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Резюме. Метою роботы було вивчення особливостей спонтанного апоптозу лімфоцитів периферичної крові у 
хворих на бронхіальну астму (БА) з перебігом, що контролюється та не контролюється. Матеріали та методи 
дослідження. Було обстежено 27 хворих на  БА, в тому числі 11 пацієнтів з контрольованою и 16 пацієнтів з некон-
трольованою БА. Контрольну групу було сформовано з 11 волонтерів — умовно здорових осіб. Визначення  спон-
танного апоптозу лімфоцитів проводили проточною цитофлюориметрією після їх фарбування анексином 5 (An-5), 
кон'югованим з флюоресцеїн ізотіоцианатом (FІТС), для оцінки раннього апоптозу лімфоцитів і 7-аміно-актино-
міцином-D (7-Amino Actinomycin D — 7AAD) для оцінки пізнього апоптозу лимфоцитів. Результати. Отримані 
результати проведених досліджень свідчили про разнонаправлені зміни спонтанного апоптозу лімфоцитів у хво-
рих на БА, що залежали від контрольованості хвороби. В групі пацієнтів з контрольованою БА відмічалося вира-
жене (на 317,3 %) посилення раннього апоптозу лімфоцитів, що було у переважної більшості (72,7 %) таких хворих. 
У групі пацієнтів з неконтрольованою БА відхилень  середніх значень цього показника від референтних не відбува-
лося, частота підвищення раннього апоптозу лімфоцитів не перевищувала 18,8 %, а його вираженість була в 2,7 
рази меншою. Відсутність посилення спонтанного апоптозу лімфоцитів або його пригнічення у пацієнтів з БА, що 
одержували інгаляційні та / або системні глюкокортикостероїди, може бути обумовлено їх стероїдорезистентністю, 
що зумовлює доцільність проведення подальших досліджень у цьому напрямку.
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СПОНТАННИЙ АПОПТОЗ ЛІМФОЦИТІВ 
У ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ 

З РІЗНОЮ ЇЇ КОНТРОЛЬОВАНІСТЮ

SPONTANEOUS LYMPHOCYTE APOPTOSIS IN PATIENTS WITH DIFFERENT 
LEVEL OF BRONCHIAL ASTHMA CONTROL
Y. I. Feshchenko, I. F. Illyinskaya, L. M. Kuryk, Y. A. Matvienko, L.V. Arefyeva

Abstract. The purpose of this study was to estimate the features of spontaneous apoptosis of peripheral blood lymphocytes 
in patients with bronchial asthma (BA) with controlled and uncontrolled course. Materials and methods. 27 patients with 
BA including 11 patients with controlled and 16 patients with uncontrolled asthma were examined. The control group 
was formed by 11 volunteers. Detection of spontaneous lymphocytes apoptosis was performed by flow cytofluorometry 
after annexin 5 (An-5) conjugated to fluorescein isothiocyanate (FITC) to evaluate early lymphocytes apoptosis and 
7-amino-actinomycin-D staining to evaluate late lymphocytes apoptosis. Results. The obtained results of this study 
indicated multidirectional changes in spontaneous lymphocytes apoptosis in patients with BA that depended on the 
controllability of the disease. In the group of patients with controlled BA there was a significant increase in early 
lymphocytes apoptosis (by 317.3 %), which occurred in the vast majority (72.7 %) of these patients. In the group of 
patients with uncontrolled BA deviations of the mean values of this indicator from the reference did not occur, the 
incidence rate of early lymphocytes apoptosis did not exceed 18.8 %, and its severity was 2.7 times less. The absence of 
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increased spontaneous lymphocytes apoptosis or its suppression in patients with asthma receiving inhaled and/or 
systemic glucorticosteroids may be due to their steroid resistance, which makes it worthwhile to conduct further studies 
in this direction.
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СПОНТАННЫЙ АПОПТОЗ ЛИМФОЦИТОВ У БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ 
АСТМОЙ С РАЗНОЙ ЕЕ КОНТРОЛИРОВАННОСТЬЮ
Ю. И. Фещенко, И. Ф. Ильинская, Л. М. Курик, Ю. А. Матвиенко, Л. В. Арефьева

Резюме. Целью работы было изучить особенности спонтанного апоптоза лимфоцитов периферической крови у 
больных бронхиальной астмой с ее контролируемым и неконтролируемым течением. Материалы и методы иссле-
дования. Было обследовано 27 больных бронхиальной астмой (БА), в том числе 11 пациентов с контролированной 
и 16 пациентов с неконтролированной БА. Контрольная группа была сформирована из 11 волонтеров — условно 
здоровых лиц. Определение сонтанного апоптоза лимфоцитов проводили проточной цитофлюориметрией после 
их окрашивания анексином 5 (An-5), коньюгированным с флюоресцеин изотиоцианатом (FІТС), для оценки ран-
него апоптоза лимфоцитов и 7-амино-актиномицином-D (7-Amino Actinomycin D — 7AAD) для оценки позднего 
апоптоза лимфоцитов. Результаты. Полученные результаты проведенных исследований свидетельствовали о 
разнонаправленных изменениях спонтанного апоптоза лимфоцитов у больных БА, которые зависели от контроли-
руемости болезни. В группе пациентов с контролируемой БА отмечалось выраженное (на 317,3 %) усиление ран-
него апоптоза лимфоцитов, которое имело место у подавляющего большинства (72,7 %) этих больных. В группе 
пациентов с неконтролируемой БА отклонений средних значений этого показателя от референтных не происходи-
ло, частота повышения раннего апоптоза лимфоцитов не превышала 18,8 %, а его выраженность была в 2,7 раза 
меньше. Отсутствие усиления спонтанного апоптоза лимфоцитов или его подавление у пациентов с БА, получаю-
щих ингаляционные и / или системные глюкокортикостероиды, может быть обусловлено их стероидорезистент-
ностью, что обусловливает целесообразность проведения дальнейших исследований в этом направлении.
Ключевые слова: бронхиальная астма, контролируемость, спонтанный апоптоз, лимфоциты.
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Одним з важливих механізмів підтримки запа-
лення є персистенція його клітин-ефекторів, зокре-
ма лімфоцитів, внаслідок порушення їх елімінації 
шляхом пригнічення апоптозу. Апоптоз, як прави-
ло, визначається як генетична програма, що спрямо-
вана на елімінацію старих або пошкоджених клітин. 
Апоптоз — одна з форм програмованої (генетично 
детермінованої) клітинної смерті з характерними 
морфологічними і біохімічними ознаками, серед 
яких накопичення фосфатиділсерину в зовнішньо-
му моношарі цитоплазматичної мембрани, конден-
сація хроматину, фрагментація ДНК, розпад клітин 

на апоптозні тільця є найбільш значущими [1]. Хоча 
терміни «апоптоз» та «програмована клітинна 
смерть» зазвичай використовуються як синоніми, 
насправді «програмована клітинна смерть» — це 
сукупність послідовних та складних біохімічних 
процесів, які відбуваються в клітині, а «апоптоз» - їх 
морфологічне втілення [2]. Втрата здатності лімфо-
цитів (Лф) хворих на БА до апоптозу багатьма 
дослідниками вважається одним із основних патоге-
нетичних імунологічних механізмів дезадаптації, 
який сприяє концентрації мононуклеарних клітин в 
зоні алергічного запалення, у тому числі Лф. Саме 


