рекомендовано використовувати для тренування 

витривалості, збільшення фізичної активності та сили. Силове тренування 

також дає змогу збільшити силу периферичних м’язів, допомогти зберегти або 

збільшити мінеральну щільність кісток [351]. За Я. Іаном (Ian Yang, 2017 р.) 

фізичне тренування передбачає накопичення виконання вправ середньої 

інтенсивності на великі групи м’язів ≥150 хвилин на тиждень упродовж 5 днів. 

Переважно це ходьба під час прогулянки чи на біговій доріжці, їзда на 

велосипеді. Додатково необхідно вводити 2 рази на тиждень силове 

тренування [789].  

Рекомендації Ґ. Р. Маріа Роса щодо аеробного чи силового тренування 

передбачають як мінімум 3 заняття на тиждень тривалістю 20–30 хв 

безперервно або з інтервалами для пацієнтів з більш вираженою 

симптоматикою. Інтенсивність роботи становить 60–80% від максимально 

можливої. Передбачено ходьбу на біговій доріжці чи відкритій місцевості, 

плавання, танці, «північну» ходьбу. Силові вправи для верхніх та нижніх 

кінцівок рекомендується проводити з інтенсивністю 70–85% від максимально 

можливого зусилля. Рекомендовано 1–3 сети по 8–12 повторень 2–3 рази на 

тиждень; зовнішнє обтяження у вигляді тренажерів або гантель і резинових 

петель [351]. 

Дослідник Е.В. Руссі у фізичне тренування переважно вводить підйом 

сходами, ходьбу, тренування на біговій доріжці і велосипеді, які можна 

застосовувати за інтервальним методом [640]. 
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Учений П. Слівінскі вказує, що фізичні вправи потрібно виконувати з 

інтенсивністю, що перевищує 50% максимального споживання кисню або на 

рівні 70% від максимальної частоти серцевих скорочень відповідно до віку 

пацієнта. Вправи рекомендовано виконувати на велоергометрі, біговій доріжці 

або у формі 20-хвилинної прогулянки. Може бути використане інтервальне 

тренування [679]. 

Дихальні вправи рекомендовано використовувати для зменшення 

задишки внаслідок зменшення гіперінфляції легень, нормалізації роботи 

дихальних м’язів та оптимізації торако-абдомінальних рухів. Основну увагу 

приділено диханню через підтиснуті губи та діафрагмальному диханню [711, 

789]; елементам йоги [144, 711]. 

Тренування дихальних м’язів містить переважно застосування 

невеликого, доступного додаткового обладнання для тренування 

інспіраторних дихальних м’язів під час зниження сили вдиху [351]. 

Метою фізичної терапії грудної клітки та очищення дихальних шляхів 

є поліпшення відходження мокроти, підвищення витривалості до фізичного 

навантаження, зниження потреби в тривалому прийманні антибіотиків. 

Техніки очищення дихальних шляхів використовують у разі підтвердження 

наявності мокроти в дихальних шляхах [789]. Фізіотерапія грудної клітки 

може містити такі елементи, як методи бронхіального дренажу, навчання 

правильного дихання, методи релаксації [351, 789]. 

Основну увагу у проаналізованих клінічних настановах приділено 

рекомендаціям щодо фізичного тренування пацієнтів із ХОЗЛ. Поряд з тим, 

що у них надано детальну інформацію щодо методики застосування аеробних 

та силових тренувань, рекомендації щодо застосування інших засобів фізичної 

терапії (дихальні вправи, фізична терапія грудної клітки) відсутні або 

недостатні. Залишається незрозумілим місце дихальних вправ та фізичної 

терапії грудної клітки в рамках програми ЛР та застосування фізичного 

тренування у позалікарняних умовах. На жаль, відсутні критерії вибору і 
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рекомендації із застосування засобів фізичної терапії під час загострення та в 

умовах стаціонарного лікування.  

Таким чином, ураховуючи особливості перебігу захворювання на 

ХОЗЛ із характерними загостреннями та періодом стабілізації, 

функціональний стан дихальної та серцево-судинної систем під час 

загострення та специфіку його відновлення (на основі констатувального 

експерименту), фізичну терапію застосовують для пацієнтів зі стабільним 

перебігом ХОЗЛ та у разі загострення основного захворювання. У пацієнтів зі 

стабільним перебігом ХОЗЛ застосування фізичної терапії рекомендовано в 

межах легеневої реабілітації (програма мультидисциплінарної реабілітації) 

або програми фізичної активності під керівництвом фізичного терапевта як 

частину первинної медичної допомоги.  

Окрім легеневої реабілітації та фізичної активності, пацієнтів із 

легкими та середніми порушеннями (І і ІІ ступінь) і незначним зниженням 

фізичної витривалості (задишка на оцінку ≤ 2 бали за шкалою Медичної 

дослідницької ради (MRC) можна залучати до регулярної адаптованої 

спортивної активності (спеціально дібраних занять фізичною культурою та 

спортом). 

Критеріями вибору обсягу послуг із фізичної терапії для пацієнтів із 

ХОЗЛ є стан хворого, рівень задишки, показник ОФВ1, рівень фізичної 

активності та працездатності (рис. 3.1). 

Для пацієнтів із загостреннями, окрім медикаментозного лікування, 

потрібно запланувати фізичну терапію. Після стабілізації стану пацієнтові 

доцільно запропонувати якнайшвидше (упродовж місяця) розпочати програму 

легеневої реабілітації. 
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Рис. 3.1. Алгоритм вибору обсягу фізичної терапії для пацієнтів із ХОЗЛ: 

MRC – шкала Медичної дослідницької ради (для визначення рівня задишки), 

ОФВ1 – об’єм форсованого видиху за першу секунду видиху, Wmax – 

максимальне навантаження, VO2 – споживання кисню. 

 

Варіанти застосування та послідовні етапи фізичної терапії осіб із 

ХОЗЛ залежно від перебігу захворювання, функціонального стану дихальної 

системи, рівня фізичної працездатності запропоновано в табл. 3.4. 
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Таблиця 3.4 

Місце фізичної терапії в лікувально-відновному процесі пацієнтів із ХОЗЛ  

з урахуванням перебігу захворювання 

Перебіг 
захворювання 

Особливість 
програми 
фізичної 
терапії 

Вид реабілітації 
відносно місця 

проведення 

Рекомендована 
тривалість 
програми / 
кількість 

сеансів  

Рівень 
надання 
медичної 
допомоги 

Подальші 
кроки 

Стабільний 
стан 

Фізична 
терапія, як 
компонент 
програми 
легеневої 
реабілітації  

Домашня 
програма (за 
неможливості 
особи відвідувати 
амбулаторію) 

6–8 тижнів / 
до 2 сеансів на 
тиждень 

Первинний 
–  

Вторинний 

Амбулаторна 
6–8 тижнів / 
2–3 сеанси на 
тиждень 

Первинний Домашня 
програма (за 
потреби) Вторинний 

Стаціонарна 
(важкий стан 
пацієнта, 
прогресування 
захворювання) 

Період 
перебування у 
стаціонарі 
спеціалізованого 
відділення /  
1 сеанс на день 

Вторинний Амбулаторна, 
домашня 
програма 
легеневої 
реабілітації (за 
потреби) 

Третинний 

Загострення 

Фізична 
терапія під 
час 
порушень 
діяльності 
дихальної 
системи 

Стаціонарна 
(пацієнти з 
важким 
загостренням) 

Упродовж 
періоду 
перебування у 
стаціонарі / 
від 1 сеансу на 
день 

Вторинний 

Програма 
легеневої 
реабілітації 

Третинний 

Амбулаторна 
(загострення 
легкої та помірної 
тяжкості) 

До стабілізації 
стану пацієнта / 
1 сеанс на день 

Первинний 

Вторинний 

 

 

3.3. Фізична активність у програмах легеневої реабілітації осіб 

із хронічним обструктивним захворюванням легень 

 

На сьогодні у дослідженнямих доведено, що вищий рівень фізичної 

активності (ФА) повʼязаний із меншим ризиком загострень, госпіталізації та 

смертності в людей із ХОЗЛ [321] і має переваги в поліпшенні рівня фізичної 

витривалості, задишки та якості життя загалом [157]. Ураховуючи це, фізичну 

активність уведено в програми легеневої реабілітації як необхідний 

компонент. В Україні реабілітаційну допомогу особам із ХОЗЛ надають згідно 

із Наказом МОЗ України від 27 червня 2013 р. № 555, однак системного 
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підходу до застосування фізичної терапії та комплексної стратегії легеневої 

реабілітації за межами стаціонару немає. Зокрема, існують обмежені дані 

щодо впровадження достатнього рівня фізичної активності в повсякденне 

життя осіб із ХОЗЛ, надання їм необхідних теоретичних і практичних умінь та 

навичок самоконтролю згідно із сучасними рекомендаціями провідних 

клінічних настанов. 

Існують чіткі докази переваг систематичного фізичного тренування для 

осіб із ХОЗЛ із рівнем доказовості І [504, 625, 687]. Особливістю більшості 

людей із ХОЗЛ є малорухливий або взагалі сидячий, енергетично 

низьковитратний спосіб життя (проводять час переважно дивлячись телевізор, 

читаючи, граючи в карти, сидячи за компʼютером тощо) (див. рис. 3.2). Для 

людей із ХОЗЛ, які накопичують найбільше часу, проведеного сидячи, у 

повсякденному житті характерні більш часті загострення, зниження фізичної 

працездатності, менша мотивація до вправ і наявність таких супутніх 

захворювань, як ожиріння, патології опорно-рухового апарату чи неврологічні 

захворювання [365, 507]. 

Дані кількох великих поздовжніх досліджень засвідчують шкідливі 

наслідки для здоровʼя, такі як загальна й серцево-судинна смертність від 

збільшення сидячого часу з рівнем доказів I [714]. Виявлено, що «седативна 

поведінка», яку визначають як більше ніж 8,5 год/день, витрачених на сидячу 

поведінку, є незалежним фактором ризику смертності (рівень доказів III) [312]. 
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Рис. 3.2. Фізична активність осіб із ХОЗЛ: ФА – фізична активність, 

ССС – серцево-судинна система, ВООЗ – Всесвітня організація 

охорони здоров’я 

 

Згідно з висновками багатьох клінічних настанов, пацієнтам із ХОЗЛ 

потрібно підтримувати досягнуті ефекти амбулаторної терапії за допомогою 

виконання розроблених домашніх програм або завдяки збільшенню рівня своєї 

рухової активності [88]. Одним з основних завдань фізичної терапії з 

пацієнтами з ХОЗЛ є сприяння збільшенню їхньої фізичної активності та 

підтриманню фізичної активності на достатньому рівні після завершення 

програми легеневої реабілітації (див. рис. 3.3). 
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Рис. 3.3. Місце програм фізичної активності 

у фізичній терапії пацієнтів із ХОЗЛ 
 

Після завершення програми легеневої реабілітації підвищений рівень 

фізичної активності в людей із ХОЗЛ повʼязаний із поліпшенням фізичної 

працездатності, якості життя й меншим рівнем задишки. Барʼєрам на шляху до 

активності участі у фізичних вправах програм технічного обслуговування, які 

потрібно подолати, є страх, відсутність мотивації, фактори навколишнього 

середовища, такі як соціальна ізоляція та зміни у фізичному здоровʼї [514]. 

Утілення мети щодо збільшення рівня фізичної активності в осіб із ХОЗЛ 

може починатися із найпростіших кроків, поступово досягаючи необхідної 

інтенсивності й рівня. Алгоритмо дій для пацієнтів із ХОЗЛ у міру зростання 

складності втілення:  

1) зменшити час, проведений сидячи (найбільш реальне завдання). У 

людей із ХОЗЛ більша участь у фізичній активності, наприклад повільна 

ходьба, зменшує ризик госпіталізації з приводу дихальних процесів (Donaire-

Gonzalez, 2015) [278];  
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2) будь-яка фізична активність – це краще, ніж нічого не робити. 

Регулярну фізичну активність рекомендовано для всіх людей із ХОЗЛ (Garcia-

Aymerich, 2009) на рівні, який не відрізняється від рекомендацій для 

«здорового» населення [321];  

3) фізична терапія (зокрема дихальні вправи). Багатьом особам із ХОЗЛ 

складно досягти рекомендацій щодо поміркованих й інтенсивних тренувань за 

участю великих мʼязових груп, запропонованих ВООЗ. Так, для людей із 

ХОЗЛ для накопичення рекомендованої дози (≥150 хв на тиждень із 

середньою інтенсивністю та силових вправ двічі на тиждень) доцільно 

використовувати інтервальні заняття, коли періоди фізичних навантажень 

перемішуються з періодами відпочинку. Це допомагає керувати задишкою. 

Окрім того, необхідний рівень фізичної активності повинен поступово 

нарощуватися до рекомендованого щотижневого рівня. 

Фізична активність – це будь-які рухи тіла, що здійснюються за 

рахунок скелетних мʼязів і супроводжуються затратами енергії [113]. У 

поняття фізичної активності також входять активність у вільний час, 

повсякденна активність (навантаження, повʼязані з доглядом за собою та 

самостійним проживанням) і професійна активність. Фізична неактивність 

визначається як відсутність фізичної активності, однак таке визначення 

широко використовують для опису фізичної активності, нижчої від 

оптимального або раніше визначеного рівня. Фізична активність у хворих із 

ХОЗЛ значно знижена, вони менше часу витрачають на ходьбу порівняно зі 

здоровими людьми. Такі результати отримано в пацієнтів із різними 

культурологічними характеристиками та з різних географічних регіонів за 

використання різних методів оцінювання фізичної активності. Однією з 

найбільш поширених скарг пацієнтів є те, що вони не можуть завершити 

діяльність, яку люблять виконувати. За даними ALA (American Lung 

Association), опитування людей із ХОЗЛ показало, що 51 % із них обмежені у 

своїй здатності функціонувати на роботі, 70 % заявили, що обмежують власну 

фізичну активність, для 56 % домашні справи є проблемою, 50 % мають 
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проблеми зі сном, 53 % почуваються обмеженими в соціальній діяльності 

[392]. Головним симптомом, який знижує можливість витримувати фізичне 

навантаження хворими на ХОЗЛ, є задишка. Вона виникає в результаті 

порушення нормального газообміну в легенях, появи гіперінфляції, розвитку 

дисфункції переферичних і дихальних мʼязів, що пацієнтам часто розцінюють 

як утому. Це для більшості з пацієнтів є ще однією з причин зменшувати 

фізичну активність. За даними Дослідницького інституту Великобританії, 

більш сильна задишка повʼязана з більш низьким рівнем фізичної активності 

[613]. Зменшенню фізичної активності також можуть сприяти вікові зміни й 

наявність супутніх захворювань (хвороби серця, діабет, ожиріння, когнітивні 

порушення та ін.). Окрім того, низький рівень фізичної активності призводить 

до збільшення загострення ХОЗЛ, госпіталізації та смертності [178]. Основна 

мета в лікуванні ХОЗЛ – запобігання виникненню першого загострення. Якщо 

цього не вдалося досягнути, то всі заходи повинні бути спрямовані на 

профілактику виникнення такого. Під час загострення ХОЗЛ і відразу після 

нього фізична активність різко падає. Більше того, період відновлення триває 

декілька тижнів і фізична активність може не повернутися до вихідного рівня. 

У багатьох дослідженнях підтверджено довгостроковий взаємозвʼязок низької 

фізичної активності зі збільшенням ризику госпіталізації [320]. Відповідно. 

важкі загострення повʼязані зі значно гіршими результатами виживання. У 

дослідженні проекту POET-CORD виявлено, що часті загострення призводили 

до триразового збільшення смертності [171]. У звіті Глобальної ініціативи 

ХОЗЛ (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease, GOLD) фізичні 

навантаження рекомендовано всім людям із ХОЗЛ [745]. Фізична активність 

сприяє поліпшенню окиснювальних процесів в організмі, унаслідок чого 

збільшується ефективність роботи скелетних і дихальних м’язів, знижуються 

вентиляційний опір та гіперінфляція, що, зі свого боку, призводить до 

зменшення задишки, підвищення здатності переносити фізичне навантаження 

й поліпшення якості життя [113]. Фізичні навантаження є важливим 

терапевтичним засобом для запобігання розвитку та контролю супутніх 
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захворювань, які часто трапляються у разі ХОЗЛ, зокрема серцево-судинних 

захворювань, порушень обміну речовин (ожиріння, цукровий діабет), опорно-

рухового апарату. Окрім того, доведено, що фізична активність сприяє 

зменшенню проявів депресії й тривоги [10]. На жаль, на сьогодні більшість 

хворих не дотримуються рекомендацій щодо належної підтримки фізичної 

активності. Рівень фізичної активності хворих залишається низьким. Тож 

програма ЛР, крім підвищення фізичної активності, повинна сприяти 

мотивації пацієнтів до підтримки досягнутих результатів після закінчення 

реабілітації [727]. Отже, важливим є розуміння фізичної активності в прогнозі 

людей із ХОЗЛ та розроблення заходів для зміни поведінки в довгостроковій 

перспективі. Це потребує міждисциплінарного підходу, що обʼєднує медичне, 

реабілітаційне, соціальне й поведінкове навчання. У цій роботі важливі також 

визначення барʼєрів та спільна з пацієнтом постановка мети. Такі заходи 

повинні сприяти збільшенню самоефективністі, яка також 

супроводжуватиметься більш високим рівнем фізичної активності й 

збільшенням віри пацієнта у власні сили [412]. На сьогодні багато зусиль 

спрямовано на всебічне залучення людей із ХОЗЛ до фізичної активності. У 

червні 2018 р. ВООЗ прийняла Глобальний план дій із фізичної активності на 

2018–2030 рр. задля допомоги країнам розширити політичні заходи для 

сприяння фізичної активності. Також проводиться наукове дослідження 

впливу різних видів фізичного навантаження на перебіг захворювання ХОЗЛ. 

Окрім традиційних методів фізичного навантаження (тренування на 

велотренажері й ходьба на біговій доріжці), доведено ефективність 

альтернативних занять, таких як йога, тай-чі, скандинавська ходьба, плавання, 

тренування інспіраторних мʼязів, ігри віртуальної реальності та ін. [508]. 

Також ефективним виявилося використання інформаційних і комунікаційних 

технологій, мобільних додатків, вебсайтів для створення індивідуалізованих, 

більш гнучких та автоматизованих схем терапії [503]. У 2017 р. створено 

проєкт COPD MOVE з ініціативи EFA (European Federation of Allergy and 

Airways Diseases Patient’s Associations) для збільшення обізнаності про 
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переваги фізичної активності серед хворих на ХОЗЛ і їх мотивації до власних 

ініціатив щодо сповільнення прогресування захворювання. Це відеоролики, де 

пацієнти разом зі своїми тренерами показують, як потрібно виконувати вправи 

та правильно організовувати заняття спортом. 

 

 

3.4. Освітній компонент у програмах реабілітації осіб із хронічним 

обструктивним захворюванням легень 

 

Значною перешкодою успішного лікування ХОЗЛ є низька 

прихильність пацієнта до лікування, що пов’язана з недостатнім успіхом 

лікування, який відчуває пацієнт, роблячи висновок про марність лікування. 

Іншими причинами низької мотивації дотримуватися рекомендованого 

режиму лікування є низька інформованість пацієнта про особливості 

захворювання, прогнозу за відсутності лікування, про механізми дії 

призначених препаратів і відмінності між базисною терапією і лікуванням «за 

потребою», нерозуміння необхідності тривалої (довічної) терапії, страхом 

розвитку побічних ефектів терапії і залежності від медичних препаратів, 

високою вартістю лікування та неготовністю хворого змінити образ життя 

(наприклад, припинити курити) [547]. Реабілітація та підтримка достатнього 

рівня фізичної активності, дотримання рекомендації щодо самоврядування 

також вимагають від пацієнта високої мотивації та самоорганізації. 

Пошук ефективних шляхів надання освітнього компонента, 

оцінювання впливу різних програм навчання та впровадження стратегії 

самоврядування продовжуються. Аналіз сучасних наукових досліджень та 

підходів щодо реалізації освітнього компонента в реабілітації осіб із ХОЗЛ 

відбувався на основі 39 публікацій, відібраних під час систематичного огляду. 

За основним змістом їх було згруповано у 5 категорій: 

1. Вплив або роль рівня знань у осіб із ХОЗЛ. 

2. Навчання окремих видів знань. 
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3. Надання послуг з освіти та оцінювання їх ефективності. 

4. Освітній компонент у рамках програми легеневої реабілітації. 

5. Стратегії «self-management». 

Розподіл публікацій за основним змістом у групи для аналізу в певних 

випадках був умовним, оскільки в низці досліджень увага науковці приділяли 

увагу двом і більше напрямкам. У такому випадку публікацію відносили до 

групи згідно з основної мети дослідження. 

Значення рівня знань пацієнтів із ХОЗЛ. Дослідження вказують на 

важливе значення рівня специфічних знань про ХОЗЛ та їхній вплив на інші 

аспекти життя осіб із ХОЗЛ (додаток Ж3). Здатність пацієнта із ХОЗЛ 

самостійно керувати хворобою підтримуючи своє благополуччя, принаймні 

частково залежить від наявності знань, пов’язаних із хворобою. Рівень знань 

осіб із ХОЗЛ про їх захворювання впливає на різні аспекти життєдіяльності. 

Зокрема, результати дослідження (Hua Yang et al., 2019) [788] підтвердили, що 

існує значна позитивна кореляція між рівнем знань пацієнтів про ХОЗЛ та їх 

поведінкою із самоконтролю. Це свідчить про те, що чим вищий рівень знання 

про хворобу, тим вищий рівень самоврядування пацієнта. 

Прихильність до медикаментозного лікування в пацієнтів із ХОЗЛ є 

зниженою, що проявляється відмовою від приймання призначених 

медикаментів, припиненням їх приймання, зміною дозування, 

несистематичністю приймання тощо. Це може бути усвідомленою поведінкою 

або ненавмисною, пов’язаною, наприклад, із забуванням, нерозумінням, 

проблемами із запам’ятовуванням. Одним із завдань навчальних програм у 

рамках реабілітації пацієнтів із ХОЗЛ є поліпшення прихильності до 

лікування. У дослідженні С. Абдусаліма зі співавт. показано поліпшення 

прихильності до медикаментозного лікування у разі залучення фахівців 

фармацевтів для надання консультаційної сесії для пацієнтів із ХОЗЛ [125]. 

Зокрема, знизилася кількість навмисних причин порушення приписів до 

вживання ліків.  
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Виявлено, що пацієнти із ХОЗЛ першочерговими сферами для 

навчання обрали розвиток навичок самоврядування та припинення куріння 

[248]. Ці та інші навчальні теми надано в рамках освітньої програми, яку 

планували спільно з кожним пацієнтом. Зазначений підхід і освітня програма 

сприяли до збільшенню часу, який минув від початку програми до першого 

загострення, та мали позитивний вплив на стан здоров’я досліджуваних, 

загалом не зменшили загальну кількість госпіталізацій. 

Досліджено, що рівень знань про хворобу пацієнтів є фактором ризику 

тривоги та депресії у хворих на ХОЗЛ поряд із якістю життя та рівнем задишки 

[799]. Водночас вчені N. Schüz et al оцінили результати ефективності освітньої 

програми із самоврядування [653] та встановили, що рівень тривоги і депресії 

у пацієнтів перед початком освітньої програми впливає на її результати. 

Зокрема, виявлено позитивний ефект освітньої програми із самоврядування на 

рівень знань та зміни у фізичній активності у пацієнтів із низьким рівнем 

тривоги та депресії. У той самий час більший рівень тривоги та депресії був 

пов’язаний із нижчим рівнем фізичної активності після проходження освітньої 

програми. Це може вказувати на доцільність оцінювання рівня тривоги та 

депресії перед початком освітньої програми для пацієнтів із ХОЗЛ, урахування 

результатів для корекції психоемоційного стану та самої освітньої програми. 

На думку фахівців N. Nakken et al. [537], важливе значення має рівень 

знань не тільки пацієнтів із ХОЗЛ, але і їх довірених осіб, що проживають із 

ними. Загалом дослідники не виявили істотних відмінностей у знаннях між 

пацієнтами та їх представниками. Додатково було виявлено, що більш 

правильними були відповіді пацієнтів, які раніше брали участь у легеневій 

реабілітації, пацієнтів з кращою когнітивною функцією, молодших пацієнтів, 

осіб із вищим рівнем освіти та давніше поставленим діагнозом ХОЗЛ. 

Просвіта з окремих питань, що стосуються ХОЗЛ. У навчальні 

програми для осіб із ХОЗЛ додано широкий спектр тем. Частина з них мають 

теоретичний характер, інші – це поєднання теоретичного матеріалу з 

практичними навичками. Серед відібраних для аналізу публікацій – 
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дослідження, присвячені значенню й особливостям навчання за окремими 

навчальними темами, а саме використанню інгаляційних пристроїв, правильне 

користування якими є важливим підґрунтям для ефективного лікування 

хворих на ХОЗЛ (додаток Ж4). У дослідженнях підтверджено високий 

показник частоти неправильного використання інгаляторів пацієнтами з 

ХОЗЛ (40–100%) [169, 603, 776], зокрема навіть після пройденого 

спеціалізованого навчання або тривалого (у середньому 9 років) користування 

пристроєм.  

Серед методів роботи з пацієнтами фахівці запропонували спеціально 

розроблений роздатковий матеріал [169], який сформований так, щоб 

урахувати рівень (зокрема, і дуже низький) грамотності з питань 

захворюваності пацієнта, відеолекції, демонстрування на практиці техніки 

користування інгалятором, безпосередні інструктажі від фармацевтів тощо 

[193]. Найбільш успішними були індивідуальні методи роботи (практичні 

навчальні сесії з медичними спеціалістами [193], надання індивідуальних 

інструкцій), проте і демонстрування відеоматеріалу також було ефективним. 

Навіть одна навчальна сесія із фармацевтом дає змогу суттєво підвищити 

якість користування інгаляційними пристроями та зберегти результат 

навчання впродовж 4–6 тижнів [193]. Утім, оцінюючи кількість навчальних 

сесій, необхідних для мінімізації помилок у використанні інгаляцій 

дослідники Y. Takaku et al. [704] виявили, що багато фахівців (фармацевтів), 

які навчали пацієнтів, неправильно демонструють кроки і не кваліфіковано 

навчають своїх пацієнтів техніки використання інгалятора. Для досягнення 

максимально позитивного ефекту та формування навички користування 

однією моделлю інгалятора потрібно проінструктувати пацієнта принаймні 

три рази. Однак деякі пацієнти можуть продовжувати виконувати інгаляції з 

помилками навіть після повторних інструкцій, що в деяких випадках 

спричинено фізичними обмеженнями, неможливістю використовувати 

пристрій правильно [704]. У таких випадках доцільною є рекомендація 

змінити пристрій на такий, яким легше користуватися.  
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Надання освітніх послуг та оцінювання їх ефективності (додаток 

Ж5). Класичним підходом до реалізації освітнього компонента програм є очні 

зустрічі принаймні раз на тиждень упродовж 6–8 тижневої легеневої 

реабілітації та одночасне надання друкованих навчальних матеріалів [727]. Це 

потребує територіальної доступності закладів, що реалізують такі послуги для 

пацієнтів, відповідних фахівців, можливостей у пацієнта відвідувати навчальні 

сесії та фінансового забезпечення цього процесу. Відповідно, щоб більше 

охопити спеціальною освітою пацієнтів із ХОЗЛ та зменшити економічне 

навантаження, відбуваються пошуки альтернативних шляхів навчання. 

Економічно-доцільним можна вважати проведення інтенсивного 

односесійного навчання в межах одноденного тренувального табору, що має 

статистично доведену ефективність [182]. 

Надання освітніх послуг можливе не лише у формі очних лекцій, але й 

із використанням записів на електронних носіях (зокрема, DVD) [705]. 

Порівняння цих двох форм подання навчального матеріалу не виявило 

достовірних відмінностей між рівнем знань пацієнтів, які використовували ці 

методики.  

Зі збільшенням перегляду інтерактивної медичної інформації серед 

дорослих із хронічними захворюваннями, можливості використовувати 

інформаційні та комунікаційні технології в інтернеті, збільшується доступ 

пацієнтів до навчання. YouTube™ (www.youtube.com), один із 

найпопулярніших соціальних вебсайтів, який часто використовують для 

обміну матеріалами для навчання пацієнтів із хронічними захворюваннями. 

Оцінювання змісту та якості 223 навчальних відео на YouTube виявило, що 

приблизно половина відео охоплювала тему «Управління медикаментами» 

(50,7 %), у той час як «Припинення куріння» висвітлено в 17,9 % 

проаналізованих відео, «Фізична активність»  17,5 %, «Виконання 

повсякденних справ»  16,6 %, «Контролювання інфекцій»  11,7 %, 

«Тренування дихання» лише у 9,8 %, «Харчування» та «Управління стресом / 

енергозбереження»  менше ніж у 5 % відео [693]. Просування навчальних 
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матеріалів на YouTube має великий потенціал, однак якість відео та зміст 

проаналізованих і доступних відеороликів не була високою, а їхня загальна 

кількість є невеликою, якщо порівнювати з кількістю відеоматеріалів, що 

стосуються інших хронічних захворювань.  

Зміст та реалізація освітнього компонента в рамках комплексної 

легеневої реабілітації. Освіта є одним з обов’язкових компонентів у 

програмах легеневої реабілітації [96, 136] й більшість програм легеневої 

реабілітації передбачають навчальні сесії для пацієнтів із ХОЗЛ. Дослідники 

постійно шукають найбільш актуальні теми, тривалість, кількість сесій та 

способів надання навчального матеріалу (додаток Ж6). 

Позитивний ефект від програм легеневої реабілітації з часом 

зменшується, що актуалізує пошук шляхів підтримання досягнутих 

результатів. Один із таких підходів досліджували вчені A.M. Wilson et al [774], 

які запропонували програму підтримки для пацієнтів із ХОЗЛ, що завершили 

програму легеневої реабілітації. На жаль, програма підтримки виявилася 

неефективною для збереження чи підвищення рівня якості життя, здатності 

витримувати фізичне навантаження, зниження рівня тривоги та депресії, 

задишки та щоденної фізичної активності досягнутих після завершення 

програми легеневої реабілітації. Половина часу у розробленій програмі 

підтримки була спрямована на реалізацію освітнього компонента.  

Тригодинні навчальні заняття (на 3, 6 та 9 місяці) були присвячені 

таким темам: 

1. Припинення куріння, здорове харчування, важливість занять 

фізичними вправами та запобігання і план дій під час загострень 

загостреннями. 

2. Подолання задишки, перегляд стратегій тренування, обговорення 

різних стратегій та подолання бар’єрів на шляху до активності. 

3. Психологічні проблеми, що виникають під час розвитку хронічного 

захворювання, їх розв’язання, опанування методик релаксації, допомога для 

осіб, які опікуються / доглядають за хворим з ХОЗЛ. 
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Так, A. C. Гарднер зі свівавт., на основі систематичного огляду 

літературних джерел з січня 1996 до лютого 2016 визначив 13 напрямків, які 

важливі для пацієнтів із ХОЗЛ та в яких вони потребують додаткової 

підтримки [323].  

Можна стверджувати, що досвід надання легеневої реабілітації у різних 

країнах передбачає реалізацію певних освітніх програм [270]. Загалом існує 

близько 38 навчальних тем для осіб із ХОЗЛ, з яких найбільш часто 

реалізовують «Медикаменти» та «Релаксація» [270]. 

Існують програми легеневої реабілітації, що передбачають надання 

освітніх сесій у стаціонарі у закладах тривалого перебування двічі на тиждень 

упродовж 6 тижнів [435], що проводять пульмонологи, фізичні терапевти та 

ерготерапевти. 

Доведено, що сімейно-базована програма легеневої реабілітації має 

такі ж позитивні ефекти, як і звичайні програми, орієнтовані на здатність 

витримувати фізичне навантаження, на силу чотириголового м’яза стегна, 

функціональний баланс [496]. Залучати членів сім’ї запропоновано на 

навчальні заходи та заходи із психологічної підтримки. Під час щотижневих 

занять, які проводить мультидисциплінарна команда фахівців у складі 

фізичного терапевта, геронтолога, психолога, медсестри, лікаря, 

рекомендовано використовувати дидактичні методи дискусії, рольові ігри, 

домашні завдання та мозковий штурм. Такий варіант програми дає більшу 

користь сім’ї та дає змогу усім її членам ліпше розуміти хворобу, краще 

керувати ХОЗЛ, поліпшити сімейні стосунки.  

Порівняння звичної програми легеневої реабілітації із вебпрограмою 

виявило, що бажають проходити вебпрограму легеневої реабілітації у 

середньому 38% досліджуваних [226], 23,5% хочуть проходити звичну 

програму легеневої реабілітації, інші не надавали більшої переваги якомусь 

одному з варіантів або відмовилися від проходження реабілітації взагалі. 

Оцінювання рівня знань перед початком вебпрограми легеневої реабілітації 

відбувалося для добору навчального матеріалу відповідно тієї тематики, у якій 
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виявлено недостатній рівень знань. Дані дослідження підтвердили, що 

інтерактивна вебпрограма може бути прийнятною альтернативою порівняно зі 

звичайними програмами легеневої реабілітації. 

Можливості та способи організації проходження легеневої реабілітації 

дистанційно цікавить пацієнтів, медичний персонал та дослідників. Учені Ц. 

Гарвей зі співавт. [325] зробили спробу систематизувати дані та 

проаналізувати варіанти домашніх програм легеневої реабілітації. Освітньому 

компонентові в домашніх програмах легеневої реабілітації, який спрямований 

насамперед на підвищення рівня самоврядування присвячено значну увагу. 

Американське торакальне товариство та Європейське респіраторне товариство 

рекомендують основні освітні теми щодо самоврядування [325]: 

1. Нормальна анатомія і фізіологія легень. 

2. Патофізіологія хронічних респіраторних захворювань. 

3. Спілкування з лікарем. 

4. Інтерпретація медичного тестування. 

5. Стратегії дихання. 

6. Методи очищення дихальних шляхів. 

7. Роль і обґрунтування потреби лікування, зокрема, кисневої терапії. 

8. Ефективне використання дихальних пристроїв. 

9. Переваги фізичних вправ і фізичних навантажень. 

10. Енергозбереження під час щоденної діяльності. 

11. Споживання здорової їжі. 

12. Уникнення провокувальних чинників. 

13. Раннє розпізнавання й лікування загострень. 

14. Дозвілля. 

15. Керування хронічними захворюваннями легень. 

Значну кількість наукових пошуків у напрямі освітніх послуг для 

пацієнтів із ХОЗЛ зосереджено на стратегії «self-management» 

(самоменеджменту). Самоменеджмент для людей із ХОЗЛ – це 

«структуроване, але персоналізоване та часто багатокомпонентне втручання, 
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що має на меті мотивувати, залучати та підтримувати учасників для 

позитивної адаптації своєї поведінки та розвитку навичок для кращого 

керування своїм захворюванням» [336]. 

Концепція самоменеджменту передбачає самоконтроль, лікування 

симптомів, управління емоційними, психосоціальними та функціональними 

наслідками захворювання та співпрацю з родиною, громадою та медичними 

працівниками [624]. 

Втручання для підтримання самоменеджменту передусім базуються на 

наданні інформації пацієнтам, а також формулюванні індивідуальної мети і 

стратегії, фокусуються на мотивації, підтримуванні досягнень та психічного 

здоров’я [198].  

Попри подібність, на перший погляд, термінів «освіта пацієнта» і 

«освіта із самоменеджменту», вони мають важливі відмінності [191]: 

- освіта самоменеджменту базується на прихильності пацієнта та 

активній його участі; 

- проблеми, мету, завдання формує пацієнт, а не фахівець охорони 

здоров’я; 

- інформація та навички, що надають, є проблемно-орієнтованими, а не 

нозологічними;  

- імовірно, що зміна поведінки відбувається внаслідок зростання рівня 

самоефективності щодо здатності брати участь у самоврядуванні, а не 

внаслідок лише зростання його знань. 

Загалом стратегія освіти із самоврядування базується не на вихованні 

пацієнтів, а на заохоченні до контролю над захворюванням і її наслідками 

[421]. Лише освітній компонент у програмах легеневої реабілітації не є 

достатнім, необхідними є зміни в поведінці, особливо набуття навичок 

самодопомоги [623]. Більше того, фахівці R. Sohanpal et al. (2014) [682] 

вказують на те, що освіта є частиною компонента підтримки 

самоменеджменту. 
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Освіта з самоменеджменту може в короткостроковій перспективі 

забезпечити поліпшення стану здоров’я [533] та функціонального рівня, 

зменшити тривалість госпіталізації, сприяти в осіб із ХОЗЛ розвиткові 

навичок планування, організації та контролю, поліпшення керування [544]. 

Зокрема, дослідження ефективності відповідних програм виявило їх 

позитивний вплив на деякі сфери самоменеджменту («Конструктивні 

установки та підходи», «Набуття практичних навичок», «Самоконтроль та 

розуміння») [198], поліпшення якості життя [401, 542] та знань про 

захворювання [521], зменшення тривалості перебування в лікарні, відвідувань 

лікаря [177, 759], подовження періоду ремісії після використання програми 

[401]. У когортному дослідженні [429] ті з пацієнтів, хто мали розроблений 

план самоменеджменту, частіше відвідували навчальний курс або 

консультації з фізичної активності, мали вищий рівень знань про ХОЗЛ і ліпшу 

прихильність до лікування. Оптимальним варіантом реалізації програм 

самоменеджменту, їх змістового наповнення, підтримування навичок 

самоменеджменту, самоконтролю, зворотного зв’язку з фахівцями охорони 

здоров’я можна вважати впровадження в практику роботи онлайн-щоденника 

[449]. Пацієнти із ХОЗЛ, які використовували такі щоденники, відчували 

контроль над власним життям та своїм захворюванням. Вплив програми 

самоменеджменту на показники якості життя, фізичну працездатність чи 

психоемоційний стан залишається дискусійним питанням, її ефективність 

може бути також незадовільною, а впровадження певних програм може 

викликати певні бар’єри як серед пацієнтів, так і серед спеціалістів, які 

здійснюють лікування / реабілітацію [364]. 

Основна мета та пов’язані із нею завдання, на розв’язання яких 

насамперед спрямовано стратегію самоврядування [165]: 

1. Поведінка для підтримування здоров’я: 

  - відмова від куріння (у разі потреби); 

  - підвищення рівня фізичної активності та фізичних вправ 

(основна мета будь-якої програми легеневої реабілітації); 
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  - медикаментозне лікування (прихильність та відповідна методика 

інгаляцій). 

2. Керування захворюванням: 

  - уникнення чинників, що погіршують стан (куріння, пил); 

  - контроль над задишкою (приймання відповідних медикаментів, 

дихання через підтиснуті губи); 

  - використання методів енергозбереження (наприклад, вибір 

темпу ходьби); 

  - формулювання стратегій керування загостренням (письмовий 

план дій, що містить ключові компоненти для полегшення керування 

загостренням); 

  - використання стратегій керування стресом (вправи для 

розслаблення). 

У дослідженні М. Кларі зі співавт. [240] виокремлено більше різних 

категорій поведінки та стратегії самодопомоги, що можуть використовувати 

особи з ХОЗЛ: 

1. Self-care для запобігання, контролю та керування наслідками ХОЗЛ та 

респіраторними симптомами. 

2. Self-care для запобігання, контролю та керування обмеженнями 

повсякденної активності. 

3. Self-care для вирішення проблем з сном. 

4. Self-care для контролю та керування загостреннями. 

5. Self-care для керування емоційним дискомфортом. 

6. Self-care для керування змінами у соціальному житті. 

7. Контактування із закладами охорони здоров’я. 

8. Набуття знань і навичок для самостійного догляду. 

Освітній компонент – незамінний компонент усіх лікувальних та 

реабілітаційних заходів. Без підвищення рівня обізнаності пацієнтів щодо усіх 

аспектів захворювання на ХОЗЛ складно досягнути достатнього рівня їх 

мотивації дотримуватися рекомендацій щодо медикаментозного лікування, 
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фізичної терапії, зміни поведінки стосовно харчування, фізичної активності, 

режиму дня тощо. 

На перший погляд просте завдання надати специфічні знання про 

хворобу та різні аспекти життя із ХОЗЛ пацієнтам вимагає ґрунтовного 

підходу до планування, оцінювання, підготовки навчальних і роздаткових 

матеріалів, наступної підтримки і доступу до освітніх ресурсів (рис. 3.4). 

 

Рис. 3.4. Етапи і складники освітньої програми для осіб із ХОЗЛ 

 

Ґрунтуючись на вже наявній практиці доцільно враховувати 

рекомендації, у яких враховані сучасні дослідження щодо реалізації 

освітнього компонента в лікуванні та реабілітації осіб із ХОЗЛ (див. табл. 3.5).  
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Таблиця 3.5 

Рекомендації щодо реалізації освітнього компонента в програмах 

легеневої реабілітації, засновані на результатах сучасних наукових 

дослідженнях 

№ Рекомендація Реалізація Мета 

1 

До розроблення та 
реалізації освітніх 
програм залучати 

фахівців різних 
спеціальностей 

ф
ах

ів
ц

і 

 пульмонолог залучення фахівців із 
певних спеціальностей 

дасть можливість 
максимально ефективно 
викладати навчальний 

матеріал та враховувати 
індивідуальні 

особливості пацієнта із 
ХОЗЛ 

 фізичний терапевт 

 психолог 
 логопед 
 ерготерапевт 

 фармацевт 

2 

Додатково оцінювати 
рівень знань, 
поведінки з 

самоменеджменту, 
психоемоційного стану 

перед початком 
реалізації освітнього 

компонента 
реабілітації 

оц
ін

и
ти

 

 рівень інформованості 
та знань пацієнта про ХОЗЛ визначення вихідного 

рівня, встановлення 
тематики, найбільш 

актуальної для введення 
у навчальну програму, 
вилучення зайвої або 

поглибленої інформації 
з навчальної програми, 
розв’язання питання з 
методом навчання та 
надання навчальних 

матеріалів 

 поведінку із 
самоврядування (мотивація, 
готовність до зміни конкретної 
поведінки тощо) 
 психоемоційний стан, 
рівень тривоги та депресії 
 побутові особливості, 
соціальну активність, доступ до 
закладів, де надають 
реабілітацію та до інтернет-
ресурсів 

3 

Обирати найбільш 
зручні для пацієнта 

методи та організацію 
навчання, 

способи надання 
навчальних матеріалів 

м
ет

од
и

 
н

ав
ч

ан
н

я  індивідуальне 

економічно ефективне, 
результативне навчання 

з охопленням 
максимальної кількості 

пацієнтів з ХОЗЛ 

 групове 

 самоосвіта 

сп
ос

об
и

 
н

ад
ан

н
я 

н
ав

ч
ал

ьн

 лекції 
 друковані матеріали 
 відеоматеріали 

 онлайн-матеріали 

4 

Дати можливість 
пацієнтові після 

завершення освітніх 
програм підтримувати 

досягнутий рівень 

сп
ос

об
и

 

 призначення 
контрольних прийнять досягнення 

максимального ефекту 
та доступності навчання 

для кожного пацієнта 

 онлайн-консультації 
(наприклад скайпом) 
 телефоний зв’язок 
 електронні листи 

5 
Залучати пацієнта до 
вибору та планування 

стратегій 

відбувається на етапі початкового 
оцінювання та визначення мети й 

завдань навчальної програми 

підвищити розуміння й 
мотивацію, активну 

участь пацієнта у 
лікуванні, легеневій 

реабілітації та 
самоменеджменті 
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Продовження табл. 3.5 

№ Рекомендація Реалізація Мета 
6 Оперувати 

максимальною 
кількістю навчальних 

тем для гнучкого 
вибору згідно з 

потребами пацієнта 

тематику занять доцільно обирати 
після визначення рівня знань, 
ураховувати бачення пацієнта щодо 
сфери, де для нього є найбільша 
потреба в отриманні інформації 

поліпшити 
індивідуальний підхід 

до реалізації освітнього 
компонента програми 
легеневої реабілітації 

7 

Для підвищення 
ефективності додати 

стратегію 
самоменеджменту 

ос
н

ов
н

і с
к

л
ад

н
и

к
и

  самоконтроль 

підвищити ефективність 
лікування та 

реабілітації, запобігати 
виникненню загострень 
та підвищити фінансову 

економію 

 керування симптомами 
 керування наслідками 
захворювання (емоційними, 
психосоціальними, 
функціональними) 
 співпраця з сім’єю, 
громадою, фахівцями сфери 
охорони здоров’я 

 

Освітній компонент є однією з необхідних і значних частин програми 

легеневої реабілітації. Питання щодо доступності й належного рівня освітніх 

послуг турбує багатьох дослідників і фахівців-практиків. Достатній рівень 

реалізації освітніх послуг, фахове надання інформації з передбачених тем 

повною мірою можливі під час залучення декількох фахівців різних 

спеціальностей, хоча насамперед навантаження припадає на пульмонолога, 

фізичного терапевта та психолога. 

Оцінювання та визначення вихідного рівня знань пацієнта про своє 

захворювання, рівень тривоги та депресії, мотивації, особливості побуту та 

проживання дадуть змогу врахувати результати для корекції обстежуваних 

показників та самої освітньої програми. 

Пошук альтернативних звичним лекціям шляхів та методів надання 

освітніх послуг для пацієнтів із ХОЗЛ, оцінювання їх ефективності має на меті 

залучення більшої кількості пацієнтів до програм легеневої реабілітації, 

поліпшення доступу до усіх компонентів легеневої реабілітації, зокрема 

освітнього. Ураховуючи це, слід розглядати вибір надання освітніх послуг 

шляхами звичних лекцій, друкованих матеріалів, відео- чи онлайн-матеріалів 

або комбінуючи їх. 
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Збільшити мотивацію пацієнта, його співпрацю з медичним 

персоналом, активну участь у продовженні програми легеневої реабілітації, 

допоможе зворотний зв’язок із надавачами послуг легеневої реабілітації. У 

співпраці із пацієнтом доцільно обрати найзручніші способи зв’язку із ним 

після завершення програми легеневої реабілітації. Такі кроки поряд із 

забезпеченням знань та вмінь із самоменеджменту дадуть змогу пацієнтові 

краще контролювати свій стан та відповідально дотримуватися рекомендацій 

лікарів та фізичних терапевтів. 

 

 

3.5. Стратегія самоменеджменту у навчальних програмах для пацієнтів 

із хронічним обструктивним захворюванням легень 

 

Для пацієнта важливо розуміти особливості свого захворювання, 

наявні можливості його лікування та контролю. У випадку хронічного 

захворювання, що вимагає постійного лікування та реабілітації, значних 

зусиль та постійних заходів, щоб запобігти погіршенню, такі знання є життєво 

необхідними. Реалізація комплексного підходу в легеневій реабілітації 

пацієнтів із хронічним обструктивним захворюванням легень (ХОЗЛ) 

передбачає реалізацію освітнього компонента, саме в його межах пацієнтові 

допомагають сформувати та розвинути навички, які є підґрунтям ефективного 

самоменеджменту [449]. 

Перша публікація 1986 року, в якій були порушені питання 

самоменеджменту, самоконтролю та управлінню стресом у пацієнтів із 

хронічними захворюваннями, зокрема з ХОЗЛ [485]. На сьогодні увагу 

науковців та фахівців із легеневої реабілітації значно частіше зосереджено на 

проблемах самоменеджменту пацієнтів, оцінюванні його переваг та 

ефективності, зокрема в комплексі з іншими компонентами програм легеневої 

реабілітації. 
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Втручання щодо реалізації самоменеджменту для людей із ХОЗЛ 

мають певну структуру, є персоналізованими та часто багатокомпонентними. 

Вони мають за мету мотивувати, залучати та підтримувати пацієнтів у процесі 

адаптування поведінки та розвитку навичок кращого керування хворобою 

[336]. 

Концепція самоменеджменту містить самоконтроль, керування 

симптомами, емоційними, психосоціальними й функціональними наслідками 

захворювання, передбачає співпрацю із сім’єю, громадою та медичними 

працівниками [624]. 

Стратегія самоменеджменту, яка відокремилася від освітнього 

компонента, на сьогодні є більш комплексною, охоплює ширше коло завдань, 

ставить за мету підвищення рівня самоефективності та контролю над 

захворюванням, ґрунтуючись на високому рівні знань пацієнта, добре 

сформованих навичок, налагодженій співпраці з фахівцями охорони здоров’я 

[687]. 

Підходи, спрямовані на розвиток самоменеджмента передусім 

ґрунтуються на наданні пацієнтам необхідної інформації, а також 

формулюванні індивідуальної мети і стратегії, зосереджуються на підтримці 

мотивації, досягнень та високого рівня психічного здоров’я [198].  

В Україні освіта пацієнтів із ХОЗЛ та їх інформування щодо хвороби, 

зміни способу, необхідних щоденних дій безсумнівно присутня у процесі 

лікування та реабілітації. Однак така просвіта є не системною, відсутнє 

дидактичне та методичне забезпечення. Зазвичай не врахованими є 

рекомендації провідних професійних товариств та клінічні настанови, до 

командної та взаємозв’язаної роботи не залучають фахівців різних 

спеціальностей. Проте бездумне копіювання провідних світових підходів для 

реабілітації та освіти пацієнтів із ХОЗЛ в Україні не видається можливим та 

доцільним. Слід урахувати особливості української системи охорони здоров’я, 

матеріально-технічне та кадрове забезпечення, готовність пацієнтів витрачати 

додаткові ресурси на передбачені під час лікування та реабілітації заходи. 
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Важливим кроком у впровадженні освітнього компонента легеневої 

реабілітації та самоменеджменту, зокрема із залученням фахівців фізичної 

терапії, є аналіз сучасних підходів, переваг та недоліків наявних освітніх 

програм. 

За результатами аналізу 14 наукових праць виявлено 29 навчальних 

тем, які стосуються освіти з питань самоменеджменту та у різній комбінації 

рекомендуються для вивчення у навчальних програмах (табл. 3.10). 

Навчальні модулі, які враховують мету та завдання стратегії 

самоменеджменту й забезпечують їх розв’язання: 

– керування симптомами; 

– самоконтроль; 

– керування наслідками захворювання (емоційними, 

психосоціальними, функціональними); 

– співпраця з сім’єю, громадою, фахівцями сфери охорони здоров’я. 

До реалізації запропонованих навчальних тем залучають фахівців 

різних спеціальностей. Зокрема, найбільш часто компетентними у реалізації 

освітніх програм для пацієнтів із ХОЗЛ зазначають пульмонолога, фізичного 

терапевта, медсестру, фармацевта, ерготерапевта, соціального працівника. 

Навчальні теми, до викладу яких рекомендували залучати фізичних 

терапевтів, також зазначено в табл. 3.6. 

Таблиця 3.6 

Зміст освітніх програм з питань самоменеджменту 

Модуль Теми 
Наукова праця 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Керування 
симптомами 

Захворювання 
легень і лікування 
ХОЗЛ 

+ + + +Ф +Ф НЗ + + – – НЗ – + + 

Ліки + + + + +Ф + – + + + + – + – 
Киснева терапія + + – – – НЗ – НЗ – – – – – – 
Контроль над 
захворюванням 
(зокрема, 
симптомами та 
загостреннями) 

+ + ± +Ф +Ф + + + – + + – + + 

Керування 
задишкою 

+Ф + ± +Ф +Ф + + + + + + – + + 
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Продовження табл. 3.6 

Модуль Теми 
Наукова праця 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Керування 
симптомами 

Очищення 
дихальних 
шляхів 

+Ф + + 
± 
Ф 

НЗ НЗ НЗ + + – + – НЗ + 

Самоконтроль 

Тести 
респіраторної 
функції 

+ + 
– – – НЗ – – 

+ + 
– – – – 

Ощадливе 
використання 
власних сил 

+ + 
– – – НЗ 

+ + 
– – 

+ 
– – – 

Харчування + + + + +Ф НЗ + + – – – – – – 
Визначення 
власної мети, 
завдань, плану 
дій 

– + – + – НЗ – + – + + + – – 

Спосіб життя 
(звички) 

– – – – +Ф + + + – + + + – + 

Практичні 
навички 
користування 
інгаляторами 

– – – – – – – – + + – – – – 

               
Обмеження і 
ХОЗЛ 

+Ф + ± – – – – – – – – + НЗ + 

Подорожі – + – – – – – – – – – – – – 
Вільний час та 
хобі 

– + – – +Ф – – – – – + – – – 

Визначення 
швидкості 
ходьби 

– + – – – – – – – – – – – – 

Керування 
наслідками 

захворювання 
(емоційними, 
психосоціаль-

ними, 
функціональ-

ними) 

Фізичні вправи 
і активність 

+Ф + + +Ф +Ф + + + + + + + + + 

Стрес і тривога + + – + +Ф + + + – – + – + + 
Керування 
когнітивними 
функціями 

– – – + – НЗ – – – – – – – – 

Сон – – – – +Ф – НЗ – – – – – – – 
Релаксація – – – – – – – – – – – – – + 
Ковтання та 
ХОЗЛ 

+ 
– – – – – – – – – – – – – 

Скринінг 
ковтання 

+ 
– – – – – – – – – – – – – 

Життя у 
родині, 

співпраця з 
громадою, 
фахівцями 

сфери 
охорони 
здоров’я 

Ресурси, які 
надає громада 

+ 
– – + – + – – – – – – – – 

Допомога 
опікунам 

– + – – – – – – – – – – – – 

Стосунки – + – – – – – – – – – – – – 
Сексуальність і 
інтимність 

+ + – – +Ф НЗ – – – – – – – – 

Комунікація – – – + – НЗ – – – – – – – – 
Вплив 
партнера, сім’ї, 
друзів та колег 
на поведінку 

– – – – – – – – – – – + + – 

Примітки: 1 – Blackstock F.C. [184]; 2 – Chaplin E. [151, 226]; 3 – 
Blánquez Moreno С. et al. [528]; 4 – Cameron-Tucker H.L. [209]; 5 – Carron T. 
[212]; 6 – Chen KH. et al. [230]; 7 – Lopez-Lopez L. et al. [471]; 8 – Nyberg А. et 
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al. [558]; 9 – Bhattacharyya Р. et al. [182]; 10 – Jolly К. et al. [402]; 11 – Marquis 
N. et al. [499]; 12 – Voncken-Brewster V. [160]; 13 – Jonsdottir H. [410]; 14 – 
Howard C. [376]; Ф – навчальні теми, які передбачено проводити фізичному 
терапевту, НЗ – не зазначено; ± – тему розкрито частково.  

 

Попри подібність компонентів освіти пацієнта і освіти з питань 

самоменеджменту вони мають низку важливих відмінностей [190], а саме – 

освіта з питань самоменеджменту ґрунтується на прихильності пацієнта до 

запропонованої навчальної програми та його активній участі; проблеми, мету 

та завдання формулює пацієнт, а не фахівець з охорони здоров’я; інформація, 

що надається, та формування навичок має проблемно-орієнтований, а не 

нозологічний характер; зміна поведінки відбувається внаслідок зростання 

впевненості пацієнта в можливості брати участь у самоменеджменті, а не лише 

внаслідок зростання рівня знань. Загалом освіта з питань самоменеджменту 

має за мету заохотити пацієнта контролювати захворювання та його наслідки 

[421]. Компонент «освіта пацієнта» у програмах легеневої реабілітації не є 

достатньо ефективним, оскільки не змінює достатньою мірою поведінку 

хворого, не дає змоги сформувати необхідні навички самодопомоги на 

високому рівні [623]. Освіту пацієнта слід вважати частиною компонента 

«освіта з питань самоменеджмента» [682]. 

Освіту з питань самоменеджменту спрямовано на розв’язання двох 

основних завдань: 1) корегувати поведінку пацієнта для подальшої підтримки 

здоров’я; 2) навчити пацієнтів, як впливати на захворювання та керувати ним.  

Зміна поведінки пацієнта для підтримання його здоров’я передбачає 

збільшення рівня фізичної активності, виконання фізичних вправ, відмову від 

куріння, а також спрямована на підвищення прихильності хворого до 

медикаментозного лікування, опанування правильної методики інгаляцій. 

Вплив на захворювання та керування ним передбачає таке: 

– уникнення чинників, що погіршують стан пацієнта (куріння, пил); 

– керування задишкою (приймання медикаментів, опанування техніки 

дихання через стиснуті губи; 
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– використання методів ощадливого використання власних сил 

(наприклад, вибір темпу ходьби); 

– укладання стратегії керування загостренням (план дій, що містить 

ключові компоненти для полегшення керування загостренням); 

– використання технік керування стресом (вправи для розслаблення). 

Освіту з питань самоменеджменту для осіб із ХОЗЛ спрямовано на 

опанування таких груп навичок [240]: 

– запобігання, контролю та керування наслідками ХОЗЛ та 

респіраторними симптомами; 

– контролю та керування щоденною активністю; 

– подолання проблем із сном; 

– контролю загострень та керування ними; 

– керування психічним станом та подолання емоційного дискомфорту; 

– керування соціальними сферами життя; 

– співпраці з закладами охорони здоров’я; 

– самостійний догляд за собою. 

Найбільш поширеними варіантами реалізації програми з питань 

самоменеджменту для пацієнтів із ХОЗЛ є очні заняття, вебресурси та 

друковані матеріали. 

Для ефективної реалізації освіти з питань самоменеджменту, 

оволодіння навичками самоконтролю, а також налагодження зворотного 

зв’язку з фахівцями охорони здоров’я рекомендовано використовувати 

онлайн-щоденник [449]. Пацієнти із ХОЗЛ, які використовували такий 

інструмент, почували себе більш впевнено, відзначали, що ліпше 

контролюють власне захворювання; перешкодами щодо впровадження цієї 

методики в регулярну практику є низький рівень прихильності пацієнта та 

погані навички користування інтернетом саме у цієї категорії хворих. 

Запропоновані підходи можуть мати низку перешкод під час упровадження в 

Україні – їх може бути складно реалізувати через вікові особливості хворих з 

ХОЗЛ, їхній рівень інтернет грамотності, невміння користуватися мобільними 
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і вебдодатками, проблеми з доступом до інтернету. Також проблемою для 

українського пацієнта слід вважати обмежену кількість українськомовних 

інтернет-ресурсів, присвячених підтримці осіб із ХОЗЛ, розрахованих 

передусім на пацієнта. Це обмежує можливість використання деяких варіантів 

навчальних матеріалів. 

Освіта з питань самоменеджменту надає низку переваг для осіб із 

ХОЗЛ – вона сприяє поліпшенню функціонального рівня та загалом стану 

здоров’я [533], допомагає зменшити показник госпіталізації, допомагає 

сформувати та надалі розвивати навички, що допомагають контролювати 

захворювання [544].  

На думку пацієнтів із ХОЗЛ, самоменеджмент – складний і мінливий 

процес, основними компонентами якого повинні бути саморегуляція і вибір 

відповідної здоров’язбережної поведінки [230]. На нього впливають 

тривалість захворювання та наявний досвід хвороби, психічний стан та 

соціальна підтримка. Відповідно, навчальні програми з питань 

самоменеджменту потрібно розробляти з урахуванням особливостей, досвіду 

та стану пацієнта. Інтерв’ювання пацієнтів виявило чотири основні, значні за 

обсягом тематики, у яких були зацікавлені пацієнти: стосунки із медичними 

працівниками, інформованість пацієнтів, підтримка й доступ до системи 

охорони здоров’я [175].  

На сьогодні немає єдиної оцінки ефективності освітніх програм з 

питань самоменеджменту. Так, оцінювання таких програм виявило їх 

позитивний вплив на такі напрями самоменеджменту, як «Конструктивні 

установки та підходи», «Набуття навичок та техніки», «Самоконтроль та 

розуміння») [198], на поліпшення якості життя [401, 542], підвищення рівня 

знань про захворювання [521], зменшення показника госпіталізації, частоти 

відвідувань лікаря [645, 759], збільшення часу до першого загострення [401]. 

