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ДИАГНОСТИКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НЕКОНТРОЛИРУЕМОЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ

Ю. И. Фещенко, И. Ф. Ильинская, Л. В. Арефьева, Л. М. Курик
Резюме
Осуществление мониторинга и прогнозирования контролируемости бронхиальной астмы остается одной из центральных проблем 

ведения пациентов. Неконтролируемая бронхиальная астма представлена   различными клиническими, функциональными и пато-

физиологическими фенотипами и эндотипами, что обусловлено различными механизмами ее формирования и потому требует раз-

личных подходов к ее диагностике и прогнозированию.

Для определения контролируемости бронхиальной астмы нужно провести оценку ее симптомов, обструкции дыхательных путей, 

риска нежелательных побочных эффектов терапии и будущих обострений болезни. Для этого используются валидизованные и ав-

торские опросники, данные спирографии, пикфлоуметрии, пневмотахографии и других функциональных тестов, проводится опре-

деление субпопуляционного состава лимфоцитов, про- и противовоспалительных цитокинов и других маркеров воспаления в крови, 

мокроте или конденсате выдыхаемого воздуха, исследуется его газовый состав и содержание определенных веществ. Также прово-

дится генотипирование больных бронхиальной астмой.

В статье представлено краткое описание этих подходов. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки, но ни один не яв-

ляется универсальным. Это обусловливает целесообразность применения комплексных (комбинированных) методов как диагно-

стики, так и прогнозирования неконтролируемого течения бронхиальной астмы, а также диктует необходимость их дальнейшего 

совершенствования и внедрения в практическую деятельность медицинских учреждений пульмонологического и аллергологиче-

ского профиля. Это будет способствовать улучшению предоставления этой категории пациентов медицинской помощи и улучше-

нию качества их жизни.
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ДЕЯКІ ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ НЕКОНТРОЛЬОВАНОЇ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ

Ю. І. Фещенко, І. Ф. Ільїнська, Л. В. Ареф’єва, Л. М. Курик
Резюме
Здійснення моніторингу та прогнозування контрольованості бронхіальної астми залишається однією з центральних проблем ве-

дення пацієнтів. Неконтрольована бронхіальна астма представлена різними клінічними, функціональними та патофізіологічними 

фенотипами і ендотипами, що обумовлено різними механізмами її формування і тому потребує різних підходів до її діагностики 

та прогнозування.

Для визначення контрольованості бронхіальної астми потрібно провести оцінку її симптомів, обструкції дихальних шляхів, ри-

зику небажаних побічних ефектів терапії і майбутніх загострень хвороби. Для цієї мети використовують валідизовані і авторські 

опитувальники, дані спірографії, пікфлоуметрії, пневмотахографії та інших функціональних тестів, проводиться визначення суб-

популяційного складу лімфоцитів, про- і протизапальних цитокінів та інших маркерів запалення в крові, мокротинні або конден-

саті повітря, що видихається, досліджується його газовий склад і вміст визначених речовин. Також проводиться генотипування хво-

рих на бронхіальну астму.

У статті подано короткий опис цих підходів. Кожен з них має свої переваги і недоліки, але жоден з них не є універсальним. 

Це обумовлює доцільність застосування комплексних (комбінованих) методів як діагностики, так і прогнозування неконтрольова-

ного перебігу бронхіальної астми, а також диктує необхідність їх наступного вдосконалення і впровадження в практичну діяльність 

медичних установ пульмонологічного та алергологічного профілю, що сприятиме поліпшенню надання медичної допомоги цій ка-

тегорії пацієнтів і поліпшення якості їхнього життя.
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