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Математичне прогнозування дозволяє виявити хворих

із високою імовірністю розвитку несприятливого пере�

бігу БА. Своєчасна діагностика захворювання, адекватна

базисна терапія, постійний контроль над захворюванням

сприяють досягненню ремісії, запобігають погіршенню

перебігу БА. Проведений нами ретроспективний аналіз

випадків розвитку БА у дітей, підлітків та молодих людей

показав, що використання запропонованої математичної

моделі в переважній більшості випадків дозволило б про�

вести превентивні заходи, що допомогло б запобігти

такій ситуації.

Висновки

Використання запропонованої нами математичної

моделі у практичній педіатрії та алергології може сприя�

ти суттєвому поліпшенню прогнозу та перебігу БА у дітей

та підлітків.
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Резюме

В статті представлені результати вивчення особливостей

перебігу бронхіальної астми у дітей, підлітків та молодих лю�

дей, а також проаналізовано ряд факторів, які впливають на

вікову трансформацію захворювання. Проведені дослідження

дозволили виявити чинники, які сприяють виникненню брон�

хіальної астми і визначають її перебіг. Запропонована матема�

тична модель, яка може бути застосована для індивідуального

прогнозування перебігу захворювання.

PROGNOSIS AND PECULIARITIES OF 

AGE TRANSFORMATION OF ASTHMA 

IN CHILDREN

LL..  VV..  BBeesshh,,  II..  ZZ..  MMuusshhaakk

Summary 

The article reports on the results of the study on the peculi�

arities of bronchial asthma course in children, adolescents and

young people. Current authors present data of the analysis of a

number of factors, affecting age�dependent evolution of the dis�

ease. The study permitted to detect factors that induced develop�

ment of bronchial asthma and determined a course of the disease.