У когортному дослідженні А. Хана зі співавт. [429] пацієнти, які мали 

розроблений план самоменеджменту частіше відвідували навчальний курс або 

консультації з фізичної активності, мали вищий рівень знань про ХОЗЛ і ліпшу 
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прихильність до лікування. Натомість у С.Л. Харрасона [364] навчальні 

програми з питань самоменеджменту не впливали на показники якості життя, 

фізичну працездатність чи психоемоційний стан. Дослідник Ф.С. Блексток 

[184] запропонував 8-тижневу програму, яка передбачала шістнадцять занять 

тривалістю 45 хв та складалася з фізичних вправ і навчальних модулів з питань 

самоменеджменту; ця програма не була більш ефективною для поліпшення 

якості життя та результатів 6-хвилинного тесту ходьби порівняно з 

програмою, що складалася виключно з фізичних вправ. Учасники, які 

відвідували додаткові навчальні заняття, мали вищий рівень знань про 

хворобу, ніж пацієнти, які лише виконували фізичні вправи, проте статистично 

достовірного зменшення кількості звернень до лікаря чи приймання 

медикаментів не спостерігали. Це дослідження виявило певні обмеження, 

пов’язані з організацією мультидисциплінарного підходу до реалізації 

експериментальної програми, зокрема низьку прихильність пацієнтів до 

програми – лише 60 % учасників взяло у ній участь та відвідало 70 % 

запланованих занять. Стратегію самоменеджменту та відповідний освітній 

компонент можуть упроваджувати, реалізовувати і контролювати різні 

фахівці, які в межах своєї компетентності відповідають за свою частину 

навчального плану та подальшу підтримку пацієнта. За програмою 

Ф.С. Блекстока [184] необхідність залучення фахівців десяти спеціальностей 

можна також зарахувати до недоліків програми. Такі результати були отримані 

під час вивчення впливу освітньої вебпрограми з питань самоменеджменту, 

недосягнутими залишилися основні завдання програми – збільшення фізичних 

навантажень та відмова від куріння / обмеження кількості викурених цигарок 

[751]. 

Запропоновано С. Бланкуес Морено зі співавт. [528] коротшу по часу 

та меншу за обсягом навчальну програму. Це дало змогу збільшити кількість 

пацієнтів, які завершили навчання (78,2 %). Зменшити тривалість освітньої 

програми вдалося за рахунок скорочення навчальних тем, які вивчали на 

заняттях. Окрім того, до навчання була залучена медична сестра. Такі рішення 
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сприяли статистично достовірному поліпшенню рівня якості життя, 

результатів 6-хвилинного тесту ходьби та зменшенню задишки. Таким чином, 

якщо є обмеження щодо кадрового забезпечення, пацієнтові важко відвідувати 

більше занять або сесії довшої тривалості, доцільно використовувати саме 

такий варіант навчальної програми, незважаючи на те, що мінімальна кількість 

сесій програми не відповідає рекомендаціям Британського торакального 

товариства [187]. 

Саме пошук оптимальної навчальної програми є причиною того, що 

відбувається апробація програм різних за тривалістю, обсягом, кількістю 

сеансів, змістовим наповненням. Одним із варіантів реалізації програми було 

проведення навчання у таборах, які складалися із чотирьох інтенсивних днів 

із 6-тижневою перервою. Такій підхід, що мав доведену ефективність, дав 

змогу організувати повноцінне оцінювання під час кожної зустрічі, 

повторювати вивчене, глибше засвоювати необхідний матеріал [182]. Іншим 

варіантом реалізації навчальних програм самоменеджменту були спеціально 

організовані телефонні розмови, які попередньо узгоджували з пацієнтом 

[402]. Попри те, що такий підхід не допоміг поліпшити якість життя та фізичну 

працездатність пацієнта порівняно із традиційними програмами легеневої 

реабілітації, було відзначено позитивні зміни у поведінці. Наприклад, 

збільшилася кількість пацієнтів, які мали рятувальні аптечки, зросла кількість 

запитів до лікарів перевірити техніку застосування інгалятора та погодити 

план дій у разі загостренні. 

Ефективним є використання друкованих матеріалів. Зокрема, С. Говард 

використав брошуру, яка складалася з шістьох розділів. Такий підхід 

продемонстрував клінічну та економічну ефективність, був прийнятним для 

учасників, його можна застосовувати як на первинному, так і вторинному 

рівнях лікування [376]. Окрім того, друковані матеріали залишаються 

найбільш доступними для використання в Україні, де люди літнього віку 

мають обмежені доступ до сучасних інтернет- і комп’ютерних технологій та 

невисокий рівень знань, щоб їх використовувати. 
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На сьогодні програми на онлайн-платформах вважають доповненням 

до основної навчальної програми або альтернативою їй. Науковці Е. Чаплін зі 

співавт. [226] показали високу прихильність пацієнтів до вебпрограми 

навчання “SPACE for COPD”, проте не виявили суттєвих відмінностей у 

результатах фізичної працездатності та якості життя, порівняно з класичною 

програмою легеневої реабілітації і її освітнім компонентом. Такі ж результати 

мала навчальна програми з питань самоменеджменту, розміщена на 

вебплатформі [153]. Прихильність осіб із ХОЗЛ до цієї програми і 

відвідуваність розробленого сайту становила 77 % від пацієнтів 

експериментальної групи; такий результат сумірний із рівнем прихильності 

пацієнтів до типового навчання. 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Госпіталізовані, через загострення пацієнти з ХОЗЛ мали гірші 

показники екскурсії грудної клітки, частоти дихання та функції зовнішнього 

дихання, порівняно із пацієнтами з бронхіальною астмою та із пневмонією. За 

період лікування та фізичної терапії у стаціонарному відділені в пацієнтів із 

ХОЗЛ, пневмонією, бронхіальною астмою виявлено тенденцію або 

статистично підтверджене поліпшення більшості показників стану 

кардіореспіраторної системи. Лише в осіб із пневмонією показники 

наближалися до рівня норми; статистично достовірних змін у досліджуваних 

показниках пацієнтів із ХОЗЛ практично не спостерігали. Виявлено 

закономірності змін показників екскурсії грудної клітки та проб із затримкою 

дихання на вдиху та видиху в усіх досліджуваних груп пацієнтів. 

2. Загострення ХОЗЛ має значний вплив на стан здоров’я пацієнтів та 

значно знижує функціональний стан дихальної системи; медикаментозної 

терапії та фізичної терапії впродовж терміну госпіталізації не достатньо для 

повноцінного відновлення. Зважаючи на це, реабілітація таких пацієнтів 
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повинна відбуватися і після виписування стаціонару. Світова практика 

легеневої реабілітації пацієнтів із ХОЗЛ передбачає надання цієї можливості 

усім пацієнтам із ХОЗЛ, які мали загострення. Відповідно, актуальним 

залишається наближення та впровадження сучасних програм легеневої 

реабілітації пацієнтів із ХОЗЛ в українську систему реабілітаційної допомоги. 

3. Фізична терапія є невід’ємним компонентом програм легеневої 

реабілітації пацієнтів із ХОЗЛ. Основними засобами фізичної терапії, які 

рекомендують у клінічних настановах для пацієнтів із ХОЗЛ, є фізичне 

тренування, дихальні вправи, тренування дихальних м’язів, фізична терапія 

грудної клітки, електростимуляція периферичних м’язів. У проаналізованих 

клінічних настановах найбільш повно описано методики застосування 

фізичного тренування у пацієнтів із ХОЗЛ. Відсутні або недостатні 

рекомендації щодо особливостей фізичної терапії у разі загострення та в 

умовах стаціонарного лікування; недостатньо інформації щодо місця та 

особливостей застосування дихальних вправ та фізичної терапії грудної клітки 

у пацієнтів із ХОЗЛ на різних етапах лікування. 

5. Запропоновано алгоритм вибору фізичної терапії для пацієнтів з ХОЗЛ 

та охарактеризовано її особливості з урахуванням перебігу захворювання. 

Критеріями введення хворого у програму легеневої реабілітації є вперше 

встановлене захворювання, стан після загострення, стан функції зовнішнього 

дихання. Критеріями повторної участі у програмі ЛР є термін понад рік після 

завершення попередної програми ЛР, висока мотивація пацієнта з низьким 

рівнем «залишкових» знань. 

Фізична терапія – це необхідний компонент реабілітації у період 

загострення хронічного обструктивного захворювання легень та обов’язкова 

частина програм легеневої реабілітації. 

Зміст фізичної терапії залежить від перебігу та ступеня захворювання. У 

період загострення фізична терапія є самостійним компонентом лікування, 

основною метою якої є сприяти очищенню дихальних шляхів, оптимізувати 

механізм відкашлювання та поліпшити легеневу вентиляцію легень. У період 
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стабільного перебігу захворювання фізична терапія стає компонентом програм 

легеневої реабілітації, який реалізує пацієнт у рамках сеансів із фізичним 

терапевтом, занять спланованою фізичною активністю, занять силовими 

вправами. 

6. Фізична активність на сьогодні є невід’ємною складовою частиною 

в комплексному лікуванні ХОЗЛ. Вона відіграє надзвичайно важливу роль у 

поліпшенні якості життя пацієнтів, зниженні ризику загострення, 

госпіталізації й смертності. Фізичну активність потрібно аналізувати в 

комплексі з фізіологічними, поведінковими, соціальними та культурними 

факторами. Такий підхід дасть можливість визначити основні барʼєри, 

повʼязані зі складністю для пацієнтів досягати необхідного рівня фізичної 

активності, й розробити правильні стратегії щодо їх подолання та формування 

мотивації до повноцінного життя. Рекомендації щодо рівня фізичної 

активності осіб із ХОЗЛ не відрізняються від таких для здорового населення. 

Бажано поступово досягати хоча б мінімального рівня фізичної активності, 

рекомендованого Всесвітньою організацією охорони здоров’я. 

7. Дослідженню ефективних шляхів реалізації освітнього компонента в 

лікуванні та легеневій реабілітації осіб із ХОЗЛ приділено багато уваги. 

Ефективні освітні стратегії забезпечують тривалі переваги для пацієнтів, 

забезпечують меншу кількість загострень, кращі показники фізичної 

працездатності та якості життя. Основною практичною навичкою, яку 

доцільно засвоїти пацієнтам із ХОЗЛ упродовж навчальних сесій, є правильна 

техніка виконання інгаляцій. На основі проаналізованих публікацій 

розроблено рекомендації, які доцільно враховувати розробляючи навчальну 

програму в межах легеневої реабілітації для осіб із ХОЗЛ. 

8. Доведено, що освіта з питань самоменеджменту надає низку переваг 

для осіб із ХОЗЛ. Зокрема, сприяє поліпшенню функціонального рівня та 

стану здоров’я, зменшує показник госпіталізації, формує навички, що 

допомагають контролювати захворювання. За результатами аналізу сучасних 

наукових даних із питань самоменеджменту пацієнтів із ХОЗЛ виокремлено 
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29 окремих навчальних теми, які згруповано у 4 змістові модулі (керування 

симптомами; самоконтроль; керування наслідками захворювання; життя у 

родині, співпраця з громадою, співпраця з фахівцями сфери охорони здоров’я), 

та виокремлено 3 основні варіанти їх реалізації (очні заняття, вебресурси та 

друковані матеріали). 

 

Основні наукові результати розділу опубліковано в працях автора [80, 

81, 84, 86, 87, 88, 722, 724, 725]. 
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РОЗДІЛ 4 

ОБҐРУНТУВАННЯ Й ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ 

РОЗРОБЛЕННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ТА ОЦІНЮВАННЯ 

ЕФЕКТИВНОСТІ ЛЕГЕНЕВОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 

 

 

4.1. Аналіз використання методів дослідження в процесі легеневої 

реабілітації осіб із хронічним обструктивним захворюванням легень 

 

У фізичній терапії (ФТ) звичним та необхідним є контроль вихідного, 

поточного та кінцевого стану пацієнта, завдяки чому відбувається 

прогнозування результатів, добір та дозування засобів ФТ, оцінювання їх 

ефективності та корекція втручань. Відповідно, методи дослідження, які 

використовує фізичний терапевт у роботі з хворими на ХОЗЛ, повинні бути 

інформативними, відтворюваними, легкими у виконанні, корелювати із 

значущими для пацієнта параметрами якості життя, прояву симптоматики та 

клінічного перебігу захворювання.  

Аналіз методів дослідження та показників, на основі яких відбувається 

оцінювання важливих сфер фізичного, функціонального та психо-емоційного 

стану пацієнтів із ХОЗЛ, як на коротко-, так і довготривалих етапах ФТ та 

легеневої реабілітації, є актуальним. 

Таким чином, актуально відповісти на такі питання: 

1. Які показники і методи дослідження можуть виступати критеріями 

включення в програму ЛР, призначення певної програми чи засобу ФТ? 

2. Які показники можуть бути прогностичними критеріями та 

використовуватися для передбачення ефективності ФТ? 

3. Які показники чи група показників можуть бути маркерами 

ефективності застосування ФТ та оцінювати необхідність корекції втручання? 

Проаналізовано 13 клінічних настанов (протоколів), зокрема 

уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), 
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третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та медичної реабілітації 

(Наказ Міністерства охорони здоров’я України № 555 від 27.06.2013) [101]. 

Категорії показників (методів досліджень), які оцінювали в 

рекомендаціях клінічних настанов: 

1. Діагностичні критерії – найважливіші клінічні ознаки та/або 

лабораторні дані, на основі яких може бути зроблений обґрунтований 

діагностичний висновок щодо захворювання. Окрім того, у цю групу були 

віднесені методи дослідження та/або показники, які дають змогу визначити 

стадію, ступінь важкості ХОЗЛ, рівень прояву симптомів на діагностичному 

етапі. 

2. Критерії введення в програму ЛР чи/та ФТ – показники, які слід 

ураховувати для скерування пацієнта для участі в програмі ЛР і/або ФТ. 

3. Прогностичні критерії – показники чи група показників, які дають 

можливість прогнозувати ефект від ЛР/ФТ, тривалість ЛГ/ФТ та рівень 

відновлення функції зовнішнього дихання, фізичної працездатності та 

функціонування пацієнта з ХОЗЛ. 

4. Критерії вибору стратегії ЛР і/або ФТ – методи дослідження та 

показники, які дають змогу об’єктивно обрати ту чи іншу стратегію або 

програму ЛР і/або ФТ. 

5. Маркери ефективності – показники, які можуть вказувати на зміни 

функціонального стану людини, є чутливими до фізіотерапевтичного 

втручання та корелюють з клінічно важливими показниками стану функції 

зовнішнього дихання, прояву симптомів ХОЗЛ, фізичною працездатністю, 

рівнем функціонування та якості життя. Маркери ефективності – показники, 

які дають змогу оцінити вплив програми фізичної терапії загалом, кожного 

окремого сеансу та, навіть, окремого застосовуваного втручання.  

У проаналізованих клінічних настановах найбільш висвітленими є 

діагностичні критерії у разі ХОЗЛ, які з різною деталізацією наведені у десяти 

з 13 джерел (табл. 4.1). 
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Таблиця 4.1 

Рекомендовані методи дослідження в процесі легеневої реабілітації 

/ фізичної терапії хворих з ХОЗЛ 

Протоколи, рік 

Категорії показників 

Діагностичні 
критерії 

Критерії 
введення в 
програму 

ЛР/ФТ 

Прогностичні 
критерії 

Критерії 
вибору 

стратегії 
ЛР/ФТ 

Маркери 
ефективності 

Global Initiative 
for Chronic 
Obstructive 

Lung Disease 
(GOLD) 

(2017) [336]  

Спірометрія, 
mMRC, CAT, 
CCQ© 

- 
Спірометрія, 
mMRC, CAT, 
CCQ© 

Спірометрія, 
mMRC, CAT 

Спірометрія, 
CAT, CCQ© 

Ian Yang (2017) 
[790]  

Спірометрія 
(FEV1 / FVC), 
mMRC, CAT, 
6MWD, тест 
човникової 
ходьби 

- - - 

Спірометрія, 
6MWD, тест 
човникової 
ходьби, SpO2 

H. Kankaanranta  
(2015) [420]  

Спірометрія 
(FEV1 / FVC), 
CAT, mMRC, 
6MWT 

- - - - 

Hyoung Kyu 
Yoon (2014) 

[792]  

Спірометрія, 
mMRC, CAT 

- - - - 

2014 [711]  
Спірометрія 
(FEV1 / FVC) 

- - - - 

María Rosa 
Güell Rous 

(2014) [351]  
- mMRC - SpO2 

mMRC, 
вихідний і 
динамічний 
індекси 
задишки, 
діаграма 
кисневої 
вартості, 
CRQ, шкала 
Борга, SGRQ, 
анкета SF36 
або SF12, 
CAT 

Blair Anderson 
(2016) [144]  

Спірометрія 
- - - - 

Bolton C.E. 
(2013) [187]  

- - 
Charlson index 
коморбідності 

HADS, MRC - 
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Продовження табл. 4.3 

Протоколи, рік 

Категорії показників 

Діагностичні 
критерії 

Критерії 
введення в 
програму 

ЛР/ФТ 

Прогностичні 
критерії 

Критерії 
вибору 

стратегії 
ЛР/ФТ 

Маркери 
ефективності 

E.W. Russi  
(2013) [640]  

Спірометрія 
(FEV 1, 
FEV1  / FVC), 
mMRC, САТ, 
SGRQ 

- 

спірометрія, 
індекс BODE 

- - 

А. Qaseem  
(2011) [606]  

Спірометрія Спірометрія 
- - - 

М. Rudolf 
(2010) [538]  

Спірометрія MRC 
індекс BODE SpO2 - 

D.A Chick 
(2010) [233]  

Спірометрія 
(FEV1, FEV1 / 
FVC) 

- 
індекс BODE 

- - 

A. L. Ries 
(2007) [625]  

- - - - 
оцінка якості 
життя 

Примітки:  CAT – COPD Assessment Test; CCQ – COPD Control 

Questionnaire; MRC – Medical Research Council Questionnair; mMRC – Modified 

British Medical Research Council Questionnair; SGRQ – Опитувальник госпіталю 

Святого Георгія для оцінювання дихальної функції; HADS – Госпітальна 

шкала тривоги і депресії; 6MWT – 6-хвилинний тест ходьби; 6MWD – 

дистанція, яку пройшов досліджуваний виконуючи 6MWT; ЕКГ – 

електрокардіографія; індекс BODE – інтегральний показник, що містить 

ОФВ1, 6MWD, mMRC, індекс маси тіла; SpO2 – сатурація кисню в 

периферичній крові; SF36 або SF12 – неспецифічні опитувальники для 

оцінювання якості життя, повна (SF36) і скорочена (SF12) версії. 

 

Основним методом дослідження в цій категорії є спірометрія, яка 

зазначена у всіх 13 настановах, а у трьох з них – як єдиний діагностичний 

метод [144, 538, 606]. Оскільки існує лише слабка кореляція між показником 

спірометрії ОФВ1, симптомами та порушенням стану здоров’я пацієнта, 

необхідною є симптоматична оцінка [363, 406]. Тож поряд із спірометрією на 

етапі діагностування рекомендовано застосовувати інструменти для 

визначення ступеня прояву симптомів захворювання (CAT, CCQ©), задишки 
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(mMRC), рівня якості життя (SGRQ) [640] та фізичної працездатності [420, 

790]. Відповідно до Chronic Obstructive Pulmonary Disease Clinical Practice 

Guideline Revised (2014 р.) [792], оцінювання показників спірометрії та прояву 

задишки й симптоматики (mMRC, CAT) дає змогу зарахувати пацієнта до 

однієї з трьох груп, відповідно до яких розроблено алгоритми 

медикаментозної терапії. Згідно з GOLD (2017 р.) [336], результати 

спірометрії, урахування загострень (включно із госпіталізацією) та показники 

mMRC і CAT враховано під час розділення пацієнтів на чотири клінічні групи 

(A, B, C, D). Це дає змогу індивідуалізувати терапію. 

У протоколі ведення ХОЗЛ, який розробив The Department of Veterans 

Affairs and the Department of Defense (2014 р.) [711], рекомендовано 

застосовувати спірометрію, зокрема показник FEV1/FVC з діагностичною 

метою. У протоколі немає рекомендацій застосовувати інші кількісні 

оцінювання прояву симптомів упродовж певного часу, однак в обговоренні й 

обґрунтуванні протоколу вказано, що може бути корисним застосовувати 

опитувальники mMRC і САТ. Систематичне відслідковування змін за цими 

опитувальниками може допомогти в ранньому виявленні розвитку супутніх 

коморбідних станів та виявленні пацієнтів, яким рекомендована ЛР. 

У протоколі H. Kankaanranta зі співавт. [420] велику увагу приділено 

діагностуванню ХОЗЛ та оцінюванню клінічної тяжкості захворювання, що 

згодом стає не основою для вибору певної схеми лікування. Під час 

діагностування ХОЗЛ спірометрію рекомендовано проводити з тестом на 

бронходилатацію. Цей критерій також пов’язаний із ризиком смертності. 

Рівень прояву симптомів та якість життя рекомендовано оцінювати за 

анкетами CAT® та mMRC. Ще одним діагностичним критерієм для 

оцінювання витривалості до фізичного навантаження вказано 6-хвилинний 

тест ходьби (6MWT). 

Критерії введення у програму ЛР є найменш описаними. З одного боку, 

це може бути пов’язано з тим, що програму ЛР рекомендовано пропонувати 

усім стабільним пацієнтам із задишкою, яка обмежує фізичну активність 
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попри медикаментозне лікування, і пацієнтам, які були госпіталізовані з 

приводу загострення [606, 625, 711]. Відповідно, якщо немає протипоказань 

чи застережень до ЛР/ФТ [538] то участь у програмі ЛР рекомендовано 

пацієнтам із ХОЗЛ із показником ОФВ1 (FEV1) меншим за 50% від належного 

[606]. Водночас клініцисти передбачають ЛР і для пацієнтів, які мають прояви 

ХОЗЛ та обмеження щодо виконання вправ за ОФВ1,більшим за 50% [606]. 

Учений М. Rudolf [538] вказує, що ЛР повинна бути запропонована 

всім пацієнтам із ХОЗЛ, які вважають себе функціонально обмеженими, що 

зазвичай відповідає оцінці задишки 3 бали і вище за MRC. Наголошено, що 

програма ЛР не підходить для пацієнтів, які не можуть ходити, мають 

нестабільну стенокардію або недавно перенесли інфаркт міокарда. Так, María 

Rosa Güell Rous [351] зазначає, що для введення у програми ЛР пацієнти мають 

бути ретельно відібрані. Кандидатами на введення у програми ЛР є пацієнти з 

ХОЗЛ із оцінкою задишки 2 бали і вище за mMRC (рівень 1А). Окрім того, для 

первинного оцінювання кандидатів на ЛР рекомендовано, щоб дослідження 

провели фахівці мультидисциплінарної команди. Зокрема, пульмонологові 

слід здійснити початкове клінічне, рентгенологічне та функціональне 

оцінювання пацієнта. Застосування фізичної терапії передбачає попереднє 

проведення електрокардіографії, 6-хвилинного тесту ходьби, тесту з 

максимальним навантаженням (тесту човникової ходьби або велоергометрії) 

[351]. 

Прогностичні критерії були вказані у п’яти протоколах. Як 

прогностичний критерій в British Thoracic Society guideline on pulmonary 

rehabilitation in adults (2013 р.) [187] рекомендовано використовувати Charlson 

Comorbidity index (індекс коморбідності Чарльсон). Індекс коморбідності 

Чарльсон був розроблений та затверджений як показник ризику смертності до 

року та тягаря наслідків захворювання [635]. Цей показник, який ураховує 

вплив супутніх захворювань [227], жодним чином не прогнозує можливі 

результати ФТ. Таким чином, такий показник фізичний терапевт може 

використовуватися у практиці для оцінювання важкості захворювання і 
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прогнозу смертності пацієнта, але не як прогностичний критерій ефективності 

ЛР чи ФТ.  

Якщо раніше вважалося, що основним проявом ХОЗЛ є задишка і 

оцінювання її проявів з використанням mMRC достатньо для прогнозування 

майбутнього ризику смертності, то вже у GOLD-2017 [336] з цього 

рекомендовано додатково оцінювати прояв симптомів захворювання за 

допомогою таких методів, як CAT і CCQ©. Відповідно, урахування цих 

показників у класифікаційній схемі поділу пацієнтів на «ABCD» групи є 

важливим не тільки для діагностування, але й прогнозування [336]. 

Інтегральний показник BODE (містить індекс маси тіла, ОФВ1, 

результати mMRC та 6MWD) теж рекомендовано враховувати як 

прогностичний фактор [233, 538]. 

Під час вибору стратегії ЛР чи програми ФТ рекомендовано 

враховувати результати оцінювання рівня тривоги та депресії (HADS) [187], 

задишки (MRC) [187, 336] і рівня освіченості (інформованості про 

захворювання) [625], спірометрії та прояву симптомів захворювання (CAT) 

[336]. Переважно рекомендації стосуються введення в програму ЛР певних 

коригувальних елементів (наприклад, психологічна підтримка, освітні 

компоненти). Пульсоксиметрію використовують для оцінювання потреби у 

використанні додаткового кисню [351, 538]. Зокрема, пацієнти, у яких 

відбувається зниження показника SpO2 до 90% і нижче, можуть отримати 

користь від використання кисню під час сеансу фізичних вправ. Відповідно, 

результати пульсоксиметрії рекомендовано використовувати для визначення 

потреби в кисневій терапії [538].  

У British Thoracic Society guideline on pulmonary rehabilitation in adults 

(2013 р.) [187] результати анкетування за mMRC рекомендовано враховувати 

для вибору виду ЛР. Зокрема, пацієнтів з оцінкою задишки за анкетою MRC 2 

бали, які функціонально обмежені задишкою, рекомендовано скеровувати на 

програму ЛР (клас доказовості D). Пацієнтів із результатами 3–5 балів, які 

функціонально обмежені задишкою, слід зарахувати до амбулаторного 
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варіанту ЛР. Пацієнтам з оцінкою MRC 5 балів, які не покидають дому, не 

пропонують рутинного контролю та ЛР поза межами дому (клас достовірності 

В) [187]. У цій клінічній настанові рекомендовано оцінювати рівень 

тривожності та депресії за анкетою HADS. Виявлено, що застосування ЛР 

призводить до значного зменшення рівня тривожності та депресії у тих 

пацієнтів, які мали «явну» або «ймовірну» тривогу чи депресію на початковій 

стадії [778]. Відповідно, урахування вказаного показника для ЛР дає 

можливість виявити пацієнтів, яких потрібно скеровувати для підтримки та 

керування депресією до психолога [187]. 

Згідно з Pulmonary Rehabilitation: Joint ACCP / AACVPR Evidence-Based 

Clinical Practice Guidelines (2007 р.) [625], навчання пацієнтів із ХОЗЛ повинно 

бути невід’ємним компонентом ЛР. Відповідно, за низькою інформованості 

пацієнта щодо свого стану, освітній компонент у ЛР стає обов’язковим та 

повинен містити інформацію про самоконтроль, запобігання й лікування 

загострень.  

У протоколі GOLD (2017 р.) [336] показники спірометрії, mMRC та 

CAT дають змогу зараховувати пацієнта до певної групи згідно з 

класифікаційною схемою, що може полегшити вибір індивідуальних методів 

лікування, а також допомогти скерувати в напрямі необхідності інтенсифікації 

чи полегшення стратегії лікування в конкретного пацієнта. 

Маркери ефективності ЛР/ФТ. У Pulmonary Rehabilitation: Joint 

ACCP / AACVPR Evidence-Based Clinical Practice Guidelines (2007 р.) [625] 

наведено низку досліджень щодо динаміки показника якості життя впродовж 

терміну від 10 днів до двох років після застосування ЛР. Вказано на 

поліпшення показника ЯЖ після застосування програми ЛР від 4 тижнів до 6 

місяців. Наголошено, що на відміну від інших показників вищий рівень якості 

життя порівняно з контрольними групами зберігається (хоч і зменшується) до 

двох років. Відповідно, показник якості життя можна використовувати як 

маркер ефективності ЛР/ФТ.  
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Оцінювання результатів ЛР та її ефективності [351] базується на аналізі 

сприйняття задишки, рівня якості життя та фізичної працездатності. Не 

наголошено на переважанні якогось конкретного методу дослідження 

наведених показників. Для оцінювання рівня задишки названо такі методи 

дослідження: анкета mMRC, вихідний індекс задишки (Baseline Dyspnea Index 

— BDI) і динамічний індекс задишки (Transition Dyspnea Index — TDI), 

діаграма кисневої вартості, розділ CRQ, присвячений задишці. Вказано, що 

для оцінювання задишки під час фізичного навантаження найбільш часто 

використовують шкалу Борга до і після тесту з навантаженням. 

Оцінювання рівня якості життя може бути виконано з використанням 

анкети CRQ, SGRQ, за анкетою SF36 або її короткою версією SF12, CAT. 

Зміни фізичної працездатності рекомендовано оцінювати 6-хвилинним тестом 

ходьби. Альтернативною може бути тест човникової ходьби, однак перевага 

надається велоергометрії з субмаксимальним навантаженням [351]. 

У клінічний настанові Іана Янга зі співавт. [790] зазначено, що тести з 

навантаженням на кардіореспіраторну систему можуть бути корисними для 

диференціації походження задишки (унаслідок серцевого чи респіраторного 

захворювання), можуть допомогти виявити інші причини обмежень та бути 

корисними для контролю за результатами медикаментозного чи 

реабілітаційної втручання. Зокрема, показник 6MWD і човникові тести дають 

змогу оцінити оксигенацію крові під час фізичного навантаження.  

Підсумовуючи результати аналізу обраних клінічних настанов, слід 

зазначити, що лише у GOLD (2017 р.) [336] присутня інформація щодо того, 

які інструменти можна використовувати як діагностичні, прогностичні 

критерії та критерії вибору й контролю за ефективністю ЛР / ФТ. Однак це 

стосується не окремо процесу ЛР чи практики ФТ, а лікувально-відновного 

процесу під час ХОЗЛ загалом. У решті клінічних настанов траплялися 

рекомендації щодо методів обстеження лише за одним чи двома критеріями. 

Тож зрозуміло, що переважно рекомендації щодо вибору інструментів 

обстеження стосуються встановлення діагнозу, верифікації ступеня важкості 
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захворювання, а основним методом дослідження є спірометрія [144, 336, 606]. 

Усі рекомендації з використання діагностичних та терапевтичних методів 

дослідження є досить загальними і не визначають конкретний перелік 

показників (чи методів досліджень), які мають слугувати тонким 

інструментом встановлення реабілітаційного діагнозу, прогнозу та контролю 

за ефективністю ФТ. 

Наведені у клінічних настановах методи дослідження та окремі 

показники, рекомендовані для оцінювання в пацієнтів із ХОЗЛ, у лікувально-

відновному процесі можна об’єднати у групи (рис. 4.1): 

1) методи дослідження / показники функціонального стану дихальної і 

серцево-судинної систем; 

2) оцінювання рівня задишки; 

3) оцінювання рівня якості життя і проявів симптомів ХОЗЛ; 

4) оцінювання рівня фізичної працездатності; 

5) інтегральні показники.  

Відповідно, для розуміння повної картини фізичного, функціонального 

та психоемоційного стану пацієнта з ХОЗЛ доцільно використати хоча б один 

із методів дослідження з кожної групи. 

Як діагностичні критерії використовують методи оцінювання 

функціонального стану дихальної та серцево-судинної систем, показники 

оцінювання рівня задишки, якості життя та фізичної працездатності. Висновок 

про введення до програми ЛР базується переважно на методах 

дослідження / показниках функціонального стану кардіореспіраторної 

системи та оцінювання рівня задишки. Прогностичними критеріями можуть 

виступати методи дослідження / показники з групи функціонального стану 

кардіореспіраторної системи, оцінювання рівня прояву задишки та симптомів 

ХОЗЛ, інтегральних показників. Методи дослідження з усіх груп, окрім 

інтегральних показників, рекомендовано використовувати для вибору 

стратегії ЛР/ФТ та оцінювання її ефективності. 
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Рис. 4.1. Категорії та групи показників, рекомендованих 

для оцінювання у пацієнтів з ХОЗЛ 

 

Таким чином, більшість рекомендацій не достатньо сфокусовані на 

використанні методів діагностики / показників як прогностичні критерії та 

маркери поточної та віддаленої ефективності фізичної терапії. Усі методи 

дослідження, названі у проаналізованих клінічних настановах, може 

використовувати у практиці фізичний терапевт. Утім, необхідно визначити 
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цінність кожного з наведених показників у процесі ЛР/ФТ, обґрунтувати та 

методично забезпечити процес їх використання на усіх етапах ЛР/ФТ. 

 

 

4.2. Методи дослідження ефективності легеневої реабілітації осіб з 

хронічним обструктивним захворюванням легень 

 

У процесі ФТ та ЛР у разі ХОЗЛ слід ураховувати сучасні підходи щодо 

обстеження стану здоров’я пацієнтів на рівні структури, функції та участі [90]. 

У сучасних протоколах ЛР та менеджменту пацієнтів із ХОЗЛ здебільшого 

надано рекомендації щодо діагностичних методів дослідження та 

обґрунтування показників, на основі яких рекомендовано обирати стратегію 

лікування. Недостатніми, однак, є рекомендації щодо методів дослідження та 

показників, які доцільно використовувати як критерії ефективності 

фізіотерапевтичного втручання. 

Розуміння того, які методи дослідження для оцінювання пацієнтів із 

ХОЗЛ використовують у наукових дослідженнях, присвячених фізичній 

терапії та легеневій реабілітації, дасть змогу обирати серед поширених 

найбільш інформативні, відповідні та доступні. 

Залежно від того, що оцінюють за допомогою визначених методів 

дослідження та показників виокремлено шість груп: 

1. Якість життя та її компоненти, прояв симптомів захворювання.  

2. Рівень фізичної працездатності та витривалості, рухова сфера. 

3. Стан кардіореспіраторної системи. 

4. Показники госпіталізації, загострень і смертності. 

5. Інтегральні показники. 

6. Показники інформованості, грамотності й освіченості пацієнтів. 

 

Кожна із зазначених груп методів дослідження та показників містить 

підгрупи (рис. 4.2). 
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Рис. 4.2. Розподіл методів досліджень та показників на групи відповідно до 

оцінюваного аспекту стану здоров’я пацієнтів з 

хронічним обструктивним захворюванням легень 

 

У проаналізованих наукових дослідженнях показники рівня якості 

життя (ЯЖ), компонентів ЯЖ, ментального та психоемоційного стану, проявів 

захворювання оцінювали у 199 випадках (див. табл. 4.2). Найчастіше для 

оцінювання рівня ЯЖ використовували опитувальники SGRQ (St. George’s 

Respiratory Questionnaire) та CRQ (Chronic Respiratory Disease Questionnaire), 

відповідно у 38,4 і 34,4% випадків, що підтверджує їх найбільшу поширеність 

для дослідження пацієнтів із ХОЗЛ [642].  

Зокрема, оновлено рекомендації Управління з контролю за харчовими 

продуктами та ліками США (FDA) щодо розроблення нових методів лікування 

ХОЗЛ, які містять інформацію про використання анкети SGRQ у клінічних 

дослідженнях ліків для вивчення та демонстрації їх впливу на якість життя 

[236]. Відповідно, цей інструмент упевнено можна використовувати для 

підтвердження змін ЯЖ та надання клінічно переконливих аргументів щодо 

ефективності досліджуваного лікування [703]. 
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Розробники CRQ вважають, що названий опитувальник можна 

використовувати для оцінювання наслідків лікування в клінічних 

випробуваннях, а також у клінічній практиці [353]. У дослідженні А. Чаувін зі 

співавт. [228] доведено, що CRQ, як інструмент оцінювання ЯЖ, демонструє 

високу чутливість і здатний виявити суттєві відмінності навіть у невеликих 

групах. Виявлено, що CRQ є оптимальним інструментом для визначення 

якості життя в пацієнтів із хронічними захворюваннями органів дихання [228]. 

Порівняльний аналіз опитувальників CRQ та SGRQ щодо їх надійності, 

обґрунтованості та чутливості до змін не однозначно сприяє вибору одного 

інструмента, однак сфера прояву симптомів в анкеті SGRQ є більш клінічно 

значущою [642]. 

Таблиця 4.2 

Методи дослідження якості життя, його компонентів та прояву 

симптомів ХОЗЛ, які рекомендовано застосовувати впродовж легеневої 

реабілітації осіб із ХОЗЛ 

Методи дослідження та показники 
Кількість 
викорис-

тань 
%* 

1. Рівень якості життя, компоненти, прояв симптомів 199  
1.1. Рівень якості життя: 126  
SGRQ (St. George’s Respiratory Questionnaire) 48 38,4 
CRQ (Chronic Respiratory Disease Questionnaire) 43 34,4 
SF-36 10 8 
EuroQol EQ-5D 7 5,6 
SF-12 (Short Form-12) 2 1,6 
QALYs 2 1,6 
Zhongshan COPD Questionnaire for QoL 1 0,8 
York QLQ 1 0,8 
SIP (Sickness Impact Profile) 1 0,8 
Без вказування методу дослідження 11 8,8 
1.2. Окремі компоненти якості життя   
1.2.1. Психоемоційний статус: 24  
HADS (Hospital Anxiety and Depression) 13 54,2 
Patient satisfaction (без вказування методики дослідження) 3 12,5 
Epworth sleepiness scale 1 4,2 
PGWB (Psychological General Well-being) 1 4,2 
Beck Depression Inventory 1 4,2 
Ментальний статус 1 4,2 
EPQ (Eysenck Personality Questionnaire) 1 4,2 
State Trait Anxiety Inventory 1 4,2 
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Продовження табл. 4.2 

Методи дослідження та показники 
Кількість 
викорис-
тань 

%* 

Емоційний стан (POMS (Profile of Mood States) 1 4,2 
DSSI/SAD 1 4,2 
1.2.2. Активність повсякденної життєдіяльності (ADL-тести, без 
вказування методики) 

11 
 

 

1.2.3. Рівень фізичної активності: 2  
7-day physical activity recall questionnaire 1 50 
Baecke Phsycial Activity Questionnaire 1 50 
1.2.4. Соціальна сфера (MSPSS (multi-dimensional scale of perceived 
social support) 

1 
  

1.2.5. Інше: 8  
Рівень втоми (без вказування методів дослідження) 5 62,5 
Self-Efficacy for Managing Chronic Disease 6-item scale 1 12,5 
COPD Self-Efficacy Scale (COPD-SES) 1 12,5 
Bandura Scale of Well-being 1 12,5 
1.3. Прояви симптомів захворювання   
1.3.1. Загальні симптоми ХОЗЛ: 8  
Seattle Obstructive Lung Questionnaire (SOLQ) 2 28,6 
CCQ (COPD Control Questionnaire) 1 14,3 
CAT 1 14,3 
Lung information needs questionnaire (LINQ) 1 14,3 
Patient-Specific Functional Scale 1 14,3 
COPD symptoms (без вказування методу дослідження)  1 14,3 
SIP (Sickness Impact Profile) 1 14,3 
1.3.2. Прояв задишки: 19  
mMRC Dyspnea Scale, MRC Dyspnea Scale 10 52,6 
BDI/TDI (Baseline Dyspnea Index / Transition Dyspnea Index) 3 15,8 
Шкала Борга (Borg scale) 3 15,8 
без вказування методу дослідження 3 15,8 

Примітка. * – співвідношення використання цього методу обстеження 

до загальної кількості показників у підгрупі. 

 

Наступним інструментом для оцінювання ЯЖ за кількістю використань 

у дослідженнях, присвячених ФТ та ЛР, є анкета SF-36. На жаль, SF-36 не є 

належним інструментом для визначення емоційного стану хворих із ХОЗЛ 

[202].  

У 28 випадках використано опитувальники для визначення ЯЖ, 

зокрема EuroQol EQ-5D, SF-12 (Short Form-12), QALYs та інші. 
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У низці проаналізованих досліджень автори не обмежилися 

оцінюванням загальної ЯЖ, а вивчали окремі аспекти (сфери ЯЖ), 

використовуючи специфічні опитувальники. Зокрема, у 13 рандомізованих 

дослідженнях для оцінювання рівня тривоги та депресії використано анкету 

HADS (Hospital Anxiety and Depression), яка так само, як і SGRQ, є чутливою 

до змін після застосування ЛР для пацієнтів із ХОЗЛ. Мінімально клінічно 

значущий діапазон змін (MCID) для HADS-тривоги становить 1,7 бала і 1,5 

бала для HADS-депресії [680]. Дослідження вказують на можливість 

використання анкети HADS для оцінювання рівня психологічного стресу та 

більшою мірою для визначення відсутності депресії, ніж для підтвердження 

цього діагнозу [555]. 

У групу методів дослідження «Якість життя та його компоненти, прояв 

симптомів захворювання» ввійшли анкети та опитувальники для оцінювання 

задишки (19 випадків), активності повсякденної життєдіяльності – ADL-тести 

(в 11 випадках), рівня втоми, рівня фізичної активності тощо. 

Ураховуючи, що задишка є одним з основних симптомів ХОЗЛ, а серед 

основних завдань ФТ є її зменшення, то слід кількісно оцінювати рівень 

задишки. Це має важливе значення для опису рівня хронічної 

неповносправності та оцінювання можливих змін після втручання. Навіть 

незначні поліпшення оцінки рівня задишки можуть визначати клінічно 

значущі зміни в пацієнтів [236]. На жаль, лише у 3,4% проаналізованих 

досліджень окремо оцінювали рівень прояву задишки. 

Прояв задишки здебільшого (10 досліджень) оцінено з використанням 

Модифікованої анкети Британської медичної дослідницької ради (Dyspnea 

Scale mMRC), яку для цього рекомендувала GOLD-2017 [141]. Опитувальник 

mMRC визнаний відповідним для оцінювання прояву задишки, оскільки 

результати анкетування корелюють з показником ЯЖ та прогнозують ризик 

смертності. 
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Окрім анкети mMRC, у проаналізованих рандомізованих дослідженнях 

використано опитувальники BDI / TDI (Baseline Dyspnea Index & Transition 

Dyspnea Index) та шкалу Борга (Borg scale).  

Оскільки визнано, що ХОЗЛ проявляється не лише задишкою, у GOLD-

2017 рекомендовано проводити комплексне оцінювання симптомів із 

використанням таких інструментів, як COPD Assessment Test (CATTM) та 

COPD Control Questionnaire (CCQ©) [141]. Зазначені анкети у проаналізованих 

дослідженнях використано, однак лише в одному випадку. 

«Рівень фізичної працездатності та витривалості, рухова сфера» був 

наступною за величиною групою методів досліджень та показників, яку 

оцінювали в аналізованих рандомізованих дослідженнях (табл. 4.3). Зазначені 

методи дослідження та показники застосовано в 198 випадках, що становить 

35,7% від усіх методів обстежень, використаних у проаналізованих 

дослідженнях. 

Таблиця 4.3 

Методи дослідження рухової сфери, фізичної працездатності та 

витривалості, які рекомендовано застосовувати впродовж легеневої 

реабілітації осіб із ХОЗЛ 

Методи дослідження та показники 
Кількість 

використань 
%* 

2. Рівень фізичної працездатності та витривалості, рухова 
сфера 

198  

2.1. Фізична витривалість, працездатність: 148  
6MWD (дистанція, яку пройшов досліджуваний під час виконання 
6MWT) або 6MWT (6-хвилинний тест ходьби) 

73 49,3 

Циклічна ергометрія (сycle ergometry) 29 19,6 
Тест човникової ходьби (ISWT – Incremental shuttle walking test) 16 10,8 
ESWT (Endurance shuttle walk test) 9 6,1 
ITT (Incremental treadmill test) 5 3,4 
12-хвилинний тест ходьби (12MWD) 3 2,0 
SSCET (steady-state cycle ergometer test) 3 2,0 
4-хвилинний тест ходьби (4MWD) 1 0,7 
Timed Up and Go Test 1 0,7 
3-хвилинний степ тест (step test) 1 0,7 
Multi-step stage test 1 0,7 
3-хвилинний тест ходьби (3MWD) 1 0,7 
Без вказування методу дослідження 8 5,4 
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Продовження табл. 4.3 

Методи дослідження та показники 
Кількість 

використань 
%* 

2.2. Функціональний стан м’язів 47  
М’язи верхніх кінцівок (зокрема, ручна ергометрія, Grocery 
Shelving Test) 

26 55,3 

М’язи нижніх кінцівок 6 12,8 
Респіраторні м’язи 15 31,9 

Примітка. * – співвідношення використання цього методу обстеження 

до загальної кількості показників у підгрупі. 

 

У зазначеній групі досліджень основну увагу приділено оцінюванню 

фізичної витривалості, здатності витримувати фізичні навантаження та силі 

периферичних і дихальних м’язів. 

Із 550 досліджень, використаних в аналізованих роботах, у 13,3% 

випадках проводили 6-хвилинний тест ходьби (6MWT) та оцінювали пройдену 

за 6 хв дистанцію (6MWD) для визначення фізичних можливостей та 

ефективності втручань. Серед методів дослідження та показників для 

визначення фізичної витривалості у майже половині випадків обрано 6MWT 

або 6MWD. Це пояснюється тим, що зазначений тест є доступним та легким у 

виконанні, чутливим та відтворюваним, поширеним у клінічній практиці, 

зокрема для оцінювання функціональних можливостей пацієнта та впливу ЛР 

й окремих втручань [350]. У Керівництві для 6-хвилинного тесту ходьби 

Американського журналу респіраторної та критичної медицини вказано, що 

цей тест насамперед є індикатором відповіді на медичні втручання у разі 

важких та середньої важкості захворювань серця й легень; його можна 

використовувати для оцінювання функціонального стану пацієнта; він може 

бути прогностичним показником захворюваності і смертності [620]. Окрім 

того, 6-хвилинний тест ходьби корелює зі спірометричними параметрами 

важких і дуже важких хворих на ХОЗЛ та може бути використаний для 

спостереження за змінами легеневої функції у цих пацієнтів [229]. Так, 

С.Й. Сінг зі співавт. виявили сильний кореляційний зв’язок 6MWD з 

максимальною фізичною працездатністю і помірний зв’язок із показниками 
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активності повсякденної життєдіяльності (ADL) [675]. При ХОЗЛ пацієнти з 

низькими показниками 6MWD мають більш високий ризик госпіталізації та 

смертності. 

Наступними за кількістю використань у підгрупі 2.1 «Фізична 

витривалість, працездатність» досліджень були методи циклічної ергометрії 

(19,6%) та тест човникової ходьби (10,8%).  

Слід зазначити, що існують певні обмеження під час використання 

6MWD, циклічної ергометрії та човникової ходьби, оскільки вони лімітовані 

не тільки фізичними можливостями, але й мотивацію обстежуваного. Окрім 

того, в останніх дослідженнях доведено значний тренувальний ефект під час 

повторних застосувань 6MWT. У хворих на ХОЗЛ поліпшення становить у 

середньому 26 метрів при другому проведенні тесту, тому рекомендовано 

виконувати його двічі і до уваги брати максимальний результат 6MWD [675]. 

Інструменти ISWT (Incremental shuttle walking test) та ESWT (Endurance 

shuttle walk test) застосовували у 16 та 9 клінічних дослідженнях відповідно. В 

офіційному технічному стандарті Європейського респіраторного 

товариства / Американського торакального товариства (European Respiratory 

Society / American Thoracic Society), розробленому для стандартизації 

процедур дослідження фізичної працездатності, прогнозування, оцінювання 

відповіді на лікування рід час хронічних респіраторних захворювань, поряд із 

6MWD обґрунтовано та описано методики проведення тестів ISWT та ESWT.  

Тест ISWT був розроблений 1992 року для оцінювання фізичної 

працездатності осіб із ХОЗЛ [670]. Так само, як і 6MWT, має тренувальний 

ефект, для зменшення впливу якого рекомендовано проводити дві спроби. 

Тест ISWT може бути корисним маркером клінічних результатів та є значним 

показником виживання й повторної госпіталізації у разі нижчої працездатності 

[675]. Тест на витривалість ESWT оцінює час виконання завдання та є 

чутливим показником впливу реабілітації [459]. 

Таким чином, усі три тести можна застосувувати для оцінювання 

пацієнтів із ХОЗЛ, хоча вони й мають свої особливості, переваги чи 
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застереження. Вибір між зазначеними тестами залежить від умов та мети 

тесту. Так, 6MWD виявляє міцні зв’язки з довгостроковими результатами, 

тому може бути корисним під час визначення діагнозу та оцінювання прогнозу 

загострення й смертності. Доступність і визначений мінімально клінічно 

значущий діапазон змін (MCID) для 6MWD дає змогу порівнювати результати 

впродовж тривалого періоду, що є значною перевагою [587, 620]. Човникові 

тести ISWT та ESWT більш чутливі до наслідків звичних втручань. Темп 

ходьби, який задається в цих тестах, є перевагою в умовах, коли існує ризик 

методологічних змін. Окрім того, ISWT та ESWT можуть бути альтернативою, 

коли навколишні умови унеможливлюють виконання 6MWТ. 

Інші інструменти, використані для оцінювання фізичної витривалості 

та здатності витримувати фізичне навантаження здебільшого, були варіантами 

зазначених тестів. Зокрема, застосовано 12-, 4-, 3-хвилинний тести ходьби, 

тест на біговій доріжці з поступовим збільшенням навантаження (ITT – 

Incremental treadmill test) та SSCET (steady-state cycle ergometer test). 

Група 2 «Рівень фізичної працездатності та витривалості, рухова 

сфера» містить підгрупу методів дослідження сили м’язів верхніх кінцівок, 

нижніх кінцівок та респіраторних м’язів. Увага в дослідженнях стану 

респіраторних і периферичних м’язів пов’язана зі значним зниженням їх 

функції у разі ХОЗЛ та кореляцією із фізичною працездатністю та ЯЖ [425]. 

Функціональний стан м’язів верхньої кінцівки оцінювали за результатами 

динамометрії, ручної ергометрії та функціональними вправами. Оцінювання 

сили м’язів нижньої кінцівки обмежували визначенням сили чотириголового 

м’яза стегна. Силу респіраторних м’язів вимірювали переважно на вдиху, 

оцінюючи показник максимального інспіраторного тиску в ротовій порожнині 

(Pimax); лише в одному випадку вимірювали силу експіраторних м’язів. 

Показники кардіореспіраторної системи проаналізовано в 9,8% 

досліджень (табл. 4.4). Основну увагу приділено вивченню результатів 

спірометрії та оцінюванню газового складу крові.  
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Таблиця 4.4 

Методи дослідження кардіореспіраторної системи, які рекомендовано 

застосовувати впродовж легеневої реабілітації осіб із ХОЗЛ 

Методи дослідження та показники 
Кількість 

використань 
3. Стан кардіореспіраторної системи 54 
3.1. Функція зовнішнього дихання, переважно спірометрія (FEV1; 
FVC; TLC; RV) 

33 

3.2. Дослідження газів крові: 17 
Гази крові (без конкретизації), рівень лактату в крові 9 
SaO2 3 
PaCO2 3 
PaO2 2 
3.3. Інше: 4 
ReR intervals (respiratory exchange ratio, дихальний коефіцієнт, 
співвідношення VCO2/VO2) 

1 

Артеріальний тиск  1 
Частота серцевих скорочень 1 
Оцінювання дифузної здатності легень за окисом вуглецю (II) – DLCO 1 

 

Серед результатів спірометрії найбільше проаналізовано зміни 

показника FEV1 (ОФВ1 – об’єм форсованого видиху за першу секунду). У низці 

досліджень брали до уваги показники FVC (фЖЄЛ – об’єм форсованої ємності 

легень), TLC (загальний об’єм легень), RV (залишковий об’єм легень). Одним 

із визнаних глобальних маркерів усіх патофізіологічних змін у разі ХОЗЛ є 

показник ОФВ1, який повністю не відображає рівень обмеження, що виникає 

в пацієнта у зв’язку з захворюванням [408]. Окрім того, показник обструкції 

дихальних шляхів погано корелює з рівнем задишки, іншими симптомами та 

показниками смертності [408].  

Показники TLC (total lung capacity, загальний об’єм легень) – об’єм 

повітря в легенях після максимально глибокого вдиху та RV (залишковий 

об’єм) – досліджують за допомогою бодіплетизмографії. Ці показники 

відображають рівень легеневої гіперінфляції. На жаль, через високу вартість і 

складність проведення методики оцінювання легеневих об’ємів і досі не є 

доступними для більшості відділень [4].  
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Пульcова оксиметрія – це стандартна практика контролю за рівнем 

кисню в крові пацієнтів, зокрема з ХОЗЛ [143]. Показник SaO2 більш точний в 

оцінюванні газового складу крові і має низку переваг над показником SpО2, 

який досліджують портативними пульсоксиметрами. Недоліком вимірювання 

SрO2 пульсоксиметром є викривлення результатів, яке виникає під час різних 

станів і захворювань. Це потрібно враховувати під час оцінювання стану 

пацієнта з ХОЗЛ. До станів та захворювань, за яких SpО2 може бути 

некоректним, а точність вимірів недостатньою, зараховують такі: 

- ожиріння [120; 

- гіпотензія [120]; 

- порушення мікроциркуляції [120] (низька перфузія, що викликана 

вазоконстрикцією, призводить до збільшення значення [550]); 

- анемія [44]; 

- збільшена концентрація карбооксигемоглобіну (пульсоксиметрія 

переоцінює результати SpО2) [120]  

- пацієнти у критичному стані, які потребують додаткового отримання 

кисню [550]. 

Ураховуючи доступність і неінвазивність пульсоксиметрії, указаний 

метод є найефективнішим для моніторингу стану пацієнта впродовж заняття 

та програми ФТ. У практиці фізичного терапевта для контролю оксигенації 

крові та дозування навантаження впродовж заняття показник SpО2 є 

важливим.  

Показник SpО2 достовірно не передбачає еквівалентних змін показника 

SaO2 [550]. Так, виявлено дещо знижені показники SpО2 відносно SaO2 

(94,6±2,7% порівняно з 95,9±2,4%) у пацієнтів, які перебували у відділені 

інтенсивної терапії [592]. Переважно автори повідомляють про переоцінку 

насичення крові киснем, визначену пульсоксиметром [415, 550]. Зокрема, 

вчені А. Йубран та М.Й. Тобін повідомляють, що в білих пацієнтів, які 

перебували на штучній вентиляції легень, цільовий показник SpО2 на рівні 

92% відповідав задовільному рівню оксигенації крові на рівні 
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PaO2≥60 мм рт.ст. (у 80% пацієнтів) [415]. Досліджуючи пацієнтів, залежних 

від штучної вентиляції, науковці P. Seguin et. al. виявили, що мінімальне 

значення SpО2 на рівні 96% досить надійно співвідноситься з SaO2> або = 90% 

[656].  

Слід пам’ятати, що артефакти руху можуть знижувати надійність 

вимірів SрO2, що актуально для моніторингу оксигенації під час виконання 

фізичних вправ [550]. 

Усвідомлення обмежень пульсоксиметра – важливий компонент 

підвищення якості надання фізіотерапевичної допомоги. 

Значну увагу в проаналізованих дослідженнях приділено оцінюванню 

показників госпіталізації та впливу ФТ та ЛР на них. Найчастіше досліджували 

показники кількості загострень, рівня смертності та звернень до лікаря 

(табл. 4.5).  

Таблиця 4.5 

Показники госпіталізації, загострень і смертності в дослідженнях, 

які рекомендовано використовувати впродовж легеневої реабілітації 

осіб із ХОЗЛ 

Методи дослідження та показники 
Кількість 

використань 
4. Показники госпіталізації, загострень і смертності 84 
Загострення (з / без госпіталізації) 23 
Смертність 22 
Звернення в лікаря  15 
Ліжко-дні 8 
Економічні показники вартості програм і витрат на медичні послуги 6 
Кількість надання медичних послуг (консультацій лікаря, звернень до 
лікаря) 

4 

Ускладнення 2 
90-денна смертність 1 
30-денний ризик повторної госпіталізації або відвідування лікаря з 
причини загострення 

1 

90-денний ризик повторної госпіталізації 1 
Індекс госпіталізації (Hospitalisation index) 1 
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Загалом показники госпіталізації використано у трьох напрямах 

(рис. 4.3): 

- оцінювання об’єктивних даних щодо кількості загострень, звернень 

до лікаря, смертності тощо; 

- прогнозування загострень, госпіталізації, смертності; 

- розрахунок економічних показників та індексів госпіталізації. 

 

Рис. 4.3. Основні показники госпіталізації для оцінювання 

під час легеневої реабілітації осіб із ХОЗЛ 

 

Інтегральні показники в проаналізованих дослідженнях були 

використані лише в 7 роботах (табл. 4.6). Лише в 4 роботах, присвячених ФТ 

та ЛР, проаналізовано індекс BODE, який інтегрує масу тіла (індекс маси тіла), 

обструкцію дихальних шляхів (показник ОФВ1), задишку (mMRC Dyspnea 

Scale) та рівень фізичної працездатності (6MWD). Так, учені (L.An et al.) 

запропонували індекс BODE для оцінювання важкості ХОЗЛ. Окрім того, була 

продемонстрована прогностична достовірність індексу для тривоги та депресії 

[656]. 

 

 

 

Об′єктивні дані 
госпіталізації

-загострення; 
-смертність; 

-звернення до лікаря; 
-ліжко-дні; 

-кількість надань 
медичних послуг; 

-ускладнення 

Прогнозування

-30-денний ризик 
повторної госпіталізації; 

-90-денний ризик 
повторної госпіталізації 

Розрахункові 
показники

-економічні показники;
- індекс госпіталізації
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Таблиця 4.6 

Інтегральні показники, які рекомендовано застосовувати впродовж 

легеневої реабілітації осіб із ХОЗЛ 

Методи дослідження та показники 
Кількість 

використань 
5. Інтегральні показники 7 
Індекс BODE  4 
Physical self-perception profile (PSPP) 1 
London Handicap Scale 1 
Ноттінгемський профіль здоров’я (Nottingham Health Profile) 1 

 

У тлумаченні терміна «легенева реабілітація» в офіційній заяві 

Американської торакальної спілки та Європейської респіраторної спілки 

(2013 р.) зазначено, що ЛР поряд з іншими завданнями призначено сприяти 

тривалому дотриманню пацієнтам із ХОЗЛ поведінки, яка поліпшує здоров’я. 

Відповідно, успішна ЛР осіб із ХОЗЛ значно залежить від здатності й бажання 

пацієнта виконувати серію складних і багатопланових заходів упродовж 

тривалого часу. Така поведінка передбачає збереження фізичної активності, 

дотримання рекомендацій щодо ФТ, припинення куріння, корекцію 

харчування, відповідальне ставлення до приймання медикаментів і контролю 

за загостренням. Без достатніх теоретичних знань, практичних умінь і 

розуміння важливості кожного з поведінкових елементів пацієнтові з ХОЗЛ 

може бути складно їх реалізувати або він не матиме належної мотивації. 

У клінічній настанові [625] вказано, що навчання пацієнтів із ХОЗЛ 

повинно бути невід’ємним компонентом ЛР. Відповідно, у разі низької 

інформованості пацієнта щодо свого стану освітній компонент у ЛР стає 

обов’язковим та повинен містити інформацію про самоконтроль, запобігання 

та лікування загострень.  

Оцінювання вихідного рівня знань пацієнтів про ХОЗЛ дасть змогу 

індивідуалізувати освітню програму для окремого хворого [770], обрати 

стратегію співпраці з ним та оцінити ефективність програми.  
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Ураховуючи це, у низці проаналізованих досліджень було використано 

оцінювання рівня інформованості про своє захворювання, рівень знань щодо 

запобігання та контролю за загостреннями тощо (табл. 4.7). 

