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Мета дослідження. Вивчити значення якості життя при лікуванні пацієнтів з бронхіальною астмою.  

Завдання дослідження: 

1. Дослідити вплив фізичної реабілітації на організм хворих із бронхіальною астмою. 

2. Проаналізувати якість життя пацієнтів із бронхіальною астмою. 

Методи дослідження: Аналіз та узагальнення даних науково-методичної літератури, опитуван-

ня, порівняльний аналіз, математична статистика. 

Анотація. У статті показаний вплив фізичної реабілітації на організм хворих із бронхіальною 

астмою, проаналізована якість їх життя, підтверджена необхідність враховування показників клініч-

ного стану та функції зовнішнього дихання при проведенні фізичної реабілітації; обґрунтована необ-

хідність повноцінного життя хворим на бронхіальну астму.  
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Постановка проблеми: Бронхіальній астмі (БА) приділяється велика увага в усьому світі 

– з’явилися нові медикаментозні препарати, розроблено уніфіковані міжнародні підходи до 

діагностики і використання лікарських препаратів, реалізуються програми з контролю за якістю 

життя пацієнтів і зниженням ризику захворюваності [7]. 

Однак, незважаючи на різноманіття лікарських препаратів, методів діагностики і профі-

лактики БА, триває неухильне зростання захворюваності, що потребує адекватної реабілітації. 

Збільшується кількість тяжких, резистентних до медикаментозної терапії форм захворювання, 

інвалідність і смертність від БА [1], що обумовлює актуальність проблеми розробки і створення 

нових комплексних методів відновлювального лікування даного контингенту хворих. 

Проблеми лікування БА перебувають у центрі уваги численних міжнародних пульмоно-

логічних форумів. Особливе місце займають щорічні конгреси Європейського товариства (Europen 

Respitatory Society – ERS), яке створене в 1990 році і об’єднує спеціалістів з різних країн. Важливим 

завданням ERS є післядипломна освіта спеціалістів, що здійснюється шляхом проведення періодич-

них, дуже високого рівня наукових конференцій, а також видання декількох фахових часописів 

“European Respiratory Journal” та “European Respiratory Review”. Правильне розуміння природи і 

розвитку БА, високопрофесійний підхід до лікування та фізичної реабілітації мали б в недалекому 

майбутньому підтвердити, що життя з БА є таке ж повноцінне, як і в здорової людини (тобто життя 

з БА стає не стільки “життям з хворобою”, скільки особливим його стилем [2].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  

Впродовж останнього часу уявлення про принципи лікування БА зазнали суттєвих змін. 

Незважаючи на те, що медикаментозна базисна терапія згідно Міжнародного та Національного 

консенсусів чітко регламентована, багато питань, пов’язаних з профілактикою, реабілітацією та 

оздоровленням пацієнтів із БА залишаються недостатньо вивченими. Надто важливою пробле-

мою, що вимагає до себе пильної уваги, є розробка адекватних методів відновлювального ліку-

вання з використанням природних і преформованих фізичних факторів з урахуванням етіологіч-

них, синдромно-патогенетичних принципів на основі загальнометодологічного підходу до 

реабілітації (Г.Н. Пономаренко, 2000; В.П. Лисенюк, І.З. Самосюк, 2000; А.Г. Малявин, 2006). У 

зв’язку з цим актуальним є вивчення особливостей перебігу захворювання на етапі реабілітації.  

Однак, існуючі дослідження особливостей періоду ремісії БА поодинокі і фрагментовані 

(Л.І. Вакуленко, 1999; О.О. Портнова та співавт., 2000). Відсутній системний психосоматичний 

підхід до вивчення міжрецидивного періоду БА. Залишаються невизначеними патогенетичні 

підходи до призначення комплексу фізичних факторів. Потребують подальшого вивчення інди
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відуальні реакції організму людини на вплив фізичних чинників з урахуванням функціонального 

та психологічного стану хворих з БА. 

