
1 

 

 

 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА 

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ФТИЗІАТРІЇ І ПУЛЬМОНОЛОГІЇ 

ім. Ф. Г. ЯНОВСЬКОГО 

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ» 

 

Кваліфікаційна 

наукова праця                    

на правах рукопису 

 

УДК 616.248-06-085:575.113:577.112(043.5) 

 
Бондаркова Анна Миколаївна 

 

ДИСЕРТАЦІЯ 

 

ВЕДЕННЯ ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ ЗАЛЕЖНО                 

ВІД GLN27GLU-ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНА                                                

β2-АДРЕНОРЕЦЕПТОРІВ 

 
14.01.27 – пульмонологія 

222 − медицина 

 

 

Подається на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук. 

 

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, 

результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело. 

 

                                      Бондаркова А. М. 

 

 

Науковий керівник: Приступа Людмила Никодимівна, доктор медичних наук, 

професор  

 

 Київ – 2018  



2 

 

 

 
 

АНОТАЦІЯ 

Бондаркова А. М. Ведення хворих на бронхіальну астму залежно від 
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Захист відбудеться у спеціалізованій вченій раді Державної установи 

«Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського 

Національної академії медичних наук України», Київ, 2018. 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та наведено нове 

вирішення актуальної задачі сучасної пульмонології – на підставі вивчення 

ризику виникнення, ступеня тяжкості та рівнів контролю бронхіальної астми 

(БА) залежно від Gln27Glu-поліморфізму гена β2-адренорецепторів доведено 

вищий ризик розвитку та нижчу клінічну ефективність базисного лікування, 

обґрунтована доцільність застосування тіотропію броміду та підтверджено 

його вищу ефективність порівняно із формотеролом в носіїв Glu27Glu-

генотипу. 

Наукові дані щодо зв’язку Gln27Glu-поліморфізму гена                                         

β2-адренергічних рецепторів із ризиком розвитку, ступенем тяжкості та 

рівнем контролю свідчать про те, що ризик виникнення БА в носіїв 

Glu27Glu-генотипу в 2,0 рази збільшувався порівняно з носіями                   

Gln27Gln-генотипу, а в носіїв Glu-алеля – в 1,6 рази порівняно з носіями           

Gln-алеля. Виявлено, що у хворих із легким перебігом та контрольованою БА 

превалював Gln27Gln-генотип, а у хворих із тяжким та неконтрольованим 

перебігом – Glu27Glu-генотип. 

Встановлено, що частота алелів і генотипів за Gln27Glu-поліморфізмом 

гена β2-адренергічних рецепторів у хворих на БА становить: Gln-алеля – 
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71,0 %, Glu-алеля – 29,0 %, а Gln27Gln – 52,3 %, Gln27Glu – 37,4 % та 

Glu27Glu – 10,3 %.  

Виявлено, що розподіл Gln27Gln-, Gln27Glu- та Glu27Glu-генотипів за 

Gln27Glu-поліморфізмом гена β2-адренергічних рецепторів у хворих на БА 

залежно від наявності артеріальної гіпертензії (АГ) статистично не 

відрізняється (р = 0,69). Ризик розвитку АГ (ВШ = 0,8; 95 % ДІ = 0,5–1,3; 

р = 0,33), рівні систолічного і діастолічного артеріального тиску (АТ) 

(р1 = 0,546 та р2 = 0,783) не залежать від Gln27Glu-поліморфізму гена                

β2-адренергічних рецепторів. Розподіл генотипів у хворих на БА з АГ 

залежно від індексу маси тіла (ІМТ) показало, що Glu27Glu-генотип був у 

81,3 % хворих на БА з ожирінням, а Gln27Gln-генотип – у 83,7 % хворих на 

БА з нормальною масою тіла та встановлено підвищення ризику розвитку АГ 

в 3,9 рази (ВШ = 3,9; 95 % ДІ = 1,3–9,7; р = 0,04) у хворих на БА з ожирінням 

носіїв Glu27Glu-генотипу, а в носіїв Glu-алеля – у 2,8 рази. 