Таблиця 4.7 

Показники інформованості, грамотності й освіченості, 

які рекомендовано застосовувати впродовж легеневої реабілітації  

осіб із ХОЗЛ 

Методи дослідження та показники 
Кількість 

використань 
6. Показники інформованості, грамотності й освіченості пацієнтів 7 
Самоконтроль дотримання рекомендацій (медикаменти, вправи)  3 
Брістольський опитувальник знань про ХОЗЛ (Bristol COPD Knowledge 
Questionnaire) 

2 

Знання, пов’язані з ХОЗЛ, набуті навички та самоконтроль  2 
 

 

4.3. Підходи до використання міжнародної класифікації функціонування, 

обмежень життєдіяльності та здоров’я як інструменту оцінювання 

ефективності реабілітації осіб із ХОЗЛ 

 

Сьогодні рівень функціонування вважають третім показником здоров’я 

поряд із захворюваністю та смертністю, а для фізичної терапії він є ключовим 

[510]. Зокрема, Управління санітарного нагляду за якістю харчових продуктів 

і медикаментів (FDA) у Сполучених Штатах та Європейське Медичне 

агентство (EMEA) під час схвалення ліків вимагають не тільки демонстрації 

поліпшення біологічних параметрів, а також поліпшення функціонування 

[510]. 

Функціонування є ключовим показником для ФТ і відправною точкою 

для вибору її стратегії [615]. Кінцевою метою реабілітації є максимально 

можливе відновлення функціонування, яке передбачає життєдіяльність і 

участь, а рівень відновлення цих показників характеризує ефективність 

втручання. 
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Власне, Всесвітня організація охорони здоров’я пропонує Міжнародну 

класифікацію функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я (МКФ) 

як основу для класифікації компонентів здоров’я і наслідків захворювання 

[237, 356] та оцінювання з клінічною, науковою, статистичною і навчальною 

метою [780]. Так, МКФ – це міжнародний стандарт для опису та моніторингу 

функціонування. Хоча категорії, як одиниці класифікації, не були розроблені 

з урахуванням вимірювань, ієрархічна структура класифікації дає змогу 

підсумовувати категорії до певного домену більш високого порядку. 

Реалізація МКФ у контексті легеневої реабілітації та фізичної терапії 

осіб із ХОЗЛ може розв’язувати низку завдань у сфері клінічної практики і 

суміжних галузях, пов’язаних зі здоров’ям (рис. 4.4).  

 

Рис. 4.4. Завдання, які можуть бути реалізовані завдяки використанню МКФ 

в практиці ЛР/ФТ під час ХОЗЛ 

 

Згідно із МКФ, проблеми, пов’язані із захворюванням, можуть 

стосуватися функцій та структур організму, активності й участі в 

Сфера клінічної практики

• Оцінювання потреб, вибору та 
порівняння варіантів ЛР/ФТ;

• Встановлення пріорітетів пацієнтів;
• Оцінювання адекватності ЛР/ФТ;
• Оцінювання результату та 

ефективності ЛР/ФТ;
• Оцінювання впливу ЛР/ФТ на 

функціонування і обмеження 
життєдіяльності;

• Уніфікація загальної мови опису 
показників здоров'я і показників, 
пов'язаних зі здоров'ям, для 
поліпшення взаєморозуміння між 
різноманітними користувачами;

• Збір даних і нагромадження 
інформації

Суміжні області пов'язані зі здоров'ям

• Забезпечення наукової основи для 
розуміння і вивчення показників 
здоров'я і показників, пов'язаних зі 
здоров'ям, результатів ЛР/ФТ;

• Уніфікація інформації для можливості 
порівнюваною в різних закладах, 
сферах охорони здоров'я і в часі;

• Забезпечення систематизованої схеми 
кодування для інформаційних систем 
здоров'я
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життєдіяльності [384]. Класифікацію МКФ систематизовано у дві частини, 

кожна з яких містить по два компоненти:  

1) функціонування й обмеження життєдіяльності (компоненти – 

«функції і структури організму» й «активність та участь»);  

2) контекстові чинники (компоненти – «чинники навколишнього 

середовища та «особистісні чинники»). 

Одиницею класифікації МКФ є категорії, які розкривають кожний із 

компонентів. Загалом детальна структура МКФ містить понад 1400 категорій, 

що ускладнює її широке застосування у клінічній практиці ЛР та ФТ під час 

ХОЗЛ [397]. 

 

Ураховуючи це, сьогодні одними з основних шляхів упровадження 

МКФ у систему ЛР та ФТ осіб із ХОЗЛ є використання інструмента WHODAS 

2.0 (WHO Disability Assessment Schedule) та Набору базових категорій МКФ, 

які характерні для обструктивних захворювань легень.  

Так, WHODAS 2.0 розробили фахівці ВООЗ на концептуальній основі 

МКФ [446, 732]. Основною метою цього опитувальника є визначення здоров’я 

і неповносправності та забезпечення його стандартизованого способу 

вимірювання [446]. Інструмент WHODAS2.0 є практичним, загальним 

інструментом оцінювання, яким можна вимірювати здоров’я та інвалідність і 

фіксувати рівень функціонування у шести сферах життя. Усі сфери (домени) 

опитувальника WHODAS2.0 розроблено з компонентів МКФ для того, щоб 

вони безпосередньо відповідали оцінці «активності й участі» згідно з МКФ 

[732]. Розроблено «повну» (36 питань) та «коротку» скринінг-версію (12 

питань) WHODAS2.0 [326], які оцінюють шість сфер здоров’я:  

Сфера 1. Когнітивна – розуміння та спілкування.  

Сфера 2. Мобільність – переміщення та доступність. 

Сфера 3. Самообслуговування – особиста гігієна, одягання, харчування 

та можливість залишатися без догляду. 

Сфера 4. Взаємодія з іншими людьми. 
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Сфера 5. Життєдіяльність – домашні обов’язки, дозвілля, робота та 

навчання. 

Сфера 6. Участь – залучення до діяльності громади, участь у суспільстві. 

Підрахунок результатів опитування забезпечує профіль для всіх шести 

сфер (доменів) та оцінювання загального показника функціонування й 

неповносправності [446]. Скринінг-версія анкети з 12 питаннями WHODAS2.0 

охоплює 81% варіації повної, 36-елементної версії [732]. 

Сьогодні є обмежена кількість досліджень, які використовують 

опитувальник як один із методів дослідження та публікацій щодо застосування 

цього інструмента в клінічній практиці під час фізичної терапії. Станом на 

11.10.2017 р. за пошуковими словами «WHO Disability Assessment Schedule 

2.0» було опубліковано 71 публікацію. У більшості досліджень WHODAS 2.0 

використано як клінічний метод обстеження під час аналізу стану здоров’я 

людей з інтелектуальними і когнітивними розладами (24 публікації), 

оцінювання неповносправності широких вибірок населення різних країн (18 

публікацій), вивчення впливу різних захворювань на життєдіяльність (20 

публікацій). У 9 публікаціях проаналізовано саму анкету WHODAS 2.0. На 

жаль, жодного дослідження, у якому б використовували WHODAS 2.0 як 

метод обстеження пацієнтів із ХОЗЛ, не виявлено. 

Аналізуючи наявні публікації щодо оцінювання самого опитувальника 

WHODAS 2.0 та клінічні дослідження, де WHODAS 2.0 використовували як 

метод дослідження, можна виокремити переваги та обмеження, притаманні 

цьому інструментові (рис. 4.5). 
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Рис. 4.5. Переваги та обмеження інструмента оцінювання неповносправності 

з урахуванням концепції МКФ WHODAS 2.0 

 

Установлено, що WHODAS 2.0 має хороші психометричні властивості з 

високою внутрішньою узгодженістю, що вказує на його надійність; стійку 

факторну структуру; високу надійність повторного тестування (стабільність); 

хорошу порівнюваність для різних груп населення; відповідну чутливість 

(тобто чутливість до змін) [388]. 

Так, WHODAS 2.0 можна використовувати в різних культурах, для 

різних вікових груп, а також під час різних типів захворювань та станів 

здоров’я. 

Перевагами є можливість обирати найзручніший варіант опитувальника 

(повний чи короткий), варіант проведення анкетування (опитування, 

самоанкетування, клінічне або телефонне інтерв’ю) та варіант підрахунку 

результатів. Короткі версії опитувальника не вимагають затрат часу. Зокрема, 

час інтерв’ю становив 5 хвилин для 12-елементної версії [388]. 

Інструмент WHODAS 2.0 охоплює здебільшого діяльність та сфери 

участі МКФ, тому тілесні ушкодження та чинники навколишнього середовища 

не беруть до уваги. 

• хороші психометричні властивості (узгодженість, 
надійність, валідність, інформативність;

• можливість застосування під час різних захворювань та 
станів, у різних культурах, вікових групах;

• малозатратні за часом виконання;
• можливість обрати оптимальний для конкретного 

випадку варіант опитувальника, проведення 
анкетування та підрахунку результатів;

• оцінювання "активності і участі" в межах МКФ;
• можливість кількісно оцінити рівень функціонування 

людини із ХОЗЛ та використовувати цей інструмент для 
етапного контролю ефективності фізичної терапії

Переваги

• не враховано чинники навколишнього середовища, які 
впливають на життєдіяльність;

• неможливо врахувати й оцінити рівень функціонування 
вище за "відсутність труднощів"

Обмеження
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Не враховують зовнішні чинники, які впливають на активність 

повсякденної життєдіяльності (activity of daily living, ADL) та участі. Зокрема, 

розробляючи та обґрунтовуючи WHODAS 2.0, багато респондентів оцінювали 

«труднощі» не тільки з погляду, пов’язаного зі здоров’ям. Деякі опитувані 

повідомили про інші причини, окрім здоров’я, які погіршували їхню 

життєдіяльність, включаючи те, що вони мали занадто мало часу, мало або 

занадто багато коштів. Усе це виходить за межі визначення обмежень у 

функціонуванні через стан здоров’я, але впливає на рівень «активності й 

участі» [388]. 

Окрім того, анкеті притаманне обмеження відповідей людей, які не 

зазнають жодних труднощів із діяльністю, вказано у WHODAS 2.0. Цей 

опитувальник дає змогу обирати відповідь у межах від відсутності труднощів 

до їх крайнього прояву, відповідно найвищий рівень функціонування 

респондента, що може бути оцінений, – це просто відсутність труднощів. Отож 

WHODAS 2.0 більшою мірою оперує «неповносправністю», а не 

«функціонуванням» [326]. 

Ураховуючи переваги та обмеження, притаманні WHODAS2.0, та 

обмежену кількість даних щодо переваг цієї анкети для оцінювання осіб із 

респіраторними захворюваннями, доцільним є проаналізувати інший варіант 

урахування МКФ під час роботи з хворими на ХОЗЛ. 

Для оптимізації міждисциплінарного та пацієнт-орієнтованого підходу 

під час легеневої реабілітації, в якому фізична терапія відіграє важливу роль, 

МКФ пропонує стандартизовану мову та розуміння функціонування [616]. 

Дані про функціонування можуть бути зібрані безпосередньо з МКФ, з 

використанням категорії МКФ як предметів та кваліфікаторів. Результати 

підсумовування категорій МКФ із розділів «Мобільність» (d4), 

«Самовдосконалення» (d5) та «Внутрішнє життя» (d6) врахували більш 

широкий спектр конструкції, ніж суми, отримані з відповідних пунктів 

WHODAS 2.0 [599]. Таким чином, вимірювання функціонування шляхом 

оцінювання категорій МКФ дає змогу досліджувати наслідки реабілітації. 
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Однак загальна велика кількість категорій у МКФ (понад 1400) не дає 

можливості широко використовувати її в умовах клінічної практики. Щоб 

розв’язати цю проблему та, беручи до уваги факт, що кожному захворюванню 

чи патологічному станові притаманний певний спектр порушень з боку 

функціонування [766, 780], було створено МКФ «Core Sets» для 

обструктивних захворювань легень (ОЗЛ). Під цим терміном розуміють набір 

базових категорій МКФ, які характерні для ОЗЛ (зокрема, для ХОЗЛ і 

бронхіальної астми) [237]. 

Основні (базові) набори категорій полегшують описання 

функціонування шляхом надання списків основних категорій, які стосуються 

конкретних станів здоров’я і контекстів охорони здоров’я [615]. Зокрема, 

базові набори категорій МКФ для ОЗЛ були відібрані після багатоетапного 

процесу на основі підготовчих досліджень і залучення мультидисциплінарної 

групи експертів та містять 71 категорію [697]. Так до базового набору 

категорій МКФ для ОЗЛ увійшли такі категорії: 

• 19 категорій із компонента «функції організму»; 

• 5 категорій із компонента «структури тіла»; 

• 24 категорії із компонента «діяльність і участь»; 

• 23 категорії із компонента «навколишнє середовище». 

Коротка версія цього набору містить 17 категорій другого рівня: 5 із 

«функції тіла», 3 із «структури тіла», 5 – «діяльність і участь» і 4 «чинники 

навколишнього середовища» [697]. 

Сьогодні проводяться різноманітні клінічні випробування застосування 

базових наборів категорій МКФ для ОЗЛ, спрямовані на оцінювання їх 

відповідності об’єктивному станові пацієнта [249], порівняння із 

інструментами, які оцінюють ідентичні ознаки, порівняння відповідності 

оцінок медиків, фізичних терапевтів та самих пацієнтів [616]. Це дає змогу 

виокремити переваги та обмеження застосування такого підходу до 

оцінювання функціонування пацієнтів із ХОЗЛ (див. рис. 4.6). 
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Рис. 4.6. Переваги та обмеження оцінювання неповносправності з 

використанням набору базових категорій МКФ 

 

У роботі вчених (Cruz J. et al.) проаналізовано зв’язок порушення 

балансу із рівнем функціонування згідно з базовим набором МКФ. Виявлено, 

що в осіб із функціональним погіршенням балансу є більш виражені проблеми 

функціонування і більш гостро проявляються обмеження повсякденної 

життєдіяльності [260]. 

Так, науковці (Jаcome C. et al.) провели дослідження [388] щодо 

можливості застосування базового набору МКФ для ОЗЛ у пацієнтів із ХОЗЛ 

й оцінювання їх функціонування, підтверджено можливість застосування 

МКФ базового набору у пацієнтів із ХОЗЛ для всебічного оцінювання 

функціонування. Виявлено, що найбільш значущі функції тіла і порушення 

структури були пов’язані з функціями можливості до фізичного навантаження, 

відчуттями, пов’язаними з серцево-судинними й респіраторними функціями і 

структурою дихальної системи. Наголошено, що реабілітаційні втручання для 

пацієнтів із ХОЗЛ треба розробляти відповідно до МКФ, тобто оцінювати й 

контролювати функції організму, структури тіла, діяльність і участь та 

чинники навколишнього середовища [388]. З погляду фізичних терапевтів 

• дає можливість якісно оцінити порушення 
функціонування у людей із ХОЗЛ та врахувати 
лімітувальні критерії під час планування програми 
ЛР/ФТ;

• дає змогу структурувати анкетування для визначення 
більшості потреб пацієнта;

• всебічне оцінювання рівня функціонування людини;
• у багатодисциплінарній команді реабілітації, дає змогу 

проводити комплексне оцінювання, загальну 
постановку мети і скоординоване планування 
втручання

Переваги

• завдання, які зазвичай описують як "SMART", не 
можуть бути виражені через коли МКФ;

• є низка категорій МКФ, особистих чинників та 
некласифікованих термінів, які не охоплені базовим 
набором категорій МКФ

Обмеження
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комплексний набір базових категорій МКФ для ОЗЛ є обґрунтованим. Утім 

було виявлено низку категорій МКФ, особистих чинників та 

некласифікованих термінів, які не були охоплені. Відповідно цей комплексний 

набір категорій МКФ для ОЗЛ потребує подальших досліджень та 

переосмислення [616]. 

Сучасні уявлення медицини та фізичної терапії про функціонування 

людини як інтегральну характеристику стану здоров’я благополуччя 

вимагають особливої уваги до оцінювання рівня функціонування у клінічній 

практиці, її врахування під час вибору стратегії легеневої реабілітації та 

фізичної терапії, використання як критерію ефективності втручання. 

Урахування функціонування є особливо актуальним для хронічного 

обструктивного захворювання, при якому погіршується функціональний стан 

не лише дихальної системи, що призводить до значного зниження можливості 

витримувати фізичне навантаження, рівня якості життя та інвалідизації 

хворих. 

 

 

4.4. Система контролю в організації легеневої реабілітації осіб  

із хронічним обструктивним захворюванням легень 

 

Легенева реабілітація – це комплексне втручання, що допомагає 

поліпшити фізичний та психічний стан, рівень функціонування осіб із 

хронічними захворюваннями органів дихання, сприяє формуванню та 

розвитку навичок здоров’язбережної поведінки [89]. Така реабілітація вимагає 

ретельного та різностороннього оцінювання стану пацієнта, що дає необхідну 

інформацію для застосування обов’язкових та/або варіативних компонентів 

терапії для досягнення максимально позитивного ефекту [98]. До реалізації 

програм ЛР залучають фахівців різних спеціальностей, зокрема фізичний 

терапевт залучений до оцінювання фізичного і функціонального стану 

пацієнта з хронічним обструктивним захворюванням легень (ХОЗЛ) [797], 
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формулювання реабілітаційних діагнозу та завдань, реалізації запланованої 

програми фізичної терапії, проведення лекцій та практичних занять під час 

реалізації освітнього компонента ЛР тощо. 

Розвиток та реформування реабілітаційної допомоги відповідно до 

світових стандартів є одним із пріоритетів Міністерства охорони здоров’я 

України [75, 119]. Наказом МОЗ України у закладах охорони здоров’я 

впроваджено посаду фізичного терапевта [59], у галузі розпочато 

впровадження Міжнародної класифікації функціонування, обмеження 

життєдіяльності та здоров’я [102]. Передбачено, що саме МКФ стане 

підґрунтям для планування реабілітаційних заходів, розроблення та реалізації 

соціальної політики. У системі реабілітації саме МКФ використовуватиметься 

як комплексний клінічний інструмент, що сприятиме порозумінню між усіма 

членами мультидисциплінарної команди, зрозумілому, а відповідно, і 

ефективному обмінові інформацією стосовно стану пацієнта, оцінювання 

якості реабілітації [55].  

Зважаючи на рівень та якість забезпечення реабілітаційною допомогою 

осіб із ХОЗЛ, ураховуючи розвиток системи реабілітації в Україні, 

недостатньо лише окреслити зміст та компоненти ЛР і роль фізичного 

терапевта у ній. Необхідними є чіткі алгоритми взаємодії фізичного терапевта 

з іншими спеціалістами з команди, які б використовували інструменти МКФ, 

а також обґрунтування і впровадження сучасної системи контролю для 

моніторингу ефективності фізичної терапії у програмі ЛР. 

Основною метою ЛР особи з ХОЗЛ є зменшення проявів симптомів 

захворювання, зниження рівня неповносправності пацієнта, зростання його 

фізичної та соціальної активності та поліпшення якості життя [88]. Фізична 

терапія є невід’ємною ланкою системи реабілітаційної допомоги особам із 

ХОЗЛ, а фізичний терапевт – необхідний член мультидисциплінарної 

команди. Його роль полягає в проведенні реабілітаційного обстеження в 

межах своїх компетенцій, формулюванні мети, завдань, прогнозу фізичної 

терапії, створенні індивідуальної програми терапії та її реалізації, забезпеченні 
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поточного контролю за ефективністю фізичної терапії та станом пацієнта, 

підсумковому оцінюванні результатів роботи.  

Процес легеневої реабілітації та фізичної терапії осіб із ХОЗЛ – це 

діяльність, спрямована на досягнення поставленої мети відповідно до 

запланованих / визначених завдань, а тому потребує контролю та оцінювання 

ефективності. Змістом контролю є нагромадження інформації з подальшою її 

систематизацією та обробленням, виявлення чинників, що зумовлюють 

невідповідність між запланованими / визначеними завданнями та отриманим 

результатом. Ураховуючи потребу обґрунтування підходів до формування 

системи оцінювання та контролю у процесі фізичної терапії і ЛР осіб із ХОЗЛ, 

суб’єктами контролю на цьому управлінському рівні є фахівці, які надають 

реабілітаційну допомогу. 

Система контролю передбачає вибір та вироблення певних стандартів, 

індикаторів, вимірників, оцінок, допустимих відхилень, а також містить 

корегувальні дії для досягнення найбільш оптимального результату. Індикатор 

– це одиниця системи, за допомогою якої можна відслідковувати зміни, що 

відбулися внаслідок втручання фізичного терапевта, результати, досягнуті 

його діями чи загалом результати програми. 

Вибираючи індикатори доцільно застосовувати низку критеріїв, 

зокрема відповідності (чи дає змогу індикатор виміряти позитивні зміни під 

час виконання окремих етапів); чутливість (здатність реагувати на можливі 

зміни); доступність (легкість в отриманні даних); надійність (дані достовірні 

впродовж необхідного періоду часу); простота (відсутність труднощів у 

підрахунку даних); універсальність (дані є очевидними і зрозумілими для усіх 

членів команди); ощадливість (витрати на отримання даних сумірні з користю 

від них) [65, 115].  

Цінними для фізичного терапевта є якісні (відображаються у вигляді 

судження пацієнта або фізичного терапевта) та кількісні (можна визначити у 

кількісному еквіваленті) дані. За результатами аналізу наукової та методичної 

літератури та враховуючи систему МКФ й базовий набір категорій МКФ для 
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обструктивних захворювань легень, можна виокремити основні групи 

індикаторів, які найчастіше застосовують фізичні терапевти (індикатори 

наведено в порядку від найбільш до найменш часто використовуваних) для 

оцінювання ефективності під час ЛР: 

1) якість життя / активність та участь; 

2) перебіг захворювання (симптоми, їхня інтенсивність та 

прояв, загострення, звернення до лікаря, госпіталізації); 

3) функції організму (специфічні психічні функції, функції 

серцево-судинної системи, додаткові функції та відчуття, пов’язані із 

серцево-судинною та дихальною системами, функції дихальної системи, 

функції суглобів та кісток, функції м’язів, функції руху); 

4) структури організму; 

5) освітня компетентність (інформованість, грамотність і 

освіченість пацієнтів щодо ХОЗЛ). 

Оцінювання цих індикаторів дає змогу зробити програму фізичної 

терапії максимально спрямованою на окремого пацієнта, відслідкувати зміни 

його стану під час / після окремого втручання та по завершенню програми 

терапії. 

Засобом для оцінювання індикатора служить вимірник, що також може 

бути якісним та кількісним; комплексно оцінювати індикатор можна за 

допомогою одного або групи вимірників (див. табл. 4.8), зокрема деякі 

вимірники допомагають отримати комплексну (інтегральну) оцінку з кількох 

індикаторів. За своєю суттю, вимірники, які дають змогу відслідковувати 

зміни під час легеневої реабілітації та ефективність роботи фізичного 

терапевта, є соціологічними (анкети, шкали), інструментальними (спірометрія, 

пульсоксиметрія, вимірювання артеріального тиску тощо) методами 

дослідження або клінічними тестами (6-хвилинний тест ходьби, ISWT тощо). 
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Таблиця 4.8 

Індикатори та способи їх оцінювання 

Групи індикаторів Індикатори Вимірники Показник, що отримають 

Якість життя / 
активність та 
участь 

якість життя Рекомендовані: 
SGRQ 
CRQ 
Альтернативні: 
SF-36 
EQ-5D 

рівень якості життя 

активність та 
участь 

Додаткові: 
PSPP 
LHS 

 
самоідентифікація фізичного стану 
обмеження рівня функціонування 

Перебіг захворю-
вання 

симптоми, їхня 
інтенсивність та 
прояв 

Рекомендовані: 
mMRC 
CAT 
CCQ 
BODE індекс 
Альтернативні: 
Borg Scale 
BDI/TDI 

 
рівень задишки 
прояв симптомів захворювання 
прояв симптомів захворювання 
інтегральний показник* 
 
рівень задишки 
рівень задишки 

загострення Рекомендовані: 
термін до загострення 
після ЛР 
кількість за рік 

 
період часу (тижні, місяці) до 
загострення після ЛР 
частота загострень у рік 

звернення до 
лікаря 

Рекомендовані: 
кількість звернень за 
допомогою до лікаря 
Додаткові: 
кількість наданих 
медичних послуг 

 
частота звернень до лікаря 
 
 
обсяг наданих медичних послуг 

госпіталізації Додаткові: 
кількість госпіталізацій 
кількість ліжко-днів 

частота госпіталізацій за рік 
 
тривалість госпіталізації 

Функції організму 

функції 
дихальної 
системи 

Рекомендовані: 
спірометрія 
вимірювання ЧД 
оксиметрія 
Додаткові: 
проби із затримкою 
дихання 
тиск у ротовій порожнині 
при диханні 

 
показники ФЗД 
частота дихання 
сатурація O2 

 
час затримки дихання на вдиху або 
видиху 
сила дихальних м’язів 

функції 
серцево-
судинної 
системи 

Рекомендовані: 
пульсометрія 
вимірювання 
артеріального тиску (за 
методом Короткова) 

 
ЧСС 
АТ 

 

додаткові 
функції та 
відчуття, 
пов’язані із 
серцево-
судинною та 
дихальною 
системами 

Рекомендовані: 
6MWT 
ISWT 
ESWT 

 
6MWD 
довжина пройденої дистанції 
довжина пройденої дистанції або час 
витрачений на проходження дистанції 
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Продовження табл. 4.8 

Групи індикаторів Індикатори Вимірники Показник, що отримають 

 

функції м’язів Рекомендовані: 
6MWT 
ISWT 
ESWT 
 
Додаткові: 
динамометрія 
велоергометрія 

 
6MWD 
довжина пройденої дистанції 
довжина пройденої дистанції або час 
витрачений на проходження дистанції 
 
сила м’язів нижніх кінцівок 
сила м’язів нижніх кінцівок 

функції руху Альтернативні: 
STS test 

 
баланс і координація, сила м’язів ніг 

специфічні 
психічні 
функції 

Рекомендовані: 
HADS 

 
рівень тривоги та депресії 

функції 
суглобів та 
кісток 

Додаткові: 
вимірювання обводів 
грудної клітки 

 
ЕГК, ЕГК на вдиху, ЕГК на видиху 

Структури 
організму 

структура 
голови та 
ділянки шиї 

Рекомендовані: 
огляд 

постава, 
форма, 
деформація 

структура 
плечового 
поясу 
структура 
тулуба 

Освітня 
компетентність 

інформованість, 
грамотність і 
освіченість 
пацієнтів щодо 
ХОЗЛ 

Рекомендовані: 
Bristol COPD Knowledge 
Questionnaire 
Альтернативні: 
COPD-Q 
UCOPD 

рівень знань про ХОЗЛ 

Примітки: SGRQ – Опитувальник госпіталю Святого Георгія для 

оцінювання дихальної функції; CRQ – Chronic Respiratory Disease 

Questionnaire; SF-36 – The Short Form-36; EQ-5D – The EuroQol five-dimensional 

questionnaire; PSPP – Physical Self-Perception Profile; LHS – London Handicap 

Scale; mMRC – Modified British Medical Research Council Questionnair; CAT – 

COPD Assessment Test; CCQ – COPD Control Questionnaire; BODE index – 

інтегральний показник, що містить ОФВ1, 6MWD, mMRC, індекс маси тіла; 

BDI/TDI – Baseline Dyspnea Index / Transition Dyspnea Index; ЧД – частота 

дихання; ЧСС – частота серцевих скорочень; АТ – артеріальний тиск; 6MWT 

– 6-хвилинний тест ходьби; 6MWD - дистанція, яку пройшов досліджуваний 

виконуючи 6MWT; ISWT – Incremental shuttle walking test; ESWT – Endurance 

shuttle walk test; STS test – sit and stand test; HADS – Госпітальна шкала тривоги 

і депресії; ЕГК – екскурсія грудної клітки; COPD-Q – Chronic Obstructive 
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Pulmonary Disease knowledge Questionnaire; UCOPD – Understanding COPD 

questionnaire; * – інтегральне оцінювання кількох груп індикаторів. 

 

Загалом сама система контролю складається із трьох етапів: 1) 

попереднього (реабілітаційного обстеження), 2) поточного, 3) підсумкового 

(табл. 4.9). На кожному етапі завдання контролю, а відповідно, індикатори та 

їх вимірники відрізняються. 

Найбільш повний перелік вимірників використовують на етапі 

попереднього та підсумкового контролю, які проводять перед початком 

(початкове або реабілітаційне обстеження) та по завершенню (кінцеве 

обстеження або оцінювання) ФТ відповідно. 

Таблиця 4.9 

Характеристика системи контролю фізичної терапії під час 

легеневої реабілітації осіб із ХОЗЛ 

Ланка/ 
компонент 

Опис Зміст 

Етапи 
контролю 

попередній 
реабілітаційне обстеження із використанням 
максимально повного переліку методів 
обстеження та показників  

поточний 

- перед кожним сеансом ФТ; 
- упродовж сеансу ФТ; 
- після сеансу з ФТ; 
- через визначені проміжки часу при тривалій 
ФТ (етапне обстеження) 

підсумковий 
проводиться після завершення програми ФТ та 
ЛР 

Мета 
контролю 

забезпечити досягнення стратегічної мети – надання пацієнтам із ХОЗЛ 
якісної та ефективної реабілітаційної допомоги 

Суб’єкт 
контролю 

фахівець, який надає 
реабілітаційну 
допомогу 

фізичний терапевт, фахівець фізичної 
реабілітації; інший член мультидисциплінарної 
команди 

Об’єкт 
контролю 

пацієнт  особа із 
ХОЗЛ 

відповідність результатів ФТ та ЛР очікуванням 
пацієнта, сформульованим на початку 
реабілітації глобальній меті та завданням 

якість життя / 
активність та участь; 
перебіг захворювання; 
функції організму; 
структури організму; 
освітня компетентність 

- динаміка та напрям змін досліджуваних 
показників упродовж та після ФТ та ЛР; 
- відповідність змін досліджуваних показників 
очікуваному результату та сформульованим на 
початку ФТ та ЛР меті та завданням 
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Продовження табл. 4.9 

Ланка/ 
компонент 

Опис Зміст 

Засоби 
контролю 

анкети / 
опитувальники / шкали 

якість життя / активність та участь; перебіг 
захворювання; освітня компетентність  

інструментальні 
методи дослідження 

функції організму, структури організму 

клінічні тести структури організму 

Стандарти, 
критерії 

спрямованість на 
пацієнта 

- дотримано прав пацієнта відповідно до чинного 
законодавства; 
- дотримано етичних та деонтологічних норм в 
галузі охорони здоров’я; 
- ураховано очікування, потреби та цінності 
пацієнта  

результативність 

- зміни клінічного стану (урахування значення 
МКЗР для обраного методу дослідження); 
- позитивна динаміка індикаторів [768], 
досягнення очікуваних результатів 

Типові 
коригуючі 
дії 

не втручатися в перебіг 
процесу ФТ та ЛР 

коли фактичні результати відповідають 
установленим стандартам та критеріям 

коригувати дії у разі неможливості виконувати заплановані 
втручання; коли реабілітаційні втручання не 
мають очікуваної дії та ефективності 

переглянути стандарти, 
критерії, мету та 
завдання 

у разі завищених очікуваних результатів, 
нереальності досягнення поставлених завдань; 
несподіваної зміни стану пацієнта та умов 
реабілітації 

Примітки: МКЗР – мінімальна клінічно значуща різниця; ФТ – фізична 

терапія; ЛР – легенева реабілітація. 

 

Попередній етап контролю дає можливість: 

1) всебічно оцінити функціональний стан систем організму та 

тих структур і функцій, які передусім спричиняють зниження 

можливості витримувати фізичне навантаження, задишку, погіршення 

функціонування;  

2) окреслити реабілітаційний діагноз і прогноз для конкретного 

пацієнта; 

3) урахувати функціональний стан кардіореспіраторної 

системи та опорно-рухового апарату, рівень фізичної працездатності, 

функціональності, якості життя, проявів симптомів захворювання для 

вибору стратегії та індивідуалізації програми фізичної терапії; 
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4) накопичити сукупність даних, необхідних для 

відслідковування прогресу, оцінювання ефективності і результативності 

фізичної терапії надалі. 

Завдання підсумкового етапу контролю: 

1) оцінити результат фізіотерапевтичного втручання; 

2) виявити зміни у функціональному стані серцево-судинної та 

дихальної систем, рівні фізичної працездатності, функціонування та 

якості життя на момент завершення програми фізичної терапії; 

3) із урахуванням отриманих результатів надати рекомендації 

для фізичної терапії вдома та щодо необхідних заходів для 

обстежуваного та стратегічно запланувати подальшу легеневу 

реабілітацію. 

Поточний контроль містить підетапи, під час яких застосовують або 

всю сукупність вимірників, або лише частину з них (див. табл. 4.10). Його 

доцільно проводити перед кожним сеансом ФТ, упродовж сеансу ФТ, після 

сеансу з ФТ, через визначені проміжки часу у разі тривалої ФТ (етапне 

обстеження). 

Завдання поточного контролю пацієнтів із ХОЗЛ до, впродовж та після 

кожного сеансу ФТ: 

1) оцінити поточний стан пацієнта перед сеансом з ФТ; 

2) урахувати наявний стан пацієнта для корекції програми ФТ під час 

поточного сеансу; 

3) контролювати стан пацієнта впродовж заняття; 

4) оцінити термінову ефективність і доцільність заходів на ФТ; 

5) оцінити ефективність цілого сеансу ФТ. 

Поточний контроль вимагає дослідження таких показників і 

використання таких вимірників, які дають змогу вловити найменші зміни 

стану і самопочуття пацієнта, щоб відповідно змінювати фізіотерапевтичне 

втручання. Насамперед такими є показники дихальної і серцево-судинної 

систем (ЧД, ЧСС, АТ, SpO2, спірометрія). 
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Мета проведення етапного обстеження – оцінити вплив ФТ на основні 

показники систем організму, прояви захворювання, якість життя та фізичну 

працездатність для виявлення передумов для корегування програм ФТ, 

мотивування пацієнта до подальших занять.  

Таблиця 4.10 

Застосування вимірників на різних етапах контролю 

Групи 
індикаторів 

Вимірники МКЗР 
Етап 

поперед-
ній 

поточний 
підсумковий 

1 2 3 4 

Якість життя / 
активність та 
участь 

SGRQ 4...7 бали 
[138, 409]  

+ - - - + + 

CRQ 0,5 бала в 
середньому 
для домену 
[404]  

+ - - - + + 

Перебіг 
захворювання 

mMRC 2 бали [58] + - - - + + 
модифікована 
шкала Борга 

-1 бал [152]  
+ + + + + + 

CAT 1,6...3 бала 
[138, 441]  

+ - - - + + 

CCQ 0,4 бала [138, 
441]  

+ - - - + + 

BODE індекс нв + - - - - + 
термін до 
загострення 
після ЛР 

нв - - - - - + 

кількість 
загострень за 
рік 

20–25 % 
[208]  + - - - - - 

кількість 
звернень за 
допомогою до 
лікаря 

нв + - - - - - 

Функції 
організму 

спірометрія 100 мл для 
ОФВ1 [280] 
100–140 мл 
[618]  

+ (+) - (+) + + 

вимірювання 
ЧД 

нв + +  + + + 

оксиметрія нв + + + + + + 
проб Штанге і 
Генча 

нв + + + + + + 

 

пульсометрія нв + + + + + + 
вимірювання 
АТ 

нв + + + + + + 

6MWT 54–80 м [217]  
26±2 м [601]  
30 м [256]  

+(?) - - - - + 

ISWT 47,5 м [674]  +(?) - - - + + 

Функції 
організму 

ESWT 45–85 с [588]  
65 с або 95 м 
[619]  

+(?) - - - + + 

5STS test − 5 c до -7 с 
[173]  

+(?) - - - + + 
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Продовження табл. 4.10 

Групи 
індикаторів 

Вимірники МКЗР 
Етап 

поперед-
ній 

поточний 
підсумковий 

1 2 3 4 

 HADS 

1,5 [601]; 
шкала 
тривоги – 
1,7 бали і 
1,5 балів 
для шкали 
депресія 
[680]  

+ - - - + + 

 
вимірювання 
обводів грудної 
клітки 

нв + - - - + + 

Структури 
організму 

огляд нв + - - - + + 

Освітня 
компетент-
ність 

Bristol COPD 
Knowledge 
Questionnaire 

нв + - - - - + 

Примітки: нв – не виявлено значення МКЗР; 1 – обстеження перед 

сеансом фізичної терапії; 2 – обстеження впродовж сеансу фізичної терапії; 3 

– обстеження після сеансу фізичної терапії; 4 – етапне обстеження; * – 

інтегральне оцінювання кількох груп індикаторів; (+) – використання, якщо є 

матеріально-технічні можливості провести таке дослідження; (?) – 

застосовувати за умови відсутності протипоказань, зважаючи на перебіг 

захворювання. 

 

За умови, що програма ФТ розрахована на тривалий період, доцільно 

під час етапних обстежень визначати такі показники, які не змінюються 

швидко, однак через певний час можуть свідчити про ефективність втручання 

та вказувати на напрям змін стану пацієнта (див. табл. 4.10).  

Одним із критеріїв системи контролю є результативність ФТ та ЛР, яку 

варто оцінювати на основі динаміки та напряму змін досліджуваних 

показників та їх відповідності очікуваному результату. Для того щоб 

відслідкувати ці зміни та врахувати їхню клінічну значущість, доцільно брати 

до уваги величину мінімальної клінічно значущу різниці (МКЗР, MCID – 

minimal clinically important difference) (див. табл. 4.10).  
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Програми легеневої реабілітації є багатокомпонентними та 

мультидисциплінарними, що вимагає чіткої організації для забезпечення їх 

реалізації, зрозумілої взаємодії суб’єктів між собою та з об’єктами реабілітації, 

ефективних і ненадмірних процедур оцінювання та моніторингу стану 

пацієнтів до, упродовж та після реабілітації, механізмів корекції 

реабілітаційних втручань. Однак поряд із значною кількістю клінічних 

настанов, систематичних оглядів та рандомізованих клінічних досліджень, 

присвячених описові компонентів легеневої реабілітації та їх змісту, аналізу їх 

ефективності, систему контролю в організації легеневої реабілітації загалом та 

у фізичній терапії зокрема не описано. 

Одним із перших кроків для обґрунтування системи контролю 

легеневої реабілітації було визначення переліку індикаторів та вимірників, які 

можуть бути критеріями введення пацієнтів для участі у програмі ЛР, 

слугувати для попереднього та підсумкового оцінювання, маркерами 

ефективності у поточному контролі.  

Вибір переліку індикаторів та вимірників, доцільних для використання 

в системі контролю, здійснено на основі аналізу клінічних настанов із ЛР та 

менеджменту пацієнтів із ХОЗЛ, рандомізованих клінічних досліджень, що 

ввійшли у провідні систематичні огляди групи Cochrane та присвячені 

реабілітації і фізичній терапії пацієнтів із ХОЗЛ. 

Ураховуючи рекомендації клінічної настанови Глобальної ініціативи 

для хронічного обструктивного захворювання легень (GOLD, 2019) [337], 

доступність методів дослідження та необхідні для них час та матеріально-

технічне забезпечення, частоту їх використання у рандомізованих клінічних 

дослідженнях, виокремлено 5 груп індикаторів. Також за результатами цього 

аналізу було дібрано вимірники для попереднього та підсумкового етапів 

контролю, їх поділено на основні та додаткові (альтернативні), залежно від 

того, наскільки часто їх використовували як метод дослідження. 

Добір індикаторів та вимірників для поточного моніторингу слід 

проводити з урахуванням таких принципів: чутливість (дають змогу 
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відслідкувати найменші зміни в стані пацієнта), простота (не є складними ні 

для пацієнта, ні для фізичного терапевта), інформативність (надають необхідні 

дані для корекції реабілітаційного втручання), відсутність тренувального 

ефекту. Такими методиками можуть бути SGRQ, CRQ, HADS, mMRC, САТ, 

CCQ, ISWT, ESWT, ЕГК, вимірювання сили м’язів, ЧД, ЧСС, АТ, SpO2, 

спірометрія, проби Штанге і Генча. Зважаючи на патогенетичні зміни у разі 

ХОЗЛ та добір засобів фізичної терапії для їх корекції, вважаємо за доцільне 

використовувати під час обстеження такі методики, які їх ураховують. 

Зокрема, беручи до уваги зменшення дихальної екскурсії та збільшення 

залишкового об’єму легень, доцільно використовувати антропометричне 

вимірювання екскурсії грудної клітки (ЕГК) та окремо оцінювати екскурсію 

вдиху (ЕГКвдих) та видиху (ЕГКвидих).  

Оскільки Міністерство охорони здоров’я України не визначило 

нормативи, стандарти та критерії, за якими можна оцінювати ефективність 

проведеної реабілітації пацієнтів із ХОЗЛ, можливим розв’язанням цієї 

проблеми є використання критеріїв мінімальної клінічно значущої різниці. 

Саме оцінювання змін у даних з урахуванням МКЗР допомогло виявити 

клінічно значущі переваги одного втручання порівняно з іншим [407]. Проте 

цей підхід також не позбавлений недоліків, оскільки залежно від особливостей 

методики та способу розрахунку, МКЗР для того самого параметра може 

відрізнятися; також цю величину не визначено для кожного з вибраних 

індикаторів. Так, величина МКЗР для анкети SGRQ становить 4 бали [217, 

409]. Науковці (H. Alma et al.) вважають, що цей показник для пацієнтів із 

помірною і дуже складною ХОЗЛ під час ЛР становить 7 балів [138]. 

Аналогічні відмінності виявлено для анкети CAT – значення МКЗР становить 

1,6 бала [441] або 3 бали [138]. Середній МКЗР для оцінок кожного з чотирьох 

доменів CRQ становить 0,5 бала [217, 404]; для шкали HADS, за якою 

оцінюють рівень тривоги та депресії – 1,5 бала (близько 20 % різниці 

порівняно з попереднім обстеженням); для анкети CCQ – 0,4 бала [138, 441]. 

Мінімально клінічно значуща різниця для показника пройденої дистанції 
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(6MWD) під час виконання 6MWT становить 54–80 м [217], проте у разі 

роботи з пацієнтами з важким перебігом ХОЗЛ вона є 26 ± 2 м [601]. Водночас 

погіршення результатів тесту порівняно з початковими обстеженнями в 

пацієнтів із ХОЗЛ на більше ніж 30 м пов’язане з підвищеним ризику смерті. 

Так, учені (M. Cazzola et al.) [217] визначили рекомендований для ОФВ1 

діапазон 100–140 мл, проте за даними інших дослідників (D.A. Redelmeier et 

al. та J.F. Donohue) [280, 618] різницю 4 % (100–112 мл) порівняно з першим 

обстеженням можна вважати клінічно значущою. Труднощі існують в 

інтерпретації МКЗР для частоти загострень, достатньо орієнтовним можна 

вважати діапазон 20–15 %, розрахований шляхом зіставлення з результатами 

опитувальника SGRQ [208]. Невизначеними або недостатньо перевіреним є 

значення МКЗР для шкали mMRC [404], м’язової сили кінцівок [441]. 

Серед дослідників та лідерів застосування МКФ у практиці 

популярною є ідея добору методів дослідження для оцінювання кожної з 

категорій МКФ [52, 201]. На сьогодні наявні поодинокі дослідження, 

присвячені добору валідних методів для оцінювання деяких категорій 

Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та 

здоров’я. 

 

 

4.5. Валідація інструмента оцінювання рівня знань 

про захворювання у пацієнтів із ХОЗЛ 

 

Небезпеку ХОЗЛ посилюють висока вартість лікування, втрата 

працездатності пацієнта через прогресування захворювання, на сьогодні 

постійно зростає запит на вдосконалення медичної терапії і реабілітації 

пацієнта. Утім, складність терапії та контролю за захворюванням полягає в 

тому, що під час ХОЗЛ постійно виникають загострення, патологічні зміни, 

характерним також є розвиток супутніх патологій. Контроль за 

захворюванням вимагає активного залучення пацієнта, підвищення рівня його 
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обізнаності про власне захворювання, укладання освітнього компонента 

реабілітаційної програми таким чином, щоб заповнити прогалини у знаннях. 

Зв’язок знань пацієнта про своє захворювання із результатами 

лікування та реабілітації вивчено щодо багатьох хронічних захворювань. 

Доведено, що освіта для пацієнтів із хронічними захворюваннями є 

надзвичайно важливим компонентом лікування та реабілітації [140, 246], 

високий рівень грамотності пацієнта щодо свого захворювання зменшує 

рівень тривоги та депресії [800], поліпшує якість життя та підвищує рівень 

самоефективності. Натомість низька прихильність до лікування та низький 

рівень мотивації дотримуватися рекомендованого режиму лікування є часто 

наслідком низької інформованості пацієнта про особливості захворювання, 

прогноз за відсутності лікування, про механізми дії призначених препаратів і 

відмінності між базисною терапією і лікуванням «за потребою», а також 

нерозуміння необхідності тривалої (довічної) терапії, страху розвитку 

побічних ефектів терапії і залежності від медичних препаратів, високої 

вартості лікування та неготовності хворого змінити спосіб життя (наприклад, 

припинити курити) [722]. 

Навчання українського пацієнта з ХОЗЛ повинно бути невід’ємним 

компонентом легеневої реабілітації, що відповідає міжнародним підходам та 

стандартам [687]. Відповідно у разі низької інформованості пацієнта щодо 

свого стану, освітній компонент у реабілітації стає обов’язковим та повинен 

містити інформацію про самоконтроль, запобігання та лікування загострень. 

Стратегії самоменеджменту в освіті пацієнтів із ХОЗЛ сприяють підвищенню 

самоефективності (тобто впевненості в успішному керуванні своїм здоров’ям) 

за рахунок підвищення необхідних знань та навичок пацієнтів [165]. 

Оцінювання рівня знань пацієнта, рівня його грамотності про захворювання є 

одним із важливих етапів роботи з особами з ХОЗЛ; ці кроки здійснюють до 

програми легеневої реабілітації та після її завершення [729]. На сьогодні в 

міжнародній практиці легеневої реабілітації використовують Bristol COPD 

Knowledge Questionnaire (BCKQ) [728], який володіє високою надійністю й 
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чутливістю та дає змогу відслідковувати зміни у рівні грамотності пацієнта. 

Цей інструмент, а також подібні до нього аналоги [135], що мають доведену 

ефективність та які використовують у різних країнах світу, є недоступним для 

українського пацієнта, що суттєво обмежує деякі етапи реабілітації пацієнта, 

не дозволяє зрозуміти стан проблеми з рівнем грамотності, прослідкувати 

прогрес у реабілітації, порівняти ефективність реабілітаційних програм інших 

країн світу тощо. Відповідно основним завданням цього дослідженням було 

вивчити рівень знань українського пацієнта щодо хронічного обструктивного 

захворювання легень та чинників, що зумовлюють та впливають на цей 

показник, з використанням валідованого інструмента. 

Ураховуючи широке застосування Bristol COPD Knowledge 

Questionnaire (BCKQ) у дослідженнях, присвячених ХОЗЛ, адаптація, 

переклад та валідація його українськомовної версії стали важливим кроком 

для забезпечення необхідними оцінювальними інструментами процесу 

реабілітації пацієнтів із ХОЗЛ. 

Процес валідації відбувався 4 етапами, упродовж яких було отримано 

важливі результати щодо рівня знань українських пацієнтів із ХОЗЛ про їх 

захворювання. 

Зокрема, відсоток правильних та неправильних відповідей на кожне 

запитання субшкал Брістольського опитувальника для оцінювання рівня знань 

про ХОЗЛ© наведено в табл. 4.11. 

Найбільше правильних відповідей було дано у субшкалі «Симптоми» 

(56,10 %), зокрема на питання, що стосується наявності свистів у легенях у разі 

ХОЗЛ. У середньому половина респондентів відповідало правильно на 

питання субшкал «Мокрота» (54,63 % осіб), «Етіологія» (53,17 % осіб) та 

«Куріння» (51,35 % осіб). 
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Таблиця 4.11 

Відсоток учасників, які правильно відповіли на 65 запитань 

тринадцяти субшкал 

Субшкала / 
відповіді респондентів 

(n=41) 

Питання 

а б в г д 

у 
середньо-

му % 
правиль-

них 
відповідей 

(поряд-
ковий 

номер***) 
1. Діагноз ХОЗЛ 
правильна відповідь, n (%) 
неправильна відповідь, n (%) 

 
7 (17, 07) 
34 (82,93) 

 
25 (60,98) 
16 (39,02) 

 
24 (58,54) 
17 (41,46) 

 
2 (4,88) 
39 (95,12) 

 
7 (17,7) 
34 (82,93) 

31,83 (9) 

2. Етіологія 
правильна відповідь, n (%) 
неправильна відповідь, n (%) 

 
24 (58,54) 
17 (41,46) 

 
28 (68,29) 
13 (31,71) 

 
22 (53,66) 
19 (46,34) 

 
19 (46,34) 
28 (68,29) 

 
16 (39,02) 
25 (60,98) 

53,17 (3) 

3. Симптоми 
правильна відповідь, n (%) 
неправильна відповідь, n (%) 

 
19 (46,34) 
28 (68,29) 

 
32 (78,05) 
9 (21,95) 

 
34 (82,93) 
7 (17,7) 

 
16 (39,02) 
25 (60,98) 

 
14 (34,15) 
27 (65,85) 

56,10 (1) 

4. Задишка 
правильна відповідь, n (%) 
неправильна відповідь, n (%) 

 
9 (21,95) 
32 (78,05) 

 
18 (43,9) 
23 (56,1) 

 
2 (4,88)** 
39 (95,12) 

 
32 (78,05) 
9 (21,95) 

28 (68,29) 
13 (31,71) 

43,41 (5) 

5. Мокрота 
правильна відповідь, n (%) 
неправильна відповідь, n (%) 

 
23 (56,1) 
18 (43,9) 

 
16 (39,02) 
25 (60,98) 

 
32 (78,05) 
9 (21,95) 

 
11 (26,83) 
30 (73,17) 

 
30 (73,13) 
11 (26,83) 

54,63 (2) 

6. Інфекції 
правильна відповідь, n (%) 
неправильна відповідь, n (%) 

 
14 (34,15) 
27 (65,85) 

 
26 (63,42) 
15 (36,59) 

 
20 (48,78) 
21 (51,22) 

 
16 (39,02) 
25 (60,98) 

 
7 (17,7) 
34 (82,93) 

40,61 (7) 

7. Фізичні вправи 
правильна відповідь, n (%) 
неправильна відповідь, n (%) 

 
12 (29,27) 
29 (70,73) 

 
18 (43,9) 
23 (56,1) 

 
16 (39,02) 
25 (60,98) 

29 (70,73) 
12 (29,27) 

3 (7,32)** 
38 (92,68) 

38,05 (8) 

8. Куріння 
правильна відповідь, n (%) 
неправильна відповідь, n (%) 

35 
(85,37)* 
6 (14,63) 

37 
(90,24)* 
4 (9,76) 

 
25 (60,98) 
16 (39,02) 

1 (2,44)** 
40 (97,56) 

 
7 (17,7) 
34 (82,93) 

51,35 (4) 

9. Вакцинація 
правильна відповідь, n (%) 
неправильна відповідь, n (%) 

18 (43,9) 
23 (56,1) 

 
12 (29,27) 
29 (70,73) 

 
16 (39,02) 
25 (60,98) 

 
11 (26,83) 
30 (73,17) 

3 (7,32) 
38 (92,68) 

29,27 (10) 

10. Бронхолітичні засоби 
для інгаляцій 
правильна відповідь, n (%) 
неправильна відповідь, n (%) 

3 (7,32)** 
38 (92,68) 

 
 
16 (39,02) 
25 (60,98) 

3 (7,32)** 
38 (92,68) 

 
11 (26,83) 
30 (73,17) 

 
12 (29,27) 
29 (70,73) 

21,95 (11) 

11. Антибіотики 
правильна відповідь, n (%) 
неправильна відповідь, n (%) 

 
9 (21,95) 
32 (78,05) 

29 (70,73) 
12 (29,27) 

 
9 (21,95) 
32 (78,05) 

4 (9,76)** 
37 (90,24) 

33 (80,49) 
8 (19,51) 

40,98 (6) 

12. Оральні стероїди 
правильна відповідь, n (%) 
неправильна відповідь, n (%) 

 
9 (21,95) 
32 (78,05) 

6 (14,63) 
35 (85,37) 

 
7 (17,7) 
34 (82,93) 

13 (31,71) 
28 (68,29) 

10 (24,39) 
31 (75,61) 

22,08 (12) 

13. Інгалювання стероїдних 
препаратів 
правильна відповідь, n (%) 
неправильна відповідь, n (%) 

 
 
7 (17,7) 
34 (82,93) 

4 (9,76)** 
37 (90,24) 

8 (19,51) 
33 (80,49) 

4 (9,76)** 
37 (90,24) 

0 (0)** 
41 (100) 

11,35 (13) 

Примітки: * – питання, на які дало правильну відповідь 80 % і більше 

опитаних; ** – позначено питання, на які дало правильну відповідь 10 % і 
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менше опитаних; порядковий номер – ранжування шкал у порядку від тієї, де 

є найбільше правильних відповідей (перше місце) до найменше правильних 

відповідей (тринадцяте місце). 

 

На 9 із 65 питань опитувальника правильно відповіли ≥10 % 

респондентів. Серед пацієнтів 95,12 % вважають задишку ознакою зниження 

рівня кисню; лише 7,32 % осіб розуміють, що задишка не є причиною не 

займатися фізичними вправами. Найменшу кількість правильних відповідей 

було дано на питання «Припинення куріння зазвичай сприяє поліпшенню 

функції легень» (1 особа) та «Інгаляційні стероїди поліпшують функцію 

легень під час ХОЗЛ» (жодної правильної відповіді). 

Найменшу кількість правильних відповідей пацієнти давали на 

запитання тих підшкал, які стосувалися медикаментозного лікування. У трьох 

питаннях підшкали «Інгалювання стероїдних препаратів» відсоток 

правильних відповідей був нижче за 10 %. Тематичні підрозділи «Оральні 

стероїди» та «Бронхолітичні засоби для інгаляцій» також мали низький 

відсоток правильних відповідей (у середньому 22,08 % та 21,95 %, 

відповідно). 

За результатами оцінювання відповідей за кожною окремою 

субшкалою (див. табл. 4.12) виявлено, що найнижчий рівень знань (1 бал із 5 

можливих) у пацієнтів був за тематичними підрозділами «Інгалювання 

стероїдних препаратів», «Бронхолітичні засоби для інгаляцій» та «Оральні 

стероїди».  

Найвищий рівень знань виявлено щодо тематичних підрозділів 

«Симптоми», «Мокрота», «Етіологія» та «Куріння», хоча жодному із них 

середній показник не перевищував 3 бали.  

Середня загальна сума балів за BCKQ становила 24,55±1,53 бала. 
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Таблиця 4.12 

Рівень знань пацієнтів із ХОЗЛ про своє захворювання 

Субшкала 
Результат 

(M±SD), бали 
Me, 
бали 

Range (Min–
Max), бали 

1. Діагноз ХОЗЛ 1,58±0,17 2 0,00–4,00 
2. Етіологія 2,60±0,23 3 0,00–5,00 
3. Симптоми 2,78±0,19 3 0,00–5,00 
4. Задишка 2,18±0,16 2 0,00–4,00 
5. Мокрота 2,73±0,21 3 0,00–5,00 
6. Інфекції 2,00±0,2 2 0,00–5,00 
7. Фізичні вправи 1,90±0,21 2 0,00–4,00 
8. Куріння 2,55±0,16 3 0,00–4,00 
9. Вакцинація 1,43±0,2 1 0,00–4,00 
10. Бронхолітичні засоби 
для інгаляцій 

1,13±0,2 1 0,00–4,00 

11. Антибіотики 2,00±0,19 2 0,00–4,00 
12. Оральні стероїди 1,13±0,19 1 0,00–4,00 
13. Інгалювання 
стероїдних препаратів 

0,58±0,15 0 0,00–4,00 

Загальна сума балів 24,71±9,62 25,00 0,0–45,00 
 
Соціодемографічні дані учасників, фізіологічний та психологічний 

стан пацієнтів та їх зв’язок з рівнем грамотності щодо ХОЗЛ. Середній вік 

учасників становив 59,05±13,09 роки, жінок було 53,66 % (див. табл. 4.13). 

Вищий ніж середній рівень освіти мали 65,85 % осіб. Більша частина пацієнтів 

(58,54 %) ніколи не мала досвіду співпраці із фізичним терапевтом. Практично 

усі пацієнти (85,37 %) вважають себе фізично активними в житті та побуті. 

Хворіють 5 і більше років 63,42 % учасників; більше ніж половина (58,54 %) 

мають загострення ХОЗЛ два і більше разів на рік. З шкідливих звичок 

досліджувані повідомляли лише про куріння. Зокрема, 26,83 % повідомили, 

що є активними курцями на час проведення дослідження. 

Маса тіла практично половини обстежуваних була в межах норми 

(18,5–24,9 у. о.), у 31,71 % індекс маси тіла був більшим за норму (25 у. о.) 

(див. табл. 4.14). Дані спірометричного дослідження відповідали критеріям 

діагнозу. Об’єм форсованого видиху за першу секунду (ОФВ1) становив у 

середньому 64,52% від належної величини, форсована життєва ємність легень 



252 
 
(ФЖЄЛ) – 69,67±17,26 % належної величини. Показник SpO2 був у межах 

норми.  

Середнє значення показника рівня задишки за опитувальником mMRC 

було у допустимих межах (до 2 балів).  

За шкалою Борга пацієнти оцінювали рівень своєї задишки на рівні від 

«дещо сильної» до «сильної» (4,44±2,42 бала). 

Оцінювання симптомів із використанням шкали CCQ виявило 

наявність виражених симптомів ХОЗЛ у більшості пацієнтів (індекс CCQ 

становив 2,49±1,28 бала).  

Таблиця 4.13 

Соціально-демографічні фактори, пов’язані з результатами оцінювання 

за опитувальником BCKQ  

Фактор 
Кількість 
осіб, n (%) 

Загальна оцінка за BCKQ 
M±SD, бали Коефіцієнт 95 % CI p 

Вік   -0,557 -1,041; 0,086 0,086 
Стать:   -0,286 -18,082; 7,281 0,355 

чоловіки 18 (43,90) 23,21±11,39    
жінки 22 (53,66) 26,0±7,83    

Освіта:   0,074 -3,654; 5,359 0,674 
вища 15 (36,59) 26,53±11,92    
середня спеціальна 12 (29,27) 23,75±6,05    
середня 14 (34,15) 23,57±9,73    

Професійна зайнятість:   -0,363 -16,538; 2,939 0,146 
працює 20 (48,78) 25,10±10,93    
не працює 21 (51,22) 24,33±8,44    

Сімейний стан:   -0,316 -26,084; 11,678 0,405 
одружений / заміжня 31 (75,61) 25,71±9,14    
не одружений / не 
заміжня 

10 (24,39) 21,60±10,90    

Наявність дітей:   0,204 -10,233; 23,491 0,391 
є діти 36 (87,80) 25,64±9,07    
немає дітей 5 (12,20) 18,00±11,90    

Фізична активність:   -0,174 -14,817; 5,776 0,341 
вважаю себе фізично 
активними 

35 (85,37) 24,54±8,76    

не вважаю себе 
фізично активними  

6 (14,63) 25,66±14,71    

Шкідливі звички:   0,021 -5,722; 6,214 0,927 
немає 28 (68,29) 25,78±9,70    
колишній курець 2 (4,88) 23,86±9,65    
курець 11 (26,83) 23,00±10,03    
інше 0 (0) –    
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Продовження табл. 4.13 

Фактор 
Кількість 
осіб, n (%) 

Загальна оцінка за BCKQ 
M±SD, бали Коефіцієнт 95 % CI p 

Тривалість 
захворювання, M±SD, 
роки 

 10,05±1,4 -0,114 -0,077; 0,055 0,048 

≤1 року; 6 (14,63) 13,83±8,75    
1–5 років 9 (21,95) 23,89±8,92    
5–10 років 10 (24,39) 25,00±12,94    
≥10 років 16 (39,02) 30,06±15,02    

Досвід співпраці із 
фізичним терапевтом 
/ реабілітологом: 

  0,198 -4,957; 9,580 0,484 

є досвід співпраці 8 (19,51) 25,88±9,48    
немає досвіду 
співпраці 

24 (58,54) 24,71±8,42    

масаж 7 (17,07) 24,38±8,20    
був на санаторно-
курортному лікув. 

