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Бронхіальна астма (БА) – хронічне запалення дихаль-

них шляхів за участі великої кількості клітин та факторів 

імунної системи, що проявляється рецидивною варіа-

бельною бронхіальною обструкцією та відноситься до 

найбільш поширених хвороб (5–8 % загальної популя-

ції). Поширеність БА неоднакова в різних країнах і регі-

онах та за даними анкети ECRHS (European Community 

Respiratory Health Survey) досягає 2–25 % в різних попу-

ляціях з чіткою тенденцією до зростання [3, 24, 29]. 

В Україні зареєстрована поширеність БА становить 

0,5 %, однак через недосконало налагоджений статис-

тичний облік ця кількість враховує лише кожного 20-го 

хворого. За розрахунками частота БА в Україні має ста-

новити 5–7 % [1, 2]. Таким чином, на сьогоднішній день 

на БА страждає близько 300 млн осіб, причому в біль-

шості пацієнтів вона погано або взагалі не контролюєть-

ся, що вимагає пошуку нових підходів до лікування. 

Однією з причин поганого контролю вважається гете-

рогенність БА як хвороби [11], що дотепер не знайшло 

відображення в класифікації, яка б застосовувалася 

в усіх країнах. Астма – це клінічний синдром, який роз-

різняється за проявами хвороби та тяжкістю [21]. За нор-

мативними документами тяжкість БА визначається 

4–6 градаціями від інтермітуючої до тяжкої персистую-

чої, базуючись на частоті симптомів, використанні 

короткодіючих бронходилататорів, легеневій функції та 

потребі в медикаментах [3]. Однак кожна така градація 

тяжкості виявилася також гетерогенною. Встановлено, 

що хворі з інтермітуючою, легкою, середньої тяжкості та 

тяжкою БА можуть однаково відповідати на специфічну 

терапію, хоча оптимальні результати не завжди досяга-

ються [21]. За МКХ-10 астма (J45) класифікується пере-

важно за причиною виникнення на астму з переважан-

ням алергічного компоненту (J45.0), неалергічну астму 

(J45.1), змішану астму (J45.8) та неуточнену (J45.9). 

Окремо, незалежно від походження, виділено астматич-

ний статус (status astmaticus) (J46). Як визначено в наказі 

МОЗ України №128 (2007), загострення БА може пере-

бігати за 4 ступенями тяжкості: легке, середньої тяжкос-

ті, тяжке та загроза зупинки дихання [3], тоді як астма-

тичний статус не включений до класифікації. 

Хоча влучність та лаконічність визначення «загроза 

зупинки дихання» як стадії хвороби викликають сумні-

ви, а втрата у визначенні шляху формування (як усклад-

нення основної патології) маскує основні профілактичні 

заходи [6]. На сьогодні однозначно віддиференціювати 

тяжке загострення астми від загрози зупинки дихання 

(або астматичного стану) можливо переважно ретро-

спективно, що зумовлює неоднозначність підходів 

до лікування. У наказі № 128 наводиться 12 критеріїв 

тяжкості загострення БА, з яких тільки половина є 

визначеними для загрози зупинки дихання, та й ті, що 

подані, не дозволяють чітко розділити тяжке загострен-

ня та загрозу зупинки дихання, хіба що сплутаність сві-

домості (на відміну від збудження) та брадикардія на від-

міну від тахікардії [3, 6].

Тому все більше та частіше з’являються спроби фено-

типувати та генотипувати БА, тобто виділити основні 

варіанти на підставі клінічних характеристик та генетич-

них маркерів для оптимізації лікувальних заходів [18, 17] 

та, що більш важливо, розуміння патофізіологічних 

основ хвороби [23, 11]. Особливо частими спроби фено-

типування стали після початку використання кластер-

ного аналізу в клінічних дослідженнях [21]. 

Фенотипування астми відбувається шляхом чіткого 

визначення клінічних характеристик та/або патобіоло-

гічних ознак харкотиння чи матеріалу, отриманого під 

час бронхоскопії [21]. Декілька фенотипів БА ідентифі-

куються на основі демографічних, функціональних, 

патологічних та клінічних характеристик [25]. Найкраще 
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вивчені клінічні фенотипи, пов’язані з віком та атопією 

[21]. Крім того, вважається, що коморбідні стани також 

визначають фенотипи астми, зокрема фенотип тяжкої 

астми [12]. До таких найчастіших коморбідних станів 

відносять риніт, синусит, гастроезофагеальну рефлюксну 

хворобу, обструктивне апное уві сні, гормональні пору-

шення та психопатологію [12]. Значення фенотипування 

особливо велике для визначення тактики лікування, 

оскільки описано, що відповідь на кортикостероїди сут-

тєво залежить від фенотипу [18]. Таким чином, феноти-

пування БА проводиться з урахуванням клінічних особ-

ливостей, патофізіологічних характеристик та відповіді 

на застосоване лікування.