Хронічні захворювання, що можуть прогресувати і перебігати із загостреннями, є тяжким 

тягарем для суспільства. Для системи охорони здоров’я це означає виділення значних матеріаль-

них ресурсів для надання амбулаторно-поліклінічної і стаціонарної допомоги. Для самих пацієнтів 

хронічні захворювання проявляються не лише додатковими витратами, але і негативним впливом 

на спосіб життя. Тому, для реабілітації важливо визначити, яким чином хвороба впливає на 

людину, зокрема на всі аспекти її життя. Дослідження такого типу, які орієнтовані безпосередньо 

на пацієнта, відомі як вивчення якості життя (ЯЖ). ЯЖ – це багатогранне поняття, за допомогою 

якого дослідники намагаються виміряти оцінку людьми власного благополуччя [3, 6]. 

ВООЗ рекомендує визначати ЯЖ як індивідуальне співвідношення свого положення в 

житті суспільства і контексті культури та систем цінностей цього суспільства з завданнями (ба-

жаннями) даного індивідуума, його планами, можливостями, ступенем загального невдоволення 

(The WHOQOL Group, 1996) [8]. Незважаючи на це, поняття ЯЖ все ще залишається досить 

невизначеним та абстрактним, універсального визначення ЯЖ не існує. У більшості випадків 

оцінюють не стільки ЯЖ, скільки його компоненти: задоволення рівнем свого фізичного, психо-

логічного, соціального і духовного життя; загального сприйняття свого стану здоров’я; характе-

ристика захворювання (скарги, об’єктивні ознаки ураження, дані лабораторних досліджень, 

ускладнення основного захворювання) [2, 3, 6]. 

Кінцевою оцінкою кожної ініціативи в охороні здоров’я сьогодні треба рахувати досягнення 

більш якісного життя пацієнтів, поряд з збереженням ними працездатності і доброго самопочуття.  

Показники ЯЖ оцінюють не тяжкість хворобливого процесу, а те як хворий переносить 

своє захворювання [4, 5]. 

БА – це хронічне захворювання, тому повне видужання є практично нереальний резуль-

тат від лікування. Головна мета лікувальної терапії полягає в покращання благополуччя пацієнта 

шляхом зниження частоти і тяжкості симптомів, зниження обструкції бронхіального дерева і 

покращання вентиляційної функції легень [4, 7]. 

Для оцінки ЯЖ у хворих на БА створено біля 20 опитувальників. Часто використовується 

один з найбільш популярних загальних опитувальників Medical Outcomes Judy Short Form 

36 (MOS 36), який був розроблений у Центрі Вивчення Медичних Результатів у США (MOS) у 

1992 році Jonh E. Ware. На даний час широкого розповсюдження набула російська версія опиту-

вальника MOS SF-36, яка була розроблена дослідниками в Міжнародному центрі досліджень 

ЯЖ (МЦДЯЖ, м. Санкт-Петербург, 1998). 

В той же час при вивченні ЯЖ у хворих на БА встановлено зниження майже всіх 

показників опитувальника SF-36 (фізична активність – (47,50±7,9) бала; RF – (13,75±7,4) бала; 

BP – (28,10±7,6) бала; GH – (35,5±5,7) бала; SF – (37,3±6,5) бала; VT – (23,0±4,4) бала; RE – 

(15,6±9,6) [3, 6, 7]. 

Разом з тим, оскільки основною вимогою ВООЗ при використанні опитувальників є необ-

хідність в їхній культурній адаптації до різних економічних формацій та мовних груп, набув 

поширення опитувальник AQ20, російську версію якого впроваджено в деяких регіонах СНД. 

За даними Нейко Є.М. і ін. (2003) при обстеженні хворих встановлено вірогідну від’ємну 

кореляцію між показниками ЯЖ (за 20-бальною системою) та тяжкістю перебігу БА. У 

пацієнтів з перебігом хвороби середньої тяжкості ЯЖ становила (12,50±0,52) бала, при тяжкій 

формі – (18,00±0,64) бала.  

