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В світі близько 300 млн людей страждають на бронхі-
альну астму (БА). Розповсюдженість БА в різних країнах 
світу коливається від 1 до 18 %. За оцінками спеціалістів, 
від ускладнень цієї хронічної недуги помирають близько 
250 000 чоловік на рік. Значну кількість пацієнтів щоріч-
но госпіталізують з приводу тяжкого інфекційного заго-
стрення БА. Отже діагностика і лікування хворих із інфек-
ційним загостренням бронхіальної астми є актуальною 
проблемою пульмонології [1]. 
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При обстеженні і лікуванні хворих із загостренням 
БА надзвичайно важливо вчасно діагностувати етіоло-
гічний чинник загострення, що дає можливість адекват-
но призначити лікування, зменшити тривалість та тяж-
кість загострення. За результатами сучасних досліджень 
тригерами загострення БА можуть були різні фактори 
навколишнього середовища, в тому числі бактеріальні 
та вірусні етіопатогени [2–4]. З 1960-х років почали гово-
рити про віруси як про одні із основних тригерів заго-
стрення астми. Після залучення в 1990-х роках до медич-
ної практики методу полімеразної ланцюгової реакції 
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Широкая распространенность вирус-индуцированного 
обострения бронхиальной астмы (до 60–80 % всех обостре-
ний) и отсутствие доказанных рекомендаций по ее своевре-
менной этиологической диагностике существенно влияет на 
эффективность лечения и развитие осложнений.

Разработана и апробирована схема диагностики инфекци-
онного обострения бронхиальной астмы (БА) вирусной этио-
логии, основанная на рекомендациях «Клинического протоко-
ла оказания медицинской помощи по специальности 
«Пульмонология» больным БА» (приказ МЗ Украины № 128 от 
19.03.2007 г.). Она предусматривает параллельный диагности-
ческий поиск с целью установления у больного наличия кли-
нико-функциональных признаков обострения БА, определе-
ние его инфекционного характера и лабораторное подтверж-
дение вирусной этиологии обострения.

Суть предложенной схемы диагностики обострения БА 
вирусной этиологии заключается в применении дополнитель-
ных лабораторных методов обследования, а именно: «быст-
рых» иммунохроматографических тестов, полимеразной цеп-
ной реакции в реальном времени с использованием мульти-
плексных вирусных тест-систем и количественного нефело-
метрического определения уровня С-реактивного протеина 
сыворотки крови.

Дополнительное использование современных лаборатор-
ных методов диагностики наряду с клинико-функциональным 
обследованием больных позволило своевременно провести 
раннюю дифференциальную диагностику обострения БА, опре-
делить его инфекционный характер и подтвердить этиологи-
ческую значимость вирусных возбудителей у 51,7 % больных.

Ключевые слова: бронхиальная астма, инфекционное 
обострение, вирусы, диагностика.
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ALGORITHM OF DIAGNOSING OF VIRUS-INDUCED 
ASTHMA INFECTIOUS EXACERBATION
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Abstract

High prevalence of virus-induced exacerbation of asthma 
(up to 60–80 % of all exacerbations) and the lack of proven 
re commendations on its up-to-date etiological diagnosing sig-
nificantly affect the effectiveness of treatment and occurrence of 
complications.

Based on recommendations of “Clinical protocol of standard 
of care in pulmonology for asthma patients” (Ministry of Health 
of Ukraine Decree # 128, dated 19.03.2007) we developed and 
tested a procedure for diagnosing of infectious exacerbation of 
asthma. It relies on parallel diagnostic detection of clinical and 
functional signs of asthma exacerbation and determination of its 
infectious nature, and confirmation of the viral etiology of this 
condition.

The principles of proposed diagnostic method consist of the 
use of the following additional laboratory tests: quick immuno-
chromatographic tests, multiplex polymerase chain reaction and 
quantitative nephelometric blood serum C-reactive protein mea-
surement.

Additional use of modern laboratory diagnostic methods in 
combination with clinical and functional examination helped to 
make timely differential diagnosis of asthma exacerbation, deter-
mine its infectious nature and confirm viral etiology in 51,7 % of 
patients.

Key words: asthma, infectious exacerbation, viruses, diag-
nostics.

Ukr. Pulmonol. J. 2014; 1: 31–38.

Vitaliy A. Iachnyk
SO “National institute of phthisiology and pulmonology 
named after F. G. Yanovskiy NAMS of Ukraine” 
research assistant 
10, M. Amosova str., 03680, Kyiv, Ukraine
Тел.:+380976586226, yachvit@mail.ru


