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МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ

СТАНУ ЕОЗИНОФІЛІВ У ХВОРИХ

НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ

ЮЮ..  ОО..  ММааттввіієєннккоо  

Резюме

Мета дослідження — вивчити число і функціональну ак�

тивність еозинофілів (Еф) у крові та секреті хворих на

бронхіальну астму (БА). Обстеження 177 хворих на БА проде�

монструвало збільшення числа цих клітин у периферичній крові,

зниження їх поглинальної здатності, посилення кисеньзалеж�

ного метаболізму і зміну розеткоутворюючої здатності (зни�

ження числа спонтанних і активних Е�РОК Еф і підвищення кіль�

кості термостабільних). У мокротинні хворих на БА спостері�

гається значний ріст числа еозинофілів. У хворих цілорічним

алергічним ринітом, що сполучається з БА, число активованих

ЕФ у назальному змиві різко збільшується, що відображає

ступінь алергічного запалення при даній патології. У такий спо�

сіб оцінка функціонального стану еозинофілів дозволяє визна�

чити характер і ступінь запалення при БА.

THE METHODOLOGICAL APPROACH 

TO THE EVALUATION OF EOSINOPHILS 

CONDITION IN BRONCHIAL ASTHMA

PATIENTS

YYuu..  OO..  MMaattvviieennkkoo

Summary

The purpose of the study was to estimate the number and

functional activity of eosinophils (E) in blood and secretions in

bronchial asthma (BA). The examination of 177 BA patients has

demonstrated an increased number of these cells in a peripheral

blood; decrease of their absorbing capacity, strengthening of an

oxygen�depended metabolism and the changes of their rosette

formation ability (decrease of both spontaneous and active and

increase of thermal�stable rosette formation E number). In BA

patient's sputum the considerable increase of E number was

observed. In patients with round�a�year allergic rhinitis combined

with BА the number of activated E in nasal outwash was consid�

erably increased, reflecting a degree of an allergic inflammation in

this pathology. Thus, an estimation of the E functional activity is

useful to determine the character and the degree of inflammation

in BА patients.