Мета дослідження. Вивчити значення якості життя при лікуванні пацієнтів з бронхіаль-

ною астмою.  

Завдання дослідження: 

1. Дослідити вплив фізичної реабілітації на організм хворих із бронхіальною астмою. 

2. Проаналізувати якість життя пацієнтів із бронхіальною астмою. 

Методи дослідження: Аналіз та узагальнення даних науково-методичної літератури, 

опитування, порівняльний аналіз, математична статистика. 
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Результати дослідження та їх обговорення. 

З метою вивчення терапевтичної ефективності розроблених реабілітаційних комплексів 

та вивчення якості життя під моніторингове спостереження протягом 1 року були взяті 

70 пацієнтів із БА легкого (25 хворих) та середньотяжкого (45 хворих) перебігу. Цей контингент 

пацієнтів методом рандомізації було розподілено на 2 групи: основну групу (50 хворих) і кон-

трольну (20 хворих). В основній групі реалізовувались розроблені диференційовані комплекси 

реабілітації із застосуванням медикаментозного базисного лікування згідно тяжкості перебігу 

БА та немедикаментозних методів лікування: регламентованого дихання, ЛФК, психореабіліта-

ції в системі “астма-школи”. Пацієнти групи контролю отримували на фоні базисної терапії тра-

диційне для клініки реабілітаційне лікування. 

Бронхіальна астма проявляється приступами важкої ядухи, що частіше виникають у ніч-

ний час, – відбувається спазм дрібних бронхів, при цьому утрудняється видих. В організмі з'яв-

ляються різного характеру порушення у всіх системах і органах. 

Для бронхіальної астми характерна підвищена чутливість до ряду подразників (алергія), у 

тому числі до деяких харчових продуктів, запахів, кімнатного пилу і інших алергенів.  

Лікувати бронхіальну астму важко. Потрібно багато терпіння і наполегливості від лікаря, 

фізичного реабілітолога, інструктора ЛФК, досягає мети тільки комплексне лікування. Роль пси-

хічного фактора має надзвичайно важливе значення для контролю астми. 

Реабілітація після захворювань представляє одну з актуальних проблем медицини. У пе-

ріод від стану здоров’я до моменту виникнення хвороби і знов до стану здоров’я в організмі змі-

нюються різні функціональні стани. В залежності від сили патогенного агента і стану організму 

цей цикл може бути повним або неповним (включаючи окремі компоненти). 

Цей цикл при БА має наступні періоди: 1) здоров’я; 2) зниження стійкості організму до 

неблагоприємних факторів; 3) скритий період хвороби і боротьба з нею; 4) патогенез (розгортан-

ня хвороби і боротьба з нею за допомогою специфічних і неспецифічних механізмів); 5) віднов-

лення; 6) реабілітація з відповідною якістю здоров’я. 

В кожному з описаних періодів (вони не мають чітких меж і переходять один в другий) 

мав місце особливий функціональний стан, механізми захисту, компенсації і стійкості різних 

органів, функціональних систем і організму в цілому. Процеси відновлення в кожному періоді 

мали свою динаміку і специфічність. 

Виконання реабілітації при одночасній активізації різних органів і систем приводить до 

виникнення процесів, які виявляють як взаємний стимулюючий вплив, так і гальмівний, що від-

даляє одужання. Суттєвим фактором було суб’єктивне сприйняття пацієнтом свого стану, особ-

ливості його поведінки при хворобі, ступінь його згоди з рекомендованою реабілітацією. 

Застосовуючи різні реабілітаційні методи, ми враховували, що слабкий подразник не ви-

кликає активних процесів відновлення і що організм людини перестає реагувати на монотонні і 

одноманітні подразники. Тому ми старалися щоби засоби і методи реабілітації були оптимально 

варіабельні і взаємно доповнювали один одного в комплексній схемі їх використання. 