2 (4,88) 24,68±6,20    

Кількість загострень:   0,169 -2,216; 4,467 0,460 
<1 рази на рік 2 (4,88) 28,33±8,14    
1 раз на рік 14 (34,15) 20,36±12,06    
2 рази на рік 10 (24,39) 28,30±9,66    
3 рази на рік 7 (17,07) 23,43±2,76    
4 рази на рік 2 (4,88) 31,00±7,50    
>4 рази на рік 6 (14,63) 27,50±7,23    

 

Середні значення показників тривоги і депресії вказують на відсутність 

достовірно виражених симптомів депресії та тривоги. Показник тривоги був 

6,83±3,82 бала, депресії – 6,58±3,06 бала. 

Табл. 4.13 та 4.14 відображають середнє значення та SD загального 

балу BCKQ й коефіцієнти регресії, що пояснюють вплив соціодемографічних 

та клінічних характеристик на загальні бали BCKQ. Рівень знань залежить від 

таких факторів, як вік (95 % CI: -1,041 – 0,086, p=0,086), тривалість 

захворювання (95 % CI: -0,077 – 0,055, p=0,048), оцінка дихання та 

функціональні обмеження за шкалою CCQ (95 5 CI: -0,007 – 0,752, p=0,053) та 

показник депресії за HADS (95 % CI: від -4,257 до -0,085, p=0,043).  

Зважаючи на те, що кількість пацієнтів із ХОЗЛ постійно зростає і є 

гостра потреба забезпечити ефективне керування захворюванням, сучасний, 

валідний інструмент оцінювання – важлива вимога для фахівця охорони 

здоров’я. Наявність валідованого та адаптованого для українського населення 

опитувальника Bristol COPD knowledge questionnaire (BCKQ) є важливим 
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кроком у поліпшенні якості послуг реабілітації у разі респіраторних 

захворювань. 

Таблиця 4.14 

Фізіологічні та психологічні фактори, що пов’язані із загальною 

оцінкою за BCKQ 

Фактор Загальна оцінка за BCKQ 
Перелік 

факторів 
M±SD M±SD, бали Коефіцієнт 95% CI p 

ІМТ (M±SD), у. о. 23,19±0,79  -0,078 -1,102; 0,804 0,728 
дефіцит маси 
тіла, n (%) 

9 (21,95) 21,33±9,64 
   

маса тіла у 
межах норми, 
n (%) 

19 (46,34) 25,00±10,16 
   

надмірна маса 
тіла, n (%) 

8 (19,51) 27,86±8,32 
   

ожиріння, n 
(%) 

5 (12,20) 25,00±11,25 
   

фЖЄЛ, % 69,67±17,26 24,71±9,62 0,192 -0,729; 0,932 0,786 
ОФВ1, % 64,52±21,94 -0,287 -1,119; 0,872 0,782 
SpO2, % 95,76±2,67 -0,432 -3,655; 0,616 0,140 
ЧД, 
рухів/хвилину 

20,71±4,96 -0,001 -0,890; 0,887 0,997 

ЧСС, beats/min 76,31±1,88 0,344 -0,188; 0,732 0,210 
mMRC, бали 1,98±1,15 -0,195 -9,613; 6,020 0,611 
шкала задишки 
Борга, бали 

4,44±2,42 0,477 -1,273; 4,981 0,209 

CCQ, бали 24,85±12,96 0,506 -0,007; 0,752 0,053 
HADS:     

тривога, бали 6,83±3,82 0,190 -1,180; 2,156 0,519 
депресія, бали 6,58±3,06 -0,655 -4,257; -0,085 0,043 

Примітки: ІМТ – індекс маси тіла; фЖЄЛ – форсована життєва ємність 

легень; ОФВ1 – об’єм повітря за першу секунду форсованого видиху; mMRC 

– модифікована шкала оцінювання задишки Британської медичної дослідної 

ради; ЧД – частота дихання; ЧСС – частота серцевих скорочень; HADS – 

госпітальна шкала тривоги і депресії; CCQ – клінічна анкета відносно 

хронічного обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ). 

 

Використання BCKQ дасть змогу не тільки окреслювати прогалини у 

знаннях пацієнтів та обґрунтовано добирати тематичне наповнення освітнього 

компонента програм легеневої реабілітації. Доведено, що рівень знань про 

хворобу опікунів та близьких осіб із ХОЗЛ, фізичних терапевтів, медичних 
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працівників корелює із ефективністю освітнього компонента легеневої 

реабілітації для пацієнтів [537].  

 

Висновки до розділу 4. 

 

1. Більшість рекомендацій щодо використання методів дослідження 

пацієнтів із ХОЗЛ обґрунтовано для діагностування, прогнозування і вибору 

стратегії медикаментозного лікування та проведення кисневої терапії. Під час 

аналізу клінічних настанов виокремлено групи методів 

дослідження / показників, які рекомендовано оцінювати в пацієнтів із ХОЗЛ 

на етапах діагностики, відбору учасників програми легеневої реабілітації, 

прогнозування, вибору стратегії та оцінювання її ефективності. 

2. Запропоновано оцінювання пацієнтів із ХОЗЛ за такими групами 

індикаторів: 1) якість життя та його компоненти, прояви симптомів 

захворювання; 2) рівень фізичної працездатності та витривалості, рухова 

сфера; 3) стан кардіореспіраторної системи; 4) інтегральні показники; 5) 

показники госпіталізації, загострень і смертності; 6) показники 

інформованості, грамотності й освіченості пацієнтів. 

3. Жоден окремий метод дослідження не може відобразити 

різноманіття патогенетичних проявів ХОЗЛ або відповідно описати характер 

чи важкість захворювання, дати інформацію про ефективність фізичної 

терапії. Для всебічного реабілітаційного оцінювання пацієнтів із ХОЗЛ 

доцільно застосовувати хоча б по одному із методів дослідження з кожної 

виокремленої групи. Існує незбіг між рекомендованими ініціативою GOLD 

(2017) методами дослідження пацієнтів та тими, які найчастіше 

використовують для досліджень впливу легеневої реабілітації під час ХОЗЛ. 

Зокрема, серед методів комплексного оцінювання прояву симптоматики 

рекомендовано використовувати COPD Assessment Test (CATTM) та COPD 

Control Questionnaire (The CCQ©). 
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4. Міжнародна класифікація функціональності, обмежень 

життєдіяльності та здоров’я дає змогу уніфікувати процес оцінювання рівня 

функціонування. Громіздкість основної версії МКФ сприяла виокремленню 

двох основних підходів для її застосування у процесі фізичної терапії. Досвід 

використання опитувальника WHODAS 2.0 та базових наборів категорій МКФ 

для обструктивних захворювань легень ще тільки нагромаджуються. Наявні 

дослідження дали змогу виокремити основні обмеження обох підходів. Так, 

WHODAS 2.0 не дає можливості оцінити рівень функціонування вище за 

оцінку відсутності порушення. Це може обмежити можливість оцінити 

ефективність реабілітаційного втручання. Основним недоліком базових 

наборів МКФ для обструктивних захворювань легень є обмеження переліку 

категорій, які оцінюють, і можливість порушень у категоріях, які виходять за 

рамки базового набору. 

5. Система контролю в межах компетенції фахівця фізичної терапії 

передбачає проведення реабілітаційного обстеження (попередній контроль), 

моніторингу (поточний контроль) та завершального оцінювання визначених 

показників, дає змогу відслідковувати усі зміни в стані здоров’я та 

функціонуванні пацієнта, регулювати втручання та його інтенсивність, 

оцінювати як окремий сеанс фізичної терапії, так і результативність усієї 

програми. Відповідні вимірники та показники, якими можна оцінити наявність 

порушень функціонування за певною категорією МКФ та кваліфікувати рівень 

цих порушень і обмежень допомагають інтегрувати МКФ у процес 

реабілітації, забезпечити контроль не тільки за втіленням програм ЛР та 

фізичної терапії, але й оцінити ефективність системи реабілітаційної допомоги 

особам із ХОЗЛ у цілому. 

6. Рівень знань українських пацієнтів про хронічне обструктивне 

захворювання легень є низьким. Більший стаж захворювання не впливав на 

збільшення рівня знань. Поряд із цим пацієнти старшого віку мали нижчий 

рівень знань про своє захворювання. Впливу таких клінічних показників, як 
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індекс маси тіла, результати спірометрії, рівень вираженості задишки й 

симптомів захворювання на рівень знань не виявлено. 

7. Інструмент Bristol COPD Knowledge Questionnaire (BCKQ), для 

українськомовної версії якого проведено крос-культурну та лінгвістичну 

валідацію, володіє високим ступенем внутрішньої узгодженості, є зрозумілим 

для українського пацієнта.  

 

Основні наукові результати розділу опубліковано в працях автора 

[89, 90, 98, 723, 729]. 
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РОЗДІЛ 5 

МОДЕЛЬ ЛЕГЕНЕВОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ ОСІБ ІЗ ХОЗЛ 

 

 

5.1. Загальні принципи організації легеневої реабілітації для осіб із 

ХОЗЛ 

 

5.1.1. Фахове забезпечення легеневої реабілітації 

Легеневу реабілітацію спрямовано на поліпшення функціонального 

стану, зменшення задишки та загалом досягнення позитивних змін у якості 

життя пацієнтів із ХОЗЛ. Її організація та реалізація на високому рівні вимагає 

фахівців, які здатні тісно взаємодіяти один з одним (мультидисциплінарна 

команда) та компетентні у завданнях легеневої реабілітації, розуміють 

потреби пацієнта та орієнтовані на них. Отже, такі фахівці повинні мати 

сформовані загальні та спеціальні професійні компетентності [247].  

Загальними є такі компетентності: 

1. Уміння надавати пацієнт-орієнтовану допомогу. 

2. Уміння працювати у між- або/та мультидисциплінарній командах. 

3. Уміння провадити науково-доказову практику. 

4. Уміння поліпшувати якість послуг. 

5. Навички пошуку інформації, уміння використовувати клінічні дані 

[367]. 

Ця група компетентностей є важливою для всіх фахівців сфери охорони 

здоров’я, які працюють у легеневій реабілітації, і фактично є підґрунтям для 

формування спеціальних компетентностей. До групи спеціальних можна 

зарахувати такі компетентності [796] (табл. 5.1): 

1. Знати та володіти навичками оцінювання пацієнта та його 

менеджменту. 

2. Розуміти механізм розвитку задишки та володіти навичками 

оцінювання та керування нею. 
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3. Знати та володіти навичками оцінювання рівня кисню. 

4. Знати та володіти навичками провадження спільного 

самоменеджменту. 

5. Володіти знаннями та навичками управління прихильністю пацієнта. 

6. Володіти знаннями та навичками проведення спеціальної терапії 

(зокрема, фізичної терапії). 

7. Володіти знаннями про захворювання, які не пов’язані із ХОЗЛ. 

8. Володіти знаннями та навичками визначення фізичної працездатності 

та оцінювання рухової сфери. 

9. Володіти спеціальними знаннями та навичками організації, 

проведення фізичних вправ. 

10. Володіти спеціальними знаннями та навичками організації 

психосоціального менеджменту. 

11. Розуміти вплив куріння на ХОЗЛ та володіти навичками допомоги 

пацієнтові в подоланні цієї шкідливої звички. 

12. Вміти діяти в екстренних для пацієнта та персоналу програми 

ситуаціях. 

13. Володіти знаннями та навичками щодо заходів безпеки. 

Таблиця 5.1 

Спеціальні компетентності фахівців мультидисциплінарної команди 

легеневої реабілітації 

Спеціальні 
компетентності 

Зміст 

1. Знати та володіти 
навичками оцінювання 
пацієнта та його 
менеджмент 

Знати анатомію, фізіологію, патанатомію дихання основного та 
коморбідних захворювань, ризик їх загострення; оцінювати та 
методи обстеження. Розуміти потреби пацієнта та його 
готовності до зміни поведінки, аналізувати можливості, 
обмеження, протоколи, компоненти та втручання легеневої 
реабілітації 

2. Розуміти механізм 
розвитку задишки та 
володіти навичками 
оцінювання та керування 
нею 

Розуміти причини виникнення задишки, вміти оцінювати рівень 
задишки та вміти, розуміти різні стратегії зменшення прояву та 
керування задишкою та вміти застосовувати їх 
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Продовження табл. 5.1 

Спеціальні 
компетентності 

Зміст 

3. Знати та володіти 
навичками оцінювання 
рівня кисню 

Розуміти можливості та обмеження використання оксиметрів, 
уміти використовувати необхідне обладнання, розуміти 
механізм гіпоксемії, спричиненої фізичними вправами та 
активністю, розуміти засади кисневої терапії та вміти надати цю 
інформацію пацієнтові 

4. Знати та володіти 
навичками провадження 
спільного 
самоменеджменту 

Розуміти стратегії зміни поведінки, самоконтролю і вміти 
впроваджувати їх; уміти керувати загостреннями, регулювати 
фізичну активність та впроваджувати фізичні вправи 

5. Володіти знаннями та 
навичками керувати 
прихильністю пацієнта 

Уміти оцінити потребу в просвіті пацієнта, вміти мотивувати 
пацієнта припинити курити, контролювати масу тіла, 
дотримуватися достатнього рівня фізичної активності, 
принципів здорового харчування, рекомендацій щодо 
медикаментозного лікування 

6. Володіти знаннями та 
навичками проведення 
спеціального лікування 
(зокрема, фізичної терапії) 

Знати основні напрями медикаментозного лікування, їх впливу 
та можливих реакцій на них; особливості застосування втручань 
фізичної терапії для лікування симптомів захворювання 
(наприклад, виведення мокроти, дихальні техніки тощо) 

7. Володіти знаннями про 
захворювання, які не 
пов’язані із ХОЗЛ 

Знати та вміти забезпечити менеджмент захворювань 
кардіореспіраторної системи 

8. Володіти знаннями та 
навичками визначення 
фізичної працездатності та 
оцінювання рухової сфери 

Розуміти, вміти застосовувати згідно з протоколами та 
оцінювати результати основних клінічних тестів фізичної 
працездатності, витривалості та рухової сфери 

9. Володіти спеціальними 
знаннями та навичками 
організації, проведення 
фізичних вправ 

Знати фізіологію та патофізіологію фізичних вправ, особливості 
контролю за впливом фізичних вправ; уміти оцінити ознаки та 
симптоми нездатності витримувати фізичне навантаження; 
уміти розробити та впровадити індивідуальний план фізичних 
вправ 

10. Володіти спеціальними 
знаннями та навичками 
організації 
психосоціального 
менеджменту 

Розуміти вплив захворювання на психоемоційну сферу 
пацієнта, його соціальні стосунки та якість життя, когнітивні 
можливості, фінансове становище, уміти оцінити цей вплив та 
корегувати його 

11. Розуміти вплив куріння 
на ХОЗЛ та володіти 
навичками допомоги 
пацієнтові в подоланні цієї 
шкідливої звички 

Розуміти вплив куріння та пасивного куріння на функцію 
дихання під час хронічних захворюваннях дихання, уміти 
пояснити цю інформацію для пацієнта 

12. Уміти діяти в 
екстренних для пацієнта та 
персоналу програми 
ситуаціях 

Знати та вміти розпізнати критичні для пацієнта ознаки та 
симптоми, уміти діяти в критичних ситуаціях 

13. Володіти знаннями та 
навичками щодо заходів 
безпеки 

Розуміти та застосовувати заходи безпеки та заходи, що 
стосуються запобігання поширенню медикаментозно-
резистентних інфекцій 
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Не всі фахівці з ЛР мають повністю сформовані зазначені вище 

компетентності. Утім, потрібно прагнути сприяти формуванню та розвитку 

якнайбільшої кількості компетентностей в усіх фахівців, які беруть участь у 

реалізації програми ЛР. 

Основні фахівці, з яких складається міждисциплінарна команда 

легеневої реабілітації: 

 пульмонолог; 

 фізичний терапевт; 

 психолог; 

 лікар фізичної та реабілітаційної медицини (за наявності). 

Окрім того, за потреби рекомендовано залучати медсестру, дієтолога, 

ерготерапевта, логопеда, вузькоспеціалізованих фахівців (кардіолога, 

невропатолога, ортопеда тощо). 

 

5.1.2. Критерії залучення пацієнтів із ХОЗЛ до легеневої реабілітації 

Перед зарахуванням пацієнта до програми ЛР слід переконатися, що він 

відповідає основним критеріям залучення до ЛР та не має протипоказань 

(рис. 5.1). У різних клінічних настановах рекомендації щодо залучення 

пацієнтів у програми ЛР можуть дещо відрізнятися. Вважаємо, що вибір 

критеріїв введення до програми ЛР потрібно встановлювати на локальному 

(заклад, у якому впроваджено програму ЛР) або загальнодержавному рівнях з 

урахуванням матеріального, кадрового забезпечення та пропускної здатності 

закладів, що надають реабілітаційну допомогу. 

Згідно з уніфікованим клінічним протоколом первинної, вторинної 

(спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та 

медичної реабілітації (наказ МОЗ України №555 від 27 червня 2013 р.) для 

хронічного обструктивного захворювання легень передбачено низку заходів 

реабілітаційної допомоги відповідно до рівня надання медичної допомоги.  

Зокрема, на первинному рівні заходи / втручання, що стосуються фізичної 

терапії, містять: 
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 консультацію фізичного терапевта; 

 розроблення освітніх програми; 

 респіраторну фізіотерапію (діафрагмальне дихання, видихання 

через підтиснуті губи, технологію форсованого видиху, дренаж з 

мануальною перкусією); 

 навчання пацієнтів, які мають надмірне виділення харкотиння, 

правильного використання дихальних масок із позитивним тиском 

та дихальних тренажерів. 

На вторинному та третинному рівнях передбачено консультації фізичного 

терапевта та добір дихальної гімнастики. 

Ураховуючи наведене та можливість отримувати медичну й 

реабілітаційну допомогу на усіх рівнях без обмежень, залежно від ступеня 

важкості захворювання, доцільно, для того щоб ліпше організувати надання 

реабілітаційної допомоги, брати до уваги особливості періодів стабільного 

перебігу ХОЗЛ та загострення. Послідовність застосування програми 

легеневої реабілітації для пацієнтів із ХОЗЛ подано на рис. 5.1. 

 

Рис. 5.1. Алгоритм залучення осіб із ХОЗЛ до 

програми легеневої реабілітації 
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5.2. Імплементація МКФ у практику легеневої реабілітації 

 

Ураховуючи сучасну парадигму охорони здоров’я та фізичної терапії з 

їхнім фокусуванням на функціонуванні людини, її активності й участі [730], 

установлюючи реабілітаційний діагноз, слід використовувати Міжнародну 

класифікацію функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я. 

Використання Міжнародної класифікації функціонування, обмеження 

життєдіяльності та здоров’я у процесі реабілітації дає можливість уніфікувати 

фізичну терапію та легеневу реабілітацію [237] та надавати якісну 

реабілітаційну допомогу населенню України. 

Формулювання мети та завдань реабілітаційної програми з 

урахуванням запиту пацієнта та його обмежень на рівні активності, участі, 

впливу навколишнього середовища та персональних чинників дає змогу 

індивідуалізувати фізичну терапію.  

 

5.2.1. Реабілітаційний діагноз на основі МКФ 

Із визначення реабілітаційного діагнозу, який кодують категорії МКФ 

і який містить мету реабілітації загалом та завдання реабілітаційної програми, 

починається індивідуалізація фізичної терапії для кожного пацієнта. 

Реабілітаційні втручання для пацієнтів із хронічним обструктивним 

захворюванням легень (ХОЗЛ) мають бути обрані відповідно до 

реабілітаційного діагнозу – для якомога ефективнішого досягнення мети 

програми реабілітації, беручи до уваги оцінювання функцій і структур 

організму, активність та участь, чинники навколишнього середовища [388]. 

Процес імплементації МКФ в Україні загалом та в практику фізичної 

терапії зокрема саме розпочався. Офіційно МОЗ України затвердило переклад 

МКФ лише 23 травня 2018 року (наказ № 981) [53, 57]. Тож актуальним є 

впровадження МКФ у процес фізичної терапії пацієнтів із ХОЗЛ, зважаючи на 

сучасний світовий досвід. 
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Реабілітаційний діагноз – це список обмежень життєдіяльності 

пацієнта, сформульований у категоріях МКФ, що відображає всі актуальні 

аспекти функціонування пацієнта [52]. Визначення реабілітаційного діагнозу 

є першим етапом у процесі фізичної терапії пацієнтів із ХОЗЛ. 

Індивідуалізація реабілітаційного втручання відбувається тоді, коли ставлять 

реабілітаційний діагноз. На його підставі формують завдання та обирають 

стратегію реабілітації, оцінюють результативність реабілітаційного 

втручання. 

У реабілітаційному діагнозі враховано виявлені проблеми пацієнта, які 

впливають на його функціонування, сформульовані у категоріях МКФ. 

Реабілітаційний діагноз у системі фізичної терапії пацієнтів із ХОЗЛ 

необхідний для розв’язання таких завдань [117]: 

1. Визначити проблеми пацієнта, пов’язані зі здоров’ям. 

2. Описати аспекти діяльності пацієнта (активність і участь). 

3. Оцінити вплив довкілля і його зв’язок з діяльністю людини. 

4. Фіксувати результати фізичної терапії або програми легеневої 

реабілітації. 

5. Уніфікувати ведення документації для пацієнтів із ХОЗЛ. 

6. Встановити мету і завдання фізичної терапії. 

7. Фіксувати ефективність роботи членів між- або 

мультидисциплінарної команди, які брали участь у фізичній терапії або в 

програмі легеневої реабілітації. 

На підставі опитування, огляду, обстеження та оцінювання пацієнта 

[89, 98] фізичний терапевт у межах своєї компетенції складає список проблем, 

сформульованих у категоріях МКФ (рис. 5.2). Окрім формулювання проблем, 

належить кількісно проаналізувати прояви порушення або обмеження, а також 

роль середовища. 

Загалом детальна структура МКФ містить понад 1400 категорій [710]. 

Однак Американська асоціація фізичної терапії (American Physical Therapy 

Association, APTA) рекомендує застосовувати основний набір категорій МКФ 



265 
 
(ICF core set) у практиці фізичного терапевта [237]. Цей набір (Core Set) – 

короткий і гнучкий список категорій, що вказує на стан здоров’я і зручно 

описує найважливіші аспекти обмежень та втрату працездатності, пов’язані зі 

станом здоров’я або хворобою. Кожен основний набір категорій МКФ є 

результатом ґрунтовної роботи експертів, пацієнтів, аналізу доказів у 

літературі та емпіричних досліджень [294]. Для сприяння впровадження МКФ 

у клінічну практику, зокрема в роботу з пацієнтами з ХОЗЛ, розроблено набір 

категорій МКФ для хронічних обструктивних захворювань (ОЗЛ) [697]. 

 

Рис. 5.2. Процес встановлення реабілітаційного діагнозу в пацієнтів 

із хронічним обструктивним захворюванням легень 

 



266 
 

Використовувати зменшений список доменів у вигляді інструмента 

основного набору категорій МКФ для ОЗЛ [249] можна з певними 

обмеженнями [52, 90]. Однак допустимо для фізичного терапевта в клінічній 

роботі з пацієнтами з ХОЗЛ для встановлення реабілітаційного діагнозу 

ґрунтуватися на основному наборі категорій МКФ для ОЗЛ (див. рис. 5.2). 

Водночас треба пам’ятати про можливість використовувати категорії МКФ, 

які не увійшли до набору категорій МКФ для ОЗЛ. 

Якщо в офіційній версії МКФ відсутні ті проблеми і домени, які мають 

значення для функціонування пацієнта, допускається сформулювати 

проблему своїми словами і зарахувати її до розділу МКФ, що якнайбільше 

відповідає їй за змістом [52]. 

Комплексний основний набір категорій МКФ ОЗЛ складається з 71 

категорії, з 67 категорій другого рівня і 4 категорій третього рівня. Отже, з 71 

категорії МКФ цього набору 19 (27 %) – із компонентів «Функції організму», 

5 (7%) – із компонентів «Структури організму», 24 (34 %) – з «Активності та 

участі» і 23 (32 %) – з компонентів «Чинники навколишнього середовища» 

[697]. 

Використовуючи основний набір категорій МКФ ОЗЛ, можна 

впроваджувати таку модель менеджменту і ведення реабілітаційної 

документації, як Rehab-Cycle® [615]. Це сприяє комунікації між усіма 

фахівцями, причетними до реабілітації пацієнта, дає змогу уніфікувати 

документацію, оцінювати результативність та звітність. 

Згідно з моделлю Rehab-Cycle®, на першому етапі фахівець заповнює 

«Лист оцінювання МКФ», що показує рівень функціонування людини, 

зважаючи на всі компоненти функціонування, навколишні та контекстні 

чинники, які оцінюють пацієнт і фізичний терапевт. На цьому етапі 

заповнюють «Профіль категорій МКФ» і завдяки кваліфікаторові МКФ 

зазначають рівні порушення структури, функції, обмеження активності та 

участі, бар’єри довкілля та персональних факторів. Однак саме в «Листі 
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оцінювання МКФ» описують реабілітаційний діагноз і надалі це допомагає 

визначити категорії, які потребують окреслити завдання реабілітації. 

Особливості визначення реабілітаційного діагнозу за категоріями МКФ 

у межах легеневої реабілітації із використанням інструмента Rehab-Cycle® 

представлено на клінічному прикладі пацієнта В. із діагнозм ХОЗЛ (ІІІ 

ступінь), якому було призначено реабілітацію після загострення ХОЗЛ. 

Реабілітацію проведено на базі ПП «Центр фізичної терапії «Формула руху». 

Клінічні дані пацієнта: результати спірографії – ФЖЄЛ – 34 %, ОФВ1 – 

40 %, ПОШ – 77 %; частота дихання – 16 вд./хв; екскурсія грудної клітки – 

1 см; SpO2–96 %; рівень задишки за mMRC Dyspnea Scale [232, 369] – 2 бали; 

бочкоподібна форма грудної клітки.  

За допомогою основного набору категорій МКФ ОЗЛ (див. рис. 5.3), 

опитування та обстеження пацієнта заповнено «Лист оцінювання МКФ» (див. 

рис. 5.4). 

Пацієнт В. проводить активне професійне життя, втілює громадські 

проекти, є батьком 5 дітей, отож можливість бути працездатним та фізично 

активним є важливою для нього. У зв’язку з цим, у реабілітаційний діагноз 

було додано категорію, якої нема в основному наборі категорій МКФ ОЗЛ – 

*b4550 «Загальна фізична витривалість». 

Ураховуючи, що пацієнт В. має супутнє захворювання – цукровий 

діабет, було зазначено категорії МКФ, які стосувалися функцій метаболізму та 

ендокринної системи. 

Загалом визначено 29 категорій МКФ: 19 категорії з домену «Функції і 

структури організму», 5 категорій на рівні активності, 1 – на рівні участі, 4 з 

факторів навколишнього середовища. 
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Рис. 5.3. Основний набір категорій МКФ для обструктивних 

захворювань легень (на основі українського перекладу 

МКФ МОЗ України [822]) 
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Після визначення реабілітаційного діагнозу наступним етапом фізичної 

терапії є планування, на якому відбувається прогнозування результатів, 

формулювання SMART-завдань фізичної терапії та вибір реабілітаційних 

втручань. 

 

Рис. 5.4. Визначений реабілітаційний діагноз із використанням «Листа 

оцінювання МКФ»: * - позначено категорії, які не входять у основний набір 

категорій МКФ для обструктивних захворювань легень 

 

5.2.2. Первинне оцінювання та планування фізичної терапії пацієнтів із 

ХОЗЛ з використанням інструментів на основі МКФ 

Якщо підходи до документації на основі МКФ будуть адаптовані для 

фізичної терапії, зокрема для пацієнтів із ХОЗЛ, то клінічна допомога може 
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мати вигоду від використання документації за узгодженим стандартом [281]. 

Проаналізувавши сучасний західний досвід, доцільно розробити алгоритм 

застосування документів на основі МКФ у процесі фізичної терапії (ФТ) та 

легеневої реабілітації в Україні. 

Управління процесом реабілітації, розподіл завдань у роботі з 

пацієнтом здійснюють згідно з МКФ, яка є основі визначення реабілітаційного 

діагнозу. Установлення реабілітаційного діагнозу відбувається після того, як 

пацієнта обстежать спеціалісти між- або мультидисциплінарної команди 

(МДК), зокрема фізичний терапевт. 

Як і будь-який процес ФТ [21], у пацієнтів із ХОЗЛ він складається з 

таких компонентів (рис. 5.4): 

1. Реабілітаційне обстеження. 

2. Встановлення реабілітаційного діагнозу. 

3. Планування. 

4. Втручання (класифіковано з урахуванням класифікації ВООЗ – ICHI) 

[385]. 

5. Моніторинг. 

Компоненти процесу ФТ мають циклічний характер. 

Перший етап процесу фізичної терапії складається з реабілітаційного 

обстеження, за результатами якого встановлюють реабілітаційний діагноз, 

глобальну мету, програмну мету та завдання фізичної терапії. Мету та 

завдання фізичної терапії сформовано спільно з пацієнтом. Глобальною метою 

реабілітації переважно стає зменшення або ліквідація порушень функцій 

дихальної системи пацієнта, загальне підвищення рівня активності та участі, 

сповільнення прогресування захворювання, що поліпшить якість життя. 
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Рис. 5.5. Компоненти процесу легеневої реабілітації пацієнтів із ХОЗЛ з 

урахуванням МКФ 

 

Одним із зручних підходів застосування МКФ, що полегшує 

менеджмент реабілітаційного процесу, структурування, планування, 

організацію та ведення документації в процесі реабілітації і ФТ, є 

реабілітаційний цикл Rehab-Cycle® [380]. 

Такий підхід дає змогу всім залученим фахівцям координувати свої дії. 

Rehab-Cycle® був розроблений на основі трьох класифікацій 

Всесвітньої організації охорони здоров’я (ICD, ICF, ICHI) для керування 

реабілітацією [281], але його принципи можна застосувати до будь-якого 

процесу догляду [698]. 

Ключові елементи Rehab-Cycle®: 

1. Оцінювання (assesment). 

2. Призначення (assignment). 

3. Втручання (intervention). 

4. Аналіз (evaluation). 

Усі ці елементи логічно вписуються у циклічний процес фізичної 

терапії (див. рис. 5.4). 
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Для кожного з цих елементів передбачено документацію (інструменти), 

яку мають заповнювати фахівці в межах своєї компетенції [281] (див. рис. 5.6). 

 
Рис. 5.6. Ключові елементи та документація реабілітаційного циклу 

(Rehab-Cycle®) 

 

Використання цих інструментів сприяє міждисциплінарному 

спілкуванню, оскільки вимагає від фахівців реабілітації обговорювати та 

визначати таке: 

- загальний стан здоров’я та реабілітаційний діагноз людини на початку 

реабілітації (лист оцінювання МКФ, ICF Assessment Sheet); 

- взаємний рейтинг для кожної категорії МКФ та спільні мету й 

завдання (профіль категорій МКФ, ICF Categorical Profile); 

- відповідні втручання та розподіл обов’язків щодо їх проведення 

(таблиця втручань МКФ, ICF Intervention Sheet); 

- досягнення мети (аналітичний дисплей МКФ, ICF Evaluation Display). 

«Профіль категорій МКФ» є основним джерелом інформації для 

реабілітаційної команди та фізичного терапевта щодо планування втручання. 

У роботі з пацієнтами з ХОЗЛ фізичний терапевт може оперувати 

основним набором категорій МКФ для обструктивних захворювань легень 

(ICF Core Set for Chronic Obstructive Pulmonary Diseases) [697], за потреби 

додаючи необхідні категорії зі всієї класифікації. 

«Профіль категорій МКФ» – це візуальне зображення рівня 

функціонування людини в момент оцінювання (додаток З). Він полегшує 
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ідентифікацію завдань втручання, пов’язаних із глобальною метою та 

програмною метою. 

Завершуючи заповнення профілю категорій МКФ за участю пацієнта, 

слід визначити завдання, пов’язуючи їх із категоріями МКФ. 

Для фізичного терапевта категорія МКФ стає завданням програми, 

якщо вона є проблемною та значущою для пацієнта. Категорію позначають 

використовуючи коди, щоб ілюструвати її відношення до відповідних мети та 

завдань. Ці коди відображаються у стовпці з написом «М / З» (мета / завдання): 

• ГМ – глобальна мета – це найвищий рівень мети, яку людина прагне 

досягти й очікує як передбачуваний результат після успішного завершення 

реабілітації; 

• ПМ – програмна мета фізичної терапії; є проміжною метою, яку 

пацієнт прагне досягти в кінці конкретної програми реабілітації (найближчий 

аналог – довготермінова ціль); 

• «1», «2» та «3» стосуються завдань; завдання – це короткострокове 

завдання, яке людина і фізичний терапевт прагнуть реалізувати (найближчий 

аналог – короткотермінова ціль). Кілька завдань є «кроками» для досягнення 

відповідної мети програми фізичної терапії та глобальної мети реабілітації. 

Для того щоб оцінити, чи досягнуто мети, орієнтовний результат для 

кожної цільової категорії МКФ має бути встановлено за допомогою 

кваліфікаторів МКФ (табл. 5.2) у стовпчику «ОР» (очікуваний результат). 

Розглянемо варіант заповнення «Профілю категорій МКФ» на 

клінічному прикладі (див. додаток З), пацієнта В. з діагнозом ХОЗЛ (ІІІ 

ступінь). 
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Таблиця 5.2 

Загальні кваліфікатори МКФ 

Функція / Структура / Активність і участь 
0  ВІДСУТНІ порушення (немає, відсутні, незначні...) 
1  СЛАБКІ порушення (легкі, не значні,...)  
2  ПОМІРНІ порушення (середні, значні,...) 
3  ТЯЖКІ порушення (значні, інтенсивні,...)  
4  ПОВНІ порушення (тяжкі, абсолютні, тотальні)  

04% 
524% 
2549% 
5095% 
96100% 

Чинники навколишнього середовища 
0 = ВІДСУТНІ бар’єри 
1 = СЛАБКІ бар’єри 
2 = ПОМІРНІ бар’єри 
3 = ТЯЖКІ бар’єри 
4 = ПОВНІ бар’єри 

04 
524% 
2549% 
5095% 
96100% 

+0 = ВІДСУТНІ чинники, що полегшують 
+1 = СЛАБКІ чинники, що полегшують 
+2 = ПОМІРНІ чинники, що полегшують 
+3 = ТЯЖКІ чинники, що полегшують 
+4 = ПОВНІ чинники, що полегшують 

 
За результатами опитування, огляду та обстеження пацієнта, 

використовуючи категорії МКФ, заповнено «Лист оцінювання МКФ» та 

«Профіль категорій МКФ». Кожну визначену категорію МКФ оцінено за 

допомогою кваліфікатора. Для пацієнта В. відібрано 28 категорій МКФ, які 

потребують реабілітаційного втручання. З домену «Функції і структури 

організму» обрано 19 категорій, на рівні активності – 4 категорії, на рівні 

участі – одну категорію, із чинників навколишнього середовища – 4 категорії. 

Наступний кроком стало формулювання глобальної мети, програмної 

мети та завдань програми фізичної терапії. Ураховуючи бачення пацієнта 

щодо реабілітації та її результатів, глобальною метою визначено «Не 

допустити погіршення функції дихання, підтримати наявну якість життя, 

поліпшити та підтримати функціональні показники організму». 

Програмну мету «Поліпшити функцію зовнішнього дихання і фізичну 

витривалість» передбачено досягнути шляхом розв’язання основних завдань 

програми фізичної терапії. Завдання програми фізичної терапії сформульовано 

в категоріях МКФ: 

Завдання 1: b440. Функції дихання. 

Завдання 2: b455. Функції здатності витримувати фізичне 

навантаження. 

Завдання 3: d450. Ходьба. 
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Навпроти кожної категорії МКФ у таблиці кодами «ГМ», «ПМ», «1», 

«2», «3» відзначено, як ці категорії співвідносяться з досягненням 

установлених глобальної мети, програмної мети чи розв’язанням завдань 

фізичної терапії. 

Очікуваний результат вписано у стовпчику «ОР» навпроти кожної 

категорії МКФ та загалом для мети й завдань програми. Очікуваний результат 

– це результат, якого прогнозовано вдасться досягнути на завершення 

програми фізичної терапії. Його оцінюють згідно з кваліфікатором МКФ. 

Аналіз і визначення очікуваних результатів у «Профілі категорій МКФ» є 

початком етапу планування процесу фізичної терапії та прогнозування 

результатів. 

Зокрема, у пацієнта В. із визначених категорій МКФ у 14 випадках 

заплановано досягнути рівень «незначні порушення» (0–4 %). 

У решті категорій прогнозовано поліпшити функцій, структур, 

активності та участі як мінімум на 1 бал за кваліфікатором МКФ відносно 

первинного обстеження. 

Чинниками навколишнього середовища, які є бар’єрами для пацієнта, 

визначено категорії «e225. Клімат», «e260. Якість повітря», «e310. Найближчі 

родичі», «e320. Найближчі друзі». Це насамперед пов’язано з ризиком 

перенесення вірусних захворювань від своїх дітей і кола спілкування, що 

збільшує ризик захворіти на респіраторне вірусне захворювання з подальшим 

зниженням функції дихання. Окрім того, холодна погода та вогке повітря теж 

погіршують самопочуття пацієнта В. Вплив визначених категорій 

навколишнього середовища оцінено як –2 бали. Упродовж програми фізичної 

терапії заплановано досягнути нейтрального (0 балів) впливу цих чинників на 

життя пацієнта. 

Для глобальної мети, програмної мети, завдань програми фізичної 

терапії теж визначено очікуваний результат після 8 тижнів проходження 

програми фізичної терапії у балах згідно з кваліфікатором МКФ. 
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Інформацію, отриману з профілю категорій МКФ, використано для 

визначення реабілітаційних втручань, добору фахівців, відповідальних за їх 

виконання та оцінювання результатів на певних етапах. Цю інформацію було 

внесено в «Таблицю втручань МКФ» (рис. 5.7). У «Таблиці втручань МКФ» у 

стовпчиках «Оцінювання» вказано початковий рейтинг кваліфікаторів МКФ 

кожної категорії, очікуваний результат і кінцеве значення під час другого 

оцінювання та після втручання. 

 

Рис. 5.7. Зразок заповнення «Таблиці втручань МКФ» для пацієнта з 

ХОЗЛ: Фахівці – усі члени реабілітаційної команди, які працюють з 
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пацієнтом; ФТ – фізичний терапевт; Оцінювання: І – первинне, ОР – 

очікуваний результат після програми фізичної терапії чи легеневої 

реабілітації, Р – результати після програми; А / У – активність та участь; НС 

– навколишнє середовище; П. – персональні фактори; нгт – негативний 

вплив; нтр – нейтральний вплив 

 

Загалом, заповнюючи «Таблицю втручань МКФ» з погляду фізичного 

терапевта для пацієнта В., було використано п’ять втручаннями та їх 

різновидами (див. рис. 5.5): 

1. Фізична терапія грудної клітки. 

2. Терапевтичні вправи (силові, аеробні, дихальні). 

3. Постуральний дренаж. 

4. Фізична активність. 

5. Навчання (інформація про здоров’я і ХОЗЛ, методи самоконтролю). 

В основі підходу Rehab-Cycle® лежить використання основного набору 

МКФ для обструктивних захворювань. З одного боку, це зменшує кількість 

категорій, якими доводиться оперувати, однак, з другого боку, сприяє 

використанню нозологічного підходу, що суперечить принципам 

біопсихосоціального підходу. Окрім того, розуміння необхідності і потреба 

враховувати всі категорії МКФ під час оцінювання і наступного ведення 

пацієнта може ускладнювати менеджмент процесу фізичної терапії. 

Позитивним моментом у визначенні реабілітаційного діагнозу, 

первинному оцінюванні та плануванні фізичної терапії з використанням МКФ 

стала активна взаємодія з пацієнтом на всіх цих етапах. Участь пацієнтів у 

визначенні мети та завдань фізичної терапії, встановлення за допомогою 

фізичного терапевта рівня обмеження функціонування та життєдіяльності 

хворого і рівня, якого планується досягнути в процесі фізичної терапії, 

збільшує мотивацію пацієнта проходити фізичну терапію. 

Окрім того, використання документів RehabCycle® на основі МКФ 

забезпечило взаємозв’язок та наступність усіх етапів процесу фізичної терапії. 
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5.3. Валідація моделі легеневої реабілітації для осіб із ХОЗЛ 

 

Модель легеневої реабілітації пацієнтів із ХОЗЛ валідували за 

допомогою методу Дельфі (Delphi method, експертне оцінювання) [133, 144]. 

Результати першого раунду експертного оцінювання наведено в табл. 5.3–

5.7. 

Жодне із положень / рекомендацій моделі легеневої реабілітації не було 

вилучене за результатами першого раунду, оскільки не було досягнуто 

консенсусу щодо оцінювання їх у діапазоні 1–3 бали. За результатами першого 

раунду, консенсус щодо того, що рекомендації є дуже важливими було 

досягнуто для положення щодо наявності фізичного терапевта (погодилося 

77,8 % експертів) та фахівця фізичної та реабілітаційної медицини (згодилися 

88,8 % учасників групи) у мультидисциплінарній команді програм легеневої 

реабілітації (див. табл. 5.3). Для рекомендацій про організацію легеневої 

реабілітації консенсус щодо оцінювання індикатора у діапазоні 7–9 балів був 

досягнутий для трьох положень. 

Таблиця 5.3 

Оцінювання значення мультидисциплінарної команди та її організації 

(результати першого раунду оцінювання) 

Рекомендації / твердження / 
положення, які були в основі 
розроблення моделі легеневої 

реабілітації 

Кількість експертів (абсолютна), які вибрали 
відповідну оцінку шкали 

Кількість 
експертів, % 

Мультидисциплінарна команда 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

РН РЗ РДВ 
РН РЗ РДВ 

Терапевт / сімейний лікар  1 1 1 - 1 2 1 1 1 33,3 33,3 33,3 
Пульмонолог  - - 1 - - 1 2 1 4 11,1 11,1 77,8 
Фізичний терапевт  - - 1 2 - 3 1 - 2 11,1 55,6 33,3 
Медсестра  1 2 - 3 1 - 2 1 2 11,1 55,6 33,3 
Фахівець фізичної і 
реабілітаційної медицини  - - 1 - - -  3 - 5 11,1 0,0 88,9 
Ерготерапевт  - - 1 - 2 2 2 - 2 11,1 44,4 44,4 
Логопед  2 1 1 1 1 2 1 -  - 44,4 44,4 11,1 
Соціальний працівник  2 1 1 1 1 2 - - 1 44,4 44,4 11,1 
Психолог  - 1 1 - 1  - 3 1 2 22,2 11,1 66,7 
Кардіолог  - 1 -  - 1 3 2 1 1 11,1 44,4 44,4 
Дієтолог  - 1  - - 2 1 4 1 -  11,1 33,3 55,6 
Гастроентеролог  2 1 2 1 2 1 - - -  55,6 44,4 0,0 
Ортопед  3 1 1 - 3  - 1 - -  55,6 33,3 11,1 
Невропатолог  1 2 2 - 2 1 1 - -  55,6 33,3 11,1 
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Продовження табл. 5.3 

Рекомендації / твердження / 
положення, які були в основі 
розроблення моделі легеневої 

реабілітації 

Кількість експертів (абсолютна), які вибрали 
відповідну оцінку шкали 

Кількість 
експертів, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Організація легеневої 

реабілітації 
РН РЗ РДВ 

РН РЗ РДВ 
Легенева реабілітація не 
проводиться у період загострення  

2 1 - - - 1 3 - 2 33,3 11,1 55,6 

Коморбідні захворювання / стани 
потрібно скорегувати або 
стабілізувати перед початком 
програми ЛР  

- 2 - - 1 3 1 1 1 22,2 44,4 33,3 

Рішення про виключення 
пацієнта з програми ЛР через 
супутню патологію, ухвалює 
лікар-куратор та керівник 
програми легеневої реабілітації 
за результатами комплексного 
обстеження  

- - 2 - - 1 - 3 3 22,2 11,1 66,7 

Легеневу реабілітацію 
реалізують у формі програм ЛР  

- - 1 - 1 2 1 2 2 11,1 33,3 55,6 

Індивідуальну програму ЛР 
розробляють з урахуванням 
рекомендацій щодо необхідних 
компонентів, потреб і 
можливостей пацієнта та закладу, 
якому проводять легеневу 
реабілітацію  

- - 1 - - 1 1 1 5 11,1 11,1 77,8 

Легенева реабілітація реалізовує 
принципи біопсихосоціальної 
концепції  

- 1 - 1 - 1 1 1 4 11,1 22,2 66,7 

Використання документації на 
основі Міжнародної класифікації 
функціонування (МКФ) дозволяє 
об’єднати обстеження, 
формулювати мету, завдання 
мети та завдань, планування 
втручання, очікуваних 
результатів усіх членів 
мультидисциплінарної команди 
для ефективного ведення 
пацієнта із ХОЗЛ  

- - 1 - - 1 1 - 6 11,1 11,1 77,8 

Легенева реабілітація базується 
на науково-доказовій практиці  

- - 1 - - 1 - - 7 11,1 11,1 77,8 

Примітки: РН – рекомендація неважлива; РЗ – рекомендація має 

значення, проте не дуже важлива; РДВ – рекомендація дуже важлива. 

 

У положенні щодо компонентів легеневої реабілітації, на думку 

експертів, дуже важливими рекомендаціями та такими, які необхідно ввести в 

усі майбутні програми легеневої реабілітації (оцінку в діапазоні 7–9 балів 

обрали ≥75% учасників групи), є оцінювання (погодилося 77,8 % експертів), 
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фізична терапія (згода 88,9 % учасників групи), освіта (88,9 % експертів) та 

зміни й дотримання здоров’язбережної поведінки (88,9 % учасників 

опитування) (див. табл. 5.4). Щодо критеріїв залучення пацієнтів із ХОЗЛ до 

програм легеневої реабілітації, консенсус (погодилося 77,8 % експертів) було 

досягнуто лише щодо рекомендації повторного залучення пацієнтів, які брали 

участь у програмі легеневої реабілітації більше ніж 1 рік тому. 

Таблиця 5.4 

Оцінювання компонентів легеневої реабілітації та критеріїв залучення 

пацієнтів із ХОЗЛ до легеневої реабілітації 

(результати першого раунду оцінювання) 

Рекомендації / твердження / 
положення, які були в основі 
розроблення моделі легеневої 

реабілітації 

Кількість експертів (абсолютна), які вибрали 
відповідну оцінку шкали 

Кількість 
експертів, % 

Компоненти легеневої 
реабілітації 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
РН РЗ РДВ 

РН РЗ РДВ 
Оцінювання  - - 1 - - 1 - 1 6 11,1 11,1 77,8 
Фізична терапія (зокрема, 
фізична активність, фізичне 
тренування)  

- - 1 - - - - - 8 11,1 0,0 88,9 

Освіта (зокрема, освіта із 
самоменеджменту)  

- - 1 - - - 2 2 4 11,1 0,0 88,9 

Психосоціальна підтримка  - 1 - - 1 1 1 3 2 11,1 22,2 66,7 
Зміна та дотримання 
здоров’язбережної поведінки 
(зокрема, раціональне 
харчування, відмова від куріння 
тощо) упродовж тривалого часу  

- - 1 - - - 2 1 5 11,1 0,0 88,9 

Ерготерапія  - - 1 - 2 2 2 1 1 11,1 44,4 44,4 
Логопедична допомога  - 1 1 1 3 1 2 1 - 22,2 55,6 33,3 
Критерії залучення пацієнтів із 
ХОЗЛ до легеневої реабілітації 

РН РЗ РДВ РН РЗ РДВ 

Усі пацієнти, яким встановлений 
діагноз ХОЗЛ та які не мають 
протипоказань  

- - 1 - - 2 1 1 4 11,1 22,2 66,7 

Пацієнти, які мають виражені 
симптоми ХОЗЛ та підвищений 
ризик розвитку загострень 
(пацієнти груп B, C, D згідно з 
класифікацією GOLD)  

- - 1 - 1 1 2 1 3 11,1 22,2 66,7 

Особи з ХОЗЛ, які мають 
задишку  

- - 1 1 - - 3 3 1 11,1 11,1 77,8 

Пацієнти, які мають задишку ≥2 
бала за шкалою mMRC  

- - 1 1 - - 4 2 1 11,1 11,1 77,8 

Пацієнти із ХОЗЛ, які мають 
показники спірометрії на рівні 
ОФВ1 після бронходилятаторної 
проби   

- 1 - 1 - 1 2 3 1 11,1 22,2 66,7 

Пацієнти з діагнозом ХОЗЛ після 
загострення  

- - 1 - - 2 2 2 2 11,1 22,2 66,7 
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Продовження табл. 5.4 

Рекомендації / твердження / 
положення, які були в основі 
розроблення моделі легеневої 

реабілітації 

Кількість експертів (абсолютна), які вибрали 
відповідну оцінку шкали 

Кількість 
експертів, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
РН РЗ РДВ 

РН РЗ РДВ 
Пацієнти, які пройшли програму 
легеневої реабілітації більше ніж 
1 рік тому  

- - 1 - 1 - 2 4 1 11,1 11,1 77,8 

Пацієнти, які брали участь у 
програмі легеневої реабілітації і 
мають високу мотивацію та 
низький рівень «залишкових» 
знань  

- - 1 - - 1 2 4 1 11,1 11,1 77,8 

 

Уже під час першого раунду вдалося досягнути консенсусу щодо етапів 

програми легеневої реабілітації (табл. 5.5). Серед експертів ≥75 % вважали, що 

оцінювання, фізична терапія, освіта, зміни у поведінці є дуже важливими 

рекомендаціями. У положенні щодо реабілітаційного обстеження лише 

рекомендація, яка стосувалася оцінювання інтегральних індексів у пацієнтів із 

ХОЗЛ у межах програм легеневої реабілітації, не отримала достатньої 

підтримки експертів (лише 55,6 % учасників групи оцінили положення у 

діапазоні 7–9 балів). 

Таблиця 5.5 

Оцінювання етапів легеневої реабілітації  

(результати першого раунду оцінювання) 

Рекомендації / твердження / 
положення, які були в основі 
розроблення моделі легеневої 

реабілітації 

Кількість експертів (абсолютна), які вибрали 
відповідну оцінку шкали 

Кількість 
експертів, % 

Етапи програми легеневої 
реабілітації для пацієнтів із 
ХОЗЛ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
РН РЗ РДВ 

РН РЗ РДВ 

Реабілітаційне обстеження  - - 1 - - - - 3 5 11,1 0,0 88,9 
Планування  - - 1 - - - - 2 6 11,1 0,0 88,9 
Втручання  - - 1 - - - - 2 6 11,1 0,0 88,9 
Повторне оцінювання  - - 1 - - - 1 2 5 11,1 0,0 88,9 
Завершення / подальше 
спостереження  

- - 1 - - - 1 1 6 11,1 0,0 88,9 

Етапи програми легеневої 
реабілітації: реабілітаційне 
обстеження 

РН РЗ РДВ РН РЗ РДВ 

Реабілітаційне обстеження 
проводять члени 
мультидисциплінарної команди; 
кожний фахівець у межах своїх 
компетентностей проводить 
обстеження 

- - 1 - - - - 2 6 11,1 0,0 88,9 
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Продовження табл. 5.5 

Рекомендації / твердження / 
положення, які були в основі 
розроблення моделі легеневої 

реабілітації 

Кількість експертів (абсолютна), які вибрали 
відповідну оцінку шкали 

Кількість 
експертів, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
РН РЗ РДВ 

РН РЗ РДВ 
Проведення опитування 
(анамнез)  

- - 1 - - - 1 1 6 11,1 0,0 88,9 

Проведення аналізу медичної 
документації пацієнта  

- - 1 - - 1 1 1 5 11,1 11,1 77,8 

Проведення огляду [тип дихання, 
форма грудної клітки, тип 
дихання (тривалість вдиху і 
видиху, величину дихального 
об’єму, хвилинного об’єму 
дихання), виконання додаткових 
дихальних рухів під час 
спокійного дихання] 

- - 1 - - - - 2 6 11,1 0,0 88,9 

Фізикальне обстеження 
(вимірювання АТ, пульсометрія, 
визначення частоти дихання, 
оксиметрія, зріст, маса, індекс 
маси тіла, дослідження грудної 
клітки тощо)  

- - 1 - - - 1 1 6 11,1 0,0 88,9 

Функціональні обстеження 
(наприклад, спірометрія)  

- - 1 - - - 1 1 6 11,1 0,0 88,9 

Оцінювання прояву симптомів 
захворювання (зокрема, втоми, 
задишки, продукування мокроти, 
кашлю тощо)  

- - 1 - - - - 2 6 11,1 0,0 88,9 

Оцінювання фізичної 
працездатності  

- - 1 - - 1 - 2 5 11,1 11,1 77,8 

Оцінювання рухової сфери  - - 1 - - 1 2  5 11,1 11,1 77,8 
Оцінювання активності 
повсякденної життєдіяльності 
(Activity of Daily Living, ADL)  

- - 1 - - - 2 1 5 11,1 0,0 88,9 

Оцінювання інформованості та 
рівня знань про захворювання 

- - 1 - - 1 1 2 4 11,1 11,1 77,8 

Оцінювання рівня тривоги та 
депресії  

  1   1 1 2 4 11,1 11,1 77,8 

Оцінювання якості життя  - - 1 - - 1 2 1 4 11,1 11,1 77,8 
Оцінювання наявності 
коморбідних (супутніх) 
захворювань  

- - 1 - - - 1 2 5 11,1 0,0 88,9 

Інтегральні індекси (наприклад, 
ризику загострення та 
смертності)  

- - 1 - - 3 - 1 4 11,1 33,3 55,6 

 

У першому раунді експертного оцінювання не було досягнуто консенсусу 

щодо положення «Фізичну терапію спрямовано на оптимізацію функції 

периферичних м’язів за рахунок виконання силових вправ» (66,7 % учасників 

групи оцінили у діапазоні 7–9 балів) (див. табл. 5.6), а також, що ведення 

документації кожного пацієнта програми легеневої реабілітації доцільно 
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здійснювати на основі документації Rehab-Cycle® (66,7 % експертів оцінили 

твердження в діапазоні 7–9 балів). 

Таблиця 5.6 

Оцінювання втручань та особливостей планування легеневої 

реабілітації (результати першого раунду оцінювання) 

Рекомендації / твердження / 
положення, які лежали в основі 
розроблення моделі легеневої 

реабілітації 

Кількість експертів (абсолютна), які вибрали 
відповідну оцінку шкали 

Кількість 
експертів, % 

Планування 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

РН РЗ РДВ 
РН РЗ РДВ 

Тривалість легеневої реабілітації 
8 тижнів  

- - 1 - - 1 2 3 2 11,1 11,1 77,8 

Тривалість легеневої реабілітації 
можна збільшити до 12 тижнів  

- 1 - - - 1 3 2 2 11,1 11,1 77,8 

Легеневу реабілітацію слід 
розпочати впродовж першого 
місяця після загострення  

1 - - - - - 2 3 3 11,1 0,0 88,9 

Мінімальна кількість сеансів 
фізичної терапії 3 рази на 
тиждень  

- - - - 1 - 3 2 3 0,0 11,1 88,9 

Мінімальна кількість сеансів 
фізичної терапії під керівництвом 
фізичного терапевта 2 рази на 
тиждень  

- - 1 - - 1 4 1 2 11,1 11,1 77,8 

Планування програми ЛР та 
ведення документації по 
кожному учаснику програми ЛР 
доцільно здійснювати у формі 
індивідуальної програми 
реабілітації  

- - 1 - - - 4 - 4 11,1 0,0 88,9 

Планування втручань повинно 
враховувати основне 
захворювання та корегуватися 
згідно з коморбідними станами 

- - 1 - - 1 2 - 5 11,1 11,1 77,8 

Планування втручань повинно 
враховувати основне 
захворювання та результати 
реабілітаційного обстеження  

- - 1 - - - - 2 6 11,1 0,0 88,9 

Планування програми ЛР та 
ведення документації по 
кожному учаснику програми ЛР 
доцільно здійснювати на основі 
документації Rehab-Cycle® 

- - 1 - - 1 1 - 6 11,1 11,1 77,8 

Втручання РН РЗ РДВ РН РЗ РДВ 
Фізична терапія, освіта та 
психосоціальний компонент 
становлять основу будь-якої 
програми ЛР  

- - 1 - - 1 - 1 6 11,1 11,1 77,8 

Фізичну терапію спрямовано на 
корекцію та розв’язання завдань 
з боку дихальної системи 
(зменшення задишки, очищення 
дихальних шляхів, поліпшення 
роботи дихальних м’язів тощо)  

- - 1 - - - - 1 7 11,1 0,0 88,9 
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Продовження табл. 5.6 

Рекомендації / твердження / 
положення, які були в основі 
розроблення моделі легеневої 

реабілітації 

Кількість експертів (абсолютна), які вибрали 
відповідну оцінку шкали 

Кількість 
експертів, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
РН РЗ РДВ 

РН РЗ РДВ 
Фізичну терапію спрямовано на 
оптимізацію або збільшення 
фізичної активності за рахунок 
виконання аеробних вправ  

- - 1 - - 1 1 1 5 11,1 11,1 77,8 

Фізичну терапію спрямовано на 
оптимізацію функції 
периферичних м’язів за рахунок 
виконання силових вправ  

- - 1 - 1 - 2 2 3 11,1 11,1 77,8 

Освітній компонент 
забезпечують фахівці 
мультидисциплінарної команди  

- - 1 - - - 2 - 6 11,1 0,0 88,9 

Навчальні теми можна обирати 
відповідно до результатів 
оцінювання рівня знань пацієнтів 
із ХОЗЛ про захворювання  

- - 1 - - - 2 2 4 11,1 0,0 88,9 

Планування програми ЛР та 
ведення документації кожного 
учасника програми ЛР доцільно 
здійснювати у формі 
індивідуальної програми 
реабілітації та на основі 
документації Rehab-Cycle®  

- - 1 - - - 2 - 6 11,1 0,0 88,9 

 

Більшість рекомендації щодо оцінювання, завершення і подальшого 

спостереження у моделі легеневої реабілітації (табл. 5.7) підтримали експерти 

– 77,8 % учасників групи поставили оцінку 7–9 балів; винятком було 

твердження про необхідність оцінювання термінових ефектів від втручання 

(лише 66,7 % визначили цю рекомендацію як дуже важливу). 

Упродовж першого раунду експерти запропонували власні думки та 

надали деякі пропозиції та рекомендації щодо моделі легеневої реабілітації. 

Так, було рекомендовано змінити формулювання «Фахівець фізичної і 

реабілітаційної медицини» на «Лікар фізичної і реабілітаційної медицини» в 

положенні, що стосувалося членів мультидисциплінарної команди. Іншою 

пропозицією було додати втручання «комбінації аеробних вправ з вправами на 

розтяг (для нормалізації тонусу та довжини м’язів)». 
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Таблиця 5.7 

Важливість оцінювання та подальшого спостереження у легеневій 

реабілітації (результати першого раунду оцінювання) 

Рекомендації / твердження / 
положення, які були в основі 
розроблення моделі легеневої 

реабілітації 

Кількість експертів (абсолютна), які вибрали 
відповідну оцінку шкали 

Кількість 
експертів, % 

Оцінювання 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

РН РЗ РДВ 
РН РЗ РДВ 

Оцінити термінові ефекти від 
втручань  

- - 1 - - 2 1 - 5 11,1 22,2 66,7 

Оцінити поточну динаміку змін 
стану пацієнта  

- - 1 - - - 3 1 4 11,1 0,0 88,9 

Оцінити результати реалізованих 
втручань на момент завершення 
програми легеневої реабілітації  

- - 1 - - - 3 - 5 11,1 0,0 88,9 

Оцінити ефективність програми 
легеневої реабілітації  

- - 1 - - - 2 - 6 11,1 0,0 88,9 

Завершення / подальше 
спостереження 

РН РЗ РДВ РН РЗ РДВ 

Отримати відгук та зворотній 
зв’язок щодо програми легеневої 
реабілітації від учасника  

- - 1 - - - 1 2 5 11,1 0,0 88,9 

Рекомендації для 
самоменеджменту  

- 1 - - - - 2 1 5 11,1 0,0 88,9 

Програма самостійних занять  - - 1 - - - 2 2 4 11,1 0,0 88,9 
Післяреабілітаційний супровід  - - 1 - - 1 2 1 4 11,1 11,1 77,8 
Післяреабілітаційний 
систематичний контроль 
впродовж визначеного часу  

- - 1 - - - 2 3 3 11,1 0,0 88,9 

Можливість повторно проходити 
програму легеневої реабілітації  

- - 1 - - - 3 2 3 11,1 0,0 88,9 

 

Другий раунд опитування завершили вісім експертів із дев’яти. У 

табл. 5.8 проаналізовано рекомендації, щодо яких не вдалося досягнути 

консенсусу під час першого раунду.  