Більш-менш чітко фенотипуванню піддається БА 

дитячого віку, оскільки коморбідність у цій віковій кате-

горії досить низька [30]. За клінічними ознаками у дітей 

виділяють фенотип перехідного свисту в грудях, фено-

тип неатопічного свисту в грудях у малюків та дошкіль-

ників та фенотип імуноглобулін-Е-зумовленого свисту 

в грудях (класичний фенотип астми) [11, 30]. Фенотип 

перехідного свисту в грудях обмежений першими 

3–5 роками життя, проявляється зменшенням функції 

легень, часто пов’язаний з курінням матері під час вагіт-

ності або з перебуванням пацієнта в дитячому закладі та 

не асоціюється з сімейним анамнезом БА чи алергічни-

ми проявами [30]. Фенотип свисту в грудях у малюків 

та дошкільників асоційований з інфікуванням респіра-

торним синцитіальним вірусом впродовж перших років 

життя, найчастіше посилюється до 13 років і не за лежить 

від атопії. Класичний фенотип астми є імуноглобулін-

Е-зумовленим та фактором ризику формування персис-

туючої астми [11, 30]. Однак така проста класифікація 

фенотипів БА серед дітей також починає ускладнювати-

ся: нещодавно доданий фенотип астми, яка виникла 

у пізньому дитинстві [11]. Крім того, інші автори опису-

ють у дітей також вірус-індукований (ймовірно, анало-

гічний фенотипу свисту в грудях у малюків та дошкіль-

ників) та мультитригерний фенотипи [18]. Також 

виділяють окремий фенотип за характером запального 

процесу [26], який у дітей найчастіше є еозинофільним 

[16, 20].

Таким чином, першою клінічною ознакою, за якою 

проводиться фенотипування БА, є вік пацієнта на час 

виникнення хвороби. За ним виділяють астму, що 

виник ла в дитинстві, та астму, що з’явилася у дорослому 

віці [27, 28]. У фенотипі БА, що з’явилася у дорослому 

віці, визначають два кластери: ранню появу симптомів 

астми та пізню (запальну) форму [25]. Останнім часом 

з’явилися спроби виділити астму, яка вперше діагносто-

вана в осіб старшого віку, проте, на нашу думку, це може 

бути пов’язано з проявами серцевої недостатності, а 

саме – діастолічною дисфункцією, для діагностики якої 

потрібні спеціальні методики ЕхоКГ [7, 8]. Крім того, 

з клінічних ознак для фенотипування використовують 

також стать хворих, тривалість хвороби та наявність 

ожиріння. Встановлено, що контроль БА є гіршим у хво-

рих з ожирінням [28]. Запальні характеристики та особ-

ливості дихальної функції свідчать, що астма з ожирін-

ням представляє собою окремий фенотип [27]. 

Отже, за клінічними характеристиками у дорослих паці-

єнтів виділяють фенотипи: рано виникла астма (у моло-

дому віці), пізно виникла астма (окремо в осіб похилого 

віку), астма з ожирінням. 

Другою ознакою фенотипування виступає характер 

запалення, за яким у фенотипі стабільної астми дорос-

лих окремо виділяють запальний фенотип [17]. Основою 

запалення при БА є підвищена активність еозинофілів, 

тучних клітин, макрофагів, Т-хелпер2-лімфоцитів, епі-

теліальних клітин із подальшим синтезом цитокінів 

і різних медіаторів запалення, які сприяють хронізації 

хвороби [22, 29]. Якщо у дітей виявляють частіше фено-

тип еозинофільного запалення, то у дорослих – нейтро-

фільного запалення [16, 20]. Відомі численні спроби 

ідентифікувати найчастіший збудник БА, які дотепер 

були неуспішними. На основну роль збудника БА пре-

тендувала Chlamydophyla pneumoniae, хоча зв’язок запа-

лення з інфікуванням цією бактерією вважається не 

доведеним [16]. Інші автори за характером запалення 

виділяють 4 фенотипи БА, з яких два – з еозинофільним 

запаленням та два – без нього. Молекулярне фенотипу-

вання виділяє два підтипи на підставі Т-хелпер-2-

цитокінів (інтерлейкін-5, -13) та відповідних генів від-

повіді на них – Т-хелпер-2-високі (з еозинофільним 

запаленням) та Т-хелпер-2-низькі [13, 19]. Отже, фено-

тип еозинофільного запалення [17] характеризується 

високою активністю Т-хелперів2 типу з продукцією 

притаманних їм інтерлейкінів. 