Найкращий ефект дала спеціальна гімнастика. Лікувальна гімнастика, систематичне тре-

нування всього організму поступово допомагали зняти вогнище порушення і встановити нор-

мальні взаємозв'язки між корою головного мозку і внутрішніх органів. Спеціальні дихальні 

вправи з подовженим видихом, вимовою шиплячих і свистячих звуків допомагали кращій ева-

куації повітря з дихальних шляхів і тим самим попереджали розвиток емфіземи, а також дефор-

мацію грудної клітки і хребта. Систематичне застосування пацієнтами, хворими бронхіальною 

астмою, фізичних вправ, регламентованого дихання, методів загартовування призвело до зни-

ження підвищеної чутливості організму до всякого роду подразників, допомогло відрегулювати 

дихання, підвищило загальну опірність, створило в них бадьорий, життєрадісний настрій. 

Після проведеної фізичної реабілітації і навчання в астма-школі відзначалося зменшення 

основних клінічних ознак хвороби у хворих на БА та достовірне поліпшення основних показ-

ників, що характеризували вентиляційну функцію легень (табл. 1, 2). 
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Таблиця 1 

Динаміка показників клінічного стану хворих на БА (М  m, у балах) 
 

Показники 

Основна група 

(n = 50) 

Група порівняння 

(n =20) 

На початку 

дослідження 

В кінці 

дослідження 

На початку 

дослідження 

В кінці 

дослідження 

Вираженість денних 

симптомів 
3,09  0,21 1,89  0,14* 3,07  0,29 3,11  0,12 

Вираженість нічних 

симптомів 
2,73  0,16 0,76  0,15* 2,84  0,14 2,93  0,13 

Порушення сну 1,99  0,22 0,47  0,13* 1,86  0,15 1,94  0,23 

Загальний стан 1,87  0,15 3,11  0,11* 1,85  0,17 1,95  0,21 
 

Примітка: * – статистично достовірно (р  0,001) у порівнянні з показником на почат-
ку дослідження.  

У пацієнтів основної групи зменшилась вираженість денних і нічних симптомів астми, 
покращився сон і загальний стан, в той час як ці показники в пацієнтів контрольної групи 
змінились незначно. 

Заняття ЛФК виявилися потужним психотерапевтичним фактором. Для хворих на брон-
хіальну астму характерні, поряд з високим прагненням до лікування, страх перед приступом, що 
іноді переходить у паніку, підвищений рівень ситуаційної й особистісної тривоги. З допомогою 
ЛФК і психологічної реабілітації ми залучили пацієнтів до активної участі в реабілітації, вселили 
у них впевненість у можливість допомогти самому собі, навчили хворих, як поводитися під час 
приступу ядухи, як попередити його й зняти, приймаючи ліки в менших, ніж звичайно, дозах або 
навіть обходячись без них. Все це важливо, з огляду на особистісні особливості хворих БА.  

Під впливом фізичних вправ у кров надходить адреналін, переважає симпатична інерва-
ція. Усе це зменшує і ліквідує у хворого схильність до спазму бронхів і бронхіол. У хворих на 
БА основної групи реєструвалося збільшення форсованої життєвої ємності легенів (ФЖЄЛ) – на 
11,64%, об’єму форсованого видиху за 1 секунду (ОФВ1) на 11,38%, пікової швидкості видиху 
(ПШВ) – на 12,83% та середньої об’ємної швидкості форсованого видиху (СрОШ25-75) – на 7,11 
%. У хворих групи порівняння, не дивлячись на більш високі вихідні показники ФЗД, відзнача-
лась тенденція до деякого їхнього погіршення (табл. 2).  

