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Згідно з міжнародними рекомендаціями щодо прин-
ципів діагностики та лікування бронхіальної астми (БА), її 
контрольованість є пріоритетним завданням практич-
них лікарів, проте його здійснення досі залишається 
складною проблемою [1]. Незадовільний контроль БА, 
який має місце у більшості пацієнтів багатьох країн світу, 
у т.ч. розвинутих (наприклад, у 80 % пацієнтів в Європі й 
у 75 % в США), характеризується збільшенням кількості 
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загострень БА [1, 2]. У їх виникненні поряд з порушенням 
режиму проведення базисної терапії та агресивною дією 
провокуючих факторів, важливе значення має інфекцій-
ний чинник [6, 8]. Встановлено, що патогенні мікроорга-
нізми здатні не тільки провокувати загострення БА, але й 
погіршувати її перебіг [3]. Доведено, що переважна біль-
шість загострень БА інфекційного ґенезу асоційована з 
мікст-інфекціями [7, 9]. Так, у 75 % загострень БА, в якості 
головних тригерів виступають респіраторні віруси, які 
не тільки викликають загострення БА, але й значно 
ускладнюють та пролонгують його перебіг [1, 2, 8, 9]. 
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Резюме
Цель работы — изучение эффективности иммунокоррекции при 

использовании комбинации циклоферона и пиобактериофага у боль-
ных бронхиальной астмой с колонизацией дыхательных путей услов-
но-патогенной микрофлорой. 

Объект исследования — 44 пациента с персистирующей бронхи-
альной астмой средней степени тяжести в фазу ремиссии. 

Методы исследования — клинические, иммунологические, ста-
тистические.

Результаты. В данной работе представлены результаты изуче-
ния эффективности иммунокоррекции при использовании комбина-
ции 12,5 % раствора циклоферона 2 мл внутримышечно (по 250 мг 1 
раз в день по схеме: 1, 2, 4, 6, 8, 11, 14, 17, 20, 23 день) и пиобактерио-
фага (по 2 капли в каждую ноздрю носа 3 раза в день 1 мес.) у больных 
бронхиальной астмой с колонизацией дыхательных путей условно-
патогенной микрофлорой. Выявлено, что добавление комбинации 
циклоферона и пиобактериофага к комплексной базисной терапии 
бронхиальной астмы приводит к нормализации показателей лейко-
граммы, содержания и субпопуляционного состава Т-клеток, увеличе-
нию содержания моноцитов, В-клеток и природных киллеров, норма-
лизации уровней Ig М и Ig G в сыворотке крови, а также стимуляции 
метаболической активности циркулирующих фагоцитов. Уровень Ig E 
в сыворотке крови у пациентов данной группы снижался более выра-
жено, чем в контрольной группе, но не нормализовался, поэтому на 
протяжении периода лечения и после него необходимо осуществлять 
мониторинг данного показателя.

Предложенную схему иммунокоррекции целесообразно исполь-
зовать для профилактики инфекционных обострений бронхиальной 
астмы в период ремиссии у пациентов с колонизацией верхних дыха-
тельных путей условно-патогенной микрофлорой.

Ключевые слова: бронхиальная астма, циклоферон, пиобактери-
офаг, иммунокоррекция. 
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Abstract

The aim was to study the efficiency of immune correction with 
Cycloferon and Pyobacteriophage combination in bronchial asthma 
patients with respiratory tract opportunistic microflora colonization. 

Object — 44 patients with moderate persistent asthma in the 
remission phase.

Methods — clinical, immunological and statistical.
Results. Cycloferon (12,5 % solution, 2 ml (250 mg) i/m QD 1 on day 1, 

2, 4, 6, 8, 11, 14, 17, 20, 23) and Pyobacteriophage (2 drops in each nostril 
TID for one month) were administered to asthma patients with respiratory 
tract opportunistic microflora colonization. This therapy led to 
normalization of WBC indexes, T-cells maintenance and its subpopulation 
balance, recruitment of monocytes, B-cells and NK cells, normalization of 
IgM and IgG levels in blood serum and stimulation of circulatory phagocytes 
metabolic activity. IgE serum level decreased to more degree in comparison 
with the control group, but didn’t reach normal range. Thus, through all 
treatment period and after its completion it is required to monitor this 
parameter.
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