За характером бронхіального секрету виділяють також 

4 запальних фенотипи астми [4, 19]: 

• 1 – еозинофільний (1–2,75 % еозинофілів у харко-

тинні); 

• 2 – нейтрофільний (51–65 % нейтрофілів у харко-

тинні); 

• 3 – малоімунний (pauci-immune) гранулоцитарний, 

при якому в харкотинні вміст еозинофілів ≤ 1–2,75 %, 

а нейтрофілів ≤51 %; 

• 4 – змішаний. 

Отже, за наявністю та характеристиками процесу 

запалення у дорослих пацієнтів виділяють фенотипи: 

запальний; з еозинофільним запаленням (Т-хелпер-2-

високі); з нейтрофільним запаленням; малоімунний 

(pauci-immune) гранулоцитарний; змішаний.

Третьою ознакою, яка використовується для феноти-

пування, виступає відповідь на лікування, вона враховує 

нормалізацію функції зовнішнього дихання. Перш 

за все, виділяють астму, що важко лікується (тяжку, або 

рефрактерну астму), вона зустрічається у 5–10 % хворих, 

симптоми її погано піддаються контролю високими 

дозами інгаляційних глюкокортикоїдів та β
2
-агоністів 

тривалої дії. Патофізіологія такої астми відрізняється від 

астми легкої чи середньої тяжкості, тому що імунні 

механізми в основі запалення не зумовлені тільки 

Т-хелперами 2-го типу та алергічні механізми мають 

менше значення [25].

Однак спроба поєднати описані основні критерії 

фенотипування (клінічні – вік початку хвороби, стать, 

наявність чи відсутність ожиріння; патофізіологічні – 

еозинофільне, нейтрофільне, слабо-імунне запалення 
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та типи відповіді на лікування – добра чи рефрактер-

ність до лікування) в одній класифікації поки що 

не успішна. 

Найвдалішим вважаємо поділ W. C. Moore, D. A. Meyers, 

S. E. Wenzel та співавторів (2010), які оцінили результати 

обстеження та лікування 726 дорослих хворих на БА 

за допомогою кластерного аналізу, що виявив п’ять груп, 

об’єднаних спільними клінічними та функціональними 

ознаками, характером лікування та відповіддю на нього 

[21]. У 15 % наймолодших та найактивніших пацієнтів 

(кластер 1, 110 осіб) мало місце раннє виявлення атопіч-

ної БА з нормальною функцією легень, що контролюва-

лася двома медикаментами та потребувала мінімального 

медичного спостереження. У 44 % дещо старших пацієн-

тів (кластер 2, 321 особа), дві третини з яких були жінки, 

діагностувалася рано виникла атопічна астма зі збереже-

ною функцією легень, яка потребувала збільшення кіль-

кості медикаментів та більш інтенсивного спостережен-

ня. Переважно в усіх хворих (94 %) цієї групи функція 

легень нормалізувалася після лікування [21]. Унікальною 

виявився 3-й кластер – 8 % (59 осіб), який об’єднав пере-

важно старших жінок (середній вік 50 років з коливання-

ми від 34 до 68 років) з ожирінням та пізно виниклою 

неатопічною астмою, з помірним зменшенням пікової 

об’ємної швидкості та частим використанням глюкокор-

тикостероїдів для лікування загострень. Тільки у 64 % 

із них після лікування вдалося досягнути норми пікової 

швидкості видиху за допомогою трьох або більше меди-

каментів, один з яких – інгаляційний глюкокортикосте-

роїд у високих дозах; 17 % таких хворих отримували сис-

темні стероїди. Рівень ожиріння у хворих цього кластера 

асоціювався з вираженістю симптомів. В анамнезі у них 

часто мала місце гастроезофагеальна рефлюксна хвороба 

[21]. Кластери 4 та 5 (разом 33 %) характеризувалися тяж-

кою обструкцією дихальних шляхів зі здатністю відпові-

дати на бронходилататори та відрізнялися за тривалістю 

астми, можливістю досягнути нормальної функції легень, 

атопічним статусом, використанням пероральних стерої-

дів. Відповідно 70 % та 80 % хворих у цих кластерах від-

повідають критеріям тяжкої астми [21], 70 % відмічають 

погану якість життя, в анамнезі у них часто реєстрували-

ся пневмонія та гастроезофагеальна рефлюксна хвороба. 