Під час другого раунду вдалося досягнути консенсусу щодо 

необхідності участі пульмонолога, медсестри, ерготерапевта та психолога; 

досягнуто згоду експертів на рівні «рекомендації мають значення, проте не 

дуже важливі» щодо наявності гастроентеролога, ортопеда та невропатолога 

як членів мультидисциплінарної команди програми легеневої реабілітації. Не 

досягнуто консенсусу щодо обов’язкової участі терапевта / сімейного лікаря, 

логопеда, соціального працівника, кардіолога та дієтолога в 

мультидисциплінарній команді. 
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Таблиця 5.8 

Результати експертного оцінювання у другому раунді положень, 

за якими не вдалося досягнути консенсусу під час першого раунду 

Рекомендації / твердження / положення, які були в основі 
розроблення моделі легеневої реабілітації 

Перший раунд Другий раунд 
кількість експертів 

(%), які вибрали 
відповідну оцінку за 

шкалою 

кількість експертів 
(%), які вибрали 

відповідну оцінку за 
шкалою 

1–3 4–6 7–9 1–3 4–6 7–9 

1. Мультидисциплінарна команда 
Терапевт / сімейний лікар  33,3 33,3 33,3 11,1 33,3 55,6 
Медсестра  11,1 55,6 33,3 0,0 22,2 77,8 
Ерготерапевт  11,1 44,4 44,4 0,0 11,1 89,9 
Логопед  44,4 44,4 11,1 0,0 66,7 33,3 
Соціальний працівник  44,4 44,4 11,1 0,0 66,7 33,3 
Психолог  22,2 11,1 66,7 0,0 22,2 77,8 
Кардіолог  11,1 44,4 44,4 0,0 66,7 33,3 
Дієтолог  11,1 33,3 55,6 0,0 55,6 44,4 
Гастроентеролог  55,6 44,4 0,0 11,1 89,9 0,0 
Ортопед  55,6 33,3 11,1 11,1 89,9 0,0 
Невропатолог  55,6 33,3 11,1 11,1 77,8 11,1 

2. Організація легеневої реабілітації 

Легенева реабілітація не проводиться у період загострення  33,3 11,1 55,6 22,2 22,2 55,6 
Коморбідні захворювання / стани потрібно скорегувати або 
стабілізувати перед початком програми ЛР  

22,2 44,4 33,3 0,0 22,2 77,8 

Рішення про виключення пацієнта з програми ЛР через 
супутню патологію, ухвалює лікар-куратор та керівник 
програми легеневої реабілітації за результатами 
комплексного обстеження  

22,2 11,1 66,7 0,0 11,1 89,9 

Легеневу реабілітацію реалізовано у формі програм ЛР  11,1 33,3 55,6 0,0 11,1 89,9 
Легенева реабілітація реалізує принципи біопсихосоціальної 
концепції  

11,1 22,2 66,7 0,0 22,2 77,8 

3. Компоненти легеневої реабілітації 

Ерготерапія  11,1 44,4 44,4 0,0 11,1 89,9 
Логопедична допомога  22,2 55,6 33,3 0,0 77,8 22,2 
4. Критерії залучення пацієнтів із ХОЗЛ до легеневої реабілітації 
Усі пацієнти, яким встановлений діагноз ХОЗЛ та які не 
мають протипоказань  

11,1 22,2 66,7 0,0 11,1 89,9 

Пацієнти, які мають виражені симптоми ХОЗЛ та 
підвищений ризик розвитку загострень (пацієнти груп B, C, 
D згідно з класифікацією GOLD)  

11,1 22,2 66,7 0,0 11,1 89,9 

Пацієнти із ХОЗЛ, які мають показники спірометрії на рівні 
ОФВ1 після бронходилятаторної проби  11,1 22,2 66,7 0,0 11,1 89,9 

Пацієнти з діагнозом ХОЗЛ після загострення  11,1 22,2 66,7 0,0 11,1 89,9 
Пацієнти, які брали участь у програмі легеневої 
реабілітації і мають високу мотивацію та низький 
рівень «залишкових» знань  

11,1 11,1 66,7 0,0 0,0 100 

6. Етапи програми легеневої реабілітації: реабілітаційне обстеження 
Інтегральні індекси (наприклад, ризику загострення та 
смертності)  

11,1 33,3 55,6 0,0 0,0 100 

9. Оцінювання 
Оцінити термінові ефекти від втручань  11,1 22,2 66,7 0,0 22,2 77,8 

У положенні щодо організації легеневої реабілітації досягнуто 

узгодженості думок експертів щодо важливості рекомендації (відповіді у 
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діапазоні 7–9 балів) для усіх рекомендацій, окрім «Легенева реабілітація не 

проводиться у період загострення». Для компонентів легеневої реабілітації 

консенсусу не досягнуто щодо логопедичної допомоги – її визнано важливим, 

але не вкрай необхідним елементом (77,8 % експертів оцінили її 4–6 балами). 

Інші положення моделі легеневої реабілітації експерти визначили як дуже 

важливі – узгодженість думок становила ≥75 %. 

Для валідації моделі легеневої реабілітації як такої, що відповідає 

сучасним тенденціям, провідним клінічним настановам, потребам пацієнтів та 

вітчизняній системі охорони здоров’я, було проведено експертне оцінювання 

за методикою Дельфі. Експертне оцінювання виявило високий рівень 

узгодженості думок учасників групи щодо більшості положень та 

рекомендацій моделі легеневої реабілітації. За результатами першого раунду 

оцінювання жодне положення / рекомендація не були визначені як неважливі, 

відповідно, усіх їх повторно вивчили експерти під час другого раунду.  

Під час першого раунду не вдалося досягнути узгодженості думок 

експертів щодо низки положень, наприклад, залучення фахівців до 

мультидисциплінарної команди (виявлено практично рівноцінний розподіл 

відповідей експертів між оцінками 1–3, 4–6 та 7–9), а також стосовно 

організації легеневої реабілітації та її компонентів (освіта, ерготерапія, 

логопедична допомога). Щодо критеріїв залучення пацієнтів із ХОЗЛ до 

програм легеневої реабілітації у першому раунді оцінювання було досягнуто 

кращої узгодженості, хоча вона не досягала необхідних 77,8 %. З іншого боку, 

уже під час першого раунду експертного оцінювання досягнуто узгодженості 

думок (≥75 % експертів оцінили важливість положення 7–9 балами) для 

наявності у мультидисциплінарній команді фізичного терапевта та лікаря 

фізичної та реабілітаційної медицини. Завдяки думці експертів вдалося чітко 

встановити, які саме фахівці повинні формувати мультидисциплінарну 

команду легеневої реабілітації, а які, навпаки, не є обов’язковими, і кого саме 

можна / необхідно залучати за потреби. Так, обов’язкові учасники 

мультидисциплінарної команди – це пульмонолог, фізичний терапевт, 
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медсестра, лікар фізичної та реабілітаційної медицини, ерготерапевт та 

психолог, учасники, які посилюють мультидисциплінарну команду – 

гастроентеролог, ортопед та невропатолог; учасники, яких залучати 

необов’язково або слід за потреби – терапевт / сімейний лікар, логопед, 

соціальний працівник, кардіолог та дієтолог. 

Практично усі рекомендації щодо організації легеневої реабілітації 

підтримали експерти як важливі і необхідні, окрім твердження, що «Легенева 

реабілітація не проводиться у період загострення». Вважаємо, що ця 

неузгодженість може бути пов’язана з певною плутаниною у розумінні 

фізичної терапії у разі порушень діяльності дихальної системи, які вимагають 

госпіталізації, та тривалої у часі легеневої реабілітації, яка переважно 

розпочинається після стабілізації стану пацієнта із ХОЗЛ. 

Усі запропоновані компоненти легеневої реабілітації, окрім 

логопедичної допомоги, експерти визнали такими, що є дуже важливими і 

необхідними. Для логопедичної допомоги досягнуто узгодженості думок 

експертів щодо оцінювання у діапазоні 4–6 балів, що теж дає змогу 

характеризувати цей компонент як необхідний, проте не вкрай важливий. 

Усі положення щодо залучення пацієнтів із ХОЗЛ до програм легеневої 

реабілітації, етапів, реабілітаційного обстеження, планування, втручання, 

оцінювання та завершення / подальшого спостереження експерти оцінили у 7–

9 балами, узгодженість думок становила ≥75 % і більше. 

З урахуванням результатів експертного оцінювання було 

запропоновано удосконалену модель легеневої реабілітації, прийнятої для 

фахівців, які працюють із пацієнтами з ХОЗЛ, відповідної потребам пацієнтів 

та сучасним науковим дослідженням і клінічним настановам (див. рис. 5.8).  
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Рис. 5.8. Модель легеневої реабілітації пацієнтів із ХОЗЛ: 

ЛР – легенева реабілітація; лікар ФРМ – лікар фізичної та реабілітаційної 

медицини; МКФ – Міжнародна класифікація функціонування, обмеження 

життєдіяльності та здоров’я 

 

Модель містить такі компоненти, як оцінювання, фізичну терапію, освіту, 

психосоціальну допомогу та модифікацію / корегування поведінки, 

реалізується відповідно до етапів реабілітаційного обстеження, планування, 

втручання, повторного оцінювання та завершення програми легеневої 

реабілітації із подальшими спостереженням за пацієнтом із ХОЗЛ. Модель 

легеневої реабілітації відповідає таким принципам: 

 реалізація у формі програм ЛР; 
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 використання біопсихосоціального підходу; 

 використання засад науково-доказової практики; 

 врахування критеріїв залучення і виключення пацієнтів; 

 використання МКФ, зокрема документації на її основі; 

 використання системи контролю за якістю програм легеневої 

реабілітації; 

 подальше спостереження та післяреабілітаційний супровід після 

завершення програми ЛР. 

Передбачено, що упровадження програм легеневої реабілітації на 

основі запропонованої моделі сприятиме поліпшенню функцій, активності та 

участі у пацієнтів із ХОЗЛ, поліпшення їх рівня якості життя, пов’язаної зі 

здоров’ям, знизить ризик загострення, що у перспективі зумовлюватиме до 

зменшення соціального і економічного тиску захворювання на суспільство і 

систему охорони здоров’я. 

 

Висновки до розділу 5. 

 

1. У фізичній терапії помітна потреба переходити від симптоматичної 

моделі реабілітації до біопсихосоціальної, яка враховує всі порушення та 

обмеження в структурах і функціях організму, активності та участі в 

життєдіяльності, факторах довкілля. 

Установити реабілітаційний діагноз у межах фізичної терапії та 

легеневої реабілітації пацієнтів із ХОЗЛ у категоріях МКФ можна завдяки 

тому, що пацієнт оцінює свої обмеження та проведенню необхідних обстежень 

із використанням низки методів досліджень. 

Використання основного набору категорій МКФ за обструктивних 

захворювань легень має певні обмеження в клінічній практиці фізичного 

терапевта, однак на сьогодні це найзручніший і найоптимальніший спосіб. 

Зокрема, ведення документації у межах Rehab-Cycle® відбувається на підставі 

основного набору категорій МКФ. 
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2. Розвиток реабілітаційної допомоги пацієнтам із хронічним 

обструктивним захворюванням легень, зважаючи на сучасні тенденції 

реабілітаційної допомоги з фокусуванням на функціонуванні людини, її 

активності й участі, вимагає широкого використання Міжнародної 

класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я. 

Етапи процесу фізичної терапії співвідносяться з елементами 

реабілітаційного циклу за RehabCycle®, що дає змогу ефективно 

впроваджувати інструменти на основі МКФ на всіх етапах реабілітації 

пацієнтів із ХОЗЛ. За основу формулювання реабілітаційного діагнозу та 

подальшого планування фізичної терапії пацієнтів із ХОЗЛ доцільно брати 

основний набір категорій МКФ для обструктивних захворювань легень. 

Планування фізичної терапії на основі Міжнародної класифікації 

функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я дасть змогу 

формулювати актуальні для пацієнта з ХОЗЛ реабілітаційні мету та завдання, 

у зрозумілому форматі прогнозувати і планувати результат реабілітації та 

подальше втручання. 

3. Проведено валідацію моделі легеневої реабілітації пацієнтів із ХОЗЛ та 

здійснено уточнення її структурних частин. Модель містить опис 

мультидисциплінарної команди та такі компоненти, як «Фізична терапія», 

«Освіта», «Психосоціальна допомога та модифікація / корегування поведінки» 

та «Оцінювання»; її реалізують відповідно до етапів реабілітаційного 

обстеження – планування, втручання, повторне оцінювання, завершення 

програми легеневої реабілітації / подальше спостереження. Відповідно до 

запропонованої моделі, реалізація легеневої реабілітації відбувається згідно з 

такими принципами: проведення у формі програм, використання 

біопсихосоціального підходу, врахування критеріїв залучення і виключення 

пацієнтів, використання системи контролю за якістю програм, наявність 

спостереження та післяреабілітаційного супроводу після завершення 

програми. 
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4. Запропонована та валідована модель легеневої реабілітації забезпечує 

реалізацію наукових підходів щодо фахового, компонентного та 

організаційного наповнення, передбачає упровадження системи оцінювання, 

контролю якості програм легеневої реабілітації, впровадження МКФ та 

документації на її основні. 

 

 

Основні наукові результати розділу опубліковано в працях автора [86, 

87, 90, 92, 94, 99, 100]. 
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РОЗДІЛ 6 

РЕАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛІ ЛЕГЕНЕВОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ У ПРОГРАМІ 

ЛЕГЕНЕВОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСІБ ІЗ ХОЗЛ 

 

 

Практика ефективного застосування різних лікувальних, освітніх та 

реабілітаційних заходів для поліпшення функціонального стану людини з 

респіраторними порушеннями існує давно. Утім, ураховуючи поширеність 

хронічних респіраторних захворювання і те, що для них характерні системні 

порушення, які впливають на роботу різних органів, а не тільки дихальної 

системи, актуальною є система заходів з науково доведеною ефективністю. 

Першу багатокомпонентну програму ЛР розроблено в США наприкінці 

60-х рр. XX ст. Ця програма була широко відома як модель Петті (Petty model), 

яка продемонструвала значне підвищення здатності витримувати фізичне 

навантаження, зменшення частоти госпіталізацій та поліпшення функції 

легень наприкінці 1 року спостережень. У 1970 році комітет American College 

of Chest Physicians окреслив ЛР для людей із ХОЗЛ, а у 1980 р. Американське 

торакальне товариство (American Thoracic Society) описало компоненти ЛР 

для хворих на легеневі захворювання. У 90-х роках вже були представлені 

дані, які виявили корисні фізіологічні адаптації, зумовлені програмами 

легеневої реабілітації, зокрема поліпшення якості життя пацієнта, зменшення 

задишки. У 2003 р. ЛР була введена в алгоритм керування стабільним ХОЗЛ 

[582]. 

Практикою ведення пацієнтів із ХОЗЛ є ЛР, яка на сьогодні є ключовим 

компонентом менеджменту людей із ХОЗЛ. Американське торакальне 

товариство та Європейське респіраторне товариство (European Respiratory 

Society) підсумували результати наукових досліджень у цьому напрямі та 

запропонували таке визначення ЛР: «Легенева реабілітація – це комплексне 

втручання, що ґрунтується на ретельному оцінюванні пацієнта з подальшою 

індивідуальною терапією, та містить, але не обмежене фізичними вправами, 
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освітою та змінами поведінки, має за мету поліпшити фізичний та психічний 

стан людей із хронічними респіраторними захворюваннями, сприяти, щоб 

вони впродовж тривалого часу дотримувалися поведінки, що зміцнює 

здоров’я». Терапевтична ефективність ЛР на сьогодні є встановленою і 

підтвердженою значною кількістю клінічних випробувань [676]. Тривалість 

програм ЛР реабілітації коливається від 4 до 8–12 тижнів і більше. Найбільш 

ефективними є програми ЛР тривалістю 8 і більше тижнів. 

 

6.1. Характеристика програми легеневої реабілітації для пацієнтів 

із ХОЗЛ 

 

Легеневу реабілітацію реалізовано у формі програм ЛР.  

Основними компонентами легеневої реабілітації: 

 оцінювання; 

 фізична терапія (зокрема, фізична активність, фізичне тренування); 

 освіта (зокрема, освіта із самоменеджменту); 

 психосоціальна підтримка; 

 зміна та дотримання здоров’язбережної поведінки (зокрема, 

раціональне харчування, відмова від куріння тощо) впродовж 

тривалого часу. 

Для зарахування до програми ЛР пацієнт мав відповідати основним 

критеріям та не мати протипоказань. У різних клінічних настановах 

рекомендації щодо залучення пацієнтів до програми ЛР можуть дещо 

відрізнятися.  

Основні категорії пацієнтів із ХОЗЛ, яким рекомендована ЛР, подано в 

табл. 6.1. 

Куріння або низьку мотивацію пацієнта не слід увважати причиною 

відмови від ЛР. Зокрема, у випадку низької мотивації необхідно виявити 

причини, можливі бар’єри та обмеження доступу до програми. Це дасть змогу 

врахувати їх під час розроблення індивідуальної програми ЛР. 
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Таблиця 6.1 

Категорії пацієнтів із ХОЗЛ, які потребують проходження програми 

легеневої реабілітації 

Категорія пацієнтів Мета програми легеневої реабілітації 
Пацієнти, яким діагностували ХОЗЛ Надати інформацію про ХОЗЛ та 

здоров’язбережну поведінку, підвищити 
мотивацію до здорового способу життя та 
високого рівня фізичної активності  

Пацієнти, які мають виражені симптоми 
ХОЗЛ та підвищений ризик розвитку 
загострень (пацієнти груп B, C, D згідно 
з класифікацією GOLD) [337]  

Поліпшити / утримати на оптимальному рівні 
функціональний стан дихальної системи, 
навчити стратегій самоменеджменту, 
підвищити якість життя  

Особи з ХОЗЛ, які мають задишку; 
пацієнти, які мають задишку ≥2 бала за 
шкалою mMRC 

Зменшити прояви задишки, навчити керувати 
своїм захворюванням, збільшити рівень 
фізичної активності, підвищити рівень 
грамотності щодо ХОЗЛ 

Пацієнти із ХОЗЛ, які мають показники 
спірометрії на рівні ОФВ1 після 
бронходилятаторної проби <80 % від 
норми та індекс ОФВ1/ЖЄЛ <0,70) 

Утримати на оптимальному рівні функцію 
зовнішнього дихання, забезпечити достатній 
рівень фізичної активності, запобігти 
загостренню та збільшити рівень знань та вмінь 
із самоменеджменту 

Пацієнти з діагнозом ХОЗЛ після 
загострення [606, 790]  

Зменшити ризик повторного загострення та 
госпіталізації, наслідки загострення, відновити 
функціональний стан дихальної системи, 
фізичну працездатність до рівня, який був до 
загострення. Поліпшити якість життя та 
самоменеджмент 

Пацієнти, які пройшли програму 
легеневої реабілітації понад 1 рік тому 
[86]  

Поліпшити функцію легень, фізичну 
витривалість, працездатність, якість життя  

Пацієнти, які брали участь у програмі 
легеневої реабілітації і мають високу 
мотивацію та низький рівень 
«залишкових» знань 

Підвищити рівень знань та вмінь із 
самоменеджменту, поліпшити фізичну 
працездатність та якість життя 

 

Куріння або низьку мотивацію пацієнта не слід увважати причиною 

відмови від ЛР. Зокрема, у випадку низької мотивації необхідно виявити 

причини, можливі бар’єри та обмеження доступу до програми. Це дасть змогу 

врахувати їх під час розроблення індивідуальної програми ЛР. 

Хронічне обструктивне захворювання легень має високе коморбідне 

навантаження, і вимагає урахування наявності різних захворювань у пацієнта, 

якому призначена ЛР. За можливості коморбідні захворювання / стани 

потрібно скорегувати або стабілізувати перед початком програми ЛР [222]. 
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До участі в програмах ЛР не залучали пацієнтів із наступними 

захворюваннями / станами: 

 психічні або поведінкові розлади, які погіршують співпрацю 

(наприклад, психіатрична нестабільність та агресивна поведінка), 

нездатність до навчання; 

 гострі або нестабільні серцево-судинні захворювання, що 

обмежують здатність пацієнта до виконання фізичних вправ 

(наприклад, нестабільна стенокардія або недавній інфаркт міокарда); 

 порушення опорно-рухового апарату, несумісні з фізичними 

навантаженнями; 

 важкі ортопедичні або неврологічні порушення, що обмежують 

мобільність пацієнта; 

 важка легенева гіпертензія; 

 неадекватні реакції на фізичні вправи (наприклад, втрата свідомості); 

 значна слабкість та втома. 

Індивідуальна програма легеневої реабілітації – підсумок запланованої 

реабілітаційної допомоги пацієнтові від початкового обстеження до 

завершення програми легеневої реабілітації. 

Програма легеневої реабілітації мала 5 основних етапів, зокрема: 

1) реабілітаційне обстеження; 

2) планування [99]; 

3) втручання; 

4) повторне оцінювання; 

5) завершення / подальше спостереження. 

 

Реабілітаційне обстеження у межах компетентності фізичного 

терапевта містило, але не обмежувалося такими дослідженнями: 

 опитування (збір анамнезу); 

 аналіз медичної документації пацієнта; 
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 огляд [(тип дихання, форма грудної клітки (тривалість вдиху і 

видиху, величину дихального об’єму, хвилинного об’єму дихання), 

симетричність дихальних рухів)]; 

 фізикальне обстеження (вимірювання артеріального тиску, 

пульсометрія, визначення частоти дихання, оксиметрія, зріст, маса, 

індекс маси тіла, дослідження грудної клітки); 

 функціональні обстеження (спірометрія, пульсоксиметрія, проби із 

затримкою дихання); 

 оцінювання прояву симптомів захворювання (зокрема, втоми, 

задишки, продукування мокроти, кашлю тощо) [729]; 

 оцінювання фізичної працездатності та рухової сфери; 

 оцінювання активності повсякденної життєдіяльності; 

 оцінювання інформованості та рівня знань про захворювання 

(Брістольський опитувальник знань про ХОЗЛ (BCKQ); 

 оцінювання рівня тривоги та депресії (HADS); 

 оцінювання якості життя. 

Необхідно зазначити, що ХОЗЛ уражає значну кількість систем 

організму, тому слід використовувати батарею інструментів вимірювання та 

оцінювати низку індикаторів, співвідносити їх зниження із категоріями МКФ, 

щоб описати рівень функціонування пацієнта та визначити основні 

реабілітаційні завдання й втручання, якими вони можуть бути вирішені.  

Планування. Тривалість програми легеневої реабілітації для пацієнтів 

із ХОЗЛ становила 8 тижнів. впродовж яких було заплановано можливість 

відвідувати 3 заняття з фізичної терапії щотижня. Тривалість занять із фізичної 

терапії прогресувала від 40 хв на першому тижні до 60 хв, починаючи із 5 

тижня програми ЛР. Обов’язковими заходами були оцінювання, ввідна зустріч 

щодо організації та змісту програми легеневої реабілітації, заняття з фізичної 

терапії та освітні заняття. 
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Згідно системи контролю, оцінювання планувалося на початку та в 

кінці програми легеневої реабілітації, а також забезпечувалося перед, під час 

та після кожного сеансу фізичної терапії. 

Фізичну терапію необхідно реалізовувати під час індивідуальних 

занять під наглядом фізичного терапевта. Мінімальна кількість занять 

фізичної терапії становить 3 на тиждень, з них 1 раз можна було займатися 

самостійно, без нагляду фізичного терапевта. Загалом упродовж програми ЛР 

пацієнтам було рекомендовано займатися до 5 разів на тиждень.  

Окрім того, у плануванні було ураховано рекомендації ВООЗ щодо 

мінімального об’єму фізичної активності на тиждень, а саме – 150 хв аеробних 

вправ та мінімум 2 силових тренування. Таким чином, плануючи тривалість і 

кількість сеансів фізичної терапії на тиждень орієнтувалися саме на ці 

величини з метою поступового планового досягнення пацієнтами із ХОЗЛ 

мінімального об’єму фізичної активності на тиждень до завершення програми 

ЛР. 

Планування, дозування та прогресування втручань фізичної терапії 

передбачало добір (індивідуально для кожного пацієнта) таких параметрів: 

 частоти (кількість днів на тиждень); 

 тривалості заняття (у хвилинах); 

 типу вправ, зокрема аеробні (бігова доріжка, велосипед для рук, 

орбітрек тощо), силові (з вагою власного тіла, тренажери, резинові 

джгути для тренування тощо), дихальні (для керування задишкою, 

виведення мокроти, активний цикл дихання, зокрема діафрагмальне 

дихання), мануальні втручання на грудній клітці тощо; 

 вихідних положень; 

 величини навантаження та кількості повторів; 

 інтенсивності вправ (від 4 до 6 балів за шкалою Борга, що відповідає 

легкій та помірній інтенсивності або 40 та 60 % від значення 

максимального споживання кисню); 
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 тривалості відпочинку. 

Планування програми ЛР та ведення документації по кожному 

учаснику програми ЛР доцільно здійснювати у формі індивідуальної програми 

реабілітації та на основі документації Rehab-Cycle® [380]. Інструменти Rehab-

Cycle® допомагали полегшити менеджмент реабілітаційного процесу, 

структурування, планування, організацію, ведення документації та 

оцінювання пацієнта в процесі ЛР [99]. 

Втручання. Основними компонентами програми ЛР були оцінювання, 

фізична терапія та освіта; психосоціальний компонент був присутній, навіть 

якщо до його реалізації не залучено фахівця з відповідною освітою. 

Вибір втручань фізичної терапії, спрямований на поліпшення функції 

зовнішнього дихання, оптимізації м’язово-скелетної функції (зокрема для 

поліпшення екскурсії грудної клітки) здійснювався із переліку, 

представленого на рис. 6.1. 

На заняттях із фізичної терапії основну увагу приділяли таким 

втручанням: 

1) розтягу та збільшення амплітуди рухів у великих суглобах та грудній 

клітці; 

2) мануальним технікам роботи із грудною кліткою; 

3) дихальним вправам; 

4) терапевтичним вправам (вправам для збільшення сили м’язів, 

аеробним вправам); 

5) тренуванню інспіраторних дихальних м’язів. 
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Рис. 6.1. Перелік втручань фізичної терапії для планування 

програми легеневої реабілітації 

 

Доцільність і обсяг застосування інших засобів фізичної терапії у разі 

порушення діяльності дихальної системи з’ясовували в індивідуально. 

Зокрема, у разі значних проявів симптомів захворювання та задишки на 

початку програми легеневої реабілітації обсяг втручань, пов’язаних із 

мануальними техніками роботи із грудною кліткою, дихальними вправами 

(зокрема різноманітні дихальні техніки), нейрофізіологічною стимуляцією, 
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мобілізацією суглобів грудної клітки міг бути значним. Однак у міру 

нормалізації дихання, зменшення задишки, збільшення можливості 

витримувати фізичне навантаження їх обсяг зменшувався та надавалася 

перевага основним втручанням, які у більшій мірі впливали на поліпшення 

діяльності та участі за МКФ.  

Додатковими втручаннями були тренування інспіраторних дихальних 

м’язів із використанням Triflo – апарату для збільшення сили інспіраторних 

м’язів. 

Важливу роль у структурі занять із фізичної терапії відігравали 

навчання пацієнтів щодо проведення самостійних занять, самоконтролю та 

дій, пов’язаних із керуванням симптомами захворювання. Зокрема, пацієнти 

навчалися дихальним технікам та позиціям для зменшення проявів задишки, 

поліпшення очищення дихальних шляхів, постурального самоконтролю. 

1. Розтяг та збільшення амплітуди рухів у суглобах верхніх кінцівок та 

розтяг м’язів грудної клітки. Такі втручання допомагали оптимізувати 

м’язово-скелутні функції, зокрема відновити амплітуду рухів у великих 

суглобах, поліпшити екскурсію грудної клітки, зменшити ризик можливих 

падінь. Терапевтичні вправи для розтягу м’язів грудної клітки сприяють 

збільшенню її еластичності, екскурсії, поліпшенню роботи дихальних м’язів, 

зокрема експіраторних, мають позитивний вплив на показники частоти 

дихання та сатурації [80, 81]. 

Інтенсивність: у положенні розтягу повинні були бути відчуття деякого 

розтягу або незначного дискомфорту. Утримували таке положення до 30 с, 2–

4 повтори кожної вправи. 

Частота: більше ніж 2– 3 рази на тиждень. 

Тип: статичні, динамічні, техніка пропріоцептивної нейром’язової 

фасилітації (PNF), постізометрична релаксація [127]. 

2. Мануальні техніки роботи із грудною кліткою. Такі втручання 

застосовували в першій частині програми легеневої реабілітації. 

Застосовувалися за показаннями з метою очищення дихальних шляхів та 
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поліпшення розуміння пацієнтами можливості застосування даних втручань 

під час загострення, для збільшення легеневої вентиляції (зокрема, стискання 

(компресія) грудної клітки, піднімання знизу, мануальний тиск, ротація). 

Кожне втручання виконували 4–6 рази по 2-3 підходи, залежно від потреби та 

стану пацієнта. 

3. Дихальні вправи. Основна мета – навчити пацієнта із ХОЗЛ керувати 

власним диханням, корегувати паттерн дихання (статичні та динамічні 

дихальні вправи, дихальні техніки), допомогти опанувати способи керування 

задишкою (дихання через підтиснуті губи, дихальні вправи із акцентом на 

подовження видиху) та техніки очищення дихальних шляхів. Окрім того, 

дихальні вправи сприяли поліпшенню легеневої вентиляції та нормалізації 

вентиляційно-перфузійного співвідношення. 

Частота: залежала від завдань індивідуальної програми легеневої 

реабілітації та стану пацієнта. На початку програми ЛР, особливо, якщо 

пацієнт із ХОЗЛ розпочинав заняття після 2 тижнів від завершення 

загострення, дихальні вправи виконували більше ніж 4 рази на тиждень 

(зокрема самостійно).  

4. Вправи для збільшення сили. Терапевтичні вправи для збільшення 

сили використовували переважно для груп м’язів, які забезпечують більшу 

функціональність пацієнта в побуті. Зокрема, це фізичні вправи для верхніх і 

нижніх кінцівок. Разом із такими вправами виконували вправи для зміцнення 

м’язів спини та черевного пресу. Слід зазначити, що фізичні вправи силового 

спрямування позитивно впливають на здатність витримувати фізичні 

навантаження, зменшують ризик падінь. Зміцнення м’язів черевного пресу 

регулює величину внутрішньочеревного тиску, поліпшує роботу діафрагми. 

Початковим варіантом дозування силових вправ була орієнтація на 

рівень прояву задишки із регулюванням ваги обтяження, кількості повторів, 

швидкості виконання вправи, кількості підходів, часу на відпочинок між 

підходами. 
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Інтенсивність: вага обтяження у вправах на розвиток сили – 60–70 % 

від максимальної, кількість підходів – 2–3, кількість повторів у одному підході 

– 8–12; вага обтяження у вправах на розвиток силової витривалості – < 50 % 

від максимальної, кількість підходів ≤ 2, кількість повторів – 15– 20. 

Під час корегування фізичних вправ на розвиток сили враховано 

супутні захворювання та коморбідність ХОЗЛ. 

5. Аеробні вправи. Доступними для пацієнтів є насамперед ходьба, 

«північна» ходьба. У програмі застосовували ходьбу рівною місцевістю, 

пересіченою місцевістю та ходьбу сходами. 

Інтенсивність: від помірної до інтенсивної (50–80 % пікової швидкості 

роботи або 4–6 балів за шкалою Борга). 

Тривалість: 20–60 хв/ день за помірної та високої інтенсивності, 

залежно від здатності пацієнта витримувати фізичне навантаження; якщо стан 

пацієнта не давав змоги, необхідно було акумулювати ≥20 хв фізичних вправ 

у інтервальному тренуванні. 

6. Тренування інспіраторних дихальних м’язів було запропоновано 

виконувати раз на день 4–5 разів на тиждень із використанням апарату Triflo. 

Інтенсивність втручання – 30 % від показника максимально можливої спроби, 

виконаної на Triflo [222]. Для виконання завдання слід було: 

- сісти рівно; 

- затиснути мундштук апарату щільно губами; 

- виконувати вдих повільно, утримуючи кульку в апараті на заданому 

рівні; 

- після вдиху затримати дихання 3–5 с; 

- повільно видихнути. 

Виконати 2 підходи по 10–15 вдихів. 

Окрім того, виконання терапевтичних вправ аеробного та силового 

спямування, вимагало більш інтенсивної роботи апарату дихання, що теж 

впливає на функціональність інспіраторних дихальних м’язів. 
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Освітній компонент легеневої реабілітації. Достатній рівень 

обізнаності пацієнтів щодо усіх аспектів захворювання на ХОЗЛ мотивує їх 

дотримуватися рекомендацій щодо медикаментозного лікування, фізичної 

терапії, зміни поведінки стосовно харчування, фізичної активності, режиму 

дня тощо. 

Завдання, що стосується надання специфічних знань про ХОЗЛ та різні 

аспекти життя з цією хворобою, лише на перший погляд є простим. Воно 

вимагає ґрунтовного підходу до планування, оцінювання, підготовки 

навчальних і роздаткових матеріалів, наступної підтримки й доступу до 

освітніх ресурсів. Орієнтовний перелік навчальних тем, які найчастіше 

рекомендують для пацієнтів із ХОЗЛ, наведеніо в табл. 6.2. Запропоновано 

додатково висвітлювати питання вакцинації, приймання стероїдних таблеток 

та антибіотиків, оскільки вивчення рівня знань про своє захворювання в 

пацієнтів із ХОЗЛ виявило найнижчу інформованість та хибні уявлення саме 

щодо цих тем. 

Таблиця 6.2 

Основні теми освітніх занять для пацієнтів із ХОЗЛ 

у програмі легеневої реабілітації 

№ 
теми 

Назва Реалізує 

1 Загальна інформація про ХОЗЛ. Нормальна і 
патологічна анатомія легень 

Пульмонолог 

2 Стратегія медикаментозного лікування ХОЗЛ. 
Інгалятори 

Пульмонолог 

3 Фізична терапія у разі ХОЗЛ: стратегії дихання, 
методи очищення дихальних шляхів 

Фізичний терапевт 

4 Здоровий спосіб життя: фізична активність, 
харчування, подолання шкідливих звичок 

Пульмонолог, 
фізичний терапевт 

5 Раннє розпізнавання і лікування загострень Пульмонолог 
6 Самоконтроль. Самоменеджмент  Пульмонолог, 

фізичний терапевт 
7 Фізична терапія під час ХОЗЛ: подолання 

задишки та ощадливе використання власних сил 
під час щоденної діяльності 

Пульмонолог, 
фізичний терапевт 

Психосоціальний компонент легеневої реабілітації певною мірою 

реалізовували фахівці мультидисциплінарної команди без залучення 
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психолога. Так, уже на етапі оцінювання за допомогою Госпітальної шкали 

тривоги та депресії (Hospital Anxiety and Depression Scale) були виявлені 

субклінічні або клінічні прояви тривожного чи депресивного стану. 

Насамперед це потрібно було, щоб виявити потребу в залученні психолога до 

роботи з пацієнтом, зрозуміти, наскільки психоемоційний стан пацієнта може 

впливати на ефективність співпраці під час програми ЛР. Надалі виконання 

фізичних вправ та реалізація освітнього складника також тісно були пов’язані 

з психосоціальним компонентом. Доведено, що фізичні та дихальні вправи 

знижують рівень депресії, а пацієнти із вищим рівнем знань про ХОЗЛ мають 

нижчий рівень депресії.  

У таблицях 6.3, 6.4 та 6.5 наведено рекомендований набір втручань 

(зокрема фізичної терапії) відносно можливості вирішення завдань в межах 

категорії МКФ, а також інструментів їх оцінювання та контролю. Такий підхід 

дав змогу враховувати рівень функціонування та обмеження життєдіяльності 

кожного пацієнта під час вибору індивідуальних втручань та імплементувати 

МКФ у програму легеневої реабілітації. 

Таблиця 6.3 

Рекомендований набір найбільш доцільних втручань та інструментів 

оцінювання й контролю у межах категорії МКФ «Функції організму» 

Код 
МКФ 

Назва категорії 
МКФ 

Втручання 
Оцінювання / 

контроль: 
інструмент або 

індикатор 
Категорії компонентів 
«Функції організму» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

b 130 Вольові та 
спонукальні 
функції 

          + + + 
опитування 

b 134 Функції сну +      +     +  опитування 
b 152  Функції емоцій 

(діапазон емоцій)  +     +    + + + 
опитування, 
анкетування (HADS), 
огляд 

b280  Відчуття болю 
(біль у частинах 
тілі) 

  +  + + + +      

візуально-аналогова 
шкала болю, 
пальпація, 
опитування 

b310  Функції голосу + + +       +    опитування, огляд 
b410  Функції серця 

+ + +  + + +       

АТ, ЧСС, 
розрахункові індекси 
та коефіцієнти, 
анамнез, медична 
документація 
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Продовження табл. 6.3 

Код 
МКФ 

Назва категорії 
МКФ 

Втручання 
Оцінювання / 

контроль: 
інструмент або 

індикатор 
Категорії компонентів 
«Функції організму» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

b430  Функції системи 
крові 

 +   +   + +     
анамнез, медична 
документація 

b435  Функції імунної 
системи 

    + +        

анамнез, медична 
документація, 
визначення рівня 
цитокінів 

b440  Функції дихання 

+ + + + + + + + + + +  + 

огляд, пальпація, 
спірометрія, ЧД, 
SpO2, mMRC, CCQ, 
шкала Борга, проби із 
затримкою дихання, 
розрахункові індекси 
та коефіцієнти, 
анамнез, медична 
документація 

b445  Функції 
дихальних м’язів 

+ + +  + + +  + +    
огляд, пальпація 

b450  Додаткові 
дихальні функції 

+ +        +    
опитування 

b455  Функції 
толерантності до 
фізичного 
навантаження 

    + +   +     
тест «Сядь–встань», 
розрахункові індекси 
та коефіцієнти 

b460  Відчуття, 
пов’язані з 
функціонуванням 
серцево-судинної 
та дихальної 
систем 

+ +  + +  + +   + +  

опитування, 
анкетування (CCQ, 
SGRQ) 

b530  Функції 
збереження маси 
тіла 

    + +     + + + 
індекс маси тіла 
(ІМТ) 

b730  Функції м’язової 
сили 

    + +   +     
тест «Сядь-встань» 

b740  Функції м’язової 
витривалості 

    + +   +     

опитування, 
анкетування (SGRQ, 

CCQ), тест «Сядь–
встань», розрахункові 
індекси та 
коефіцієнти 

b780  Відчуття, 
пов’язані із 
м’язами та 
функціями рухів 

+ + +    +       

опитування, огляд, 
пальпація, 
вимірювання обводів 
грудної клітки 

Примітки: 1 – дихальні вправи, 2 – дихальні техніки, 3 – мануальні 

техніки роботи із грудною кліткою, 4 – техніки очищення дихальних шляхів, 

5 – терапевтичні вправи аеробного спрямування, 6 – терапевтичні вправи 

силового спрямування, 7 – терапевтичні вправи спрямовані на розтяг м’язів, 

розслаблення, рівновагу та координацію, 8 – позиціювання, 9 – апаратні 
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методи поліпшення функції дихання, 10 – нейрофізіологічна стимуляція, 11 – 

освітні заняття, 12 – психоемоційна корекція, 13 – корекція поведінки. 

Таблиця 6.4 

Рекомендований набір найбільш доцільних втручань та інструментів 

оцінювання й контролю у межах категорії МКФ «Структури організму» 

Код 
МКФ 

Назва категорії 
МКФ 

Втручання 
Оцінювання / 

контроль: 
інструмент або 

індикатор 
Категорії компонентів 
«Структури організму» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

s410  Структура 
серцево-судинної 
системи 

    +         
огляд, опитування, 
аналіз медичної 
документації 

s430  Структура 
дихальної системи + + + + + + +  +     

огляд, опитування, 
аналіз медичної 
документації 

s710  Структура голови 
та ділянки шиї      + +       

огляд, опитування, 
аналіз медичної 
документації 

s720  Структура 
плечового поясу      + +       

огляд, опитування, 
аналіз медичної 
документації 

s760  Структура тулуба 
  +   + +       

огляд, опитування, 
аналіз медичної 
документації 

Примітки: 1 – дихальні вправи, 2 – дихальні техніки, 3 – мануальні 

техніки роботи із грудною кліткою, 4 – техніки очищення дихальних шляхів, 

5 – терапевтичні вправи аеробного спрямування, 6 – терапевтичні вправи 

силового спрямування, 7 – терапевтичні вправи спрямовані на розтяг м’язів, 

розслаблення, рівновагу та координацію, 8 – позиціювання, 9 – апаратні 

методи поліпшення функції дихання, 10 – нейрофізіологічна стимуляція, 11 – 

освітні заняття, 12 – психоемоційна корекція, 13 – корекція поведінки. 

Таблиця 6.5 

Рекомендований набір найбільш доцільних втручань та інструментів 

оцінювання й контролю у межах категорії МКФ 

(«Активність та участь», «Фактори навколишнього середовища») 

Код 
МКФ 

Назва категорії 
МКФ 

Втручання 
Оцінюванн / 

контроль: інструмент або 
індикатор Категорії компонентів 

«Активність та участь» 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

d230  Виконання 
повсякденного 
розпорядку 

    + + +    + + + 
опитування, анкетування (SGRQ, 
CCQ) 
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Продовження табл. 6.5 

Код 
МКФ 

Назва категорії 
МКФ 

Втручання Оцінювання / 
контроль: інструмент або 

індикатор Категорії компонентів 
«Активність та участь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

d240  Подолання стресу та 
інших психологічних 
навантажень 

 +     +    + +  
опитування, анкетування (HADS) 

d330  Мовлення           +   опитування 
d410  Зміна основного 

положення тіла     + + +       опитування, огляд, тест «Сядь–
встань» 

d430  Підняття і 
перенесення об’єктів 

 +   + + +    +   
опитування, огляд, анкетування 
(SGRQ) 

d450  Ходьба 
 +   + + +    +   

опитування, огляд, анкетування 
(SGRQ, mMRC, шкала Борга) 

d455  Рух довкола 
 +   + + +    +   

опитування, огляд, анкетування 
(SGRQ, mMRC, шкала Борга) 

d460  Переміщення в різних 
місцях 

    + + +       
опитування, анкетування (SGRQ, 
mMRC, шкала Борга) 

d465  Пересування з 
використанням 
технічних засобів 

    + + +       
опитування, анкетування 
(mMRC, шкала Борга) 

d470  Використання засобів 
транспортування 

    + + +    +   
опитування, анкетування 
(mMRC, шкала Борга) 

d475  Управління 
транспортом 
(водіння) 

 +   + + +       
опитування, анкетування 
(mMRC, шкала Борга) 

d4750 Керування 
транспортом, 
рушійною силою 
якого є людина 

    + + +       

опитування, анкетування 
(mMRC, шкала Борга) 

d510  Миття себе 
    + + +       

опитування, анкетування 
(mMRC, шкала Борга) 

d540  Одягання 
    + + +       

опитування, анкетування 
(mMRC, шкала Борга) 

d570  Догляд за своїм 
здоров’ям 

          +  + 
опитування, анкетування (BCKQ) 

d620  Придбання товарів та 
послуг 

    + + +       
опитування, анкетування (SGRQ) 

d640  Ведення домашнього 
господарства 

    + + +    +   
опитування, анкетування (SGRQ) 

d650  Догляд за 
побутовими 
предметами 

    + + +       
опитування, анкетування (SGRQ) 

d660  Допомога іншим     + + +       опитування, анкетування (SGRQ) 
d770  Інтимні стосунки  +   + + +    + +  опитування, анкетування (SGRQ) 
d845  Отримання роботи, 

виконання та 
припинення трудових 
відносин 

    + + +     +  

опитування, анкетування (SGRQ) 

d850  Високооплачувана 
робота 

    + + +     +  
опитування, анкетування (SGRQ) 

d910  Життя в спільноті     + + +    + +  опитування, анкетування (SGRQ) 
d920  Розваги та дозвілля     + + +    + +  опитування, анкетування (SGRQ) 
Назва категорії компонентів 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

Категорії компонентів 
«Фактори навколишнього 

середовища 
    + +     + + + 

опитування 
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Примітки до табл. 6.5: 1 – дихальні вправи, 2 – дихальні техніки, 3 – 

мануальні техніки роботи із грудною кліткою, 4 – техніки очищення 

дихальних шляхів, 5 – терапевтичні вправи аеробного спрямування, 6 – 

терапевтичні вправи силового спрямування, 7 – терапевтичні вправи 

спрямовані на розтяг м’язів, розслаблення, рівновагу та координацію, 8 – 

позиціювання, 9 – апаратні методи поліпшення функції дихання, 10 – 

нейрофізіологічна стимуляція, 11 – освітні заняття, 12 – психоемоційна 

корекція, 13 – корекція поведінки. 

Орієнтовний план реалізації компонентів восьмитижневої програми ЛР 

для пацієнтів із ХОЗЛ наведено у табл. 6.6. 

Таблиця 6.6 

План реалізації компонентів програми легеневої реабілітації 

Тиж-
день 

Заходи Зміст 

1 

Реабілітаційне обстеження 
Проведення усієї батареї обстежень (див. табл. 6.3, 
6.4, 6.5) (додатки А, Б, В, Ґ)  

Ввідна зустріч щодо 
організації та змісту 
програми легеневої 
реабілітації 

Обговорення результатів реабілітаційного 
обстеження, встановлення індивідуальних завдань 
програми ЛР, узгодження та планування дати й часу 
наступних заходів 

Освітнє заняття 
Тема: «Загальна інформація про ХОЗЛ. Нормальна і 
патологічна анатомія легень» 

Фізична терапія 

40 хв, сеанс 1 
45 хв, сеанс 2 
45 хв, сеанс 3*** 
ФА* у межах ФТ – 95 хв 
ФАс в межах ФТ – 35 хв, ФАа – 55 хв 

2 

Освітнє заняття  
Тема: «Стратегія медикаментозного лікування ХОЗЛ. 
Інгалятори» 

Фізична терапія  

40 хв, сеанс 4 
50 хв, сеанс 5 
50 хв, сеанс 6*** 
ФА* у межах ФТ – 100 хв 
ФАс в межах ФТ – 40 хв, ФАа – 55 хв 

**Зустріч із фахівцем МДК пульмонолог, медсестра 

3 

Освітнє заняття 
Тема: «Фізична терапія під час ХОЗЛ: стратегії 
дихання, методи очищення дихальних шляхів» 

Фізична терапія 

40 хв, сеанс 7 
50 хв, сеанс 8 
50 хв, сеанс 9*** 
ФА* у межах ФТ – 95 хв 
ФАс в межах ФТ – 45 хв, ФАа – 60 хв 
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Продовження табл. 6.6 

Тиж-
день 

Заходи Зміст 

3 **Зустріч із фахівцем МДК пульмонолог, медсестра 

4 

Освітнє заняття 
Тема: «Здоровий спосіб життя: фізична активність, 
харчування, подолання шкідливих звичок» 

Фізична терапія 

40 хв, сеанс 10 
50 хв, сеанс 11 
50 хв, сеанс 12*** 
ФА* у межах ФТ – 90 хв 
ФАс в межах ФТ – 50 хв, ФАа – 65 хв 

**Зустріч із фахівцем МДК пульмонолог, медсестра 

5 

Освітнє заняття Тема: «Раннє розпізнавання і лікування загострень» 

Фізична терапія 

40 хв, сеанс 13 
60 хв, сеанс 14 
60 хв, сеанс 15*** 
ФА* у межах ФТ – 105 хв 
ФАс в межах ФТ – 55 хв, ФАа – 65 хв 

**Зустріч із фахівцем МДК пульмонолог, медсестра 

6 

Освітнє заняття Тема: «Самоконтроль. Самоменеджмент» 

Фізична терапія 

40 хв, сеанс 16 
60 хв, сеанс 17 
60 хв, сеанс 18*** 
ФА* у межах ФТ – 100 хв 
ФАс в межах ФТ – 60 хв, ФАа – 70 хв 

**Зустріч із фахівцем МДК пульмонолог, медсестра 

7 

Освітнє заняття 
Тема: «Фізична терапія при ХОЗЛ: подолання 
задишки та ощадливе використання власних сил під 
час щоденної діяльності» 

Фізична терапія 

40 хв, сеанс 19 
60 хв, сеанс 20 
60 хв, сеанс 21*** 
ФА* у межах ФТ – 100 хв 
ФАс в межах ФТ – 60 хв, ФАа – 70 хв 

**Зустріч із фахівцем МДК пульмонолог, медсестра 

8 

Освітнє заняття Тема на вибір (див. з переліку у табл. 3.6) 

Фізична терапія 

40 хв, сеанс 22 
60 хв, сеанс 23 
60 хв, сеанс 24*** 
ФА* у межах ФТ – 100 хв 
ФАс в межах ФТ – 60 хв, ФАа – 70 хв 

Обстеження та оцінювання 
Проведення усієї бататеї обстежень (див. табл. 6.3, 
6.4, 6.5) (додатки А, Б, В), обговорення із пацієнтов 
результатів програми ЛР 

Примітки: МДК – мультидисциплінарна команда; ФТ – фізична 

терапія; ФА* – фізична активність, яку забезпечують за допомогою занять із 

фізичної терапії; ФАс – фізична активність, яка забезпечують за допомогою 

занять із фізичної терапії (вправи для збільшення сили); ФАа – фізична 
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активність, яку забезпечують самостійною аеробною активністю; ** – не 

обов’язковий захід, планований за потреби, відповідно до результатів 

реабілітаційного обстеження; *** - Один із сеансів може бути проведений 

самостійно, без контролю фізичного терапевта. 

 

Повторне оцінювання проводять, щоб оцінити результати 

реалізованих втручань на момент завершення програми ЛР, виявити зміни у 

функціональному стані серцево-судинної та дихальної систем, рівень фізичної 

працездатності, якості життя. Врахування цих даних дає змогу надати 

рекомендації щодо необхідних надалі заходів для пацієнта, щодо фізичної 

терапії вдома та запланувати подальшу легеневу реабілітацію і спостереження. 

Завершення програми / подальше спостереження. Одним із завдань 

ЛР є сприяти тривалому збереженню досягнень програми. Цьому допомагає 

зміна поведінки, зокрема дотримання впродовж тривалого часу рекомендацій 

щодо фізичних вправ. Корисною практикою є післяреабілітаційний супровід, 

хоча це не є обов’язковим компонентом ЛР. Формати такого супроводу 

можуть бути дуже різні та залежать передусім від можливостей 

особи / організації, яка надає послуги. Це можуть бути додаткові програми з 

фізичними вправами, клуби із виконання дихальних вправ, онлайн-програми 

або організований (для підтримки) зв’язок із пацієнтом за допомогою різних 

засобів зв’язку. 

На жаль повністю дотриматися вимог до програм ЛР в Україні на даний 

час не видається можливим. Програми ЛР реабілітації західного зразка 

повинні бути адаптованими до вітчизняних умов та можливостей. Передусім, 

проблемою є відсутність державного фінансового забезпечення програм ЛР. 

Якщо у гострий період захворювання госпіталізовані пацієнти отримують 

фізичну терапію, то після виписування зі стаціонару комплексні державні 

програми надання реабілітаційної допомоги пацієнтам із ХОЗЛ відсутні. 

Слід зазначити, що на сьогодні складно реалізувати такі обов’язкові 

заходи провідних західних програм ЛР, як оцінювання фізичної 
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працездатності за допомогою тестів із максимальним навантаженням, 

проведення аеробних тренувань у приміщеннях закладів охорони здоров’я, 

додаткове надання кисню під час занять із фізичної терапії, залучення 

якнайбільшої кількості різних фахівців, окрім пульмонолога та фізичного 

терапевта (наприклад, ерготерапевта, логопеда, психолога тощо). Причиною 

цього є відсутність необхідного матеріально-технічного та кадрового 

забезпечення. 

 

 

6.2. Соціодемографічні особливості, клінічна характеристика, рівень 

знань та якість життя осіб із ХОЗЛ на амбулаторному етапі реабілітації 

 

Соціодемографічні та клінічні характеристики пацієнтів наведено в 

табл. 6.7. Середній вік становив 59,05±13,09 року, зокрема 2 особи (4,88 %) 

мали до 40 років, 6 осіб – 40–49 років, 11 осіб (26,83 %) – 50–59 років, 12 осіб 

(29,27 %) – 60–69 років; 10 осіб (24,39 %) – ≥70 років. Вища ніж середня була 

освіта у 27 осіб (65,85 %). 

Вважають себе фізично активними людьми практично усі пацієнти 

(85,37 %). Єдиною шкідливою звичкою цієї групи пацієнтів є куріння, зокрема 

11 осіб (26,83 %) повідомили, що є активними курцями. 

Таблиця 6.7 

Соціодемографічні та клінічні характеристики пацієнтів із ХОЗЛ (n=41) 

Характеристика 
Кількість осіб, (%) 

Стать:  
18 (43,90) 
22 (53,66) 

чоловіки 
жінки 

Освіта:   
15 (36,59) 
12 (29,27) 
14 (34,15) 

вища 
середня спеціальна 
середня 
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Продовження табл. 6.7 

Характеристика Кількість осіб, (%) 
Професійна зайнятість:   

20 (48,78) 
21 (51,22) 

працює 
не працює 

Сімейний стан:   
31 (75,61) 
10 (24,39) 

одружений / заміжня 
неодружений / незаміжня 

Наявність дітей:   
36 (87,80) 
5 (12,20) 

є діти 
немає дітей 

Фізична активність 
вважаю себе фізично активною 
людиною 
не вважаю себе фізично активною 
людиною 

 
35 (85,37) 

 
6 (14,63) 

Шкідливі звички:  
28 (68,29) 
2 (4,88) 

11 (26,83) 
0 (0) 

немає 
колишній курець 
курець 
інше 

Тривалість захворювання, M±SD, роки: 
≤1 року 
1–5 років 
5–10 років 
≥10 років 

 
6 (14,63) 
9 (21,95) 
10 (24,39) 
16 (39,02) 

Досвід співпраці із фізичним терапевтом/ 
реабілітологом: 

є досвід співпраці 
немає досвіду співпраці 
масаж 
був на санаторно-курортному лікуванні 

 
 

8 (19,51) 
24 (58,54) 
7 (17,07) 
2 (4,88) 

Кількість загострень:  
2 (4,88) 

14 (34,15) 
10 (24,39) 
7 (17,07) 
2 (4,88) 
6 (14,63) 

<1 раза на рік 
1 раз на рік 
2 рази на рік 
3 рази на рік 
4 рази на рік 
>4 рази на рік 

 

Більша, частина досліджуваних (58,54 %) ніколи не мала досвіду 

співпраці із фізичним терапевтом. Хворіють п’ять і більше років 63,42 % осіб, 

зокрема більше ніж половина пацієнтів (58,54 %) мають загострення ХОЗЛ два 

і більше разів на рік. Лише 12 осіб (29,27 %) зазначили, що не мають виявлених 

супутніх захворювань, 14 осіб (34,15 %) мають більше ніж одне супутнє 
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захворювання. Більшість пацієнтів повідомила про гіпертонію та інші 

захворювання серцево-судинної системи, виразку в шлунково-кишковому 

тракті, дегенеративні зміни міжхребцевих дисків (протрузії, грижа), патології 

щитоподібної залози тощо. 

Маса тіла більшості пацієнтів була в межах норми (ІМТ – 18,5–

24,9 у. о.), вищим ніж норма (ІМТ  25 у. о.) цей показник був у 13 осіб 

(31,71 %). 

Дані спірометричного дослідження відповідали критеріям діагнозу. 

Так, об’єм форсованого видиху за першу секунду (ОФВ1) становив у 

середньому 64,52 % від належної величини, форсована життєва ємність легень 

(фЖЄЛ) – 69,67±17,26 % належної величини, індекс ОФВ1/ФЖЄЛ – 0,51 

(0,42–0,62), що підтверджує наявність обмеження повітряного потоку та 

обструкції бронхів. 

Середнє значення показника SpO2 було в межах норми. 

Середнє значення показника рівня задишки за опитувальником mMRC 

було у допустимих межах (до 2 балів). Однак рівень задишки в обстежуваних 

за вказаним опитувальником у діапазоні 0–1 балів визначено лише у 16 осіб 

(39,02 %); у 12 осіб (29,27 %) оцінка становила 2 бали, що вказує на значну 

задишку; у 8 пацієнтів (19,51 %) задишка була виражена значно та впливала 

на здатність людини ходити рівною місцевістю; 5 осіб (12,20 %) оцінило 

рівень своєї задишки на 4 бали. Оцінювання задишки за візуально-аналоговою 

шкалою Борга виявило, що 17 осіб (41,46 %) вважає свою задишку сильною, 

або дуже сильною (5 і більше балів). 

Аналіз вираженості симптомів та їхнього впливу на повсякденну 

життєдіяльність із використанням шкали CCQ встановив наявність виражених 

симптомів ХОЗЛ у більшості обстежуваних пацієнтів (індекс CCQ становив 

2,49±1,28 бала). Зокрема, у 31 пацієнта (75,61 %) симптоми захворювання 

були виражені та їх можна вважати такими, що мають вплив на життя пацієнта.  

Середні значення показників тривоги і депресії за опитувальником 

HADS у обстежуваних пацієнтів із ХОЗЛ становили 6,83±3,82 бала (тривога) 
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та 6,58±3,06 бала (депресія), що є в межах норми та вказує на відсутність 

достовірно виражених симптомів тривоги і депресії. Утім, серед пацієнтів 

було 9 осіб (21,95 %), які мали ознаки субклінічно вираженої тривоги (8–10 

балів за шкалою тривоги) та 7 осіб (17,7 %) із ознаками клінічно вираженої 

тривоги (≥11 балів). Ознаки субклінічно вираженої депресії виявлено у 14 осіб 

(34,15 %), а ознаки клінічно вираженої депресії у – 3 пацієнтів (7,32 %). 

Між різними клінічними характеристиками пацієнтів із ХОЗЛ 

встановлено численні кореляційні залежності (табл. 6.8).  

Таблиця 6.8 

Зв’язок (коефіцієнти кореляцій) клінічних характеристик осіб із 

ХОЗЛ 

Показник Вік ІМТ ТЗ ЖЄЛ фЖЄЛ ОФВ1 Borg mMRC 
HADS 

A 
HADS 

D 
CCQ 

Вік 1,00           

ІМТ -0,23 1,00          

ТЗ 0,49 -0,25 1,00         

ЖЄЛ 0,14 0,03 -0,03 1,00        

фЖЄЛ 0,22 0,19 0,06 0,87 1,00       

ОФВ1 0,04 0,12 -0,11 0,77 0,77 1,00      

Борга 0,28 0,06 0,50 -0,12 -0,10 -0,20 1,00     

mMRC 0,37 -0,10 0,36 -0,30 -0,39 -0,27 0,65 1,00    

HADS А 0,04 -0,33 0,20 0,23 0,05 0,16 0,26 0,36 1,00   

HADS D 0,10 -0,28 0,17 -0,14 -0,31 -0,43 0,45 0,21 0,28 1,00  

CCQ 0,24 -0,13 0,42 -0,20 -0,30 -0,25 0,52 0,60 0,40 0,34 1,00 

Примітки: ІМТ – індекс маси тіла; ТЗ – тривалість захворювання; 

фЖЄЛ – форсована життєва ємність легень; ОФВ1 – об’єм повітря за першу 

секунду форсованого видиху; mMRC – модифікована шкала оцінки задишки 

Британської медичної дослідної ради; HADS – госпітальна шкала тривоги і 

депресії: А – розділ тривоги, D – розділ депресії; CCQ – клінічна анкета 

відносно хронічного обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ); Borg – 

шкала рівня прояву задишки. 
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Найтіснішими є зв’язки між ЖЄЛ та фЖЄЛ із показником ОФВ1 (r=0,87 

та r=0,77, відповідно). Найбільшу кількість кореляційних зв’язків середньої та 

слабкої сили виявлено для результатів оцінювання рівня задишки за школою 

mMRC. Зокрема, оцінка mMRC мала середньої сили зв’язок із результатами 

візуально-аналогової шкали задишки Борга (r=0,65), результатами 

опитувальника CCQ (r=0,6) та слабкий зв’язок із рівнем тривоги за 

опитувальником HADS (r=0,36), параметрами віку (r=0,37) та тривалістю 

захворювання (r=0,36). 

