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FEATURES OF CHANGES IN THE INDICATORS OF 
T-CELL IMMUNITY IN PATIENTS WITH DIFFERENT 

CONTROLLING OF BRONCHIAL ASTHMA 
AND THEIR PROGNOSTIC VALUE

ОСОБЛИВОСТІ ЗМІН ПОКАЗНИКІВ Т-СИСТЕМИ ІМУНІТЕТУ У ХВОРИХ
З РІЗНОЮ КОНТРОЛЬОВАНІСТЮ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ 
ТА ЇХ ПРОГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ
Ю. І. Фещенко, І. Ф. Ільїнська, Л. М. Курик, Л. В. Ареф’єва, І. В. Копосова, В. М. Пєтішкіна,
А. С. Фірсова, О. А. Канарський, І. П. Турчина

Резюме.  Мета: з'ясування прогностичного значення змін Т-системи імунітету на підставі вивчення їх особливо-
стей у хворих на бронхіальну астму (БА) з різною її контрольованістю. Матеріали та методи. Обстежено 133 
хворих на БА: 11 хворих з контрольованою, 63 із хворих частково контрольованою та 59 хворих із неконтрольо-
ваною БА. Групу контролю склали 36 волонтерів. Визначали вміст лейкоцитів, відносну і абсолютну кількість 
лімфоцитів, пан-Т-клітин, Т-хелперів, цитотоксичних Т-лімфоцитів, імунорегуляторний індекс (ІРІ), проліфера-

Abstract. The aim: to determine the prognostic assessment of T-cell immunity changes which are based on the study of 
their features in bronchial asthma (BA) patients with its different controllability. Materials and methods. 133 BA patients 
were examined: 11 patients with controlled, 63 patients with partially controlled and 59 patients with uncontrolled BA. 
The control group consisted of 36 volunteers. The content of leukocytes, the relative and absolute quantity of lymphocytes, 
pan-T cells, T-helper cells, cytotoxic T-lymphocytes, immunoregulatory index (IRI), T-cell proliferative response to 
phytohemagglutinin (PHA) in lymphocyte blast transformation reaction (LBTR), as well as the character and frequency 
of these indicators changes were determined. Results. In controlled BA a decrease in the content of pan-T and T-helper 
cells, an increase in the quantity of cytotoxic T-lymphocytes were detected, which in 44.4 % of cases were resulted in a 
decrease of IRI. In the greater part of patients with partial BA control the reference and elevated T-helper content, a 
decrease in the quantity of cytotoxic T-cells and IRI were found, which are distinctive signs of the breakdown of adaptive 
immunological mechanisms. In patients with uncontrolled BA increased T-cell content, a decreased cytotoxic 
T-lymphocytes quantity and increased IRI were found, which indicated immunological disadaptation. The suppression of 
LBTR to PHA was recorded in only 24.6 % of these patients, which may be an indirect sign of steroid resistance. 
Conclusions. Individual changes in the indices of T-cell immunity can be used to predict the controlled or uncontrolled 
course of BA. These approaches make it possible to revise the treatment plan for patients in advance and prevent them 
from losing control of the disease.
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ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ Т-СИСТЕМЫ ИММУНИТЕТА 
У БОЛЬНЫХ С РАЗНОЙ КОНТРОЛИРУЕМОСТЬЮ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ
И ИХ ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Ю. И. Фещенко, И. Ф. Ильинская, Л. М. Курик, Л. В. Арефьева, И. В. Копосова, 
В. М. Петишкина, А. С. Фирсова, А. А. Канарский, И. П. Турчина

Резюме. Цель: выяснение прогностического значения изменений Т-системы иммунитета на основании изучения 
их особенностей у больных бронхиальной астмой (БА) с различной ее контролируемостью. Материалы и мето-
ды. Обследовано 133 больных БА: 11 пациентов с контролируемой, 63 пациента с частично контролируемой и 59 
пациентов с не контролируемой БА. Группу контроля составили 36 волонтеров. Определяли содержание лейко-
цитов, относительное и абсолютное количество лимфоцитов, пан-Т-клеток, Т-хелперов, цитотоксических 
Т-лимфоцитов, иммунорегуляторный индекс (ИРИ), пролиферативный ответ Т-клеток на фитогемагглютинин 
(ФГА) в реакции бласттрансформации (РБТЛ), а также характер и частоту изменений этих показателей. 
Результаты. При контролируемой БА выявлено уменьшение количества пан-Т-клеток и Т-хелперов, увеличение 
числа цитотоксических Т-лимфоцитов, что в 44,4 % случаев обусловило уменьшение ИРИ. У большинства боль-
ных с частичным конт ролем БА определялось референтное и повышенное содержание Т-хелперов, уменьшение 
количества цитотоксических Т-клеток и ИРИ, что является характерными признаками срыва адаптационных 
иммунологических механизмов. При неконтролируемой БА определялось повышение числа Т-клеток, уменьше-
ние количества цитотоксических Т-лимфоцитов и рост ИРИ, что свидетельствовало об иммунологической деза-
даптации. Угнетение пролиферативного ответа Т-клеток на ФГА было зафиксировано только у 24,6 % пациентов, 
что может быть косвенным признаком стероидной резистентности. Выводы. Индивидуальные изменения показа-
телей Т-системы иммунитета могут использоваться для прогнозирования контролируемого или неконтролируе-
мого течения БА. Эти подходы позволяют заранее пересмотреть схему лечения больных и предупредить потерю 
конт роля над болезнью.
Ключевые слова: бронхиальная астма, Т-система иммунитета, контролируемость.
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тивну відповідь Т-клітин на фітогемаглютинін (ФГА) в реакції бласттрансформації (РБТЛ), а також характер і 
частоту змін цих показників. Результати. При контрольованій БА виявлено зменшення кількості пан-Т-клітин 
і Т-хелперів, збільшення числа цитотоксичних Т-лімфоцитів, що в 44,4 % випадків зумовило зменшення ІРІ. У 
більшості хворих з частковим контролем БА визначалися референтний і підвищений вміст Т-хелперів, зменшен-
ня кількості цитотоксичних Т-клітин і ІРІ, що є характерними ознаками зриву адаптаційних імунологічних 
механізмів. При неконтрольованій БА виявлялося підвищення вмісту Т-клітин, зменшення кількості цитоток-
сичних Т-лімфоцитів і зростання ІРІ, що свідчило про імунологічну дезадаптацію. Пригнічення проліферативної 
відповіді Т-клітин на ФГА було зафіксовано тільки у 24,6 % пацієнтів, що може бути непрямою ознакою стероїд-
ної резистентності. Висновки. Індивідуальні зміни показників Т-системи імунітету можуть використовуватися 
для прогнозування контрольованого або неконтрольованого перебігу БА. Ці підходи дозволяють заздалегідь 
переглянути схему лікування хворих і попередити втрату ними контролю над хворобою.
Ключові слова: бронхіальна астма, Т-система імунітету, контрольованість.
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