Кластер 4 містив однакову кількість жінок та чоловіків, 

у 72 % з них астма почалася в дитячому віці, у 83 % – 

виявлявся атопічний характер хвороби, середнє значен-

ня пікової швидкості видиху становило 57 %, а ефектив-

ність лікування була досить низькою – лише у 40 % 

хворих вдалося досягнути нормалізації функції зовніш-

нього дихання (ФЗД), 39 % пацієнтів цього кластеру 

потребували застосування системних глюкокортикосте-

роїдів [21]. Кластер 5 включає більшість (63 %) жінок, 

переважно (69 %) хвороба почалася у пізньому віці та 

тривала довше, ніж у кластері 4, середнє значення пікової 

швидкості видиху було найменшим серед усіх кластерів 

(43 %) та майже в усіх хворих (94 %) досягнути нормалі-

зації легеневої функції не вдалося, майже половина 

(47 %) пацієнтів лікувалася системними стероїдами та 

половина пацієнтів відмічала в анамнезі хірургічні втру-

чання на синусах [21].

Інших п’ять кластерів виділяють Р. Haldar та співавто-

ри (2008): 1 – вроджена БА; 2 – рано виникла атопічна 

БА, легка-середня та тяжка; 3 – рання астма з симптома-

ми, рефракторна до лікування; 4 – нееозинофільна 

астма у хворих з ожирінням, легка, середня та тяжка; 

5 – виникла у дорослому віці переважно запальна астма, 

рефракторна до лікування [15]. M. Weatherall та інші 

(2009) виділяють так само 5 кластерів: 1 – тяжка обструк-

ція з ознаками атопії; 2 – тільки ознаки емфіземи; 3 – 

атопічна астма з еозинофільним запаленням; 4 – помір-

на обструкція без інших домінантних ознак; 5 – хронічний 

бронхіт некурців [17]. Чотири фенотипи тільки тяжкої 

астми виділяють Alves R. de S. та інші (2008) [10] на під-

ставі обстеження 111 хворих: 1 – пацієнти (28) з резис-

тентною до терапії БА, часто з нічними симптомами, що 

потребують бронходилататорів; 2 –  більш тривала хво-

роба з постійним обмеженням прохідності дихальних 

шляхів, низькими значеннями показників об’єму фор-

сованого видиху за першу секунду (ОФВ
1
) та життєвої 

ємності легень (ЖЄЛ) старших за віком хворих (48); 3 – 

пацієнти з алергічним риносинуситом (42), які не курять 

та мають переважно зворотну обструкцію; 4 – особи 

з непереносимістю аспірину в анамнезі (15), у яких хво-

роба асоційована з тяжким перебігом – майже фаталь-

ною астмою. Тобто, більшість хворих з тяжкою астмою 

є резистентними до стандартної терапії [10].

За іншими даними серед хворих з астмою легкого та 

середнього ступеня тяжкості виділено три кластери: 1 – 

ранній початок атопічної астми та еозинофільне запа-

лення; 2 – переважно жінки з ожирінням без еозино-

фільного запалення; 3 – доброякісна астма з некоректним 

діагнозом з незначними симптомами та низькою часто-

тою загострень. Виділяють окремо клінічні фенотипи 

астми другої половини життя та тяжкої астми, в якій 

виокремлено 4 кластери: 1 – кластер раннього початку 

астми; 2 – кластер нееозинофільної астми з ожирінням; 

3 – рефрактерне еозинофільне запалення з рецидивни-

ми загостреннями; 4 – виражені симптоми без еозино-

фільного запалення [4 ].