Виділено три кластери: кластер А, для якого характерна алергічна БА, 

що виникає в молодому віці, з частково контрольованим перебігом на фоні 

використання низьких доз інгаляційних кортикостероїдів (іКС) та                   

β2-агоністів тривалої дії (БАТД); кластер В – неалергічна БА, більшість жінок 

із надлишковою масою тіла, для нього характерний початок у молодому віці 

з неконтрольованим перебігом на фоні використання середніх доз іКС та 

БАТД; кластер С – неалергічна БА, асоційована з ожирінням, що 

діагностується переважно в жінок та має частково контрольований перебіг. 

Носії Glu27Glu-генотипу (75,0 %) частіше спостерігалися у хворих на БА із 

кластера В, Gln27Glu-генотип − із кластерів А (42,5 %) та С (38,3 %), а 

Gln27Gln-генотип − із кластера А (47 %). Встановлено, що найбільш 

несприятливий перебіг БА спостерігається у хворих кластера В, серед яких 

переважають жінки з раннім початком захворювання, вираженими 

обструктивними порушеннями функції зовнішнього дихання, 
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неконтрольованим перебігом, низькою ефективністю базисного лікування та 

більшість яких є носіями Glu27Glu-генотипу. 

Підвищення дозування іКС та БАТД сприяло зростанню рівнів 

контролю БА у хворих із Gln27Gln- та Gln27Glu-генотипами. У носіїв 

Glu27Glu-генотипу, серед яких 80,0 % мають ожиріння й АГ та 75,0 % 

входять до кластера В, установлено низьку відповідь на лікування. 

Доведено, що призначення високих доз іГКС та БАТД у поєднанні з 

тіотропію бромідом 18 мкг на добу у носіїв Glu27Glu-генотипу за                                  

Gln27Glu-поліморфізмом гена β2-адренергічних рецепторів є більш 

ефективним для досягнення контролю над захворюванням, ніж підвищення 

дози формотеролу до 24 мкг на добу. 

Ключові слова: бронхіальна астма, контроль захворювання, тяжкість 

перебігу, ризик виникнення, фенотипування, ефективність лікування, 

Gln27Glu-поліморфізмом гена β2-адренергічних рецепторів, формотерол, 

тіотропію бромід. 

ABSTRACT 

Bondarkova A. M. Management of the patients with bronchial asthma 

depending on Gln27Glu-polymorphism of the gene of β2-adrenergic receptors. – 

Qualification research with manuscript copyright. 

The thesis for the PhD degree of medical sciences in the specialty 14.01.27 – 

pulmonology (222 – medicine).  – Sumy State University, the Ministry of 

Education and Science of Ukraine. 

The defense will be held in the specialized scientific council of the State 

institutions “F.G. Yanovsky National Institute of phthisiology and pulmonology of 

National Academy of medical sciences of Ukraine”, Kyiv, 2018. 

In the thesis the theoretical generalization is carried out and a new solution 

of actual problems of modern pulmonology is produced – on the basis of the study 

of occurrence risk, degree of severity and bronchial asthma (BA) control levels 

depending on Gln27Glu-polymorphism of the gene of β2-adrenoreceptors a higher 
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risk of the development  and a lower clinical effectiveness of the basic treatment 

are proven, the expediency of tiotropy bromide application is actualized and its 

higher efficiency is confirmed compared to formoterol of Glu27Glu-genotype 

carriers. 

Scientific data on the connection of Gln27Glu-polymorphism of the gene  

β2-adrenergic receptors with the development risk, degree of severity and control 

levels indicate that the risk of BA occurrence in Glu27Glu-genotype carriers 

increased 2.0 times compared with Gln27Gln-genotype carriers, and in Glu-allele 

carriers - 1.6 times compared with Gln-allele carriers. It is found that the patients 

with an easy course and controlled BA had the prevailed Gln27Gln-genotype, and 

the patients with a severe and uncontrolled course – Glu27Glu-genotype.  

It is found that the frequency of alleles and genotypes by Gln27Glu- polymorphism 

of the gene of β2-adrenergic receptors for the patients with BA is: Gln-allele-

71.0%, Glu-allele-29.0%, and Gln27Gln-52.3%, Gln27Glu-37.4% and Glu27Glu – 

10.3%.  