Таблиця 2 

Показники ФЗД у хворих на БА (М  m, у % від належних величин) 
 

Показники 

Основна група (n=50) Група порівняння (n=20) 

На початку 

дослідження 

В кінці 

дослідження 

На початку 

дослідження 

В кінці 

дослідження 

ФЖЄЛ 77,65  2,85 89,29  2,93* 83,81  4,07 83,66  4,23 

ОФВ1 60,93  3,52 72,31  3,23* 67,45  4,41 64,25  4,14 

ПШВ 51,24  3,51 64,07  3,83* 54,25  3,57 52,56  3,85 

СрОШ 25-75 30,34  2,76 37,45  3,32* 37,56  4,53 37,09  4,57 
 

Примітка: * – статистично достовірно (р  0,03) у порівнянні з показником на початку 
дослідження.  

Після навчання в астма-школі поліпшення загального стану хворих основної групи су-
проводжувалося істотним підвищенням якості їхнього життя: через 12 місяців значно і вірогідно 
покращилися показники ЯЖ по різних шкалах анкети (у т.ч. і емоційний стан). Одночасно із 
зниженням вираженості симптомів у хворих на БА різного ступеня важкості покращилися по-
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казники фізичної активності, захищеності від впливів навколишнього середовища. Значно по-
кращився і емоційний стан хворих: вони стали менше турбуватися через наявність астми, змен-
шилася тривога через появу нападів ядухи і вони краще й легше їх переносили, знизилися побо-
ювання з приводу негативних впливів лікарських препаратів.  

Були відзначені клінічно значимі розходження за 4 шкалами AQLQ у хворих на БА 
основної групи. Загальний показник AQLQ вірогідно збільшився з 3,450,17 балів до 
5,460,33 балів (р0,05), що не визначалося в групі хворих, які не відвідували астму-школу 
(вихідна сумарна оцінка 3,460,17 балів, підсумкова – 3,610,14 балів (р0,05). 

Висновки 

Фізична реабілітація хворих бронхіальною астмою справляє психотерапевтичну дію, 
сприяє врівноваженню процесів у корі головного мозку, піднесенню нервового тонусу, рефлек-
торно зменшує спазм бронхів, бронхіол. Пацієнти відчули, що життя з БА може бути таким же 
повноцінним, як і в здорової людини, тобто вони досягнули більш якісного життя.  
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Цель исследования. Изучить значение качества жизни при лечении пациентов с 

бронхиальной астмой. 

Задачи исследования: 

1. Исследовать влияние физической реабилитации на организм больных с бронхиальной астмой. 

2. Проанализировать качество жизни пациентов с бронхиальной астмой. 
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Методы исследования: Анализ и обобщение данных научно-методической литературы, 

опрашивание, сравнительный анализ, математическая статистика. 

Аннотация. В статье показано влияние физической реабилитации на организм больных 

бронхиальной астмой, проанализировано качество их жизни, подтверждена необходимость учета 

показателей клинического состояния и функции внешнего дыхания при проведении физической 

реабилитации; обоснована необходимость полноценной жизни больным бронхиальной астмой.  
 

Ключевые слова. Качество жизни, бронхиальная астма, больные, показатели, физиче-

ская реабилитация. 
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The Purpose of the research. To study the importance of life quality during treatment the 

patients with bronchial asthma.  

The Problems.  

1. To investigate the influence of physical rehabilitation on organism of the sick with bronchial asthma. 

2. Analyse the life quality of the patients with bronchial asthma. 

The Methods of research. Analysis and generalization of scientifical and methodical literature, 

questioning, comparative analysis, mathematical statistics. 

Abstract. The article reveals the influence of physical rehabilitation on organism of the sick 

with bronchial asthma, analyses the quality of their lifes, confirms need the necessity of considering the 

factors of the clinical condition and the functions of external breathing during physical rehabilitation; 

substantiates the importance of full value life of the sick with bronchial asthma.  
 

Key words. Life quality, bronchial asthma, the sick, factors, physical rehabilitation. 

 