Фенотипування астми, особливо за патоморфологіч-

ними ознаками, має важливе значення для визначення 

тактики лікування. За умов еозинофільного запалення 

рекомендовано призначати інгаляційні кортикостероїди 

та пролонговані β
2
-агоністи [4]. Перспективним є засто-

сування антилейкінових препаратів у осіб з еозинофіль-

ним запаленням (анти-інтерлейкін-5 – меполізумаб) 

[13, 15, 19]. Навпаки, пацієнти з нееозинофільним запа-

ленням не відповідають на терапію інгаляційними та 

пероральними кортикостероїдами. Засобами вибору 

для них є антибіотики групи макролідів за умов нейтро-

фільного запалення. J. L. Simpson та інші (2008) прове-

ли рандомізоване подвійне дослідження ефективності 

терапії БА кларитроміцином у 46 пацієнтів з тяжкою 

астмою впродовж 8 тижнів, що супроводжувалося 

вираженим зменшенням кількості нейтрофілів у хар-

котинні та рівня інтерлейкіну-8, значним покращен-

ням якості життя [14]. Проте більшість хворих з фено-

типом тяжкої астми є резистентними до стандартної 

терапії [10].
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Таким чином, існуючі наразі дані дозволяють одно-

значно фенотипувати лише частину хворих на БА. Поділ 

БА на кластери дозволяє індивідуалізувати підходи до 

діагностики та лікування цієї патології у дорослих паці-

єнтів. У клінічній практиці найбільш доцільно виділяти 

такі кластери: 1 – кластер раннього початку астми у 

молодому чи дитячому віці, що контролюється двома 

медикаментами та не потребує інтенсивного медичного 

спостереження; 2 – кластер нееозинофільної астми 

з ожирінням, що частіше зустрічається у жінок, потребує 

трьох та більше медикаментів для контролю, один 

з яких – інгаляційний кортикостероїд; 3 – рефрактерне 

еозинофільне запалення з рецидивними загостреннями, 

що вимагає призначення інгаляційних кортикостерої-

дів, пролонгованих β
2
-агоністів та антилейкінових пре-

паратів; 4 – тяжка обструкція дихальних шляхів з вира-

женими симптомами без еозинофільного запалення 

зі здатністю відповідати на бронходилататори та макро-

ліди. Перспективним є подальше вивчення гетероген-

ності клінічних проявів БА та відповіді на лікування 

з перспективою включення кластеризації до діагнозу.
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ФЕНОТИПИРОВАНИЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ: 

ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

Е. М. Радченко

Резюме. Разделение бронхиальной астмы на кластеры разрешает 

индивидуализировать подход к диагностике и лечению этой патоло-

гии у взрослых пациентов. В клинической практике наиболее целесо-

образно выделять следующие кластеры: 1 – кластер раннего начала 

астмы в молодом или детском возрасте, которая контролируется 

двумя медикаментами и не требует интенсивного медицинского 

наблюдения; 2 – кластер неэозинофильной астмы с ожирением, кото-

рая чаще встречается у женщин, требует трех и более медикаментов 

для контроля, один из которых – ингаляционный кортикостероид; 

3 – рефрактерное эозинофильное воспаление с рецидивными обостре-

ниями, которое требует назначения ингаляционных кортикостерои-

дов, пролонгированных β
2
-агонистов и антилейкиновых препаратов; 

4 – тяжелая обструкция дыхательных путей с выраженными симп-

томами без эозинофильного воспаления со способностью отвечать 

на бронходилататоры, при которой целесообразно включать в лечение 

макролиды. Перспективно дальнейшее изучение гетерогенности кли-

нических проявлений бронхиальной астмы и ответа на лечение с перс-

пективой включения кластеризации в диагноз.

Ключевые слова: бронхиальная астма, фенотипирование, кластер, 

воспалительный фенотип. 

IMPORTANCE OF PHENOTYPE DIVISION OF BRONCHIAL 

ASTHMA FOR CLINICAL PRACTICE

O. M. Radchenko

Summary. Division of bronchial asthma into clusters permits us to indi-

vidualize approaches to the diagnostics and treatment of this pathology in 

adult patients. It is the most adequate to select the following clusters in mod-

ern clinical practice: 1) cluster of early start of asthma in childhood or young 

age, which is controlled by two drugs and doesn’t demand intensive medical 

supervision;  2) cluster of non-eosinophylic asthma with obesity, which is 

more often in women, needs three and more drugs to control, one of which is 

an inhalational corticosteroid; 3) refractory eosinophylic inflammation with 

recurrent exacerbations, which needs administration of inhalational cortico-

steroids and prolonged β
2
-agonists and, if possible, antileukin medications 

(mepolizumab); 4) hard airways’ obstruction with expressed symptoms with-

out eosinophylic inflammation with ability to answer to bronchodilators, 

which demands the administration of macrolides. Subsequent investigation of 

heterogeneity of clinical displays of bronchial asthma and its answer to treat-

ment is very perspective, partly, because of the future possibility of adding 

clusterization to diagnosis. 

Key words: bronchial asthma, phenotyping, cluster, inflammatory pheno-

type.
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