Результати за шкалою задишки Борга, окрім mMRC корелювали із 

результатами опитувальника CCQ (r=0,52), тривалістю захворювання 

(середньої сили зв’язок, r= 0,5) та рівнем депресії за HADS (слабкий зв’язок). 

Найменшу кількість зв’язків слабкої сили виявлено для параметра «вік 

пацієнта», який корелював із тривалістю захворювання (r=0,49) та 

результатами mMRC (r=0,37). 

 

6.2.1. Рівень знань пацієнтів про власне захворювання 

Медична грамотність визначається як здатність населення (зокрема, 

пацієнтів) отримувати доступ до медичної інформації, розуміти, 

опрацьовувати чи оцінювати інформацію про здоров’я, а також 

використовувати її [584]. Варто зазначити, що медична грамотність базується 

не лише на навичках пацієнтів, але й залежить від тих осіб, з ким вони 

взаємодіють (зокрема, медичних працівників, фізичних терапевтів), на 

цінностях і політиці, яку впроваджує та реалізовує система охорони здоров’я 

[194].  

З’ясовано, що низька медична грамотність пов’язана з більшою 

кількістю звернень по невідкладну медичну допомогу та госпіталізацій, 

гіршим самоменеджментом пацієнтів із хронічними захворюваннями та більш 

високим рівнем смертності серед літніх людей [317]. Низький рівень медичної 

грамотності також погіршує якість життя, пов’язану зі здоров’ям [772], 

зумовлює нижчу прихильність до систематичного вживання необхідних 



317 
 
медикаментів [448, 755], підвищує показники смертності від серцево-

судинних захворювань [158]. Зважаючи на це, медична грамотність та освіта 

пацієнтів із ХОЗЛ, що є одним із найпоширеніших неінфекційних хронічних 

хворіб, викликає зацікавлення вчених. Освіта осіб із ХОЗЛ, їх опікунів та 

близьких є важливим компонентом лікування [726] та необхідною частиною 

програм легеневої реабілітації [725]. 

Загальна кількість балів за питальником BCKQ становила 

24,71±9,62 бала (Me=25,00 бала, діапазон мінімальних – максимальних 

значень – 0–45,0 бала). Найнижчий рівень знань у пацієнтів виявлено за 

трьома шкалами «Інгалювання стероїдних препаратів» (0,58±0,15 бала), 

«Бронхолітичні засоби для інгаляцій» (1,13±0,20 бала) та «Оральні стероїди» 

(1,13±0,19 бала) (рис. 6.2). Найліпше пацієнти були ознайомлені з причинами 

та умовами розвитку ХОЗЛ, деякими симптомами захворювання (шкала 

«Етіологія» – 2,60±0,23 бала, «Симптоми» – 2,78±0,19 бала, «Мокрота» – 

2,73±0,21 бала). Загалом рівень знань пацієнтів можна охарактеризувати як 

низький, загальна середня оцінка за питальником BCKQ становила лише 

37,77 % від максимальної. 

 

Рис. 6.2. Рівень знань пацієнтів про хронічне обструктивне 

захворювання легень (n=41): 1 – діагноз ХОЗЛ; 2 – етіологія; 3 – симптоми; 4 

– задишка; 5 – мокрота; 6 – інфекції; 7 – фізичні вправи; 8 – куріння; 9 – 

вакцинація; 10 – бронхолітичні засоби для інгаляцій; 11 – антибіотики; 12 – 

оральні стероїди; 13 – інгалювання стероїдних препаратів 
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Для розуміння ролі та значущості кожної шкали у формуванні 

загального рівня знань про ХОЗЛ проведено факторний аналіз. За попереднім 

оцінюванням даних за допомогою коефіцієнта Кайзера – Меєра – Олкіна 

(КМО) та критерію Бартлета виявлено, що зібрані результати можна 

використати для факторного аналізу (KMO = 0,701, χ2 = 209,629, p = 0,000). За 

допомогою методу головних компонент виокремлено 5 факторів, які 

пояснюють 73,68 % загальної дисперсії вибірки. 

У зміст найбільш значущого фактора із внеском у загальну дисперсію 

вибірки 38,60 % з найвищими коефіцієнтами ввійшли шкали «Інфекції», 

«Куріння», «Вакцинація», «Діагноз ХОЗЛ», «Фізичні вправи» (див. табл. 6.9).  

Таблиця 6.9 

Факторне навантаження досліджуваних впливів 

на рівень грамотності пацієнтів щодо ХОЗЛ 

Шкала 
Компонент 

1 2 3 4 5 
1. Діагноз ХОЗЛ 0,69 0,10 -0,39 0,18 0,34 
2. Етіологія 0,62 0,08 -0,52 -0,31 0,22 
3. Симптоми 0,56 0,05 0,34 0,61 0,12 
4. Задишка 0,49 0,72 0,09 0,07 -0,07 
5. Мокрота 0,52 0,66 0,19 -0,04 0,02 
6. Інфекції 0,74 0,03 -0,20 -0,27 -0,30 
7. Фізичні вправи 0,62 -0,11 -0,38 0,34 -0,31 
8. Куріння 0,72 -0,07 -0,04 0,24 0,01 
9. Вакцинація 0,72 0,11 0,25 -0,42 0,00 
10. Бронхолітичні засоби для інгаляцій 0,60 -0,30 0,27 -0,14 0,38 
11. Антибіотики 0,56 -0,39 0,02 0,02 -0,49 
12. Оральні стероїди 0,60 -0,25 0,46 -0,15 -0,12 
13. Інгалювання стероїдних препаратів 0,46 -0,58 -0,02 0,01 0,27 
Внесок у загальну дисперсію, % 38,60 12,66 8,45 7,43 6,55 

 

Другий фактор зумовлює 12,66 % загальної дисперсії, до нього 

належать такі шкали, як «Задишка», «Мокрота» та «Інгалювання стероїдних 

препаратів». Третій, четвертий та п’ятий фактори пояснюють 8,45 %, 7,43 % 

та 6,55 % від загальної дисперсії, відповідно. У третьому факторі виокремлено 

шкали «Етіологія» та «Оральні стероїди», у четвертому – «Симптоми», у 

п’ятому – «Бронхолітичні засоби для інгаляцій» та «Антибіотики». 
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Прогнозування рівня грамотності пацієнта з урахуванням 

соціодемографічних та клінічних характеристик.  

Було проаналізовано вплив описаних клінічних та соціально-

демографічних характеристик на рівень грамотності пацієнта з ХОЗЛ щодо 

свого захворювання. За результатами регресійного аналізу (множинна 

регресія) виявлено 5 значущих чинників, за якими можна прогнозувати рівень 

знань хворого про власне захворювання.  

До моделі множинної регресії для визначення прогнозованого рівня 

грамотності пацієнта відбирали параметри, які мали статистично значущі 

коефіцієнти кореляції. Було отримано такі результати розрахунку параметрів 

множинної регресії: коефіцієнт множинної регресії (R) – 0,875; коефіцієнт 

детермінації (R2) – 0,725 та його скореговане значення – 0,680; критерій 

Фішера (F) – 344,23, p<0,001; вільний член рівняння регресії – 44,66 (р=0,001); 

коефіцієнти рівняння регресії – вік (β=-0,62, p<0,001), оцінка дихання, 

функціональних обмежень та психосоціальної дисфункції (за шкалою CCQ; 

β=-0,66, p<0,001), оцінка рівня депресії (за шкалою HADS; β=-0,62, p<0,001), 

частоти серцевих скорочень (β=0,31, p<0,019), наявності оплачуваної роботи в 

пацієнта (β=-0,37, p<0,029). Значення коефіцієнтів множинної регресії та їх 

довірчих інтервалів подано в табл. 6.10. Запропонована модель є відповідною, 

оскільки наявний нормальний розподіл залишків моделі. Отриманий 

коефіцієнт детермінації пояснює 68,0% рівня грамотності пацієнта, 32 % 

можна обґрунтувати варіацією інших неврахованих чинників. 

Таким чином, незаважаючи на те, що 80,49 % пацієнтів не мали 

жодного досвіду співпраці з фізичним терапевтом та не провадять 

цілеспрямованих занять фізичними вправами чи реабілітації, 85,37 % із них 

вважають себе фізично активними людьми.  
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Таблиця 6.10 

Значущі чинники, які пов’язані з рівнем знань пацієнта про 

власне захворювання (n=41) 

Чинник Коефіцієнти t p 

95,0 % довірчі 
інтервали 

Нижня 
межа 

Верхня 
межа 

Константа 44,66 3,73 0,001 20,11 69,22 
Вік -0,62 -4,08 <0,001 -0,80 -0,26 
Оцінка дихання, 
функціональних 
обмежень та 
психосоціальної 
дисфункції 

0,66 4,78 <0,001 0,28 0,69 

Рівень депресії -0,62 -4,26 <0,001 -3,05 -1,07 
ЧСС 0,31 2,50 0,019 0,05 0,45 
Працевлаштування -0,37 -2,31 0,029 -13,02 -0,78 

 

Рівень прояву задишки залежно від фізичної активності (за шкалою 

mMRC) пов’язаний як з соціодемографічними, так і клінічними 

характеристиками пацієнтів із ХОЗЛ, зокрема показником фЖЄЛ, проявом 

симптомів захворювання та якістю життя. Цей результат пояснює 

рекомендацію оцінювати рівень задишки в пацієнтів із ХОЗЛ за допомогою 

цього інструмента. Закономірним можна вважати те, що із тривалістю 

захворювання погіршуються показники прояву задишки та прояви симптомів 

захворювання. Утім з’ясовано, що тривалість захворювання не корелює із 

показниками функції зовнішнього дихання (ЖЄЛ, фЖЄЛ та ОФВ1). Вік у 

пацієнтів практично не пов’язаний з показником прояву задишки за mMRC. 

У пацієнтів із ХОЗЛ виявлено вкрай низький рівень знань про власне 

захворювання, загальна оцінка якого за опитувальником BCKQ становила 

лише 24,71±9,62 бала. Підтвердженням недостатнього рівня знань у 

досліджуваних пацієнтів із ХОЗЛ є порівняння із результатами опитування, 

проведеного в інших країнах. Зокрема, за повідомленнями різних дослідників 

оцінка за BCKQ, які не проходили спеціального навчання, коливається в 
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межах 46 – 49 % від максимально можливої оцінки в пацієнтів із ХОЗЛ з 

Канади [372], 46 – 61,27 % – пацієнтів у Китаї [781, 800], 48 % – в Італії [386]. 

Попри те, що у 63,41 % пацієнтів тривалість захворювання становить 

понад 5 років, а 60,97 % осіб зазначили, що захворювання загострюється 

більше, ніж один раз на рік, загальний рівень знань пацієнтів щодо ХОЗЛ 

становив лише 37,77 % від максимально можливого значення. Найвищий 

рівень знань виявлено щодо питань, які стосувалися прояву симптомів 

захворювання, мокроти та куріння. Незважаючи на значну тривалість 

захворювання, пацієнти з ХОЗЛ недостатньо обізнані щодо фізіологічних 

особливостей перебігу захворювання, також значна кількість опитаних мають 

хибні уявлення про причини виникнення і вплив задишки на організм та 

особливості впливу фізичних вправ на здоров’я людини під час ХОЗЛ. 

Найнижчим є рівень грамотності пацієнтів щодо особливостей 

медикаментозного лікування та потреби вакцинації. Нерозуміння необхідності 

специфічного лікування та хибні уявлення про вплив медикаментів на 

організм можуть мати негативні наслідки, а саме зменшувати прихильність 

пацієнта до систематичного приймання призначених ліків, відмови від 

вакцинації через незнання або страх тощо. 

За результатом регресійного аналізу з’ясовано, що найбільший вплив 

на рівень знань про своє захворювання у пацієнтів із ХОЗЛ мали п’ять 

показників із проаналізованих. Найвищий вплив на рівень знань виявлено у 

пацієнтів, які мали високий рівень прояву симптомів захворювання, 

функціональних обмежень та психосоціальної дисфункції, що асоціюється із 

важчим перебігом ХОЗЛ. Вік та рівень депресії мали обернено пропорційний 

вплив на рівень знань. У 34,15 % пацієнтів було виявлено ознаки субклінічно 

вираженої депресії та у 7,32 % ознаки клінічно вираженої депресії. Чим вищий 

рівень депресії у пацієнта із ХОЗЛ, тим нижчими буде його інформованість та 

розуміння власного захворювання, особливостей терапії. Це підтверджено в 

аналогічних дослідженнях [474, 694, 800].  
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Отримані результати підтверджують важливість урахування рівня 

здоров’я пацієнтів та рівня їх медичної грамотності під час розроблення та 

реалізації освітніх програм, підтримки самоменеджменту для людей, які 

живуть із ХОЗЛ. 

 

6.2.2. Якість життя в осіб із хронічним обструктивним 

захворюванням легень 

Особи з ХОЗЛ, які мають значні функціональні зміни в легенях, 

скаржаться на різні респіраторні симптоми, зокрема задишку, хронічний 

кашель, виділення мокротиння, зниження здатності витримувати фізичне 

навантаження [579]. Ці прояви разом із системним впливом ХОЗЛ та його 

коморбідністю лише погіршують фізичний і психічний стан пацієнта, 

негативно впливають на його фізичне та психічне функціонування, що 

свідчить про вплив цього захворювання на якість життя [458].  

Вивчаючи благополуччя пацієнтів із ХОЗЛ, варто враховувати, що 

якість життя тісно пов’язана з розумінням здоров’я та хвороби, а відповідно, 

складники благополуччя пацієнта безпосередньо стосуються його 

життєдіяльності, зокрема фізичного та психічного станів, фізичної активності, 

взаємодії із соціумом тощо. Такий підхід поєднує в собі парадигми 

біомедичних і соціальних наук та дає змогу охарактеризувати якість життя 

пацієнта згідно з моделлю І. Вілсона та П. Клері відповідно до таких 

компонентів: «Характеристика індивіда», «Біологічні і фізіологічні чинники», 

«Симптоми», «Функціональний стан», «Характеристика навколишнього 

середовища» та «Загальне сприйняття власного здоров’я» [65]. З урахуванням 

аспектів цього підходу побудовано і рекомендації GOLD [336]. Так, відомо, 

що показники, отримані за допомогою спірометрії, наприклад ступінь 

обмеження повітряного потоку, не дають змоги повною мірою оцінити прояви 

захворювання, тяжкість симптомів та побудувати прогноз на майбутнє [128]. 

Це обмежує точність під час оцінювання складності ХОЗЛ та вимагає, окрім 
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результатів спірометрії, ураховувати кількість загострень за останні 12 

місяців, симптоми захворювання та рівень якості життя [336].  

Вивчення якості життя передбачає аналіз як кількісних, так і якісних 

параметрів, об’єктивних та суб’єктивних характеристик життєдіяльності 

пацієнта. Оцінювання якості життя осіб, які страждають від певних гострих чи 

хронічних захворювань, повинно враховувати особливості перебігу хвороби, 

прояв симптомів та їхній вплив на щоденну активність респондента. У разі 

ХОЗЛ таким принципам відповідає Опитувальник госпіталю Св. Георгія для 

оцінювання дихальної функції пацієнтів (St. George’s Respiratory 

Questionnaire) [728, 729], що є профільною методикою, яка допомагає оцінити 

зміни в стані здоров’я пацієнта з ХОЗЛ під час клінічного спостереження [138, 

409, 642]. Розуміння зв’язку між якістю життя осіб із ХОЗЛ та різними 

соціодемографічними та клінічними характеристиками допомагає точніше, 

прогнозувати перебіг захворювання, розвиток симптомів та майбутню втрату 

працездатності, а, відповідно, знайде застосування впродовж фізичної терапії 

та програм легеневої реабілітації хворих. 

За результатами суб’єктивного оцінювання виявлено, що практично усі 

пацієнти характеризували свій стан здоров’я як задовільний (53,66 %) або 

поганий (36,59 %); 2,44 % осіб вважали свій стан здоров’я дуже поганим; на 

думку 7,31 % респондентів, стан їхнього здоров’я був добрим; жоден з 

опитаних не зазначив про «Дуже добрий» стан здоров’я. Оцінка стану здоров’я 

особи з ХОЗЛ пов’язана з показником артеріального тиску (r = -0,33, p = 0,04), 

результатами шкали Борга (r = -0,29, p = 0,07), значенням, отриманими за 

шкалами mMRC (r = -0,31, p = 0,05) та CCQ (r = -0,29, p = 0,06) 

(див. табл. 6.11). Чим нижчий у пацієнта артеріальний тиск, менша задишка та 

функціональні обмеження, тим ліпше він оцінює власне здоров’я. 
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Таблиця 6.11 

Соціодемографічні, антропометричні та клінічні характеристики 

пацієнта з ХОЗЛ та їх зв’язок (коефіцієнт кореляції) з суб’єктивною 

оцінкою стану здоров’я 

Показники Статистичні показники 
M SD r p 

Вік, роки 59,05 13,09 -0,10 0,52 
ІМТ, ум. од. 23,19 5,06 -0,21 0,19 
Тривалість захворювання, роки 9,77 8,21 0,15 0,40 
ЖЄЛ, % 74,93 17,91 0,07 0,68 
фЖЄЛ, % 69,68 17,26 0,10 0,55 
ОФВ1, % 64,53 21,94 0,00 0,99 
ОФВ1/ЖЄЛ, % 94,03 22,67 -0,03 0,85 
ОГК пауза, см 102,15 12,71 -0,13 0,43 
ОГК вдих, см 104,77 12,47 -0,11 0,48 
ОГК видих, см 100,87 12,60 -0,14 0,39 
ЕГК, см 3,90 1,59 0,22 0,17 
ЕГКвдих, см 2,62 1,37 0,12 0,47 
ЕГКвидих, см 1,28 1,38 0,08 0,65 
ЧД, вд./ хв 20,71 4,96 0,14 0,38 
ЧСС, уд./ хв 76,32 12,07 -0,06 0,74 
SpO2, % 95,76 2,67 -0,16 0,35 
АТ сист., мм рт. ст. 136,83 21,70 -0,22 0,17 
АТ діаст., мм рт. ст. 86,59 10,81 -0,33 0,04 
Проба Штанге, с 27,36 14,39 -0,02 0,95 
Проба Генча, с 17,08 9,18 0,05 0,78 
ДО, мл 216,83 102,91 -0,26 0,12 
ХОД, л 257,38 102,49 -0,07 0,69 
Шкала Борга, од. 4,44 2,42 -0,29 0,07 
mMRC, бали 1,98 1,15 -0,31 0,05 
Знання, BCKQ, бали 24,71 9,62 -0,19 0,25 
HADS A, бали 6,81 3,82 -0,08 0,66 
HADS D, бали 6,59 3,06 -0,11 0,51 
CCQ, бали 24,85 12,96 -0,29 0,06 

Примітки: ІМТ – індекс маси тіла; ЖЄЛ – життєва ємність легень; ОФВ1 – 
об’єм форсованого вихиху за першу секунду; ОГК – обвід грудної 
клітки; ЕГК – екскурсія грудної клітки; ЧД – частота дихання; ЧСС 
– частота серцевих скорочень; SpO2 – сатурація кисню в крові, 
виміряна оксиметром; АТ – артеріальний тиск; ДО – дихальний 
об’єм; ХОД – хвилинний об’єм дихання. 

 

Якість життя пацієнтів із ХОЗЛ становила 50,8±14,8 % від 

максимального показника (мінімальне значення – 17,7 %, максимальне – 

83,6 %) (див. рис. 6.3). Середнє значення шкали «Симптоми» було 58,8±19,9 % 



325 
 
(мінімальне значення – 22,4 %, максимальне – 97,1 %), шкали «Активність» – 

54,3±19,7 % (мінімальне значення – 0,0 %, максимальне – 84,2 %), шкали 

«Вплив» – 46,1±16,5 % (мінімальне значення – 17,7 %, максимальне – 83,6 %). 

 

Рис. 6.3. Показники (середнє, середнє квадратичне відхилення, медіана, 

мінімальне та максимальне значення) якості життя осіб із ХОЗЛ: 

1 – симптоми, 2 – активність, 3 – вплив, 4 – загальний показник 

 

Проаналізовано зв’язок між якістю життя пацієнта з ХОЗЛ та різними 

соціодемографічними, антропометричними та клінічними характеристиками. 

Виявлено кореляційні зв’язки між показниками різних шкал якості життя та 

віком, статтю, наявністю роботи в пацієнта, тривалістю та частотою 

захворювання, резервним об’єм вдиху, об’ємом форсованого видиху за першу 

секунду, індексом Тіффно, максимальною об’ємною швидкістю на рівні 50 % 

видиху, рівнем задишки, рівнем тривожності та депресії. Коефіцієнти 

кореляції подано в табл. 6.12. Найбільше пов’язана із наведеними 

показниками шкала «Активність» – тісний зв’язок виявлено з оцінками 

клінічного статусу дихання, наявних функціональних обмежень, 

психосоціальної дисфункції за анкетою CCQ (r = 0,71, р = 0,00) та рівнем 

задишки за анкетами Борга (r = 0,58, p = 0,00) і mMRC (r = 0,57, p = 0,00). 

Також значення якості життя за цією шкалою пов’язані з екскурсією грудної 
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клітки на вдиху (r = -0,39, р = 0,01), резервним об’ємом вдиху (r = -0,38, 

р = 0,02), об’ємом форсованого видиху за першу секунду (r = -0,35, р = 0,03), 

індексом Тіффно (r = -0,48, р = 0,001), максимальною об’ємною швидкістю на 

рівні 50 % видиху (r = -0,35, р = 0,03). Оскільки, чим нижчою є оцінка за 

опитувальником SGRQ-С, тим вищим є рівень якості життя, то виявлена 

кореляція вказує, що при зниження цих показників погіршується рівень 

активності пацієнта із ХОЗЛ. 

Таблиця 6.12 

Зв’язок (коефіцієнти кореляції) якості життя із 

соціодемографічними, та клінічними показниками пацієнтів із ХОЗЛ 

Показники 

Шкали якості життя Загальний 
показник 

якості життя 
симптоми активність вплив 

r p r p r p r p 
Вік – – 0,39 0,01 – – – – 
Стать – – –  0,37 0,02 0,36 0,02 

Працевлаштування – – -0,38 0,02 – – -0,31 0,05 
Тривалість 
захворювання – – 0,43 0,01 – – – – 

Частота загострень 0,38 0,01 – – – – 0,32 0,04 

ЕГКвдих – – -0,39 0,01 -0,36 0,02 -0,38 0,01 

РОвд – – -0,38 0,02 -0,39 0,01 -0,42 0,01 

ОФВ1 – – -0,35 0,03 – – – – 
ІТ – – -0,48 0,001 -0,33 0,00 -0,37 0,02 

МОШ50 – – -0,35 0,03 – – – – 
Школа Борга – – 0,58 0,00 0,39 0,01 0,41 0,01 

mMRC – – 0,57 0,00 0,51 0,00 0,56 0,00 

HADS A 0,32 0,04 – – 0,44 0,003 0,46 0,002 

HADS D – – 0,34 0,03 0,35 0,02 0,39 0,01 
CCQ 0,42 0,01 0,71 0,00 0,71 0,00 0,79 0,00 

Примітки: ЕГКвдих – екскурсія грудної клітки на вдиху; РОвд – резервний 
об’єм вдиху; ОФВ1 – об’єм форсованого видиху за першу секунду; 
ІТ – індекс Тіффно, МОШ50 – максимальна об’ємна швидкість на 
рівні 50 % видиху. 

 

Такі висновки можна зробити за результатами вивчення кореляційних 

зв’язків між іншими шкалами якості життя і згаданими соціодемографічними, 

антропометричними та клінічними характеристиками. Сильний і значний 



327 
 
кореляційні зв’язки були виявлені між показниками шкали «Вплив» та 

наявністю психосоціальних і функціональних обмежень, а також задишки за 

методиками CCQ (r = 0,71, p = 0,00) та mMRC (r = 0,51, p = 0,00). Якість життя 

за шкалою «Симптоми» була пов’язана з частотою загострень (r = 0,38, 

p = 0,01), клінічним проявом тривоги (r = 0,32, p = 0,04) та результатами, 

отриманими за методикою CCQ (r = 0,42, p = 0,01). 

Загальний показник якості життя пов’язаний з суб’єктивною оцінкою 

дихання, функціональних обмежень, психосоціальної дисфункції за анкетою 

CCQ (r = 0,79, p = 0,00), рівнем задишки за шкалою mMRC (r = 0,56, p = 0,00). 

Окрім зв’язку між якістю життя і показниками функції дихання (екскурсією 

грудної клітки на вдиху (r = -0,38, p = 0,01), резервним об’ємом вдиху (r = -

0,42, p = 0,01), індексом Тіффно (r = -0,37, p = 0,02), виявлено значну 

залежність від соціодемографічних і клінічних показників. Зокрема, 

встановлено помірний зв’язок із статтю (r = 0,36, p = 0,02), частотою 

загострень (r = 0,32, p = 0,04), наявністю роботи у пацієнта (r = -0,31, p = 0,05). 

Так, особи жіночої статі мали нижчий рівень якості життя. 

Для лінійного регресійного аналізу використано дані про значущі 

кореляційні зв’язки між шкалами якості життя та соціодемографічними і 

клінічними характеристиками пацієнта. Отримані результати наведено в 

табл. 6.13. 

Установлено, що якість життя за шкалою «Симптоми» залежала від віку 

особи з ХОЗЛ, наявності в неї роботи, тривалості захворювання та частоти 

загострень, значення ОФВ1, рівня задишки пацієнта, наявності депресії. На 

шкали «Активність» та «Вплив» впливали частота загострень ХОЗЛ, 

функціональний стану дихальної системи, наявність задишки та тривожності 

в пацієнта. 
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Таблиця 6.13 

Індикатори, пов’язані з якістю життя пацієнтів із ХОЗЛ 

(результати регресійного аналізу) 

Індикатори Шкали якості життя (n=41) 
симптоми активність вплив 

βс t p βс t p βс t p 
Вік -1,050 -3,251 0,005 0,247 0,751 0,464 -0,266 -0,894 0,385 
Стать -0,120 -0,548 0,592 0,325 1,456 0,166 -0,004 -0,022 0,983 
Працевлаштованість -0,501 -2,207 0,043 0,076 0,330 0,746 -0,181 -0,866 0,400 
Тривалість 
захворювання 

0,392 1,931 0,073 -0,008 -0,040 0,969 -0,089 -0,478 0,639 

Частота загострень 0,786 4,694 0,000 0,042 0,244 0,811 0,430 2,791 0,014 
ЕГКвдих 0,215 0,937 0,364 -0,206 -0,882 0,392 -0,101 -0,477 0,640 
РОвд -0,190 -1,042 0,314 0,038 0,202 0,843 -0,166 -0,992 0,337 
ОФВ1 -4,216 -2,507 0,024 -2,310 -1,347 0,048 0,697 0,450 0,659 
ІТ 0,406 1,721 0,106 -0,181 -0,751 0,464 -0,249 -1,148 0,269 
МОШ50 1,031 1,653 0,119 0,896 1,409 0,179 -0,303 -0,528 0,605 
Борга -1,148 -3,703 0,002 0,159 0,504 0,621 -0,220 -0,772 0,452 
mMRC 1,317 2,997 0,009 -0,165 -0,367 0,719 0,329 0,813 0,429 
HADS A -0,136 -0,592 0,563 0,016 0,069 0,946 0,233 1,101 0,019 
HADS D 0,814 3,187 0,006 -0,072 -0,278 0,785 0,174 0,742 0,469 
CCQ 0,184 0,932 0,366 0,518 2,574 0,021 0,554 3,049 0,008 

Примітка. βс – нестандартизований коефіцієнт. 

 

Сукупність описаних індикаторів (табл. 6.13) була розглянута як 

чинники, які не тільки впливають на якість життя, але й зумовлюють її. За 

допомогою регресійного аналізу було проаналізовано, чи можна їх 

використати для прогнозування загального показника якості життя пацієнта з 

ХОЗЛ. До моделі множинної регресії ввійшли чотири статистично значущі 

фактори – показник тривожності (β=42,509), ЕГКвдих (β=-69,908), частота 

загострень (β=104,249) та рівень задишки, визначений за методикою CCQ 

(β=20,358) (див. табл. 6.14). 

Отримано такі параметри рівняння лінійної регресії: коефіцієнт 

множинної кореляції – 0,893; коефіцієнт детермінації – 0,798; скорегований 

коефіцієнт детермінації – 0,769; значення критерію Фішера – 27,599 

(p < 0,001), вільний член рівняння – 150,945, стандартна похибка оцінки – 

206,29. Варіацію показників якості життя пацієнтів із ХОЗЛ на 79,8 % можна 
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пояснити варіацією факторів, що ввійшли в рівняння регресії. Прогнозований 

рівень якості життя пацієнта з ХОЗЛ можна розрахувати за таким рівнянням:  

ЯЖ = (778,043 + 20,358×CCQ + 42,509×HADS-A + 104,249×ЧД – 69,908× 

ЕГКвдих) × 0,031, 

де ЯЖ – прогнозований загальний показник якості життя; 

HADS-A – показник за шкалою тривоги; 

CCQ – оцінка клінічного стану дихання; 

ЧД – частота дихання; 

ЕКГвд – екскурсія грудної клітки на вдиху; 

0,031 – коефіцієнт для перерахунку якості життя у відсотки. 

Таблиця 6.14 

Модель для прогнозування загального показника якості життя 

пацієнтів із ХОЗЛ 

Фактори Статистичні показники (n=41) 
β βс t p Довірчі інтервали (95% 

CI) 
Константа 778,043  5,154 0,000 468,847 1087,239 
CCQ 20,358 0,610 6,290 0,000 13,729 26,988 
HADS A 42,509 0,366 3,829 0,001 19,770 65,247 
Частота 
загострень 

104,249 0,345 3,844 0,001 48,692 159,806 

ЕГКвдих -69,908 -0,226 -2,481 0,019 -127,620 -12,196 
Примітки: β – стандартизований коефіцієнт; βс – нестандартизований 

коефіцієнт. 

 

 

6.3. Особливості впливу програми легеневої реабілітації 

на функціональні та клінічні індикатори пацієнтів із ХОЗЛ 

 

Середній вік пацієнтів становив 59,10±13,90 року (учасники ОГ – 

58,25±13,82 року, ПГ – 0,76±13,00 року) (див. табл. 6.15).  
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Таблиця 6.15 

Соціодемографічна та клінічна характеристика 

основної та порівняльної групи 

Показник 
Основна група 

(n=20) 
Порівняльна 
група (n=21) 

Вік (M±SD, повні роки) 58,25±13,82 60,76±13,00 
Ступінь ХОЗЛ 
   GOLD 4, % (особи) 
   GOLD 3, % (особи) 
   GOLD 2, % (особи) 
   GOLD 1, % (особи) 

 
5 (1) 

15 (3) 
55 (11) 
25 (5) 

 
9,52 (2) 

14,29 (3) 
47,62 (10) 
23,81 (5) 

Стать 
   Чоловіки, % (особи) 
   Жінки, % (особи) 

 
50 (10) 
50 (10) 

 
42,86 (9) 

57,14 (12) 
Бажання займатися за програмою ЛР 
   так, % (особи) 
   можливо, % (особи) 
   ні, % (особи) 

 
65 (13) 
35 (7) 
0 (0) 

 
33,3 (7) 

57,14 (12) 
9,52 (2) 

Освітній рівень 
   вища освіта, % (особи) 
   середня спеціальна освіта, % (особи) 
   середня освіта, % (особи) 

 
45 (9) 
25 (5) 
30 (6) 

 
28,57 (6) 

33,3 (7) 
38,09 (8) 

Працевлаштування 
   Так, % (особи) 
   Ні, % (особи) 

 
50 (10) 
50 (10) 

 
47,62 (10) 
52,38 (11) 

Сімейний статус 
   одружений/заміжня, % (особи) 
   не одружений/не заміжня, % (особи) 

 
90 (18) 
10 (2) 

 
61,90 (13) 
38,09 (8) 

Діти 
   є діти, % (особи) 
   немає дітей, % (особи) 

 
90 (18) 
10 (2) 

 
85,71 (18) 
14,29 (3) 

Співпраця із фізичним терапевтом 
   є досвід співпраці, % (особи) 
   немає досвіду співпраці, % (особи) 

 
10 (2) 

90 (18) 

 
28,57 (6) 

71,43 (15) 
Частота загострень ХОЗЛ 
   менше 1 разу на рік, % (особи) 
   раз на рік, % (особи) 
   двічі на рік, % (особи) 
   тричі на рік, % (особи) 
   більше, ніж тричі на рік, % (особи) 

 
15 (3) 
25 (5) 
15 (3) 
25 (5) 
20 (4) 

 
0 (0) 

42,86 (9) 
33,3 (7) 
9,52 (2) 

14,29 (3) 
Рівень фізичної активності  
   пацієнт вважає себе фізично активним, % (особи) 
   пацієнт не вважає себе фізично активним, % (особи) 

 
85 (17) 
15 (3) 

 
85,71 (18) 
14,29 (3) 

Досвід куріння 
   Курець, % (особи) 
   Бувший курець, % (особи) 
   Немає, % (особи) 

 
15 (3) 
20 (4) 

65 (13) 

 
38,09 (8) 
14,29 (3) 

47,62 (10) 

 

В обидвох групах більша частина учасників (75 % пацієнтів ОГ та 76,2 % 

у ПГ) мали 2–4 ступінь ХОЗЛ, встановлені згідно з рекомендаціями GOLD, 
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також ці групи переважно не відрізнялися за соціодемографічними та 

клінічними даними. Деякі відмінності стосувалися сімейного статусу 

пацієнтів (одружених / заміжніх в ОГ було на 28,1 % більше, ніж у ПГ), а 

також наявності шкідливих звичок (активних курців у ОГ було на 23,99 % 

менше, ніж у ПГ). 

Групи не відрізнялися за антропометричними характеристиками (p>0,5). 

Середній показник індексу маси тіла (ІМТ) був у межах норми, проте аналіз 

індивідуальних даних виявив, що 30 % осіб ОГ та 23,81 % пацієнтів ПГ мали 

надмірну масу тіла. Екскурсія грудної клітки (ЕГК) в обох групах була 

нижчою за норму з переважанням ЕКГ на вдиху, яка становила 75,82 % та 

67,46 % від загальної ЕГК в ОГ та ПГ відповідно. 

Групи відрізнялися за тривалістю захворювання на ХОЗЛ. Вона була 

меншою у пацієнтів ОГ (р=0,01) (див. табл. 6.16). Проте обидві групи пацієнтів 

не відрізнялися за показником коморбідності (p=0,69), визначеним за індексом 

Чарльсон (для ОГ індекс становив 2,65±0,09 бала, для ПГ – 2,86±1,49 бала). 

Прогнозована ймовірність прожити наступних 10 років не відрізнялася для 

обох груп (р=0,45) та становила 77,35 % для ОГ та 67,09 % для ПГ. 

Таблиця 6.16 

Тривалість захворювання та показники коморбідності в основній 

та порівняльній групах за результатами фонового обстеження 

Індикат
ор 

Основна група (n=20) Порівняльна група (n=21) 
U р 

Xmin Xmax М SD Xmin Xmax М SD 
ТЗ, міс. 2,0 180,0 74,5 66,4 1,0 444,0 157,2 104,7 212,0 0,01 
ТЗ, роки 0,1 15,0 6,2 5,5 0,1 37,0 13,1 8,7 212,0 0,01 
ІЧ, бали 1,0 5,0 2,7 1,1 1,0 6,0 2,9 1,5 221,5 0,69 
ІЧ10, % 21,0 96,0 77,4 19,1 2,0 96,0 67,1 28,6 165,5 0,45 
Примітки: ТЗ – тривалість захворювання; ІЧ – індекс Чарльсон; ІЧ10 – 

ймовірність прожити наступні 10 років за індексом Чарльсон; U – 

критерій Манна–Уїітні. 

 

У пацієнтів ОГ і ПГ функціональний стан кардіореспіраторної системи 

не відрізнявся (р0,05). З-поміж досліджуваних показників у середньому лише 
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показники ЧСС та SpO2 відповідали нормі, варто також відзначити, що на 

момент обстеження 40 % пацієнтів ОГ та 33,3 % пацієнтів ПГ мали ЧСС, вищу 

за 80 уд./ хв. Вищими за норму були показники частоти дихання та 

артеріального тиску. 

В обох групах показники затримки дихання на вдиху (проба Штанге) і 

видиху (проба Генча) були значно нижчі, ніж значення норми. 

Співвідношення затримки дихання на видиху до вдиху, яке зазвичай становить 

2–2,5 раза, відрізнялося (р=0,04) в ОГ і ПГ та було 1,41±0,50 і 1,85±0,73 у ПГ, 

відповідно.  

Стан функції зовнішнього дихання відповідав особливостям перебігу 

захворювання та не відрізнявся в досліджуваних групах. Середні показники 

ЖЄЛ, ФЖЄЛ, ОФВ1, індексу Тіффно свідчили про наявність легких порушень 

у пацієнтів. Під час інтерпретації результатів спірометрії базовими 

діагностичними параметрами були ЖЄЛ і індекс Тіффно: зниження індексу 

Тіффно розцінювали як ознаку обструкції дихальних шляхів, а зниження ЖЄЛ 

за наявності нормальних значень індексу Тіффно свідчило про рестриктивні 

порушення [725]. Величину ОФВ1 використовували, лише щоб визначити 

вираженість обструктивних порушень. Аналіз показників МОШ25, МОШ50, 

МОШ75 давав змогу виявити обструкцію великих, середніх та дрібних бронхів 

[725]. 

Загалом лише в однієї особи (5 %) з ОГ та 3 осіб (14,29 %) з ПГ обидва 

показники ФЖЄЛ та ОФВ1 були в межах норми. Аналіз окремих результатів 

оцінювання функції зовнішнього дихання виявив, що у 30 % пацієнтів ОГ 

показник ФЖЄЛ був у межах норми, а у 50 % свідчив про значне або різке 

зниження дихальної функції. У пацієнтів ПГ результати були подібними – у 

19,05 % осіб значення ФЖЄЛ були на межі умовної норми, 47,62 % мали 

значне зниження цього показника відносно норми, для 9,52 % осіб 

характерним було різке зниження ФЖЄЛ. 

Середні значення показника ОФВ1 становили 66,75±20,99 % та 

62,30±23,17 % у пацієнтів ОГ та ПГ, відповідно. Зокрема, різке зниження 
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показника ОФВ1 спостерігали в 10 % пацієнтів ОГ та 19,05 % пацієнтів ПГ, 

значне зниження – у 15 % осіб з ОГ та 23,81 % учасників ПГ, помірне 

зниження – у 45 % пацієнтів ОГ та 28,57 % осіб ПГ. 

Аналіз показників максимальної об’ємної швидкості експіраторного 

потоку на рівнях 25 %, 50 % та 75 % ФЖЄЛ виявив, що найбільше зниження 

цих показників характерне для великих та середніх бронхів. Так, 55 % 

учасників ОГ та 71,43 % осіб у ПГ мали показники МОШ25 і МОШ50 в межах 

від помірного до різкого зниження. Обструкцію дрібних бронхів (у межах від 

помірної до легкої) виявлено у 45 % пацієнтів ОГ та 38,09 % пацієнтів ПГ. 

Основна та порівняльна групи не відрізнялися за фізичною 

працездатністю, за проявами задишки, симптомами захворювання, якістю 

життя, показниками тривоги та депресії (р0,05). 

Результати клінічного тесту «Сядь–встань» аналізували з урахуванням 

віку пацієнта. У ОГ показники, нижчі за норму, мали 55 % пацієнтів, у ПГ 

нижчими, ніж норма, були результати у 52,38 % пацієнтів.  

Рівень прояву задишки у пацієнтів обох груп за шкалами mMRC та 

Борга був практично однаковий. Такі висновки можна зробити за результатом 

аналізу окремих даних – у 60 % пацієнтів ОГ та 61,9 % пацієнтів ПГ рівень 

прояву задишки відповідає значному прояву симптомів захворювання. 

Середні значення оцінки тривоги та депресії за шкалою НАDS 

перебували в межах норми, що свідчило про відсутність достовірно виражених 

симптомів тривоги і депресії, а також не відрізнялися у групах. Утім, аналіз 

результатів окремих пацієнтів виявив, що 10 % пацієнтів ОГ мали клінічні 

прояви тривоги та депресії; субклінічно виражену тривогу мали 10 % пацієнтів 

ОГ, депресію – 15 % осіб. У ПГ 23,8 % осіб мали клінічно виражені симптоми 

тривоги, 4,76 % – симптоми депресії; субклінічну тривогу виявлено в 33,3 % 

осіб ПГ, депресію – у 47,62 % пацієнтів ПГ. 

Результати, отримані за допомогою опитувальника CCQ (оцінювання 

симптомів, наслідків для функціонального й психічного стану), свідчили про 

значний прояв захворювання, характерний для важкого перебігу ХОЗЛ [401]. 
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Самооцінка стану здоров’я пацієнтами була на задовільному рівні в 

обох групах, однак 40 % пацієнтів ОГ і 33,3 % ПГ обирали відповідь 

«Поганий». 

Загальна оцінка опитувальника та результати за окремими шкалами 

SGRQ свідчили про низьку якість життя. Низькі показники за шкалами 

«Симптоми» та «Активність» свідчать про суттєвий негативний вплив ХОЗЛ 

на життєдіяльність пацієнта, наявність яскраво виражених клінічних проявів 

захворювання та погіршення повсякденної активності. 

Рівень знань про своє захворювання у пацієнтів із ХОЗЛ не відрізнявся 

у пацієнтів обох груп та становив лише 38,00±14,26 % та 38,02±15,65 % від 

максимального у пацієнтів ОГ та ПГ, відповідно. 

Показники IL-6, IL-1β, IL-10 та TNF не відрізнялися в ОГ та ПГ 

(табл. 6.17).  

Таблиця 6.17 

Рівень цитокінів у сироватці крові та конденсаті видихуваного повітря 

досліджуваних основної та порівняльної груп 

 

ОГ (n=20) ПГ (n=21) 

U р Xmin Xmax М SD Xmi

n 

Xma

x 

М SD 

IL-6, с. 0,10 2,40 0,93 0,7 0,10 12,30 1,73 2,6 227,5 0,35 

IL-6, к. 0,10 1,40 0,23 0,4 0,10 0,10 0,10 0,0 40,0 0,57 

IL-1, с. 1,17 1,72 1,33 0,1 1,13 1,61 1,34 0,1 194,0 0,81 

IL-1, к. 0,95 4,00 2,03 0,9 0,90 1,90 1,56 0,4 20,0 0,59 

IL-10, с. 0,10 5,90 2,18 1,6 0,10 4,60 1,61 1,2 135,0 0,25 

IL-10,к. 0,40 0,70 0,57 0,1 0,40 0,80 0,58 0,1 18,5 1,0 

TNF, с. 0,50 4,70 2,21 1,3 0,10 4,00 1,64 1,2 152,0 0,13 

Примітки: c. – сироватка крові; к. – конденсат видихуваного повітря; 

напівжирним – виділено вищі за норму показники досліджуваних 

цитокінів; U – критерій Манна–Уїітні. 

 

Середні значення IL-6, IL-1β, IL-10, визначені у сироватці крові, 

перебували в межах норми; показник TNF у пацієнтів обох груп був вищим за 

норму. Одночасно вміст IL-6, IL-1β, IL-10 аналізували і в конденсаті 
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видихуваного повітря, проте варто зазначити, що нормативні значення для цих 

показників саме у конденсаті в науковій літературі на сьогодні не встановлено. 

Функціональний стан кардіореспіраторної системи, оцінений за 

розрахунковими індексами та показниками, був ідентичним у досліджуваних 

обох груп (табл. 6.18).  

Таблиця 6.18 

Порівняння функціонального стану серцево-судинної системи, 

адаптаційного потенціалу та рівня фізичного стану пацієнтів основної 

та порівняльної груп до початку програми легеневої реабілітації 

Індикатор ОГ ПГ U р 
Індекс Хільдебрандта, у. о. 4,0±1,3 3,8±1,0 205,0 0,91 
Індекс Кердо, у. о. -0,2±0,3 -0,1±0,2 171,5 0,32 
Індекс Робінсона, у. о. 105,4±18,4 103,4±26,2 182,0 0,45 
Коефіцієнт витривалості, у. о. 15,6±4,4 17,2±5,6 173,5 0,34 
Середній артеріальний тиск, у. о. 105,8±13,3 101,0±14,2 170,0 0,31 
Адаптаційний потенціал, у. о. 3,3±0,5 3,2±0,6 167,0 0,55 
Рівень фізичного стану, у. о. 0,3±0,2 0,3±0,2 170,0 0,61 

Примітки: U – критерій Манна – Уїітні. 

 

Середні значення досліджуваних індикаторів свідчили про ознаки 

порушення діяльності серцево-судинної системи (за індексом Робінсона), 

ознаки стомлення (за показником середнього артеріального тиску), 

напруження системи адаптації (за показником адаптаційного потенціалу) та 

низький рівень адаптаційного потенціалу (за О.О.Пироговою). Індекс 

Хільдебрандта у пацієнтів обох груп перебував у межах норми, а коефіцієн 

витривалості вказував на ослаблення функції серцево-судинної системи у 

пацієнтів ПГ та незначне її посилення у пацієнтів ОГ. 

Після проходження програми легеневої реабілітації у пацієнтів ОГ 

відбулися статистично достовірні зміни усіх досліджуваних показників ЕГК 

(табл. 6.19).  
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Таблиця 6.19 

Динаміка антропометричних характеристик основної групи (n=20) 

Індикатор 
І етап ІІ етап 

р 
М SD М SD 

ОГК пауза, см 103,8 12,3 102,7 11,8 0,76 
ОГК вд., см 106,5 11,9 106,6 11,5 0,93 
ОГК вид., см 102,7 12,4 100,2 11,7 0,49 
ЕГК, см 3,8 1,8 6,4 1,5 0,001 
ЕГК вд., см 2,7 1,5 3,9 1,5 0,012 
ЕГК вид., см 1,2 1,2 2,5 1,1 0,001 
% вд., % 75,8 36,9 60,2 15,5 0,25 

Примітки: І етап – початкове обстеження; ІІ етап – кінцеве обстеження 

пацієнтів (після програми легеневої реабілітації); М – середнє значення; 

SD – стандартне відхилення; ІМТ – індекс маси тіла; ОГК – обвід грудної 

клітки; ЕГК – екскурсія грудної клітки; % вд. – співвідношення ЕГК 

вдиху від загальної ЕГК. 

 

Зокрема, у середньому на 2,6 см (від 3,8 до 6,40 см) збільшилася 

загальна екскурсія грудної клітки, що на 68,4 % більше, ніж початковий 

показник (р0,001). Зважаючи на те, що ОГК, виміряний під час паузи, дещо 

зменшився після програми ЛР, збільшення ЕГК відбулося як за рахунок 

збільшення ЕГК на вдиху, так і ЕГК на видиху. Окрім того, співвідношення 

ЕКГ на вдиху до загальної ЕГК дещо знизилося (р=0,25), що свідчить про 

більшу ЕГК на видиху. 

Після програми легеневої реабілітації в ОГ статистично достовірно 

змінився показник ЧД та значення тестів із затримкою дихання 

(див. табл. 6.20).  
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Таблиця 6.20 

Показники дихальної та серцево-судинної системи основної групи 

до (перший етап) та після (другий етап) програми легеневої реабілітації 

(n=20) 

Індикатор 
І етап ІІ етап 

р 
М SD М SD 

ЧД, вд./ хв 20,3 4,8 16,7 2,0 0,004 
ЧСС, уд./ хв 75,7 12,1 74,8 8,9 0,74 
SpO2, % 95,9 2,7 97,1 1,3 0,28 
АТ с, мм рт. ст. 140,0 19,9 135,1 12,9 0,49 
АТ д, мм рт ст. 88,8 10,6 83,8 8,6 0,13 
Проба Штанге, с 26,9 14,8 36,7 9,4 0,02 
Проба Генча, с 18,0 11,9 24,6 7,1 0,04 
Різниця, с 8,9 5,8 12,8 3,2 0,04 
Ш/Г, рази 1,4 0,5 1,6 0,2 0,08 

Примітки: ЧД – частота дихання; АТ с – артеріальний тиск, 

систолічний; АТ д – артеріальний тиск, діастолічний; Ш/Г – співвідношення 

показника затримки дихання на видиху до затримки дихання на вдиху. 

 

Середні значення ЧД відповідали значенням норми та знизилися на 

17,5 %, порівняно з початковим показником (р=0,004). Загалом, усі показники 

тестів із затримкою дихання статистично достовірно зросли. У середньому 

результати проби Штанге збільшилася на 35,9 % (р=0,02), проби Генча – на 

36,4 % (р=0,04). Різниця між показниками тесту Штанге та Генча збільшилася 

на 42,1 % (р=0,04), тому як результат спостерігали зміну співвідношення часу 

затримки дихання на видиху до часу затримки дихання на вдиху (збільшення 

показника на 9,9 %, р=0,08). 

Незважаючи на те, що в ОГ виявлено тенденцію до поліпшення усіх 

проаналізованих показників функції зовнішнього дихання, статистично 

достовірних змін не спостерігали (див. табл. 6.21). 
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Таблиця 6.21 

Показники функції зовнішнього дихання пацієнтів основної групи 

до (перший етап) та після (другий етап)  

проходження програми легеневої реабілітації (n=20) 

Індикатор 
І етап ІІ етап 

р 
М SD М SD 

ФЖЄЛ, % 70,4 15,9 73,3 14,8 0,51 
ОФВ1, % 66,8 20,9 69,0 19,5 0,60 
ОФВ1/ЖЄЛ, % 96,1 22,7 94,2 20,4 0,69 
ПОШ, % 62,2 21,7 63,9 20,2 0,69 
МОШ25, % 54,1 29,3 57,9 25,1 0,62 
МОШ50, % 50,7 27,9 53,1 25,2 0,60 
МОШ75, % 84,8 52,8 80,3 50,9 0,69 

Примітки: ФЖЄЛ – життєва ємність легень виміряна при форсованому 

видиху; ОФВ1, – об’єм форсованого видиху за першу секунду видиху; ПОШ – 

пікова об’ємна швидкість видиху; МОШ25, МОШ50, МОШ75 – максимальні 

об’ємні швидкості експіраторного потоку на рівнях 25 %, 50 % та 75 % ФЖЄЛ. 

 

Показники фізичної працездатності, прояву задишки, симптомів 

захворювання, тривоги та депресії і рівня якості життя змінилися як в ОГ, так 

і в ПГ порівняно з початковими значеннями (див. табл. 6.22). Так, клінічний 

тест «Сядь–встань» поліпшився у пацієнтів ОГ на 16,2 % (р=0,015) та досяг 

мінімальної клінічно важливої різниці для цього показника – 2 рази [794]. 

Прояви задишки, виміряні за шкалою Борга, статистично достовірно 

зменшилися на 40,2 % (р=0,04), пацієнти оцінювали задишку як легку або 

помірну. Утім, за шкалою mMRC, незважаючи на те, що можна прослідкувати 

тенденцію до поліпшення цього показника, зміни були статистично 

недостовірними (p=0,13).  
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Таблиця 6.22 

Зміна показників фізичної працездатності, прояву задишки, 

симптомів захворювання, рівня якості життя, тривоги та депресії 

основної групи до (перший етап) та після (другий етап) проходження 

програми легеневої реабілітації 

Індикатор 
І етап ІІ етап 

р 
М SD М SD 

STS, рази 15,2 3,3 17,8 2,6 0,015 
Борг, бали 4,1 2,5 2,5 0,4 0,04 
mMRC, бали 2,0 1,2 1,4 0,9 0,13 
HADS, A, бали 5,9 3,9 4,4 2,8 0,03 
HADS, D, бали 6,2 2,9 4,4 1,7 0,03 
CCQ, бали 22,3 13,5 14,3 8,0 0,01 
Оцінювання здоров’я, 
бали 

2,4 0,8 2,4 0,7 0,05 

SGRQ, с., % 56,3 15,6 46,2 14,0 0,04 
SGRQ, а., % 51,8 21,4 43,3 19,3 0,17 
SGRQ, в., % 40,4 16,8 30,0 16,3 0,05 
SGRQ, з., % 46,4 15,8 36,6 14,6 0,05 

Примітки: STS – клінічний тест «Сядь-встань»; Борг – візуально-

аналогова шкала задишки; mMRC – модифікована шкала оцінювання тяжкості 

задишки Британської медичної дослідної ради; SGRQ – Опитувальник 

госпіталю Св. Георгія для оцінювання дихальної функції пацієнтів з 

хронічним обструктивним захворюванням легень; HADS: A – шкала тривоги 

Госпітальної шкали тривоги та депресії, D – шкала депресії Госпітальної 

шкали тривоги та депресії; CCQ – клінічний опитувальник щодо хронічного 

обструктивного захворювання легень. 

 

Після участі у програмі легеневої реабілітації у пацієнтів ОГ показники 

тривоги та депресії поліпшилися та перебували в межах норми лише у 15 % та 

5 % пацієнтів мали субклінічні та клінічні ознаки тривоги, відповідно. 

Субклінічні прояви депресії проявлялися в 10 % пацієнтів. Загалом середні 

показники, отримані за методикою HADS, за шкалою «Депресія» зменшилися 
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на 1,85 бала, що переважає встановлене значення мінімально клінічно 

значущого результату для цієї методики (1,5 бала) [680, 729]. 

Прояви захворювання і їхній вплив на функціональний та 

психоемоційний стан (за опитувальником CCQ) після участі в програмі 

легеневої реабілітації були на 35,96 % нижчими (р=0,01). Досягнутий 

результат відповідав значенню мінімально клінічно значущого результату для 

цього показника. 

Після проходження програми легеневої реабілітації у пацієнтів ОГ 

поліпшилася (p=0,05) оцінка власного здоров’я. Позитивні зміни спостерігали 

також за результатами суб’єктивного оцінювання функції дихання. Так, 

показники, отримані за опитувальником SGRQ-С, поліпшилися на 21,07 % 

(початкове значення – 46,38±15,75 %, після участі в програмі легеневої 

реабілітації – 36,61±14,57 %, р=0,05). Різниця між середніми значеннями 

результату опитування відповідала значенню мінімальної клінічно важливої 

різниці для цього показника (4–7 балів). Окрім того, статистично значущі 

зміни були виявлені за шкалами «Симптоми» (р=0,04) та «Вплив» (р=0,05). 

Більшість досліджуваних індикаторів функціонального стану серцево-

судинної системи, а також адаптаційний потенціал і рівень фізичного стану у 

пацієнтів ОГ статистично достовірно поліпшилися (див. табл. 6.23), хоча й у 

більшості не почали відповідати нормі для цих показників. Утім, індекс Кердо 

поліпшився (р=0,04) і вказував, що вегетативна нервова система після 

програми легеневої реабілітації перебувала у стані динамічної рівноваги (на 

противагу переважанню парасимпатичного відділу до програми); 

нормалізувався показник середнього артеріального тиску (р=0,04), а рівень 

фізичного стану з поганого став відповідати значенням нижчого за середній 

рівня (р0,001). Окрім того, статистично значущою виявилася динаміка 

адаптаційного потенціалу (р0,001) та регуляція діяльності серцево-судинної 

системи (за індексом Робінсона) (р=0,03). 
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Таблиця 6.23 

Динаміка функціонального стану серцево-судинної системи, 

адаптаційного потенціалу та рівня фізичного стану пацієнтів із ХОЗЛ 

основної групи (n=20) 

Індикатор І етап ІІ етап Z р 
M Min Max SD M Min Max SD 

ІХ, у.о. 4,0 1,9 6,8 1,3 4,5 3,1 6,7 0,8 1,4 0,2 
ІК, у.о. -0,2 -1,2 0,1 0,3 0,1* -0,2 0,3 0,1 2,0 0,04 
ІР, у.о. 105,4 63,8 140,4 18,4 99,1* 69,6 121,8 13,8 2,1 0,03 
КВ, у.о. 15,6 6,3 23,1 4,4 14,3 10,0 19,0 2,7 1,2 0,2 
САТ, у.о. 105,8 83,3 136,7 13,3 99,0* 77,3 115,0 9,3 2,9 0,04 
АП, у.о. 3,3 2,3 3,9 0,5 2,4* 1,6 3,1 0,4 4,0 0,001 
РФС, ум. од. 0,3 0,0 0,8 0,2 0,4* 0,0 0,8 0,2 3,4 0,001 

Примітки: Z – критерій Уілкоксона; *– статистично достовірні зміни; 

* – комірки із показниками ІІ етапу дослідження, які поліпшилися відносно І 

етапу. 

 

Статистично достовірних відмінностей за результатами початкового та 

кінцевого обстеження пацієнтів ПГ не спостерігали (див. табл. 6.24 – 6.28). 

 

Таблиця 6.24 

Результати початкового та кінцевого оцінювання антропометричних 

характеристик у порівняльній групі до (перший етап) та після (другий 

етап) участі в програмі легеневої реабілітації 

Індикатор 
І етап ІІ етап 

р 
М SD М SD 

ОГК пауза, см 100,6 13,2 100,4 13,3 0,99 
ОГК вд., см 103,1 13,0 103,2 13,0 0,9 
ОГК вид., см 99,1 12,8 98,9 12,8 0,94 
ЕГК, см 4,0 1,4 4,3 1,3 0,36 
ЕГК вд., см 2,6 1,3 2,8 1,3 0,55 
ЕГК вид., см 1,4 1,6 1,6 1,6 0,68 
% вд., % 67,5 34,8 66,7 33,5 0,72 

Примітки: І етап – початкове обстеження; II етап – фінальне обстеження 

пацієнтів. 
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Таблиця 6.25 

Показники дихальної та серцево-судинної системи порівняльної групи 

на початку (перший етап) та у кінці (другий етап) дослідження 

Індикатор 
І етап ІІ етап 

р 
М SD М SD 

ЧД, вд./ хв 21,1 5,2 19,7 2,7 0,41 
ЧСС, уд./ хв 76,90 12,3 75,5 9,4 0,82 
SpO2, % 95,6 2,7 95,8 2,2 0,9 
АТ с., мм. рт. ст. 133,8 23,4 133,0 19,2 0,90 
АТ д., мм. рт. ст. 84,5 10,8 83,3 9,3 0,65 
Проба Штанге, с 26,4 15,3 27,0 14,6 0,79 
Проба Генча, с 15,3 6,0 15,4 5,9 0,97 
Різниця, с 11,9 11,9 12,3 11,4 0,79 
Ш/Г, рази 1,9 0,7 1,9 0,7 0,97 

 Примітки: І етап – початкове обстеження; II етап – фінальне обстеження 
пацієнтів. 

