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Крім нормальної мікрофлори виявлено значний відсо-

ток золотистого стафілококу, грибів роду Candida, 

Klebsiella spp., а також асоціації стафілококу та кандиди у 

значного відсотку пацієнтів. Регулярне отримання інга-

ляційних кортикостероїдних препаратів у складі базової 

терапії БА сприяє поглибленню дисбалансу мікробіоце-

нозу слизової оболонки дихальних шляхів, персистенції 

патогенних мікроорганізмів, що може ускладнювати 

перебіг захворювання. Враховуючи  отримані дані, в 

подальшому необхідно вдосконалювати способи ліку-

вання хворих на БА з метою покращення якості життя 

даної групи хворих.
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ДИНАМИКА КОЛОНИЗИРУЮЩЕЙ МИКРОФЛОРЫ 

ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ У БОЛЬНЫХ 

БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ В ПРОЦЕССЕ ЛЕЧЕНИЯ

Ю. И. Фещенко, Л. М. Курик, Н. А. Примушко, 

Н. В. Пархоменко, Л. В. Ролик, В. В. Куц, 

С. В. Миронченко

Резюме. В результате проведенной работы установлено, что 

у больных бронхиальной астмой происходит массивная колонизация 

патогенными и условнопатогенными бактериями дыхательных 

путей. Микробное обсеменение определяется не только в мокроте, 

но и в носу и зеве, при отсутствии каких-либо клинических призна-

ков. В составе микробиоценоза дыхательных путей выявлено пред-

ставителей 10 основных семейств микроорганизмов. Кроме нор-

мальной микрофлоры выявлен значительный процент золотистого 

стафилококка, грибов рода Candida, Klebsiella spp., а также ассо-

циации стафилококка и кандиды у значительного процента паци-

ентов. Регулярное получение ингаляционных кортикостероидов 

в составе базисной терапии бронхиальной астмы способствует 

углублению дисбаланса микробиоценоза слизистой оболочки 

дыхательных путей, персистенции патогенных микроорганизмов, 

что может осложнять течение заболевания. Учитывая полученные 

данные, в дальнейшем необходимо совершенствовать способы лече-

ния больных БА с целью улучшения качества жизни данной группы 

больных.
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UPPER TRACT MICROFLORA OF PATIENTS 

WITH BRONCHIAL ASTHMA EXACERBATION

Y. I. Feshchenko, L. M. Kuryk, N. V. Parkhomenko, 

N. A. Primushko, L. V. Rolik, V. V. Kuts, S. V. Mironchenko

Summary. As a result of this work was found, that patients with bronchial 

asthma have a massive colonization of pathogenic and conditionally 

pathogenic bacteria in the respiratory tract. Was determined microbial 

contamination not only in the sputum, but also in the nose and pharynx, 

in the absence of any clinical symptoms. In the respiratory tract was found 

representatives of 10 major families of microorganisms. In addition to the 

normal microflora is a significant percentage of Staphylococcus aureus, fungi 

(Candida), Klebsiella spp., and the association of Staphylococci and 

Candida in a significant percentage of patients. Regular receipt of inhaled 

corticosteroid drug as part of basic treatment of bronchial asthma deeper 

imbalances microbiocenozis mucosal airway, persistence of pathogenic 

bacteria, which can complicate the disease. Considering the data received, in 

the future, it is necessary to improve methods for treating patients with 

asthma in the light of the results to improve the quality of life for this group of 

patients.
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Таблиця 3

Динаміка частоти виділення мікрофлори з верхніх дихальних шляхів хворих на БА в процесі лікування (M ± m)

Виділений штам 

мікроорганізму

Хворі на БА (n = 100), % Здорові донори 

(n=15), %
Період 

загострення
Період ремісії

Candida albicans 30,8 ± 1,2● 33,3 ± 1,2● 22,3 ± 0,1

Staphylococcus aureus 53,8 ± 0,2● 48,6 ± 0,4# 35,2 ± 0,2

Staphylococcus aureus та Candida albicans 17,0 ± 0,1● 21,0 ± 0,4#● 3,2 ± 0,2

Сапрофітні бактерії 84,1 ± 0,1● 61,5 ± 0,1#● 36,2 ± 0,1

Умовнопатогенні грампозитивні бактерії 21,6 ± 0,1● 36,8 ± 0,3#● 1,3± 0,2

Умовнопатогенні грамнегативні бактерії 19,2 ± 0,8● 15,7 ± 0,4● 0,8± 0,1

Примітки: # – статистично достовірна відмінність порівняно з початком лікування (р > 0,05); ● – статистично достовірна відмінність порівняно з групою здорових осіб (р > 0,05). 
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