 

Таблиця 6.26 

Результати початкового та кінцевого оцінювання  

функції зовнішнього дихання в досліджуваних порівняльної групи 

Індикатор 
І етап ІІ етап 

р 
М SD М SD 

ФЖЄЛ, % 68,9 18,8 68,4 18,6 0,84 
ОФВ1, % 62,3 23,2 63,2 21,4 0,90 
ОФВ1/ЖЄЛ, % 89,6 19,8 91,7 17,2 0,88 
ПОШ, % 54,4 19,9 54,5 19,2 0,97 
МОШ25, % 40,8 22,1 41,1 20,2 0,97 
МОШ50, % 44,7 25,5 46,0 24,3 0,68 
МОШ75, % 72,1 38,2 70,6 37,0 0,79 

Примітки: І етап – початкове обстеження; II етап – фінальне 

обстеження пацієнтів. 
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Таблиця 6.27 

Рівень життєздатності та якості життя в порівняльній групі  

до (перший етап) та після (другий етап) участі в програмі легеневої 

реабілітації 

Індикатор 
І етап ІІ етап 

р 
М SD М SD 

STS, рази 14,3 4,0 14,3 3,3 0,82 
Борга, бали 4,8 2,3 4,5 2,1 0,65 
mMRC, бали 2,0 1,1 2,1 1,2 0,79 
HADS, A, бали 7,7 3,6 7,9 3,3 0,85 
HADS, D, бали 6,9 3,2 6,7 2,9 0,67 
CCQ, бали 27,3 12,2 27,1 12,4 0,9 
Оцінювання здоров’я, 
бали 

2,3 0,6 2,3 0,6 0,90 

SGRQ, с., % 61,9 21,3 58,5 18,9 0,64 
SGRQ, а., % 56,6 11,9 55,6 11,5 0,89 
SGRQ, в., % 44,9 11,9 45,0 11,7 0,93 
SGRQ, з., % 51,2 10,3 50,4 9,2 0,82 

Примітки: І етап – початкове обстеження; II етап – фінальне 
обстеження пацієнтів. 

 

Статистично достовірні зміни функціонального стану серцево-

судинної системи, адаптаційного потенціалу та рівня фізичного стану 

пацієнтів із ХОЗЛ порівняльної групи відбулися лише в показнику 

адаптаційного потенціалу (р0,001) (табл. 6.28). 

Таблиця 6.28 

Динаміка функціонального стану серцево-судинної системи, 

адаптаційного потенціалу та рівня фізичного стану пацієнтів із ХОЗЛ 

порівняльної групи (n=21) 

Індикатор І етап ІІ етап Z р 
M Min Max SD M Min Max SD 

Індекс 
Хільдебрандта, у. о. 

3,8 1,7 5,8 1,0 3,9 3,0 5,0 0,6 0,1 0,05 

Індекс Кердо, у. о. -0,1 -0,6 0,2 0,2 0,06 -0,2 0,3 0,1 1,3 1,2 
Індекс Робінсона, 
у. о. 

103,4 54,9 171,7 26,2 103,0 68,0 135,0 18,6 0,7 0,5 

Коефіцієнт 
витривалості, у. о. 

17,2 6,4 30,5 5,6 16,9 8,1 28,8 5,3 0,1 0,05 
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Продовження табл. 6.28 

Індикатор І етап ІІ етап Z р 
M Min Max SD M Min Max SD 

Середній 
артеріальний тиск, 
у. о. 

101,0 76,7 123,3 14,2 99,9 78,7 123,3 11,6 0,3 0,7 

Адаптаційний 
потенціал, у. о. 

3,2 1,9 4,0 0,6 2,6 1,7 3,5 0,5 4,2 0,001 

Рівень фізичного 
стану, у. о. 

0,3 0,0 0,8 0,2 0,3 0,0 0,6 0,2 0,1 0,05 

 

Порівняння досліджуваних показників пацієнтів основної та 

порівняльної групи після завершення програми ЛР виявило її більшу, ніж 

стандартний догляд, ефективність для поліпшення рухливості грудної клітки 

(табл. 6.29), нормалізацію ЧД та зростання результатів проб Штанге, Генча 

(табл. 6.30) і фізичної працездатності (табл.6.32), зменшення проявів задишки, 

рівня тривоги й депресії, зниження впливу симптомів на життєдіяльність та 

поліпшення якості життя, пов’язаної із здоров’ям. 

Зокрема, порівняно з вихідним рівнем у ОГ, усі показники екскурсії 

грудної клітки (загальної ЕГК, на вдиху та видиху) після програми ЛР 

статистично достовірно поліпшилися, хоча порівняно з кінцевими 

результатами ПГ статистично достовірно був більшим лише показник 

загальної ЕГК (р=0,001) (табл. 6.29).  

Таблиця 6.29 

Порівняння антропометричних характеристик основної та порівняльної 
груп після завершення програми легеневої реабілітації 

Індикатор 
ОГ (n=20) ПГ (n=21) 

U р 
М SD М SD 

ОГК пауза, см 102,7 11,8 100,4 13,3 210,5 0,99 
ОГК вд., см 106,6 11,5 103,2 13,0 199,0 0,78 
ОГК вид., см 100,2 11,7 98,9 12,8 220,5 0,78 
ЕГК, см 6,4*↑ 1,5 4,3 1,3 66,0 0,001 
ЕГК вд., см 3,9*↑ 1,5 2,8 1,3 119,0 0,15 
ЕГК вид., см 2,5*↑ 1,1 1,6 1,6 130,5 0,28 
% вд., % 60,2 15,5 66,7 33,5 211,0 0,97 
Примітки: U – критерій Манна–Уїітні; * – статистично достовірні зміни 

у порівнянні з І етапом; ↑ – ліпші показники при міжгруповому порівнянні. 
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З-поміж досліджуваних показників серцево-судинної та дихальної 

систем виявлено статистично достовірне поліпшення показників ЧД (16,7±2,0 

порівняно з 19,7±2,7, р=0,001), Штанге (36,7±9,4 порівняно з 27,0±14,6, 

р=0,02) та Генча (24,6±7,1 порівняно з 15,4±5,9, р=0,001) у пацієнтів ОГ 

порівняно з показниками ПГ (табл.6.30). Слід зазначити, що показники ЧД у 

пацієнтів ОГ після програми ЛР у середньому перебували в межах норми, а у 

пацієнтів ПГ залишалися дещо вищими за нормативні значення.  

Таблиця 6.30 

Порівняння показників серцево-судинної і дихальної систем основної та 

порівняльної груп після завершення програми легеневої реабілітації 

Індикатор 
ОГ (n=20) ПГ (n=21) 

U р 
М SD М SD 

ЧД, вд./ хв 16,7*↑ 2,0 19,7 2,7 347,5 0,001 
ЧСС, уд./ хв 74,8 8,9 75,5 9,4 215,0 0,89 
SpO2, % 97,1↑ 1,3 95,8 2,2 142,5 0,73 
АТ с, мм рт. ст. 135,1 12,9 133,0↑ 19,2 183,0 0,48 
АТ д, мм рт. ст. 83,8 8,6 83,3 9,3 204,5 0,88 
Проба Штанге, с 36,7*↑ 9,4 27,0 14,6 82,0 0,02 
Проба Генча, с 24,6*↑ 7,1 15,4 5,9 55,5 0,001 
Різниця, с 12,8* 3,2 12,3 11,4 122,5 0,1 
Ш/Г, рази 1,6* 0,2 1,9 0,7 228,5 0,7 

Примітки: U – критерій Манна – Уїітні; * – статистично достовірні 

зміни порівняно з І етапом; ↑ – ліпші показники при міжгруповому порівнянні. 

 

Показники функції зовнішнього дихання в пацієнтів ОГ та ПГ 

статистично достовірно не відрізнялися від аналогічних показників ПГ, що 

свідчило про незначний вплив 8-тижневої програми ЛР на зазначені 

показники. 
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Таблиця 6.31 

Порівняння показників функції зовнішнього дихання основної 

та порівняльної груп після завершення програми легеневої реабілітації 

Індикатор ОГ (n=20) ПГ (n=21) 
U р 

М SD М SD 
ФЖЄЛ, % 73,3↑ 14,8 68,4 18,6 171,5 0,45 
ОФВ1, % 69,0↑ 19,5 63,2 21,4 171,5 0,45 
ОФВ1/ЖЄЛ, % 94,2↑ 20,4 91,7 17,2 187,0 0,74 
ПОШ, % 63,9↑ 20,2 54,5 19,2 140,5 0,17 
МОШ25, % 57,9↑ 25,1 41,1 20,2 141,1 0,1 
МОШ50, % 53,1↑ 25,2 46,0 24,3 179,0 0,58 
МОШ75, % 80,3↑ 50,9 70,6 37,0 195,5 0,9 
Примітки: U – критерій Манна – Уїітні; ↑ – ліпші показники при 

міжгруповому порівнянні. 

 

Фізична працездатність, визначена за 30-секундним тестом 

«Сядь – встань», була вищою у пацієнтів ОГ після програми ЛР на 17,1% 

(15,2±3,33 порівняно з 17,8±2,6, р0,05) та на 24,5 % порівняно із кінцевими 

результатами ПГ (з=0,001) (див. табл. 6.32). 

Показник рівня прояву задишки, оцінений за шкалою Борга у пацієнтів 

ОГ статистично достовірно знизився порівняно із вихідним рівнем (4,1±2,51 

проти 2,5±0,4, р0,05) у середньому на 64 %, що становило клінічно значущі 

для пацієнта 1,6 бала. Окрім того, таке поліпшення показника задишки було 

статистично достовірно кращим, ніж у пацієнтів ПГ (р=0,01). 

Клінічні ознаки прояву тривоги та депресії у пацієнтів ОГ статистично 

вірогідно знизилися на 26,1 % (HADS A) та 29 % (HADS D) порівняно з 

показниками до програми ЛР та були нижчими, ніж у пацієнтів ПГ (р=0,001 та 

р=0,004, відповідно). Окрім того, для показника HADS D зміни відбулися на 

клінічно значущому для пацієнті рівні (1,8 бала). 
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Таблиця 6.32 

Порівняння показників фізичної працездатності, прояву задишки, 

симптомів захворювання, рівня якості життя, тривоги та депресії 

основної та порівняльної груп після завершення програми легеневої 

реабілітації 

Індикатор 
ОГ (n=20) ПГ (n=21) 

U р 
М SD М SD 

STS, рази 17,8*↑ 2,6 14,3 3,3 88,0 0,001 
Борга, бали 2,5*↑ 0,4 4,5 2,1 330,5 0,01 
mMRC, бали 1,4 0,9 2,1 1,2 279,0 0,058 
HADS, A, бали 4,4*↑ 2,8 7,9 3,3 331,5 0,001 
HADS, D, бали 4,4*↑ 1,7 6,7 2,9 318,0 0,004 
CCQ, бали 14,3*↑ 8,0 27,1 12,4 338,0 0,001 
Оцінювання 
здоров’я, бали 

2,4*↑ 0,7 2,3 0,6 194,0 0,64 

SGRQ, с., % 46,2*↑ 14,0 58,5 18,9 298,0 0,02 
SGRQ, а., % 43,3 19,3 55,6 11,5 298,0 0,02 
SGRQ, в., % 30,0*↑ 16,3 45,0 11,7 323,0 0,003 
SGRQ, з., % 36,6*↑ 14,6 50,4 9,2 328,0 0,02 

Примітки: U – критерій Манна – Уїітні; * – статистично достовірні 

зміни порівняно з І етапом; ↑ – ліпші показники при міжгруповому порівнянні. 

 

Вплив прояву симптомів захворювання на життєдіяльність, що 

оцінювали за опитувальником CCQ у пацієнтів ОГ після участі у програмі ЛР 

знизився на 35,7 % (22,25±13,53 проти 14,3±8,0, р0,05) та був статистично 

достовірно нижчим порівняно з показниками ПГ (р=0,001); у пацієнтів ПГ 

результати оцінювання за CCQ практично не змінилися порівняно з вихідним 

рівнем. 

Рівень якості життя, пов’язаний із здоров’ям у пацієнтів ОГ 

статистично значуще поліпшився після програми ЛР та був вищим, ніж у 

пацієнтів ПГ за усіма субшкалами (SGRQ, симптоми, р=0,02; SGRQ, 

активність, р=0,02; SGRQ, вплив, р=0,003) й за загальним результатом (SGRQ, 

загальна, р=0,02). Загалом поліпшення якості життя у пацієнтів ОГ відбулося 

на рівні 22,1 % (р0,05) за шкалою прояву симптомів (що підтверджує 
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результати поліпшення результатів за шкалою Борга та CCQ), 19,5 % (р0,05) 

за шкалою активності, 34,6 % (р0,05) за шкалою впливу захворювання на 

життєдіяльність людини та 26,7 % (р0,05) для загального показника SGRQ. 

Попри те, що у пацієнтів ОГ за значною кількістю досліджуваних 

показників функціонального стану серцево-судинної системи, адаптаційного 

потенціалу та рівня фізичного стану виявлено статистично достовірне 

поліпшення, їх порівняння із аналогічними у ПГ встановило відсутність 

статистично значущої різниці (табл. 6.33). Лише індекс Хільдебрандта 

статистично достовірно відрізнявся у групах, хоча в обидвох перебував у 

межах норми. Таким чином, виявлено, що хоча в межах ОГ показники 

рівноваги регуляції вегетативної нервової системи, діяльності серцево-

судинної системи, адаптаційного потенціалу та рівня фізичного стану стали 

статистично вірогідно оптимальнішими, таких змін було недостатньо для 

виявлення статистично достовірної міжгрупової відмінності. 

Таблиця 6.33 

Порівняння функціонального стану серцево-судинної системи, 

адаптаційного потенціалу та рівня фізичного стану пацієнтів основної та 

порівняльної груп після завершення програми легеневої реабілітації 

Індикатор ОГ ПГ U р 
Індекс Хільдебрандта, у. о. 4,5±0,8 3,9±0,6 94,5 0,002 
Індекс Кердо, у. о. 0,1±0,1* 0,06±0,1 182,0 0,48 
Індекс Робінсона, у. о. 99,1±13,8*↑ 103,0±18,6 179,0 0,43 
Коефіцієнт витривалості, у. о. 14,3±2,7 16,9±5,3 145,0 0,09 
Середній артеріальний тиск, у. о. 99,0±9,3* 99,9±11,6 207,5 0,95 
Адаптаційний потенціал, у. о. 2,4±0,4*↑ 2,6±0,5* 166,0 0,26 
Рівень фізичного стану, у. о. 0,4±0,2*↑ 0,3±0,2 170,0 0,42 

Примітки: U – критерій Манна – Уїітні; *   статистично достовірні 

зміни порівняно з І етапом; ↑ – ліпші показники при міжгруповому порівнянні. 

 

Таким чином, ефективність і позитивний вплив програми ЛР 

встановлено на найважливіших рівнях функціонування пацієнтів із ХОЗЛ, що 
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підтверджує можливість упровадження запропонованої моделі та програми ЛР 

у спеціалізовані заклади. 

 

 

Висновки до розділу 6 

 

1. З урахуванням сучасних клінічних настанов, рекомендацій та 

наукових досліджень, охарактеризовано основні компоненти легеневої 

реабілітації та етапи програми легеневої реабілітації. Розроблену програму 

легеневої реабілітації акцентовано на оцінюванні, фізичній терапії, реалізації 

освітнього та психосоціального компонента легеневої реабілітації. Етапами 

програми є реабілітаційне обстеження, планування; втручання, повторне 

оцінювання, завершення / подальше спостереження. Укладена програма є 

пацієнт-орієнтованою, спрямованою на управління прихильністю пацієнта до 

лікування, підвищення рівня щоденного функціонування та якості життя. 

Програмою передбачено у разі потреби / можливості, реалізувати інші 

компоненти легеневої реабілітації. 

2. Медична грамотність та інформованість пацієнтів щодо перебігу та 

керування своїм хронічним захворюванням є пріоритетними питаннями галузі 

охорони здоров’я з погляду Всесвітньої організації охорони здоров’я. 

Рівень інформованості та знань осіб із ХОЗЛ про своє захворювання 

був низьким – 24,71±9,62 бала, що становило 37,77 % від максимально 

можливого результату. Найкращі результати були отримані за шкалами, які 

стосувалися прояву симптомів захворювання. За результатами регресійного 

аналізу такі параметри, як вік, оцінка дихання, функціональних обмежень та 

психосоціальної дисфункції, рівень депресії, частота серцевих скорочень та 

працевлаштування пацієнта можуть слугувати прогностичними критеріями 

рівня грамотності пацієнта з ХОЗЛ щодо власного захворювання. 

Хронічним захворюванням, зокрема ХОЗЛ, притаманні складність 

самоменеджменту, не завжди висока ефективність терапії. Ураховуючи це, 
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виявлений зв’язок між нижчим рівнем медичної грамотності та гіршим рівнем 

функціонування під час ХОЗЛ є важливим кроком у розробленні та широкому 

впровадженні відповідних освітніх програм. 

3. Більшість пацієнтів із ХОЗЛ оцінюють стан власного здоров’я як 

задовільний або поганий, що не корелює з показниками функціонального 

стану кардіореспіраторної системи та соціодемографічними 

характеристиками. Рівень якості життя, пов’язаний із захворюванням у 

пацієнтів із ХОЗЛ оцінений за опитувальником SGRQ-C, був низьким та 

становив 50,8±14,8 % (ураховуючи, що показник, вище за 25 %, свідчить про 

вираженість симптомів захворювання). Показники загальної якості життя, 

пов’язаної зі здоров’ям корелювали з соціодемографічними (стать і 

працевлаштування) та клінічними даними (частота загострень, екскурсія 

грудної клітки на вдиху, рівень прояву тривоги та депресії, оцінкою клінічного 

стану дихання), а також результатами спірометрії (індекс Тіффно).  

За допомогою регресійного аналізу отримано рівняння прогнозування 

загального показника якості життя, до нього ввійшли чотири статистично 

значущі фактори – показник тривожності, екскурсія грудної клітки на вдиху, 

частота загострень та оцінка клінічного стану дихання. 

4. Розроблена програма легеневої реабілітації ґрунтується на сучасних 

підходах, є доступною для пацієнтів, ураховує можливості закладів, де вона 

буде реалізовуватися. 

Розроблена програма легеневої реабілітації позитивно впливала на 

функціональний стан кардіореспіраторної системи пацієнта, підвищувала 

рівень його життєздатності та якості життя, зменшувала прояви захворювання 

(зокрема, задишку), мала позитивний вплив на психічне самопочуття, а саме 

знижувала тривогу та депресію. Особливо ефективною програма легеневої 

реабілітації була щодо екскурсії грудної клітки, результатів тестів на затримку 

дихання, показників за шкалою Борга, фізичної працездатності, результатів 

оцінювання рівня прояву тривоги та депресії та рівня якості життя, 

пов’язаного із здоров’ям. 
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Основні наукові результати розділу опубліковані в працях автора 

[64, 80, 81, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 93, 94, 95, 100, 723].  
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РОЗДІЛ 7 

АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 

На сьогодні актуальність менеджменту та реабілітації пацієнтів із 

ХОЗЛ та іншими хронічними захворюваннями легень важко переоцінити. 

Сформовано уявлення про системність ХОЗЛ, патогенетичні особливості 

коморбідної патології, вплив захворювання на суспільство, тягар наслідків на 

систему охорони здоров’я й економіку країни, що створили передумови та 

запит на вивчення та впровадження ефективних стратегій реабілітаційної 

допомоги цій категорії населення.  

Аналіз законодавчої бази та наявних проектів, які є підґрунтям 

реалізації легеневої реабілітації для осіб із ХОЗЛ свідчить про недостатній 

рівень розуміння важливості надання якісної реабілітаційної допомоги цій 

верстві населення. 

Унаслідок узагальнення даних наукової та методичної літератури [80, 

84, 85, 97, 722, 727], установлено актуальність і перспективність обраної теми 

дослідження, визначено напрямок дослідження, що пов’язаний із такими 

потребами, як сформувати модель легеневої реабілітації, яка може бути 

використана для подальших розроблень програм легеневої реабілітації з 

урахуванням можливостей та вимог закладу; розробити систему оцінювання 

та контролю ефективності програми легеневої реабілітації; запропонувати 

ефективний та валідний інструмент оцінювання рівня знань про ХОЗЛ, 

нагромадити та проаналізувати дані щодо рівня знань про ХОЗЛ для 

українських пацієнтів й вивчити чинники, які впливають на нього; поліпшити 

рівень функціонування осіб із ХОЗЛ за допомогою впливу на рівні структури, 

функції, активності та участі пацієнта застосовуючи компоненти програми 

легеневої реабілітації. 

Загальнонаукові положення та принципи, що викладені в працях 

провідних іноземних та українських учених, стали підґрунтям для формування 
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робочої гіпотези, мети та завдань, допомогли у правильному виборі науково-

методологічного апарату та методів дослідження. Зокрема, досягнення 

М.І. Майструка в обґрунтуванні й розробленні концепції з практичним 

складником у вигляді технології [49], яка була скерована на вирішення 

науково-прикладної проблеми упровадження найбільш ефективних засобів 

фізичної реабілітації хворих на ХОЗЛ, сприяли накопиченню даних та 

теоретико-методичних засад одного із компонентів легеневої реабілітації – 

фізичної реабілітації (фізичної терапії). Зважаючи на перспективність 

комплексного підходу легеневої реабілітації у менеджменті осіб із ХОЗЛ на 

етапах стабільного перебігу захворювання або амбулаторного лікування нами 

була виокремлена актуальна науково-прикладна проблема невідповідності 

наявних підходів щодо реабілітації осіб із ХОЗЛ, потребам сучасного 

суспільства, що своєю чергою вимагає напрацювання теоретичного і 

методологічного підґрунтя для впровадження легеневої реабілітації для осіб із 

ХОЗЛ. 

Незважаючи на те, що достатньо вивченими є переваги застосування 

легеневої реабілітації, як комплексного підходу в лікуванні осіб із ХОЗЛ, 

нерозв’язаною залишалася низка питань, пов’язаних із відсутністю 

обґрунтованої та структурованої системи контролю, імплементації МКФ у 

програми легеневої реабілітації, із відсутністю єдиного підходу до 

трактування та організаційно-методичного забезпечення програм легеневої 

реабілітації в Україні, відсутністю розуміння, оцінювання та підходів до 

поліпшення медичної грамотності пацієнтів щодо власного захворювання. 

Окрім того, симптоматичний чи нозологічний підхід до реабілітації осіб із 

ХОЗЛ не відповідає сучасним поглядам на біопсихосоціальний вплив 

захворювання на людину, тому імплементація МКФ у програми легеневої 

реабілітації є недостатньою. Найбільш вивченою складовою легеневої 

реабілітації із значно напрацьованими теоретико-методичними основами 

відповідно до вітчизняних передумов є фізична реабілітація (фізична терапія). 

Обґрунтування та реалізація розробленої Майструком М.І. [49, 50] концепції 
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фізичної реабілітації забезпечили напрацювання теоретичного складника 

реабілітаційного процесу, до якої віднесені концептуальні підходи і основи, а 

також практичну компоненту у вигляді технології фізичної реабілітації; 

автором розраховано співвідношення засобів, які необхідно впроваджувати у 

процес фізичної реабілітації залежно від статі пацієнта, ступеня тяжкості 

хвороби, визначено організаційні та методичні основи фізичної реабілітації 

хворих на ХОЗЛ. Однак частина питань у реалізації фізичної терапії, як 

самостійного методу так і як компоненту легеневої реабілітації, потребувало 

подальшого вивчення. Зокрема недостатньо обґрунтованими є рекомендації 

щодо обсягу і належних інструментів оцінювання, відсутність комплексної 

системи оцінювання ефективності фізичної терапії, відсутні рекомендації 

щодо шляхів імплементації біопсихосоціального підходу в фізичну терапію, 

не визначено місце фізичної терапії у повноцінній реалізації освітнього 

компоненту для пацієнтів із ХОЗЛ; не розглянуто особливості фізичної 

реабілітації в системі легеневої реабілітації.  

Для виконання другого завдання дослідження було проаналізовано та 

порівняно функціональний стан дихальної та серцево-судинної систем у 

пацієнтів із ХОЗЛ та бронхіальною астмою в період загострення, пневмонією, 

щоб визначити вплив на них фізичної терапії під час стаціонарного лікування. 

Виявлено, що пацієнти з ХОЗЛ, які мають загострення захворювання та 

потребують госпіталізації, мали нижчий рівень функціонального стану 

кардіореспіраторної системи, ніж пацієнти з пневмонією або загостренням 

бронхіальної астми. У них виявлено найнижчі показники ЕГК, сатурації крові, 

ЖЄЛ, ОФВ1, ПШВ та вищу за норму частоту дихання. У групі пацієнтів із 

ХОЗЛ встановлено найбільшу кількість осіб (48,96 %), які мали критично 

низьку ЕГК (≤3 см), тоді як серед пацієнтів із бронхіальною астмою та 

пневмонією таких осіб було 40,54 % та 30,00 % відповідно. Випадки, коли 

обвід грудної клітки на видиху відбувався до рівня ЕГКпауза або був більшим 

за нього, траплялися у пацієнтів усіх груп, хоча найбільша кількість таких 
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випадків була у пацієнтів із ХОЗЛ. Це пов’язано з гіперінфляцією легень та 

труднощами виконати глибокий видих після максимального вдиху.  

Внесок ЕГКвдих у загальну дихальну ЕГК у пацієнтів із ХОЗЛ (67,81 %) 

та бронхіальною астмою (67,11 %) був меншим, ніж у пацієнтів із пневмонією 

(71,59 %). Це можна пояснити гіперінфляцією легень, збільшеними об’ємами 

грудної клітки (емфізематозна форма грудної клітки), що призводить до більш 

невигідних умов роботи дихальних м’язів з біомеханічного погляду [454]. 

Окрім того, таке положення грудної клітки призводить до зменшення сили 

дихальних м’язів, одночасно із їх ослабленням [439, 594]. В усіх пацієнтів 

після лікування та фізичної терапії зріс внесок ЕГКвдих у загальну дихальну 

ЕГК. Зокрема, на другому етапі обстеження цей показник був 70,81 % у 

пацієнтів із ХОЗЛ та 79,9 % в осіб з пневмонією, що ми розцінюємо як 

позитивний ефект. 

Показники тестів із затримкою дихання на вдиху і видиху у пацієнтів 

із ХОЗЛ та бронхіальною астмою були меншими, ніж у пацієнтів із 

пневмонією. Окрім того, у пацієнтів з обструктивними захворюваннями 

спостерігається зменшення різниці та співвідношення між цими показниками. 

Якщо взяти до уваги, що показник затримки дихання на видиху у нормі 

повинен становити 40–50 % від значення показника затримки дихання на 

вдиху, то співвідношення між цими показниками повинно бути 2–2,5 у. о. 

Таких значень для жодної з груп не виявлено. Найнижчим таке 

співвідношення було у пацієнтів із ХОЗЛ (1,33±0,05 у. о.), а найвищим – у 

пацієнтів із пневмонією (1,67±0,09 у. о.). Окрім того, у деяких пацієнтів 

показник затримки дихання на видиху дорівнював або був більшим за 

показник затримки дихання на вдиху. Така тенденція була характерна для осіб 

із бронхіальною астмою (50 % пацієнтів) та ХОЗЛ (44,79 % пацієнтів); лише у 

24,28 % пацієнтів із пневмонією показник затримки дихання на видиху 

дорівнював або був більшим за показник затримки дихання на вдиху. Можна 

припустити, що причиною зміни співвідношення показників затримки 

дихання на вдиху і видиху є гіперінфляція легень та погіршення умов для 
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дифузії кисню за глибокого вдиху під час виконання затримки дихання. Однак, 

для підтвердження і пояснення цього явищ доцільно провести додаткові 

дослідження. 

Після лікування і фізичної терапії стан кардіореспіраторної системи 

усіх груп пацієнтів поліпшився. Найбільше статистично достовірних змін 

спостерігали щодо показників пацієнтів із пневмонією. Зокрема, виявлено 

зростання ЕГК (р< 0,01) та ПШВ (р< 0,01), зниження артеріального тиску 

(р< 0,05), інші показники мали тенденцію до нормалізації, проте статистично 

достовірних змін порівняно з початковим рівнем не спостерігали. Така 

картина є цілком зрозумілою, зважаючи на нехронічний перебіг 

захворювання, молодший вік пацієнтів та невелику кількість супутніх 

захворювань у цієї групи. Іншу динаміку показників установлено у пацієнтів 

із ХОЗЛ та бронхіальною астмою. Хоча усі досліджувані показники дещо 

поліпшилися (р0,05), вони залишалися перебувати на рівні, значно нижчому 

за норму. У пацієнтів із бронхіальною астмою поліпшилися показники ЕГКвдих 

(р=0,04), ЕГКвидих (р=0,02), АТс (р=0,05); у пацієнтів із ХОЗЛ – ЕГК (р=0,01) та 

частота дихання (р=0,04). Оцінювання результатів обстеження пацієнтів на 

початку та після госпіталізації виявило, що пацієнти із загостренням ХОЗЛ 

мали гірші показники кардіореспіраторної системи, ніж пацієнти із 

бронхіальною астмою або пневмонією. Окрім того, у пацієнтів із ХОЗЛ за 

період перебування на лікуванні та проходження фізичної терапії у 

стаціонарному відділені не відбулося статистично достовірного поліпшення 

більшості проаналізованих показників, за винятком ЕГК та частоти дихання. 

Це можна пояснити такими причинами: 

 значним впливом загострення хронічного захворювання на стан 

здоров’я, значним погіршення симптомів та досліджуваних показників, 

повільними процесами їх нормалізації та відновлення; 

 коротким терміном перебування пацієнта на стаціонарному 

лікуванні, упродовж якого не вдається розв’язати реабілітаційні завдання; 
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 неможливістю під час загострення та в умовах стаціонару 

застосовувати такі засоби фізичної терапії, які мають найвищу ефективність 

для пацієнтів із ХОЗЛ (аеробні та силові тренування). 

У рамках третього дисертаційного завдання було проведено 

дослідження із використанням валідованого та адаптованого для українського 

населення опитувальника Bristol COPD Knowledge Questionnaire (BCKQ), що 

передбачало вивчення знань пацієнта про своє захворювання. Цей інструмент 

використовують дослідники різних країн світу, він є стандартом під час 

оцінювання ефективності реабілітаційних програм, освітніх складників 

реабілітаційних втручань у різних країнах світу. У наукових дослідженнях 

українських вчених теж вказується на значення освіти для пацієнтів із ХОЗЛ 

(М.К. Хобзей, Ю.І. Фещенко зі співавт., 2013; Л.А. Рубан, 2014; М.І. Майструк, 

2018, 2019), однак загальні пропозиції щодо її реалізації обмежуються лише 

загальною інформатизацією пацієнта та не запропоновано належних 

інструментів для оцінювання, контролю рівня знань про захворювання та 

теоретико-методологічного підгрунтя для даного компоненту легеневої 

реабілітації. За результатами нашого дослідження використання 

опитувальника Bristol COPD Knowledge Questionnaire (BCKQ), як однієї із 

найпоширеніших методик оцінювання рівня знань про ХОЗЛ, стає можливим 

і в українській реабілітаційній практиці. У дослідженні було передбачено 

вивчення впливу клінічних та соціодемографічних характеристик на рівень 

знань українських пацієнтів щодо хронічного обструктивного захворювання 

легень. 

У пацієнтів із ХОЗЛ виявлено низький рівень знань про власне 

захворювання – загальна оцінка була лише 24,55±1,53 бала, що становить 

37,77 % від максимальної кількості балів BCKQ. Тривалий термін 

захворювання (у 63,42 % опитаних осіб понад 5 років) не впливав на 

поліпшення рівня знань про ХОЗЛ. Також оцінки субшкал, на питання яких 

пацієнти відповіли найкраще («Етіологія», «Симптоми», «Мокрота», 

«Куріння»), є на середньому або нижчому за середній рівнях. Це може 
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свідчити лише про відсутність належного доступу до інформаційних 

матеріалів у таких хворих, низький рівень зацікавлення у цієї категорії 

пацієнтів у підвищенні рівня грамотності щодо власного захворювання та 

недостатнє впровадження навчального компонента програм лікування та 

реабілітації пацієнтів із ХОЗЛ. Низький рівень медичної грамотності пацієнтів 

із ХОЗЛ можна вважати як явищем, характерним для різних країн світу.  

Найбільш проблемними для українських пацієнтів слід вважати 

грамотність щодо медикаментозного лікування ХОЗЛ, а саме бронхолітичних 

засобів для інгаляцій, оральних стероїдів, інгалювання стероїдних препаратів 

тощо. 

Знання щодо деяких запитань, які охоплює анкета, прямо пов’язані із 

розумінням дій, які поліпшують стан здоров’я, якість життя, та пов’язані із 

кращими результатами лікування. Наприклад, 73,17 % пацієнтів хибно 

відповіли на запитання про перевагу і більшу ефективність ходьби порівняно 

з дихальними вправами, 60,98 % пацієнтів не знають, що фізичні вправи 

можуть допомогти зменшити прояви остеопорозу та зберегти щільність кісток, 

73,17 % пацієнтів вважають, що задишка під час фізичного навантаження в 

пацієнтів із ХОЗЛ є загрозливою і фізичну вправу слід зупинити. Не знання 

або хибні уявлення стосовно цих питань можуть призводити до подальшого 

погіршення у стані здоров’я. Критичними можна вважати відповіді на 

запитання, що стосуються вакцинації та медикаментозного лікування, адже 

більша частина пацієнтів (50 %) вибрала відповідь «Не знаю». Це додатково 

підтверджує дані про низьку культуру вакцинації серед дорослого 

українського населення.  

Найнижчий рівень знань у підрозділі «Інгалювання стероїдних 

препаратів» може бути пояснений менш широким використанням спейсерів 

для лікування пацієнтів із ХОЗЛ у досліджуваній вибірці. 

На нашу думку, цілком передбачуваною була ситуація, що особи 

старшого віку мали нижчі знання про захворювання. Залежність від тривалості 

захворювання можна пояснити тим, що в молодших за віком людей тривалість 
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захворювання є меншою, однак рівень знань про ХОЗЛ є вищим. Вплив прояву 

симптомів оціненого CCQ на рівень знань про ХОЗЛ пояснюємо тим, що 

кількість правильних відповідей на запитання субшкали «Симптоми» BCKQ 

була найбільшою. Наявність високого рівня прояву симптомів ХОЗЛ у 

пацієнтів давала змогу з власного досвіду відповідати правильно на ці 

запитання. Чим яскравішими і різноманітнішими були прояви захворювання 

та вищою оцінка CCQ, тим більшою була кількість правильних відповідей 

стосовно прояву захворювання. Виявлено, що рівень знань пацієнтів про 

захворювання є важливим фактором ризику депресії у хворих на ХОЗЛ, що 

підтверджено і в інших дослідженнях [800]. 

Під час окреслення поняття «здоров’я» особи різного віку та стану 

здоров’я як обов’язковий елемент використовують такі словосполучення – 

відсутність захворювань, хороше функціонування, добра фізична 

підготовленість, енергійність та соціальні стосунки [66]. Зважаючи на дані 

Британського національного опитування та результати обстеження пацієнтів у 

медичному центрі в Лотарингії, для опису здоров’я найчастіше були 

використані фрази «відсутність захворювань», «задовільна фізична форма», 

«психічна рівновага», «задоволення від життя», «ніколи не звертатися до 

лікаря», «бути потрібним, сильним» тощо. Варто зазначити, що якість життя 

та здоров’я, попри на наявність тісних зв’язків між ними, не є тотожними та 

взаємозамінними поняттями. Так, під час суб’єктивного оцінювання якості 

життя пацієнти більше звертають увагу на психічний стан, а оцінювання 

здоров’я – на фізичний стан та функціональні здібності. Обстежені особи з 

ХОЗЛ окреслили стан власного здоров’я як задовільний та поганий. Аналіз 

кореляцій між цим параметром та різними показниками, що характеризують 

пацієнта, підтвердив, що особи з вищою задишкою та нижчим рівнем 

фізичного функціонування дають гіршу суб’єктивну оцінку власному 

здоров’ю. Також варто зазначити, що функціональні показники зовнішнього 

дихання не впливали на респондента під час оцінювання стану власного 

здоров’я.  
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Важливим є те, що вплив реабілітації на якість життя, пов’язану із 

здоров’ям, українських пацієнтів оцінювали валідною методикою – 

Респіраторним опитувальником Госпіталю Св. Георгія (SGRQ), що широко 

використовується у інших країнах, та є вузькоспеціалізованою методикою для 

оцінювання благополуччя пацієнтів, які страждають на респіраторні 

захворювання. На сьогодні при оцінюванні якості життя пацієнтів доцільним 

та рекомендованим є використання саме вузькоспеціалізованих методик, які 

дозволяють виявити вплив певного захворювання на якість життя, пов’язану 

зі здоров’ям, хворого. Врахування такої рекомендації дозволило отримати не 

лише загальну оцінку якості життя пацієнтів з ХОЗЛ, яка наявна в українській 

науковій літературі [48, 49], але й виявити безпосередній вплив ХОЗЛ на 

якість життя пацієнта. За результатами використання анкети SGRQ-С 

виявлено, що рівень якості життя пацієнтів із ХОЗЛ є низьким та становить 

50,84±14,78 %. Це значення є вищим ніж 25 %, а отже, вважається клінічно 

значущим показником, що фактично свідчить про виражене захворювання 

[64], та гіршим, ніж відповідний показник у іспанських (40,49 ± 18,98 %) [133], 

сербських (47,9 ± 18,6 %) пацієнтів [354]. За результатами кореляційного 

аналізу найбільше пов’язані з соціодемографічними та клінічними 

характеристиками шкали якості життя, що характеризують фізичну активність 

респондента («Активність») та психосоціальні наслідки ХОЗЛ («Вплив»). 

Загальний показник якості життя корелював із 11 різними 

соціодемографічними і клінічними показниками (статтю респондента, 

наявністю у нього роботи, частотою загострень, наявністю задишки, проявами 

тривоги та депресії, деякими результатами спірометрії тощо).  

Установлено, що для жінок характерний нижчий рівень якості життя, а 

особи із ХОЗЛ, які продовжують працювати, мають вищий рівень 

благополуччя. Такі результати співвідносяться з іншими дослідженнями [174]. 

Порівняно невелика частина досліджуваних показників функціонального 

стану дихальної системи впливала на параметри якості життя і на загальну 

оцінку благополуччя. Зокрема, виявлено сильний зв’язок між рівнем якості 
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життя із екскурсією грудної клітки на вдиху, резервного об’єму вдиху, об’єму 

форсованого видиху за першу секунду, індексом Тіффно та максимальною 

об’ємною швидкістю видиху на рівні бронхів середнього діаметра тощо. 

Загальний показник якості життя на 79,8 % можна пояснити проявом 

симптомів ХОЗЛ та кількістю загострень, наявними функціональними 

обмеженнями та проявами психосоціальної дисфункції, що загострюється 

симптомами тривоги. Такі висновки були зроблені і під час досліджень інших 

національних груп пацієнтів із ХОЗЛ. Зокрема, підкреслено, що тривога, 

пов’язана із хворобою, не тільки призводить до меншого задоволення власним 

життям [591], але демотивує дотримуватися кращих стратегій здорового 

способу життя [285]. 

Респіраторні симптоми ХОЗЛ, особливо задишка, є ключовими 

факторами зниження якості життя незалежно від вираженості обмеження 

повітряного потоку (ОФВ1). Такі ж результати отримано в корейських 

пацієнтів [458]. Вони свідчать про те, що полегшення респіраторних 

симптомів може стати наріжним каменем для поліпшення якості життя 

пацієнтів із ХОЗЛ. 

Проведене початкове обстеження пацієнтів із ХОЗЛ забезпечувало 

отримання як якісних (суб’єктивні оцінки пацієнта або фізичного терапевта), 

так і кількісних (визначали у кількісному еквіваленті) даних. 

Оцінювали основні групи індикаторів [88, 98, 729], а саме: 

1) якість життя / активність та участь; 

2) перебіг захворювання (симптоми, їх інтенсивність та прояв, загострення); 

3) функції організму (специфічні психічні функції, функції серцево-

судинної системи, додаткові функції та відчуття, пов’язані із серцево-

судинною та дихальною системами, функції дихальної системи, функції 

суглобів та кісток, функції м’язів, функції руху); 

4) структури організму; 

5) освітня компетентність (інформованість, грамотність і освіченість 

пацієнтів щодо ХОЗЛ). 
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Додатково було оцінено рівень цитокінів у сироватці крові та 

конденсаті видихуваного повітря, що дало змогу проаналізувати рівень 

запалення (загального та локального), що є одним із найважливіших 

патогенетичних механізмів ХОЗЛ. 

Групи пацієнтів для дослідження було сформовано за допомогою 

стратифікаційної рандомізації. Сформовані групи не відрізнялися за 

основними соціодемографічними та клінічними показниками. Лише 

тривалість захворювання (у місяцях і роках) була статистично достовірно 

більшою у пацієнтів порівняльної групи. Однак, зважаючи на те, що діагноз 

ХОЗЛ може бути поставлений пацієнтам на різних стадіях хвороби, а саме 

захворювання може прогресувати із різною швидкістю, це не було значущим 

орієнтиром для оцінювання перебігу захворювання. Зокрема, показники 

коморбідності, визначені за допомогою індекса Чарльсон, та ймовірність 

прожити наступні 10 років пацієнтів обох груп статистично достовірно не 

відрізнялися. 

Показники стану кардіореспіраторної системи у пацієнтів обох груп 

мали характерні для ХОЗЛ відхилення від значень норми. Частота дихання, 

пульс, артеріальний тиск були вищими за норму, а показники тестів із 

затримкою дихання – зниженими. Лише показник сатурації кисню в 

периферичній крові відповідав нормі. У пацієнтів ПГ не виявлено статистично 

достовірної різниці між результатами початкового та кінцевого обстеження. 

Однак у пацієнтів ОГ після участі в програмі легеневої реабілітації достовірно 

поліпшилася частота дихання та результати тестів із затримкою дихання; 

сатурація кисню, артеріальний тиск та ЧСС не змінилися, що в комплексі може 

свідчити про позитивний вплив запропонованої програми на гемодинаміку 

пацієнтів. 

Функція зовнішнього дихання у пацієнтів обох груп характеризувалася 

обструктивними змінами на рівні бронхів різного діаметра, хоча у частини 

пацієнтів було виявлено порушення функції зовнішнього дихання за змішаним 

типом.  
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Фізичну працездатність оцінювали за клінічним тестом 

«Сядь – встань» за 30 с, який можна вважати альтернативою 6-хвилинному 

тесту ходьби, він також є інформативним для оцінювання сили м’язів нижніх 

кінцівок [513, 621, 799]. Загалом у 55 % пацієнтів ОГ та 52,38 % пацієнтів ПГ 

результати тестування були нижчими порівняно з віковою нормою.  

Прояви задишки (за шкалою Борга) та її впливу на обмеження 

життєдіяльності (за шкалою mMRC) були значними. Пацієнти як ОГ, так і ПГ 

оцінювали рівень своєї задишки більше ніж на 4 бали за шкалою Борга. За 

шкалою mMRC пацієнти оцінювали задишку на два бали і вище, що свідчить 

про значний прояв захворювання.  

Хоч середні значення результатів оцінювання за HADS були в межах 

норми, значна кількість пацієнтів ОГ та ПГ виявляли субклінічні та клінічні 

ознаки тривоги та депресії.  

Якість життя, пов’язана зі здоров’ям була значно нижча, порівняно із 

показниками, характерними для здорових респондентів, а також пацієнтів з 

інших країн світу [302, 529].  

Результати оцінювання прояву захворювання та його впливу на 

функціональний та психоемоційний стан пацієнтів за опитувальником CCQ 

свідчили про значний прояв симптомів захворювання на самопочуття, 

незадовільний стан здоров’я [700]. 

Одночасне оцінювання рівня цитокінів у сироватці крові та конденсаті 

видихуваного повітря дало змогу доповнити інформацію про особливості 

перебігу загального та локального запалення у пацієнтів із ХОЗЛ. Рівень 

інтерлейкінів у сироватці крові перебував у межах норми, а цитокіну TNF був 

вищим, ніж значення норми для здорових осіб. 

Обґрунтувати теоретичні засади легеневої реабілітації було 

передбачено в четвертому дисертаційному завданні. Надано підґрунтя 

виокремлення основних компонентів легеневої реабілітації та змісту кожного 

з них, обґрунтовано рекомендовану тривалість програми ЛР, критерії 

залучення пацієнтів до участц в ній та зміст основних компонентів. Основну 
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увагу приділено компонентам фізичної терапії (зокрема, фізичній активності) 

та освіті пацієнта (зокрема, самоменеджменту). Виокремлено обсяг, зміст і 

місце фізичної терапії в процесі реабілітації пацієнтів із ХОЗЛ на різних етапах 

надання медичної допомоги та залежно від перебігу захворювання. Визначено 

можливі варіанти надання освітнього компонента, етапи та складники 

освітньої програми в межах легеневої реабілітації. 

Попри великі можливості й переваги освітнього компонента програм 

легеневої реабілітації, його впровадження на необхідному рівні вимагає 

достатньо багато людських, матеріальних, організаційних та інтелектуальних 

ресурсів. Лише врахування сучасної практики проведення та рекомендації 

щодо забезпечення освіти для осіб із ХОЗЛ, а також сучасних технологій, 

дасть змогу реалізувати цей компонент у програмах легеневої реабілітації на 

високому рівні та досягнути поставлених завдань і позитивних впливів. 

Більшість навчальних програм із самоменеджменту є частиною 

легеневої реабілітації, яку рекомендують розпочинати впродовж першого 

місяця після госпіталізації. За деякими даними [146], уведення сесій із 

самоменеджменту для пацієнтів із ХОЗЛ, госпіталізованих через загострення 

має позитивний вплив на якість життя та функціональні можливості, зокрема 

ефективність впливу є ліпша, порівняно лише із фізичною терапією. Вивчення 

та практичне опанування самоменеджменту в рамках освітнього компонента 

програм легеневої реабілітації є важливим для керування захворювання та 

зменшення його впливу на життя, а відповідно підвищення якості життя 

пацієнтів із ХОЗЛ. 

Пошук оптимальних варіантів реалізації навчальних програм 

самоменеджменту, їх змістового наповнення та тривалості потребує 

ґрунтовного аналізу та апробації. На сьогодні є недостатньо практичних 

рекомендацій і чітких критеріїв, яким повинні відповідати навчальні програми 

із самоменеджменту. Фахівці із фізичної терапії є активними розробниками 

навчальних програм та залучені до їх проведення.  
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Наступним етапом роботи було розроблення системи контролю за 

впливом та ефективністю програми легеневої реабілітації з урахуванням 

підходів Міжнародної класифікації функціонування, обмеження 

життєдіяльності та здоров’я. Процес легеневої реабілітації осіб із ХОЗЛ є 

діяльністю, спрямованою на досягнення встановленої мети, а тому потребує 

оцінювання та контролю її ефективності відповідно до очікуваних результатів. 

Обґрунтовано систему контролю, яка спрямована на підвищення ефективності 

роботи фізичного терапевта під час легеневої реабілітації осіб із ХОЗЛ, яка 

реалізується на трьох етапах (попередньому, поточному, підсумковому). 

З урахуванням наукових та методичних даних та структури МКФ 

виокремлено 5 груп основних індикаторів, які використовують суб’єкти 

контролю: якість життя / активність та участь, перебіг захворювання, функції 

організму і структури організму, освітню компетентність. 

Для обраних груп індикаторів дібрано вимірники, окреслено 

особливості їх застосування на різних етапах, подано величини мінімальної 

клінічно значущої різниці для обраних показників. 

Необхідний обсяг проведення методів дослідження та визначення 

показників залежить від матеріально-технічного забезпечення процесу ФТ та 

ЛР у конкретному закладі, етапу здійснення контролю, відповідності баченню 

пацієнта та фахівця фізичної терапії.  

Одним із критеріїв системи контролю є результативність ФТ та ЛР, яку 

оцінюють на основі динаміки та напряму змін досліджуваних показників та їх 

відповідності очікуваному результату. Зазвичай для того щоб побачити не 

тільки величину і напрям змін досліджуваних показників, але й урахувати чи 

ці зміни є клінічно значущими, беруть до уваги величину мінімальної клінічно 

значущої різниці. 

Обґрунтування розробленої моделі легеневої реабілітації для пацієнтів 

із ХОЗЛ та її валідації за допомогою експертів галузі фізичної терапії наведено 

у п’ятому розділі дисертації. Модель ЛР створено на засадах теоретичного 

обґрунтування легеневої реабілітації пацієнтів із ХОЗЛ та запропоновано 
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експертам у вигляді якісних індикаторів. Якісні індикатори були 

систематизовані у групи, які відображали твердження та положення щодо 

мультидисциплінарної команди, яка реалізує програму ЛР, змісту організації 

програми ЛР; компонентів, критеріїв залучення пацієнтів, етапів ЛР; змісту 

етапів оцінювання, планування, втручання, повторного оцінювання та 

завершення програми ЛР. З урахуванням результатів експертного оцінювання 

було запропоновано модель легеневої реабілітації, яка прийнятна для фахівців, 

що працюють із пацієнтами з ХОЗЛ та забезпечують їхню реабілітацію, яка 

відповідає потребам та особливостям перебігу захворювання в пацієнтів та 

сучасним науковим дослідженням і клінічним настановам. 

Ефективність програми легеневої реабілітації, розробленої на основі 

запропонованої моделі легеневої реабілітації, було підтверджено у шостому 

розділі дисертації. У дисертаційній роботі подано власні розробки компонента 

фізичної терапії у програмі ЛР, спрямовані на оптимізацію легеневої 

вентиляції, екскурсії грудної клітки і функціонального стану інспіраторних 

дихальних м’язів, зменшення гіперінфляції легень та збільшення фізичної 

працездатності. Розв’язання цих завдань було додатково забезпечено 

використанням розтягу м’язів грудної клітки (зокрема, міжреберних) та 

застосуванням апарату Triflo для збільшення сили і витривалості 

інспіраторних дихальних м’язів. Аналіз результатів формувального 

експерименту виявив, що початкові показники спірометрії у пацієнтів ОГ та 

ПГ статистично не відрізнялися. Однак у пацієнтів ОГ спостерігалася 

тенденція до поліпшення цих показників. Аналіз наукових даних щодо впливу 

програм легеневої реабілітації на показники спірометрії встановив доволі 

багато неоднозначностей, зокрема лише частина клінічних досліджень 

підтверджує позитивний вплив програм легеневої реабілітації на показники 

ЖЄЛ та ОФВ1 [450]; в інших працях таких статистично достовірних змін не 

виявлено [346, 677]. Варто зазначити також, що встановлення факту, що 

значення ОФВ1 не корелюють із показниками якості життя та фізичної 

працездатності, спричинило, що у клінічних дослідженнях результати 
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спірометрії часто беруть до уваги лише на початку експерименту, зазвичай 

щоб оцінити однорідність сформованих вибірок. Після участі в програмі ЛР у 

пацієнтів ОГ показник тесту «Сядь – встань» достовірно поліпшився, що 

вказувало на підвищення сили м’язів нижніх кінцівок, рівня фізичної 

працездатності та зменшення ризику падіння. У пацієнтів ПГ таких змін не 

спостерігали. 

Поліпшення рівня прояву задишки за обома шкалами у пацієнтів ОГ 

було статистично достовірним, однак не клінічно значущим за результатами 

mMRC. У пацієнтів ПГ не виявлено статистично підтверджених змін даних 

показників під час повторного оцінювання. Повторне обстеження пацієнтів 

ПГ не виявило статистично достовірних змін. Водночас у пацієнтів ОГ 

спостерігали поліпшення психічного стану –достовірну зміну показників як за 

шкалою «Тривога», так і за шкалою «Депресія». Такі результати, отримані й 

іншими дослідниками [584, 680], додатково підтверджують достатню 

ефективність програми легеневої реабілітації. У нашому дослідженні 

позитивні зміни у якості життя спостерігали лише у пацієнтів ОГ. Незважаючи 

на те, що якість життя пацієнтів поліпшилася в межах мінімальної клінічно 

важливої різниці і становила 36,61±14,57 бала, цей показник був суттєво 

нижчим, ніж нормативні значення для пацієнтів із ХОЗЛ [403]. 

Аналіз та узагальнення результатів дослідження, спрямованих на 

розв’язання проблеми поліпшення функціонування та життєдіяльності осіб із 

ХОЗЛ за рахунок застосування ефективних програм легеневої реабілітації, 

порівняння із сучасними науковими даними, дає змогу стверджувати, що 

отримано наукову інформацію, що доповнює, уточнює та розширює 

теоретико-методичні дані з питань реабілітаційної допомоги вказаної 

нозологічної групи пацієнтів. 

У роботі підтверджено дані А. Кубікова (2018) [451], С. Еган (2012) 

[287] щодо незначних змін показників функції зовнішнього дихання після 

застосування фізичної терапії та програм легеневої реабілітації; підтверджено 

недостатній рівень знань про своє захворювання пацієнтів із ХОЗЛ, який 
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досліджували Р. Вайт (2006) [770], К. Хіл (2010) [372], К. Жанг (2014) [800], 

К. Вонг (2016) [781], Н. Наккен (2017) [537], Д. Івзіку (2018) [386], Г. Янг 

(2019) [789]; низьку якість життя, пов’язану зі здоров’ям, та фізичну 

працездатність і можливість поліпшення зазначених показників 

застосуванням програм ЛР, що досліджували також Д.В. Де Годоy (2003) 

[265], Н. Паз-Дíаз (2007) [584], Н.Л. Cамерон-Туcкер (2014) [209], 

Д.Е. Смід  (2017) [680], Й.Л. Кйергаард (2020) [438]. 

Особливості системного характеру ХОЗЛ, поєднання патології з 

іншими супутніми хворобами, клінічні особливості перебігу захворювання 

вивчали П.Р. Герич (2017) [20], Л.І. Конопкіна (2010) [39], Г.Я. Ступницька 

(2016) [82], Т.І. Циганкова (2011) [107], Г.В. Сідун (2006) [78], Г.А. Гарагуля 

(2007) [19], М.Й. Федечко (2010) [103], К.В. Міхеєва (2011) [54], 

Л.В. Савченко (2019) [74], Г.С. Хайменова (2017) [106]. Ці відомості набули 

подальшого розвитку у нашій дисертаційній роботі, зокрема у напрямах 

вивчення коморбідного навантаження в пацієнтів із ХОЗЛ, яке становило за 

індексом Чарльсон у середньому 2,8 бала, вивчення локального та системного 

запалення за показниками IL-1ß, IL-6, IL-10, TNF, аналізу екскурсії грудної 

клітки та співвідношення її показників на вдиху та видиху, аналізу показників 

та співвідношення між пробами із затримкою дихання. 

Набуло подальшого розвитку поняття «легенева реабілітація», 

сформоване у працях Л.А. Рубан (2014) [73], Ю.Г. Кадук (2013) [36], 

Г.Я. Ступницької (2016) [82], Л.В. Савченко (2019) [74], Наказі МОЗ України 

(№555, 2013) [57]; положення щодо забезпечення належної якості 

реабілітаційної допомоги пацієнтам із ХОЗЛ напрацювали В.І. Шевчук (2015) 

[114], Ю.І. Фещенко (2013, 2019) [104, 105], І.М. Григус [22] та М.І. Майструк 

(2017) [48], О.Я. Андрійчук (2017, 2018) [7, 8], І.О. Жарова (2018) [29]; підходи 

у напрямі формування програм легеневої реабілітації, які запропонували 

Е. Cрісафуллі (2010) [258], Ф. Малтаіс (2014) [483], Л. Десвеаух (2015) [270], 

В. Сінгх (2003) [677], М.А. Спруіт (2015) [686], Б. Маккарті (2015) [504]; 

відомості, які подали Ч.Е. Болтон (2013) [187], Гюелл Роус Маріа Роса (2014) 
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[351], Ю. Зенг (2018) [797], А.Л. Ріес (2007) [625], М.А. Пухан (2016) [602] про 

структурне та змістове наповнення компонентів програм легеневої 

реабілітації; дані К. Йácоме (2013) [388], Й. Cруза (2015) [260], Г. Стуcкі 

(2008) [698], А. Рауча (2008, 2009) [615, 616], А. Йобста (2013) [397], Т. Еверта 

(2004) [297], А. Ціеза (2005) [239], Д. Ваде (2017) [754] про особливості 

біопсихосоціального підходу до менеджменту пацієнтів із ХОЗЛ. Зокрема, 

набули подальшого розвитку положення щодо реабілітаційної допомоги 

особам із ХОЗЛ, зокрема легеневої реабілітації, як багатокомпонентного 

втручання із обов’язковим впровадженням освіти пацієнтів; підходи в 

напрямку відповідного оцінювання ефективності реалізованих втручань та 

контролю якості програми легеневої реабілітації; положення щодо 

ефективності впливу легеневої реабілітації на поліпшення функціонування 

особи із ХОЗЛ. 

Якість життя як інтегральний показник ефективності лікування та 

реабілітації використовували та вивчали багато науковців, зокрема 

Т.Є. Одинець (2018) [61], Ю.О. Павлова (2016) [65], О.Н. Отс (2016) [64], 

М. Руттен-ван Молкен (1999) [642], С.А. Кожевнікова (2016) [447], 

Т.О. Перцева (2015) [68], В.А. Лопухова (2016) [46], Ю.Л. Шкарівський  (2014) 

[116]. Дані щодо якості життя, пов’язаної зі здоров’ям у пацієнтів із ХОЗЛ 

упродовж реабілітації, сприяли подальшому розвиткові розуміння особливості 

впливу захворювання, соціодемографічних характеристик, клінічного прояву 

захворювання та реабілітаційних втручань на якість життя. Виявлено, що 

загальний показник ЯЖ пов’язаний із суб’єктивною оцінкою дихання, 

функціональними обмеженнями, психосоціальною дисфункцією, рівнем 

задишки та соціодемографічними і клінічними показниками (стать, частота 

загострень, наявність роботи в пацієнта). 

Окрім того, доповнено дані М.І. Майструка (2018) [50], Ю.В. Губи 

(2018) [23], Д.Ш. Січінави (2008) [79], Т.О. Перцевої (2013, 2015) [68, 69] щодо 

соціодемографічних та клінічних характеристик пацієнтів із ХОЗЛ і їх 

взаємозв’язку. Зокрема, найбільшу кількість кореляційних зв’язків виявлено 
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для результатів оцінювання рівня задишки за шкалою mMRC, яка мала різної 

сили зв’язки із результатами візуально-аналогової шкали задишки Борг 

(r=0,65), результатами опитувальника CCQ (r=0,6), із рівнем тривоги (r=0,36), 

параметрами віку (r=0,37) та тривалістю захворювання (r=0,36). На відміну він 

результатів М.І. Майструка (2018) [50], Ю.В. Губи (2018) [23], Т.О. Перцевої 

(2013, 2015) [68, 69], які в оцінюванні функціонального стану 

кардіореспіраторної системи ґрунтувалися лише на показниках спірографії, 

пульсоксиметрії, вимірювання артеріального тиску, ми використали ширший 

спектр методів, що передбачало обчислення відповідних індексів та 

коефіцієнтів, які комплексно характеризують рівень функціонування 

кардіореспіраторної системи, адаптаційного потенціалу та фізичного стану. 

На відміну від запропонованої М.І. Майструком концепції фізичної 

реабілітації, яка стала теоретико-методичним підґрунтям для розробки 

компоненту фізичної терапії у легеневій реабілітації, наше дисертаційне 

дослідження присвячене теоретико-методологічних засадам легеневої 

реабілітації. Задекларовані Майструком М.І. [49] як важливі питання освіти, 

зміни поведінки пацієнтів із ХОЗЛ, зміни їх якості життя, оцінювання та 

необхідність комплексного підходу реабілітації були лише частково розкриті 

в межах концепції фізичної реабілітації. Розуміння необхідності 

мульдидисциплінарного підходу у реабілітації пацієнтів із ХОЗЛ, взаємодії й 

взаємодоповнення компонентів й втручань при реалізації легеневої 

реабілітації вимагає відповідного оцінювання пацієнта й контролю за 

ефективністю реабілітації, яке забезпечить визначення рівня порушень та 

обмежень основних категорій функціонування особи, ведення відповідної 

документації, окреслення місця фізичного терапевта у реалізації основних 

компонентів легеневої реабілітації, окреслення сукупності рекомендацій, 

принципів, норм щодо організації та порядку здійснення легеневої реабілітації 

на належному професійному рівні. Такий підхід дозволив у повній мірі 

забезпечити розробку моделі легеневої реабілітації та сформувати теоретико-
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методологічні засади впровадження та реалізації програм легеневої 

реабілітації. 

Окрім того, набули подальшого розвитку відомості про клінічні 

прояви в осіб із ХОЗЛ, зокрема їх взаємозалежність показників оцінювання 

дихання, функціональних обмежень та психосоціальною дисфункції, фізичної 

працездатності, рівнем тривоги та депресії й рівня якості життя; 

обґрунтування недостатності тривалості фізичної терапії під час 

стаціонарного лікування осіб із ХОЗЛ для достатнього відновлення 

функціонального стану дихальної та серцево-судинної систем у пацієнтів 

порівняно із пацієнтами із іншими респіраторними захворюваннями. 

Виявлено, що порівняно з іншими респіраторними захворюваннями 

загострення ХОЗЛ, яке потребувало терапії в умовах стаціонару, має значний 

вплив на стан здоров’я пацієнтів та значно знижує функціональний стан 

дихальної системи, а терміну госпіталізації не достатньо для повноцінного 

відновлення. Зважаючи на це, реабілітація таких пацієнтів повинна 

відбуватися і після виписування із стаціонару. Набула подальшого розвитку 

інформація про особливості перебігу загального та локального запалення у 

пацієнтів із ХОЗЛ за рахунок використання методики аналізу рівня цитокінів 

у конденсаті видихуваного повітря.  

У результаті проведених досліджень удосконалено міжнародні 

методики оцінювання рівня знань про захворювання в пацієнтів із ХОЗЛ, які 

наводять К. Жанг (2014) [800], Р. Вайте (2006) [770], Ї. Ма (2019) [476]; 

підходи до використання інструментів дослідження на етапі оцінювання 

пацієнтів із ХОЗЛ, які запропонували П.В. Йонес (2006) [408], М. Морішіта-

Катсу (2016) [529], Д. Пéрез-Манчóн (2017) [591], Е.М. Медіка (2017) [510]; 

підходи до фізичної терапії осіб із ХОЗЛ на амбулаторному етапі Ф. Какізакі 

(1999) [416], М.Т. Путт (2008) [605], Р. Новобільського (2010) [556], 

М. Спруіта (2015) [686], М.І. Майструка (2019) [49]; підходи до надання освіти 

пацієнтам із ХОЗЛ, які висвітили Е. Моннінкхоф (2003) [524], М. Кунік (2008) 

[451], М. Зверінк (2014) [802], М. Блáнкуез (2018) [528], А.В. Cоллінсворт 
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(2018) [129]; підходи до використання МКФ в процесі оцінювання та 

документування під час програми легеневої реабілітації Т. Еверта (2004) [297], 

Е. Гріла (2005) [349], Г. Стуcкі (2008) [580], А. Ціеза (2004, 2016) [237, 238], 

Б. Продінгера (2019) [599]. Зокрема, компонент оцінювання програми 

легеневої реабілітації удосконалено за рахунок визначення рекомендованих 

та альтернативних інструментів, обґрунтування їх застосування на 

попередньому, поточному чи підсумковому контролі із співвідношенням до 

домену структури, функції, активності чи участі за МКФ, а компонент 

фізичної терапії програми легеневої реабілітації удосконалено за рахунок 

втручань спрямованих на розтяг та збільшення рухливості грудної клітки та 

зміцнення інспіраторних дихальних м’язів. Зокрема, розтяг м’язів грудної 

клітки сприяє збільшенню її еластичності, екскурсії, поліпшенню роботи 

дихальних м’язів. 

За результатами дисертаційного дослідження уперше обґрунтовано, 

розроблено та валідовано модель легеневої реабілітації, яка передбачає 

реалізацію таких компонентів, як оцінювання, фізична терапія, освіта, 

психосоціальна підтримка, модифікація / коригування поведінки п’ятьма 

етапами для корекції, збереження та поліпшення рівня функціонування осіб із 

ХОЗЛ. Валідована модель легеневої реабілітації забезпечує реалізацію 

науково-доказових підходів щодо фахового, компонентного та 

організаційного наповнення, передбачає введення системи оцінювання, 

контролю якості програм легеневої реабілітації, упровадження МКФ та 

документації на її основні. Уперше обґрунтовано та розроблено систему 

контролю за ефективністю програми легеневої реабілітації осіб із ХОЗЛ, яка 

передбачає можливість використання документації на основі МКФ та дає 

змогу відслідковувати усі зміни в стані здоров’я й функціонуванні пацієнта, 

регулювати втручання і його інтенсивність, оцінювати як окремий сеанс 

фізичної терапії, так і результативність усієї програми легеневої реабілітації в 

межах компетенції фахівця фізичної терапії. 
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Уперше запропоновано валідовану методику оцінювання рівня знань 

про хронічне обструктивне захворювання легень для українськомовних 

пацієнтів, яка є надійним і чутливим інструментом для оцінювання і 

відслідковування рівня грамотності пацієнта, опікунів та осіб, які працюють і 

пацієнтами з ХОЗЛ. Цей інструмент володіє високим ступенем внутрішньої 

узгодженості, є зрозумілим для українського пацієнта, а його використання 

допоможе не тільки обґрунтовано добирати тематичне наповнення освітнього 

компонента програм легеневої реабілітації, але й використовувати для 

тестування рівня знань про хворобу опікунів та близьких осіб із ХОЗЛ, 

фізичних терапевтів, медичних працівників, що впливатиме на підвищення 

ефективності надання освітнього компонента легеневої реабілітації для 

пацієнтів. Уперше доведено низький рівень знань про захворювання у 

пацієнтів із ХОЗЛ та проаналізовано взаємозв’язки та факторне навантаження 

впливів досліджуваних тематичних розділів анкети на грамотність пацієнтів 

щодо ХОЗЛ. Обґрунтовано нагальну необхідність використання освітнього 

компонента у програмах легеневої реабілітації. Зокрема, у пацієнтів із ХОЗЛ 

виявлено низький рівень знань про власне захворювання – загальна оцінка 

становила лише 37,77 % від максимально можливої. Окрім того, уперше 

запропоновано модель для прогнозування рівня грамотності пацієнта з 

урахуванням соціодемографічних та клінічних характеристик За результатами 

регресійного аналізу виявлено 5 значущих чинників, за якими можна 

прогнозувати рівень знань хворого про власне захворювання. Запропонована 

модель є відповідною, оскільки наявний нормальний розподіл залишків 

моделі. Отриманий коефіцієнт детермінації пояснює 68,0% рівня грамотності 

пацієнта, 32 % можна обґрунтувати варіацією інших неврахованих чинників.  

Уперше розроблено наукові положення щодо організаційної 

структури, нормативних основ та принципів упровадження освітнього 

компонента у програми легеневої реабілітації. Запропоновані освітні 

рекомендації забезпечують тривалі переваги для пацієнтів, зокрема 

поліпшення пов’язаного із рівнем знань рівня функціонування пацієнтів із 
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ХОЗЛ. Уперше запропоновано модель для прогнозування загального 

показника якості життя, пов’язаного зі здоров’ям у пацієнтів із ХОЗЛ. До 

моделі ввійшли чотири статистично значущі фактори – показник тривожності, 

ЕГКвдих, частота загострень та рівень впливу симптомів на життєдіяльність. 

Варіацію показників якості життя пацієнтів із ХОЗЛ на 79,8 % можна 

пояснити варіацією цих факторів. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі розв’язано науково-прикладну проблему, 

пов’язану зі створенням моделі та програми легеневої реабілітації осіб із 

ХОЗЛ. 

1. Реабілітація є необхідним, важливим і незамінним складником у 

системі лікування осіб із ХОЗЛ незалежно від ступеня та етапу захворювання. 

Ураховуючи значний соціальний вплив та тягар економічних наслідків 

ХОЗЛ, пов’язаний зі значним поширенням захворювання, системними 

змінами в організмі та великою кількістю коморбідних захворювань, 

особливостями перебігу із загостреннями, які призводять до погіршення 

функції легень, зниження якості життя та обмеження функціонування вказаної 

категорії населення, упровадження та забезпечення комплексної реабілітації у 

вигляді легеневої реабілітації мають довгострокові переваги для особи, 

суспільства та системи охорони здоров’я. 

Аналіз літературних джерел свідчить, що, незважаючи на пильну увагу 

до рівня функціонування осіб із ХОЗЛ та пошук ефективних, обґрунтованих 

підходів до його поліпшення засобами реабілітації, існують суперечності між 

потребою впровадження сучасних підходів легеневої реабілітації та 

відсутністю її теоретико-методологічного обґрунтування; відсутністю 

рекомендацій щодо інструментів оцінювання впродовж реабілітації та 

потребою враховувати складні патологічні зміни у стані здоров’я пацієнтів із 

ХОЗЛ; відсутністю апробованих методів оцінювання, а відповідно, і 

нормативних даних щодо рівня знань пацієнтів щодо власного захворювання 

та потребою впроваджувати освітній компонент та підвищувати медичну 

грамотність пацієнтів; відсутністю напрацьованих підходів та механізмів 

реалізації підходів МКФ в програмах легеневої реабілітації та гострою 

потребою впливати на зменшення обмеження функціонування осіб із ХОЗЛ.  

2. Проблемним полем реабілітації осіб із ХОЗЛ є програми легеневої 

реабілітації, які є складниками реабілітації, однак в українській системі 

охорони здоров’я мають фрагментарний характер. Відсутність обґрунтованої 
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та прийнятної для фахівців й пацієнтів моделі легеневої реабілітації, яка б 

враховувала біопсихосоціальний підхід в оцінюванні та контролі за 

ефективністю реабілітації, призводить до відсутності теоретико-

методологічних засад для розроблення відповідних програм легеневої 

реабілітації. 

3. Порівняння функціонального стану дихальної та серцево-судинної 

системи в госпіталізованих пацієнтів із ХОЗЛ, бронхіальною астмою та 

пневмонією виявило, що досліджувані показники у пацієнтів із ХОЗЛ мали 

більші відхилення від норми порівняно з пацієнтами з бронхіальною астмою 

та пневмонією. У них виявлено найнижчі серед досліджуваних груп пацієнтів 

показники ЕГК, сатурації крові (p<0,05), ЖЄЛ (p<0,05), ОФВ1 (p<0,05), ПШВ 

(p<0,05) та вищу за норму частоту дихання. У пацієнтів із ХОЗЛ встановлено 

найнижчі показники функціональних резервів серцево-судинної системи, 

адаптаційного потенціалу та рівня фізичного стану. Після проведеного 

лікування та фізичної терапії у пацієнтів із ХОЗЛ статистично достовірно 

змінилися показники індексу Скібінського, індексу Робінсона та коефіцієнта 

витривалості, однак найбільша кількість досліджуваних показників у цій групі 

залишилася на нижчому рівні, ніж у пацієнтів із бронхіальною астмою та 

пневмонією. 

Загострення ХОЗЛ має значний вплив на стан здоров’я таких пацієнтів 

та значно знижує функціональний стан дихальної системи. Періоду 

реабілітації в межах стаціонарного лікування є недостатньо для повноцінного 

відновлення, реалізації необхідних компонентів та розв’язання 

довготермінових завдань реабілітації. Зважаючи на це, реабілітація пацієнтів 

із ХОЗЛ повинна відбуватися і після виписування зі стаціонару. 

4. Запропонований адаптований та валідований інструмент оцінювання 

рівня знань про ХОЗЛ має високий ступінь внутрішньої узгодженості та 

розуміння українськими пацієнтами. Цей опитувальник може бути 

використаний для оцінювання рівня знань про ХОЗЛ у пацієнтів, членів їхніх 

сім’ї та опікунів, фахівців, які працюють із вказаною категорією осіб. 
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Виявлено низький рівень знань українських пацієнтів про хронічне 

обструктивне захворювання легень, що вказує на потребу збільшення уваги до 

підвищення медичної грамотності осіб із ХОЗЛ та активного впровадження 

освітнього компонента у програми легеневої реабілітації. Рівень 

інформованості та знань осіб із ХОЗЛ про власне захворювання був низьким – 

24,71±9,62 бала, що становило 37,77 % від максимально можливого 

результату.  

Виявлено, що першочерговими для висвітлення в навчальних 

програмах для пацієнтів із ХОЗЛ є питання впливу задишки, можливості 

виконання й ефекту від фізичних вправ, впливу куріння на прогресування 

захворювання, питання медикаментозного лікування пацієнтів. 

6. Показники стану кардіореспіраторної системи у 41 пацієнта у 

стабільний період перебігу ХОЗЛ до застосування програми легеневої 

реабілітації (на першому етапі формувального експерименту) мали характерні 

для ХОЗЛ відхилення від значень норми. Частота дихання, пульс, 

артеріальний тиск були вищими за норму, а показники тестів із затримкою 

дихання – зниженими. Функція зовнішнього дихання в пацієнтів обох груп 

характеризувалася обструктивними змінами на рівні бронхів різного діаметра, 

хоча в частини пацієнтів було виявлено порушення функції зовнішнього 

дихання за змішаним типом. 

Фізична працездатність, оцінена за клінічним тестом «Сядь – встань», 

у більшої частини пацієнтів із ХОЗЛ була нижчою за вікову норму. Прояви 

задишки (за шкалою Борга) та її впливу на обмеження життєдіяльності (за 

шкалою mMRC) були значними, на що вказували оцінки 4 і вище та 2 і вище 

відповідно. 

Серед пацієнтів із ХОЗЛ виявлено 21,9 % осіб, які мали ознаки 

субклінічно вираженої тривоги, та 17,7 % пацієнтів із ознаками клінічно 

вираженої тривоги; 34,2 % осіб із ознаками субклінічно вираженої депресії та 

7,3 % пацієнтів із ознаками клінічно вираженої депресії. 
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Аналіз вираженості симптомів та їх впливу на повсякденну 

життєдіяльність виявив наявність значного прояву симптомів ХОЗЛ у 

більшості обстежуваних пацієнтів. Зокрема, у 31 пацієнта (75,61 %) симптоми 

захворювання були значними з огляду впливу на життя пацієнта. Рівень якості 

життя, пов’язаний із захворюванням у пацієнтів із ХОЗЛ, оцінений за 

опитувальником SGRQ-C, був низьким та становив 50,8±14,8 %. Виявлено 

чотири статистично значущі фактори, які впливають на показник якості життя 

– показник тривожності, екскурсія грудної клітки на вдиху, частота загострень 

та оцінка клінічного стану дихання, які були внесені до моделі прогнозування 

якості життя. 

7. Легенева реабілітації осіб із ХОЗЛ ґрунтується на врахуванні 

біопсихосоціального впливу захворювання на життя людини та потреби бути 

реалізованою в межах мультидисциплінарного підходу, що передбачає 

впровадження таких компонентів, як оцінювання пацієнта, освіта, фізична 

терапія (зокрема, збільшення фізичної активності), психологічна підтримка. 

Кожен із названих компонентів має наукове обґрунтування ефективності та 

вивчені особливості впливу на різні рівні функціонування людини. Виявлено 

структурні та змістові елементи компонентів легеневої реабілітації, методичні 

підходи до їх реалізації, сформульовано принципи та установлено методичні 

положення оцінювання пацієнта, фізичної терапії у рамках програм легеневої 

реабілітації, фізичної активності, освітнього компонента (зокрема, 

увпровадження самоменеджменту). 

8. У системі контролю за ефективністю легеневої реабілітації 

враховано необхідність оцінювання груп індикаторів на усіх ієрархічних 

рівнях функціонування особи, що дає змогу оцінити наявність порушень 

функціонування за категоріями МКФ, кваліфікувати рівень цих порушень і 

обмежень. Це уможливлює інтегрування МКФ у процес реабілітації, 

забезпечення контролю не тільки за втіленням програм ЛР і втручань фізичної 

терапії, але й оцінювання ефективності системи реабілітації для осіб із ХОЗЛ 

у цілому. Окрім того, система контролю передбачає проведення 
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реабілітаційного обстеження (попередній контроль), моніторингу (поточний 

контроль) та завершального оцінювання визначених показників, дає змогу 

відслідковувати усі зміни в стані здоров’я та функціонуванні пацієнта, 

регулювати втручання та їх інтенсивність, оцінювати як окремий сеанс 

фізичної терапії, так і результативність усієї програми легеневої реабілітації. 

9. Розроблена та валідована модель легеневої реабілітації забезпечує 

реалізацію науково-доказових підходів до фахового, компонентного та 

організаційного наповнення. Модель легеневої реабілітації передбачає 

введення системи оцінювання, контролю якості програм легеневої реабілітації 

та впровадження біопсихосоціального підходу й документації на основі МКФ. 

Такі компоненти, як «Фізична терапія», «Освіта», «Психосоціальна допомога 

та модифікація / корегування поведінки» та «Оцінювання», реалізовано 

відповідно до етапів реабілітаційного обстеження – планування, втручання, 

повторного оцінювання, завершення програми легеневої реабілітації / 

подальшого спостереження. Відповідно до запропонованої моделі, реалізація 

легеневої реабілітації відбувається згідно з такими принципами: використання 

біопсихосоціального підходу, врахування критеріїв залучення і виключення 

пацієнтів, контролю за якістю програм, спостереження та 

післяреабілітаційний супровід після завершення програми. 

10. Розроблена на основі запропонованої та валідованої моделі 

легеневої реабілітації програма є пацієнт-орієнтованою, спрямованою на 

керування прихильністю пацієнта до лікування, підвищення рівня щоденної 

життєдіяльності та якості життя. Програма легеневої реабілітації тривалістю 8 

тижнів була розрахована на проведення заходів, присвячених 

реабілітаційному обстеженню, організаційній зустрічі, заняттям із фізичної 

терапії (тричі на тиждень), освітнім заняттям, додатковим заходам та 

консультаціям (у разі потреби), та містила опис запропонованих втручань 

(зокрема, їх мету та дозування, теми освітніх занять), рекомендований набір 

найбільш доцільних втручань та інструментів оцінювання й контролю 
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відповідно до категорії МКФ відносно базового набору обструктивних 

захворювань легень, потижневе планування заходів. 

11. Експериментальна перевірка розробленої на основі запропонованої 

моделі легеневої реабілітації програми легеневої реабілітації осіб із ХОЗЛ 

засвідчила її ефективність, що виявилося в такому:  

- відбулося статистично достовірне поліпшення усіх досліджуваних 

показників ЕГК. Зокрема, у середньому на 2,6 см (з 3,8 до 6,40 см) збільшилася 

загальна екскурсія грудної клітки, що на 68,4 % більше, ніж початковий 

показник (р=0,001); 

- після участі в програмі легеневої реабілітації середні значення частоти 

дихання відповідали значенням норми та знизилися на 17,5 % порівняно з 

початковим показником (р=0,004); 

- усі показники тестів із затримкою дихання статистично достовірно 

зросли. У середньому результати проби Штанге збільшилася на 35,9 % 

(р=0,02), проби Генча – на 36,4 % (р=0,04); 

- результати клінічного тесту «Сядь – встань» поліпшилися в пацієнтів 

ОГ на 16,2 % (р=0,015) та досягли мінімальної клінічно важливої різниці для 

цього показника; 

- прояви задишки, виміряні за шкалою Борга, статистично достовірно 

зменшилися на 40,2 % (р=0,04), пацієнти оцінювали задишку як легку або 

помірну; 

- після участі у програмі легеневої реабілітації в пацієнтів ОГ 

показники тривоги та депресії поліпшилися та перебували в межах норми, 

лише у 15 % та 5 % пацієнтів мали субклінічні та клінічні ознаки тривоги, 

відповідно. Субклінічні прояви депресії проявлялися у 10 % пацієнтів. Загалом 

середні показники, отримані за методикою HADS за шкалою «Депресія», 

зменшилися на 1,85 бала, що переважає встановлене значення мінімально 

клінічно значущого результату для цієї методики (1,5 бала); 

- прояви захворювання і їхній вплив на функціональний та 

психоемоційний стан після участі в програмі легеневої реабілітації були на 
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35,96 % нижчими (р=0,01). Досягнутий результат відповідав значенню 

мінімально клінічно значущого результату для цього показника; 

- індекс Кердо поліпшився (р=0,04) і вказував, що вегетативна нервова 

система після програми легеневої реабілітації перебувала у стані динамічної 

рівноваги (порівняно з переважанням парасимпатичного відділу до програми); 

нормалізувався показник середнього артеріального тиску (р=0,04), а рівень 

фізичного стану з поганого почав відповідати значенням нижчого за середній 

рівня (р0,001). Окрім того, статистично значущою виявилася динаміка 

адаптаційного потенціалу (р0,001) та регуляція діяльності серцево-судинної 

системи (за індексом Робінсона) (р=0,03).  
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Додаток А 

Картка обстеження (опитування, анамнез, антропометричні, інструментальні 

та клінічні дослідження) 
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Госпітальна шкала тривоги і депресії (HADS) 
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Додаток В 

Клінічна анкета відносно хронічного обструктивного захворювання легень 

(ХОЗЛ) 
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Додаток Г 

Дозвіл 

на використання Опитувальника госпіталю Св. Георгія для оцінювання 

дихальної функції пацієнтів із хронічним обструктивним захворюванням 

легень (ХОЗЛ) (St. George’s Respiratory Questionnaire, SGRQ-С - Ukrainian) у 

наукових дослідженнях та практичній діяльності 
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Додаток Ґ 

Брістольський опитувальник для оцінювання рівня знань про ХОЗЛ©
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Додаток Д 

Лист-запрошення на участь експерта у Дельфі експертизі моделі легеневої 

реабілітації 
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Додаток Е 

Анкета експертного оцінювання моделі легеневої реабілітації  

за методикою Дельфі 
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Додаток Е1 

Звіт експертів для ознайомлення за результатами першого раунду 
експертного оцінювання за методикою Дельфі 
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Додаток Є 

Загальний об’єм досліджених під час дисертаційної роботи індикаторів 

Група індикаторів  
Констатувальний експеримент Загальна 

кількість 
обстежень етап І етап 2 

Антропометричні та 
демографічні  

2184 2184 4368 

Життєві показники 1365 1365 2730 
Функції зовнішнього дихання 1911 1911 3822 
Функціональний стан кардіо-
респіраторної системи 

2184 2184 4368 

Сумарна кількість обстежень 7644 7644 15228 

Група індикаторів 
Формувальний експеримен Загальна 

кількість 
обстежень етап І етап 2 

Соціодемографічні та клінічні 492 - 492 
Тривалість захворювання та 
показники коморбідності 

164 - 164 

Антропометричні 
характеристики 

410 328 738 

Функціональний стан кардіо-
респіраторної системи 

369 369 738 

Функції зовнішнього дихання 820 287 1107 
Рівень інтерлейкінів 287 - 287 
Фізична працездатність 41 41 82 
Прояви задишки та симптомів 
захворювання 

123 123 246 

Якість життя, пов’язана із 
здоров’ям 

205 205 410 

Рівень прояву тривоги та 
депресії 

82 82 164 

Рівень знань щодо власного 
здоров’я 

82 82 164 

Функціональний стан кардіо-
респіраторної системи 

287 287 574 

Сумарна кількість обстежень 3374 1804 5166 

Загальна кількість обстежень 

Експертне оцінювання та 
валідація моделі легеневої 

реабілітації 

Загальна 
кількість 
обстежень 

І раунд ІІ раунд 
Соціодемографічні 54 - 54 
Експертні оцінки 747 747 1494 
Сумарна кількість обстежень 801 747 1548 
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Додаток Ж 
Додаток Ж 1 

Рекомендації щодо наповнення програми легеневої реабілітації у 
разі хронічного обструктивного захворювання легень 

Автор, рік Складові легеневої 
реабілітації 

Тривалість 
програми 
легеневої 

реабілітації 

Критерії відбору на легеневу 
реабілітацію 

Ian Yang, (2017) 
[668] 

1) оцінка пацієнта; 
2) освіта; 
3) зміна поведінки; 
4) харчування; 
5) психосоціальна 
підтримка 

у середньому 8 
тижнів 

особи / пацієнти: 
1) у яких виникає задишка підч 
час фізичного навантаження; 
2) з тривалими респіраторними 
розладами, які характеризуються 
задишкою; 
3) із задишкою усіх рівнів за 
mMRC; 
4) які мали загострення 

H. Kankaanranta 
(2015) [290] 

- - - 

Hyoung Kyu 
Yoon (2014) 

[670] 
- - 

усі пацієнти, які мають задишку 
під час ходьби у власному темпі 
рівною місцевістю 

2014 р. [592] - - 

стабільні пацієнти зі зниженою 
фізичної витривалістю, 
незважаючи на фармакологічне 
лікування, і пацієнти, які 
нещодавно були госпіталізовані 
із загостренням 

Мaría Rosa 
Güell Rous 

(2014) [221] 

обов’язкові складові: 
1) тренування м’язів; 
2) освіта; 
3) фізіотерапія 
грудної клітки.  
Можливість 
застосування: 
1) ерготерапії; 
2) психосоціальної 
підтримки; 
3) корекції харчування  

8 тижнів або 20 
сесій 

пацієнти, які мають задишку на 
рівні або більшу за 2 бали за 
шкалою mMRC. 
Усі пацієнти, які не мають 
протипоказань 
 

Blair Anderson 
(2016) [21] 

- - 

пацієнти, які: 
1) мають обмежені можливості до 
фізичного навантаження 
внаслідок задишки, незважаючи 
на медикаментозне лікування; 
2) госпіталізовані внаслідок 
загострення 
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Продовження табл. 

C.E. Bolton 
(2013) [66] 

- 

6-12 тижнів 
 

пацієнти, які: 
1) мають задишку за шкалою 
MRC 2 бали і вище та 
функціонально обмежені 
задишкою; 
2) були госпіталізовані з приводу 
загострення 

E.W. Russi  
(2013) [520] 

1) навчання; 
2) самоконтроль; 
3) харчування; 
4) тренування; 
5) психологічна 
підтримка. 

- - 

А. Qaseem 
(2011) [483] 

- - 

пацієнти: 
1) з наявними симптомами 
захворювання; 
2) з обмеженими фізичними 
можливостями та рівнем ОФВ1 
50% від належного 

М. Rudolf  
(2010) [416] 

1) тренування верхніх 
і нижніх кінцівок; 
2) психосоціальна 
підтримка; 
3) зміна поведінки; 
4) освіта; 
5) тренування 
дихальних м’язів 

мінімум 6 
тижнів, 
максимум 12 
тижнів 

- 
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Додаток Ж2 
Засоби фізичної терапії в системі легеневої реабілітації у разі хронічного 

обструктивного захворювання легень 
Автор, рік, посилання Засоби ФТ Додаткові засоби ФТ 

Ian Yang (2017) [668] 
1) фізичне тренування; 2) дихальні вправи; 
3) фізіотерапія грудної клітки 

1) тренування 
інспіраторних м’язів 

Kankaanranta H. (2015) 
[290] 

1) вправи 
- 

Hyoung Kyu Yoon (2014) 
[670] 

- - 

2014 р. [592] 1) дихальні вправи - 

María Rosa Güell Rous 
(2014) [221] 

1) тренування м’язів; 
2) аеробне або силове тренування; 
3) інтервальні тренування; 
4) фізіотерапія грудної клітки 

1) електромагнітна 
стимуляція; 
2) тренування 
дихальних м’язів 

Blair Anderson (2016) [21] 

1) дихальні вправи 1) техніки очищення 
дихальних шляхів з 
використанням 
позитивного 
експіраторного тиску 
(PEP) 

C.E. Bolton (2013) [66] 
1) аеробне тренування 1) нейром’язова 

електрична стимуляція 

E.W. Russi (2013) [520] 
1) фізичне тренування 1) тренування 

дихальних м’язів 
А. Qaseem (2011) [483] - - 

М. Rudolf (2010) [416] 
1) силове тренування, тренування 
витривалості або їх комбінація 

- 

Davoren A Chick (2010) 
[116] 

- - 

A. L. Ries (2007) [503] 

1) фізичне тренування; 
2) компоненти силового тренування; 
3) тренування витривалості верхніх 
кінцівок 

- 

J. A. Wedzicha (2017) [641] - - 
E. Barreiro (2015) [43] 1) аеробні вправи; 

2) інтервальний тренінг; 
3) тренування сили; 
4) електроміостимуляція та електромагнітна 
стимуляція периферичних м’язів; 
5) тренування дихальних м’язів 

- 

P. Sliwiński (2014) [560] 1) вправи фізичні; 
2) тренування витривалості; 
3) тренування дихальних м’язів 

- 

 

 

  



510 
 

Продовження табл. 

Davoren A 
Chick (2010) 

[116]  

1) оцінка пацієнта; 
2) аеробне тренування; 
3) силове тренування; 
4) освіта; 
5) психосоціальна 
підтримка 

- 

1) пацієнти з функціональним 
обмеженням; 
2) розглядається для усіх пацієнтів з 
ХОЗЛ, які мають задишку чи 
обмеження фізичної активності, 
незалежно від обмеження 
повітряного потоку 

Andrew L. Ries 
(2007) [503] 

1) оцінка пацієнта; 
2) тренування; 
3) освіта; 
4) харчування; 
5) психосоціальна 
підтримка 

від 6 до 12 тиж. 
 

будь-який хворий із ХОЗЛ, у якого 
проявляється респіраторна 
симптоматика захворювання 

Jadwiga A. 
Wedzicha 

(2017) [641] 
- - 

пропозиція ініціювати програму ЛР 
впродовж 3 тижнів після 
випискування зі стаціонару 

Barreiro E. 
(2015) [43] - 

12 тиж. – 
оптимально; 
мінімум 8 тиж. 

- 

Sliwiński P. 
(2014) [560] 

1) фізична реабілітація;  
2) фізичне тренування 
(витривалість 
і сила); 
3) тренування 
дихальних м’язів; 
4) дихальні вправи, 
5) харчування; 
6) психотерапія; 
7) освіта; 
8) психосоціальна 
підтримка 

мінімум 6 тиж.  усі пацієнти з ХОЗЛ, незалежно від 
тяжкість захворювання 

Примітки:  

mMRC – Modified British Medical Research Council Questionnair; 

ОФВ1 – об’єм форсованого видиху за першу секунду. 
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Додаток Ж3 
Вплив рівня знань на різні аспекти здоров’я та життєдіяльності 

№ Автори, рік 

Вид 
дослідження/ 

мета 
дослідження 

К-ть 
учас-
ників 

Методи 
дослід-
ження 

Зміст освітньої програми 
або результати 

дослідження 

1 Hua Yang et al., 
2019 [667] 

спостереження / 
визначення 
взаємозв’язку 
між рівнем 
знань про 
хворобу та 
рівнем 
самоменеджмен
ту 

346 анкети 
COPD-Q та 
CSMS 

виявлено, що рівень знань 
про ХОЗЛ корелює із рівнем 
поведінки із 
самоменеджменту. Освітні 
заходи щодо підвищення 
рівня знань про ХОЗЛ 
можуть бути необхідними 
для поліпшення 
самоменеджменту 

2 S. Abdulsalim et 
al., 2018 [4] 

рандомізоване 
контрольоване 
дослідження / 
Оцінювання 
ефективності 
клінічного 
втручання 
фармацевта на 
прихильність 
хворих до 
лікування  

206 анкета 
MAQ 

консультаційна сесія (15–
20 хв) та інформаційні 
листівки про те, що важливо, 
дотримуватися 
медикаментозної терапії, 
дозувати та вчасно приймати 
медикаменти, необхідність 
відмовитися від куріння, 
виконувати вправи, 
правильно використовувати 
інгалятори та своєчасно 
виявляти захворювання 

3 A.W.Collinsworth 
et al., 2018 [129] 

проспективне 
рандомізоване 
пілотне 
дослідження. 
Оцінити 
доцільність 
розробленої 
освітньої 
програми 

308 анкети 
Patient 
Activation 
Measure 
and CAT  

освітня програма, 
спрямована на отримання 
базових знань щодо ХОЗЛ та 
участь у плануванні заходів 
самоврядування (15–30 хв), 
сплановані бесіди 
телефоном. Участь у 
плануванні передбачала 
спільний із пацієнтом вибір 
найбільш важливих, на 
думку пацієнта, стратегій для 
збереження здоров’я і 
запобігання загострення 

4 N. Schüz et al., 
2015 [534] 

рандомізоване 
контрольоване 
дослідження/ 
вивчення вплив 
тривоги і 
депресії у 
пацієнтів на 
результативніст
ь програми 
реабілітації 

182 анкети 
HADS, 
Partners in 
Health 
Scale; 
акселомет-
рія 

16 бесід телефоном впродовж 
12 місяців. Тематика бесід 
стосувалася 5 компонентів 
самоврядування 
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Продовження табл. 

5 Q. Zhang et al., 
2014 [678] 

перехресне 
дослідження / 
дослідження 
рівень знань про 
ХОЗЛ як 
чинника ризику 
тривоги та/або 
депресії у 
хворих на 
ХОЗЛ, зв’язків 
між рівнем 
знань, 
функціональни
ми 
можливостями 
та якістю життя 

359 шкала 
задишки 
mMRC; 
анкети 
HADS, 
CAT, 
BCKQ; 
6MWD 

більш високий показник 
HADS корелював з більш 
низьким знанням ХОЗЛ. 
Ключовими темами знань 
ХОЗЛ, які виявилися 
фактором ризику тривоги та / 
або депресії у хворих на 
ХОЗЛ епідеміологія та  
інфекції 

6 N. Nakken et 
al., 2017 [414]  

перехресне 
дослідження / 
порівняння 
рівня знань про 
хворобу у 
пацієнтів та їх 
довірених осіб 

194* анкета з 34 
твердженн
ями, що 
сформульо
вані 
багатопроф
ільною 
групою 
легеневої 
реабілітації  

пацієнти та їх довірені особи 
мають обмежені знання про 
ХОЗЛ та загальний стан 
здоров’я. Пацієнтам слід 
надавати освіту разом з 
їхніми довіреними особами, 
що буде корисним з погляду 
поліпшення стратегій 
менеджменту,  зміцнення 
стосунків,  організації зміни 
способу життя 

Примітки: COPD-Q  Chronic Obstructive Pulmonary Disease knowledge 

Questionnaire; CSMS  COPD Self-Management Scale; MAQ  Morisky, Green 

and Levine Medication Adherence Questionnaire; HADS  Hospital Anxiety and 

Depression Scale; mMRC  Modified Medical Research Council; CAT  COPD 

Assessment Test; BCKQ  Bristol COPD Knowledge Questionnaire; 6MWD – 

дистанція, пройдена під час 6-хвилинного тесту ходьби; * – до дослідження 

залучені пацієнти та їх довірені особи. 
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Додаток Ж4 
Освіта з окремих питань, що стосуються хронічного обструктивного 

захворювання легень 
№ Автори, рік Вид дослідження / 

мета дослідження 
Кількість 
учасникі
в 

Методи 
дослідження 

Опис освітньої 
методики  

1 W.Windisch 
et al. (2018) 
[655] 

рандомізоване 
контрольоване 
дослідження / 
порівняти 
ефективність 
навчання з 
використанням 
інтернет-відео з 
індивідуаль-ними 
інструкціями 
правильної техніки 
інгаляцій 

159 контрольні 
списки 
правильної 
техніки 
інгаляцій 

індивідуальні 
інструкції, що 
надавав лікар. 
Інтернет-
відеозаписи надані 
Deutsche 
Atemwegsliga із 
демонстрацією 
правильних 
інгаляційних 
методик 

2 A.N. Purohit 
et al., 2017 
[480] 

проспективне, 
безперервне, 
інтервенційне, 
порівняльне 
дослідження/ оцінити 
вплив таких 
навчальних заходів, як 
демонстрація техніки 
дослідником та 
інформаційні листки з 
використання 
дозованого інгалятора 
(MDI) 

65 контрольний 
список 
керівництва 
ВООЗ 

демонстрування 
техніки виконання 
інгаляції, листівки 
з графічним 
зображенням 
правильної техніки 
використання 
інгаляційного 
пристрою 

3 C.R. Beatty 
et al., 2017 
[46] 

проспективне 
експериментальне 
дослідження. 
Дослідити вплив рівня 
медичної грамотності 
на інгаляційну техніку 

120 анкета медичної 
грамотності  
REALM-SF. 
Контрольний 
список 
правильності 
користування 
інгалятором 

спеціально 
розроблений 
роздатковий 
матеріал, що  
враховував 
специфічні типи 
інгаляторів та 
рівень медичної 
грамотності, 
стандартний 
роздатковий 
матеріал, який 
використовують у 
лікарнях 
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Продовження табл. 

4 Y. Takaku et 
al., 2017 [586]  

проспективне 
дослідження / оцінити 
кількість інструкцій, 
які необхідні для 
мінімізації помилок 
при використанні 
інгаляторів різних 
типів 

81 контрольні 
списки 
оцінювання 
правильності 
користування 
інгалятором 

Багаторазове 
відпрацювання  
практичних 
навичок, 
оцінювання 
ефективності 
засвоєних знань 
(2–5 разів з 
інтервалами від 2 
тижнів до 1 місяця 
до максимально 
можливого 
позитивного 
результату), 
інструкції 

5 C. 
Bouwmeester 
et al., 2015 
[73] 

спостереження / 
оцінити здатність 
пацієнтів 
демонструвати та 
підтримувати належні 
методи введення 
інгаляційних ліків 
після навчання 
фармацевтом 

36 Hickey’s 
Pharmacies 
Inhaler 
Technique 
assessment 

навчальна сесія із 
фармацевтом щодо 
техніки 
використання 
інгалятора, 
оцінювання 
ефективності 

Примітки: MDI  Metered Dose Inhaler; REALM-SF  Short Form of Rapid 

Assessment of Adult Literacy in Medicine. 

 

  



515 
 

Додаток Ж5 
Надання та ефективність послуг з освіти особам із хронічним 

обструктивним захворюванням легень 
№ Автори, рік Вид 

дослідження / 
мета 
дослідження 

К-сть 
учас-
ників 

Методи 
дослід-
ження 

Організація освітньої 
послуги або висновки 
дослідження 

1 S.Ward, 
L.Sewell, 
S. Singh, 2018 
[587] 

порівняльне 
когортне 
дослідження/ 
Оцінити якість 
надання 
освітньої 
послуги у 
формі DVD 
презентації 

123 анкета 
BCKQ 

проводять: члени 
мультисциплінарної 
команди  пульмонолог, 
ерготерапевт, медсестра 
респіраторної медицини, 
фізичний терапевт, 
психолог, дієтолог, 
фармацевт. 
Теми: інформація про 
захворювання, здорове 
харчування, медикаменти, 
запобігання загостренням та 
особливості розвитку 
загострення, фізичні 
навантаження та активність, 
енергозбереження, 
відпочинок, очищення 
грудної клітки 

2 P. Bhattacharyya 
et al, 2018 [59] 

клінічне 
дослідження / 
оцінити 
ефективність 
самостійного 
навчання та 
інтенсивного 
односесійного 
навчання під 
керівництвом 
фахівців на 
основі простої 
навчальної 
програми для 
хворих 

96  CAT у рамках одноденного 
тренувального табору. 
Теми: інформація про ХОЗЛ 
та значення відмови від 
куріння, інформація про 
ліки, правильне 
використання інгаляційних 
лікарських засобів, 
важливість лікування 
пов’язаних із ХОЗЛ 
захворювань, належні та 
доцільні харчові та 
гігієнічні втручання 
(включно з бронхіальною 
гігієною), загальні вправи та 
з особливим акцентом на 
ходьбі і дихальні вправи 
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Продовження табл. 

3. M. Stellefson et 
al, 2014 [575] 

евристичне 
оцінювання / 
провести аналіз 
змісту 
відеоматеріалів, 
що стосуються 
ХОЗЛ та 
розміщені на 
YouTube 

223 
відео 
матері
али 

три 
експерти, 
які мають 
досвід 
вебдизайну 
та у 
технологіях 
комунікації 
у сфері 
здоров’я, 
оцінили 
функціо-
нальність 
прототипу 
соціального 
ресурсного 
центру 
COPDFlix 

основними рекомендаціями 
для усунення бар’єрів у 
користуванні сайтом були 
використовувати простішу 
мову для потенційних 
користувачів сайту, 
включити карту сайту та 
виділити активні елементи з 
гіперпосиланнями  

Примітки: BCKQ  Bristol COPD Knowledge Questionnaire; CAT  COPD 

Assessment Test. 
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Додаток Ж6 
Освітній компонент у рамках програм легеневої реабілітації 

№ Автори, рік Вид дослідження / 
мета дослідження 

Кількість 
учас-
ників/ 
об’єктів 
дослід-
ження 

Кількість учасників / 
методи дослідження 

Зміст та реалізація 
освітнього 
компонента або 
висновки 
дослідження 

1 A. C. 
Gardener et 
al, 2018 
[196]  

систематичний 
огляд літератури / 
визначити повний 
спектр потреб 
підтримки 
пацієнтів з ХОЗЛ 

31 стаття огляд виконано 
згідно з 
рекомендаціями 
PRISMA, 
розглядалися 
публікації у період з 
січня 1996 р до 
лютого 2016 р. 

визначено 
комплексний набір 
сфер необхідної 
підтримки для 
пацієнтів із ХОЗЛ, 
ідентифіковані 
згідно з поглядами 
самих пацієнтів 

2 E. Chaplin et 
al, 2017 
[108] 

рандомізоване 
контрольоване 
дослідження / 
оцінити, чи 
вебпрограма 
легеневої 
реабілітації може 
бути 
альтернативою 
звичайним 
програмам 

103 учас-
ників 

оцінювали фізичну 
працездатність 
(ISWT та ESWT), 
хронічна 
респіраторна анкета-
самооцінка (CRQ-
SR), шкала тривоги 
та депресії (HADS), 
оцінювання проявів 
ХОЗЛ (CAT), PR 
Адаптований індекс 
самоефективності 
(PRAISE), 
оцінювання знань 
про ХОЗЛ (BCKQ), 
якість життя (EQ-5D-
5L), опитувальник 
витрат пацієнта 

тривалість програми 
легеневої 
реабілітації 68 
тижнів. Містила: 
вступну сесію з 
наданням доступу до 
сайту та друкованих 
матеріалів щодо 
навігації сайтом, 
програми щоденних 
самостійних онлайн 
фізичних тренувань, 
щотижневий 
контакт фахівця з 
реабілітації 
(телефонний 
дзвінок, 
електронний лист). 
Навчальний 
матеріал 
вебпрограми 
базувався на 
посібнику "SPACE 
for COPD". Пацієнти 
працювали через 
вебсайт 
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Продовження табл. 

3 C. Garvey et 
al, 2018 
[198] 

огляд / 
описати варіанти 
домашньої 
програми 
легеневої 
реабілітації 

елект-
ронні 
ресурси 
Medline, 
CINAHL, 
Embase, 
AMED, 
PubMed, 
Cochrane, 
PEDro 

пошукова стратегія 
Medline 

потреба в 
персоналізованій, 
доступній, 
ефективній 
легеневій 
реабілітації у разі 
ХОЗЛ 
стимулюватиме 
розвиток пристроїв, 
платформ і програм, 
щоб почати 
задовольняти ці 
важливі 
незадоволені 
потреби і прогалини 
в лікуванні. Не до 
кінця розв’язаними 
залишаються 
питання фінансового 
забезпечення такого 
роду програм 
легеневої 
реабілітації та 
мотивація пацієнтів 

4 A.M.Wilson 
et al (2015) 
[653] 

рандомізоване 
контрольоване 
дослідження / 
оцінити програму 
підтримки після 
завершення 
легеневої 
реабілітації 

148 
учасни-ків 

опитувальник CRQ, 
клінічний тест 
ESWT, анкети EQ5D, 
HADS, щоденник 
фізичної активності 

програма підтримки 
складалася з однієї 
сесії, тривалістю 2 
год, що проводилася 
кожні 3 місяці, 
включаючи 1 год 
навчання і 1 год 
тренувань 

5 G.M. 
Kiongera і 
S.C. Houde 
(2015) 
[306] 

клінічне 
дослідження / 
оцінити 
ефективність 
стаціонарної 
програми 
легеневої 
реабілітації для 
пацієнтів із ХОЗЛ 
в установі 
довгострокового 
догляду 

23 
учасника 

фізична 
працездатність 
(6MWD), рівень 
задишки (шкала 
Борга CR10), якість 
життя (SGRQ), 
анкета задоволення 
дослідженням 

68-тижнева 
програма, яка 
складалася із 24 
сесій активностей. 
 
of IPR program 
activities 
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Продовження табл. 

6 L.Desveaux 
et al (2015) 
[146] 

систематичний 
огляд / 
охарактеризувати 
міжнародний 
досвід надання 
легеневої 
реабілітації, 
порівняти його 
структуру та 
показники в 
різних країнах 

7 
дослідже
нь  

огляд виконано 
згідно з 
рекомендаціями 
PRISMA, 
розглядалися 
публікації, 
опубліковані до 
вересня 2013 року 

Наданий час 
програми легеневої 
реабілітації є 
доступними для 
менше, ніж 1,2% 
осіб, які живуть із 
ХОЗЛ у семи 
країнах із високим 
економічним рівнем 

7 A. Marques 
et al (2015) 
[370] 

рандомізоване 
контрольоване 
дослідження / 
вивчити вплив 
сімейної 
програми 
легеневої 
реабілітації на 
управління ХОЗЛ 
 

42 пари: 
особа із 
ХОЗЛ та 
член її 
сім’ї 

функціональний 
баланс (тест «Встань 
і йди»), оцінювання 
сили розгиначів 
гомілки, якість 
життя (SGRQ) 

тривалість програми 
легеневої 
реабілітації  12 
тижнів. Складалася з 
тренувань, 
психологічної 
підтримки, освіти, 
проведеної у 
центрах первинної 
допомоги. Члени 
сім’ї відвідували 
сесії психологічної 
підтримки і 
навчання разом із 
пацієнтами з ХОЗЛ 

Примітки: ISWT  Incremental Shuttle Walking Test; ESWT  Endurance 
Shuttle Walk Test; CRQ-SR  self-reported Chronic Respiratory Questionnaire; 
HADS  Hospital Anxiety and Depression Scale; CAT  COPD Assessment Test, 
PRAISE  The Pulmonary Rehabilitation Adapted Index of Self-Efficacy; BCKQ  
Bristol COPD Knowledge Questionnaire; EQ-5D-5L  5-level EuroQol 5-
dimensional questionnair; CRQ  Chronic Respiratory Disease Questionnaire; 
SGRQ  St. George’s Respiratory Questionnaire; 6MWD   six-minute walk 
distance. 
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Додаток З 

Приклад заповнення «Профілю категорій МКФ» із визначеними метою 
та завданнями програми фізичної терапії для пацієнта із ХОЗЛ 
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Додаток И 

Акти впровадження 
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Додаток І  

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ 

ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Наукові праці, в яких відображено основні наукові результати дисертації 

1. Смик М. Фізична реабілітація новонароджених при застосуванні 

апаратної вентиляції легень / Марта Смик, Катерина Тимрук-Скоропад 

//  Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, 

спорту і здоров я людини. – Львів, 2012. – Вип. 16, т. 3. – С. 222–227. 

Здобувачеві належить формулювання ідеї, аналіз отриманих даних. 

2. Смик М. Обґрунтування ефективності засобів фізичної реабілітації для 

новонароджених з неонатальною асфіксією легкого ступеня / Марта 

Смик, Катерина Тимрук-Скоропад // Фізична активність, здоров’я і 

спорт. – 2016. – № 1(23). – С. 69–77. Здобувачеві належить 

формулювання ідеї, аналіз отриманих даних. 

3. Тимрук-Скоропад К. Підходи до використання Міжнародної 

класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я у 

практиці фізичної терапії осіб із хронічним обструктивним 

захворюванням легень [Електронний ресурс] / Катерина Тимрук-

Скоропад // Спортивна наука України. – 2017. – № 5(81). – С. 46–53. – 

Режим доступу: 

http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/648/626 

4. Тимрук-Скоропад К. А. Методи дослідження ефективності фізичної 

терапії та легеневої реабілітації осіб з хронічним обструктивним 

захворюванням легень (аналіз систематичних оглядів) /  Тимрук-

Скоропад К. А. // Здоров’я, спорт, реабілітація. – 2018. – № 4(4). – С. 

148–57. 

5. Physical therapy in chronic obstructive pulmonary disease (analysis of the 

evidence-based medicine) / Tymruk-Skoropad K, Tsizh L, Vynogradskyi B, 

Pavlova I. // Physiother Q. – 2018. – № 26(2). – Р. 1–8. Здобувачеві 
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належить формулювання ідеї, нагромадження теоретичного 

матеріалу, його систематизація та аналіз. 

6. Тимрук-Скоропад К. Використання методів дослідження в процесі 

легеневої реабілітації та фізичної терапії осіб з хронічним 

обструктивним захворюванням легень (огляд клінічних настанов) / 

Тимрук-Скоропад Катерина // Слобожанський науково-спортивний 

вісник. – 2018. – № 4(65). – С. 5–12. 

7. Тимрук-Скоропад К. Місце фізичної терапії в системі легеневої 

реабілітації при хронічному обструктивному захворюванні легень 

(аналіз клінічних настанов) / Тимрук-Скоропад К., Ступницька С., 

Павлова Ю.  // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному 

суспільстві. Зб. наук. пр. Східноєвроп. нац. ун-ту імені Лесі Українки. – 

Луцьк, 2018. – Вип. 2(42). – С. 126–134. Здобувачеві належить 

формулювання ідеї, нагромадження теоретичного матеріалу, його 

систематизація та аналіз. 

8. Тимрук-Скоропад К. Системне запалення низької інтенсивності та 

фізичні навантаження у пацієнтів з хронічним обструктивним 

захворюванням легень (наративний огляд) / Катерина Тимрук-

Скоропад, Марія Мазепа, Юлія Павлова // Фізична активність, здоров’я 

і спорт. – 2018. – № 2(31). – С. 51–61. Здобувачеві належить 

формулювання ідеї, нагромадження теоретичного матеріалу, його 

систематизація та аналіз. 

9. Тимрук-Скоропад К. Реабілітаційний діагноз у фізичній терапії 

пацієнтів із хронічним обструктивним захворюванням легень 

[Електронний ресурс] / Катерина Тимрук-Скоропад // Спортивна наука 

України. – 2018. – № 3(85). – С. 46–54. – Режим доступу: 

http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/751 

10. Tymruk-Skoropad K. Self-management strategy in training programs for 

patients with chronic obstructive pulmonary disease / Tymruk-Skoropad K., 

Pavlova I., Sydoryk N. // Slobozhanskyi Herald of Science and Sport. –2019. 
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– Vol. 7, N 6(74). – Р. 52–58. Здобувачеві належить формулювання ідеї, 

проведення систематичного аналізу та інтерпретація результатів 

дослідження. 

11. Tymruk-Skoropad K, Pavlova I, Sydoryk N. Self-management strategy in 

training programs for patients with chronic obstructive pulmonary disease. 

Slobozhanskyi Herald of Science and Sport. 2019;7(5(73)):52–8. 

https://doi.org/10.5281/zenodo.3675383. Здобувачеві належить 

формулювання ідеї, нагромадження теоретичного матеріалу, його 

систематизація та аналіз. 

12. Тимрук-Скоропад К. Рівень знань про хворобу та прогнозування 

грамотності у пацієнтів із хронічним обструктивним захворюванням 

легень / Катерина Тимрук-Скоропад, Юлія Павлова // Фізична 

активність, здоров’я і спорт. – 2019. – № 1. – С. 74–83. Здобувачеві 

належить формулювання ідеї, нагромадження емпіричних даних та 

інтерпретація результатів дослідження. 

13. Тимрук-Скоропад К. Якість життя у осіб із хронічним обструктивним 

захворюванням легень [Електронний ресурс] / Катерина Тимрук-

Скоропад, Юлія Павлова, Надія Сидорик //  Спортивна наука України. – 

2019. – № 1. – С. 82–92. – Режим доступу: 

http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/886 Здобувачеві 

належить формулювання ідеї, нагромадження емпіричних даних та 

інтерпретація результатів дослідження. 

14. Tymruk-Skoropad K. A. System of control in the organization of pulmonary 

rehabilitation of persons with chronic obstructive pulmonary disease /  

Tymruk-Skoropad K. A., Pavlova I. O., Mazepa M. A. // Heal Sport Rehabil. 

– 2019. – № 5(3). – Р. 69–79. Здобувачеві належить формулювання ідеї, 

обґрунтування та розроблення системи контролю, формулювання 

висновків. 

15. Тимрук-Скоропад К. Валідизація моделі легеневої реабілітації пацієнтів 

із хронічним обструктивним захворюванням легень з використанням 
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методу Дельфі / Катерина Тимрук-Скоропад, Юлія Павлова // Фізична 

активність, здоров’я і спорт. – 2019. – № 2. – С. 68–83. Здобувачеві 

належить формулювання ідеї, нагромадження емпіричних даних та 

інтерпретація результатів дослідження. 

16. Тимрук-Скоропад К. Особливості впливу програми легеневої 

реабілітації на функціональні та клінічні індикатори пацієнтів із ХОЗЛ 

[Електронний ресурс]  / Катерина Тимрук-Скоропад, Юлія Павлова // 

Спортивна наука України. – 2019. – № 2. – С. 115–126. Здобувачеві 

належить формулювання ідеї, нагромадження емпіричних даних та 

інтерпретація результатів дослідження. 

17. Фізична активність у реабілітації осіб із хронічним обструктивним 

захворюванням легень / Тимрук-Скоропад К., Дуб О., Ціж Л., Рудакова 

Н. // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному 

суспільстві. – 2019. – № 3(47). – С. 63–71. Здобувачеві належить 

формулювання ідеї, нагромадження теоретичного матеріалу, його 

систематизація та аналіз. 

18. Тимрук-Скоропад К. Критерії вибору та зміст фізичної терапії осіб із 

хронічним обструктивним захворюванням легень / Катерина Тимрук-

Скоропад, Юлія Павлова // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я 

у сучасному суспільстві. – 2019. – № 4(48). – С. 96–108. Здобувачеві 

належить формулювання ідеї, нагромадження теоретичного 

матеріалу, його систематизація та аналіз. 

19. Тимрук-Скоропад К. Програма легеневої реабілітації для пацієнтів із 

ХОЗЛ / Тимрук-Скоропад К, Павлова Ю. // Український журнал 

медицини, біології та спорту. – 2020. – Т. 5, № 3(25). – С. 366–377. 

Здобувачеві належить формулювання ідеї, обґрунтування та 

розроблення програми легеневої реабілітації, формулювання висновків. 

20. Assessment of disease-related knowledge among patients with chronic 

obstructive pulmonary disease: a cross-sectional study / Tymruk-Skoropad 

K., Pavlova I., Sydoryk N., Kulitka Y., Kruk B. // Phys Act Rev. – 2020. – № 
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8(2). – Р. 72–85. Здобувачеві належить формулювання ідеї, 

нагромадження емпіричних даних та інтерпретація результатів 

дослідження. 

21. The dynamics of the functional state of the cardio-respiratory system of 

patients hospitalized with pneumonia, exacerbation of COPD, and bronchial 

asthma / Tymruk-Skoropad K., Pavlova I., Sydoryk N., Kulitka Y., Romaniuk 

V. //  Health, Sport, Rehabil. – 2020. – № 6(1). – Р. 51–58. Здобувачеві 

належить формулювання ідеї, нагромадження емпіричних даних та 

інтерпретація результатів дослідження. 

 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дослідження 

22. Тимрук-Скоропад К. А. Особливості оцінки рівня функціонування 

згідно Міжнародної класифікації функціонування, обмежень 

життєдіяльності та здоров’я (МКФ) в рамках фізичної терапії хронічного 

обструктивного захворювання легень / Тимрук-Скоропад К. А. // 

Реорганізація фізичної реабілітаційної медицини в Україні згідно 

світових стандартів: гострий, підгострий і довготривалий етапи 

реабілітації : матеріали XVII Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ, 2017. – 

С. 105. 

23. Тимрук-Скоропад К. Фізична реабілітація при хронічному 

обструктивному захворюванні легень /  Тимрук-Скоропад Катерина, 

Ільків Марта // Сучасні аспекти в комплексному підході до фізичної 

реабілітації : тези доп. наук-практ конф. – Львів, 2017. – С. 33. 

Здобувачеві належить формулювання ідеї, нагромадження 

теоретичного матеріалу, його систематизація та аналіз. 

24. Тимрук-Скоропад К. Сучасні аспекти респіраторної реабілітації при 

хронічному обструктивному захворюванні легень / Тимрук-Скоропад 

Катерина, Федорович Оксана, Сидорик Надія // Сучасні аспекти в 

комплексному підході до фізичної реабілітації : тези доп. наук.-практ. 

конф. – Львів, 2017. – С. 32. Здобувачеві належить формулювання ідеї, 



539 
 

нагромадження теоретичного матеріалу, його систематизація та 

аналіз. 

25. Тимрук-Скоропад К. Дисфункція скелетних м’язів при ХОЗЛ / Катерина 

Тимрук-Скоропад // Молода спортивна наука України : зб. тез доп. – 

Львів, 2017. – Вип. 21, т. 3 – С. 100–101. 

26. Тимрук-Скоропад К. Фізична терапія в клінічних настановах з легеневої 

реабілітації пацієнтів при хронічному обструктивному захворюванні 

легень / Катерина Тимрук-Скоропад // Фізична активність і якість життя 

людини : зб. тез доп. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Луцьк, 2018. – С. 

68. 

27. Тимрук-Скоропад К. Легенева реабілітація при хронічному 

обструктивному захворюванні легень /  Тимрук-Скоропад Катерина, 

Сидорик Надія // Сучасні аспекти в комплексному підході до фізичної 

реабілітації : тези доп. наук.-практ. конф. – Львів, 2018. – С. 24. 

Здобувачеві належить формулювання ідеї, нагромадження 

теоретичного матеріалу, його систематизація та аналіз. 

28. Фізична терапія в системі легеневої реабілітації при ХОЗЛ / Тимрук-

Скоропад К., Гаргас Ю., Манюк А. [та ін.] // Сучасні аспекти в 

комплексному підході до фізичної реабілітації : тези доп. наук.-практ. 

конф. – Львів, 2018. – С. 41. Здобувачеві належить формулювання ідеї, 

нагромадження теоретичного матеріалу, його систематизація та 

аналіз. 

29. Тимрук-Скоропад К. Реабілітаційний діагноз у системі фізичної терапії 

осіб з хронічним обструктивним захворюванням легень / Тимрук-

Скоропад К. // Pain Med. – 2018. – № 3. – Р. 42–42. 

30. Тимрук-Скоропад К. Фізична активність осіб із хронічним 

обструктивним захворюванням легень /  Тимрук-Скоропад К., Дуб О., 

Ціж Л. // Фізична активність і якість життя людини : зб. тез доп. ІІІ 

Міжнар. наук.-практ. конф. – Луцьк, 2019. – с. 90. Здобувачеві належить 



540 
 

формулювання ідеї, нагромадження теоретичного матеріалу, його 

систематизація та аналіз. 

31. Tymruk-Skoropad K. Rehabilitation assessment in pulmonary rehabilitation 

of COPD /  Tymruk-Skoropad K. // II Autumn International symposium of 

health sciences International Conferences of Physiotherapy and 

Rehabilitation: Book of abstract. – Kosice, 2019. – Р. 6. 

32. Tymruk-Skoropad K. Education for person with chronic obstructive 

pulmonary disease: why, what and how to teach? / Tymruk-Skoropad K., 

Pavlova I. //  Quality of life : 2nd World Scientific Congress : Book of abstract. 

– Kochcice, 2019. – Р. 51. Здобувачеві належить формулювання ідеї, 

нагромадження теоретичного матеріалу, його систематизація та 

аналіз. 

33. Тимрук-Скоропад К. Клінічна практика з дисципліни "Фізична 

реабілітація при порушеннях діяльності дихальної системи" : прогр. та 

метод. реком. / Катерина Тимрук-Скоропад, Наталія Івасик. – Львів : 

ЛДУФК, 2019. – 48 с. Здобувачеві належить формулювання ідеї, 

нагромадження та систематизація даних, загальна редакція. 