It is discovered that the distribution of Gln27Gln-, Gln27Glu-and Glu27Glu-

by Gln27Glu- polymorphism of the gene of  β2-adrenergic receptors of the patients 

with BA depending on the presence of arterial hypertension (AH) statistically does 

not differ (р = 0,69). The risk of AH development (OR = 0.8; 95% CI = 0.5-1.3; p 

= 0.33), the levels of systolic and diastolic blood pressure (AP) (р1 = 0.546 and р2 

= 0.783) do not depend on Gln27Glu-polymorphism of the gene of β2-adrenergic 

receptors. Distribution of genotypes of the patients with BA with AH depending on 

body mass index (BMI) showed that Glu27Glu-genotype was present in 81.3% of 

the patients with BA with obesity and Gln27Gln-genotype- in 83.7% of the 

patients with BA with normal body weight and 3.9 fold increase of AH risk is 

found (OR= 3.9; 95% CI = 1.3-9.7; p = 0.04) in the obese patients with BA with 

Glu27Glu -genotype, and 2.8 fold increase –in the carriers of the Glu-allele.  

Three clusters were selected: cluster A, which is characterized by allergic 

bronchial asthma that occurs at a young age, with a partially controlled course 
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against the background of usage of the low doses of inhaled corticosteroids (iCS) 

and β2-agonists of prolonged action (BAPA); cluster B – non-allergic BA, most 

women with an excess body weight, a typical beginning at a young age with an 

uncontrolled course against the background of usage of the average doses of iCS 

and BAPA; cluster C – non-allergic BA, associated with obesity, which is 

diagnosed mainly in women and has a partially controlled course. Glu27Glu-

genotype carriers (75.0%) were most often observed in the patients with BA from 

cluster B, Gln27Glu-genotype – from clusters A (42.5%) and C (38.3%) and 

Gln27Gln-genotype – from cluster A (47%). It is found that the most unfavorable 

BA course is observed in the patients in cluster B, predominated by women with an 

early onset of the disease, severe obstructive dysfunction of external respiration, 

uncontrolled course, low efficiency of basic treatment and most of which are 

Glu27Glu-genotype carriers.  

Increasing the dosage of iCS and BAPA contributed to the growth of BA 

control levels in the patients with Gln27Gln and Gln27Glu-genotypes. In 

Glu27Glu-genotype carriers, among which 80.0% are obese and have AH, and 

75.0% belongs to cluster B, a poor response to the treatment is ascertained.  

It is proved that the prescription of high doses of iGСS and BAPA in 

combination with tiotropy bromide of 18 micrograms per day for Glu27Glu-

genotype carriers by Gln27Glu-polymorphism of the gene of β2-adrenergic 

receptors is more effective for achieving the control of the disease, than raising the 

dosage of formoterol to 24 micrograms per day.  

Key words: bronchial asthma, control of the disease,  severity of the course, 

occurrence risk, phenotyping, effectiveness of the treatment, Gln27Glu- 

polymorphism of the gene of β2-adrenergic receptors, formoterol, tiotropy 

bromide.  
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 
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− β2-агоністи короткої дії 

− β2-агоністи тривалої дії 

– відношення шансів 

– діастолічний артеріальний тиск 
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− інгаляційні кортикостероїди 
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ВСТУП 

Актуальність теми. БА – одне з найбільш поширених захворювань 

людини в усіх вікових групах, тяжкі форми якого часто призводять до 

інвалідизації та зниження якості життя, що створює значну медико-соціальну 

проблему. Це типове мультифакторіальне захворювання, основою якого є 

складний характер взаємодії генетичних чинників та факторів зовнішнього 

середовища [66, 163]. Так, за оцінюваннями міжнародних експертів, на БА 

страждають не менше ніж 334 млн осіб, що становить приблизно 5 % жителів 

нашої планети. В Україні, за даними офіційної статистики, захворюваність на 

БА становить 488,8 хворих на 100 тис. дорослого населення і щорічно 

вперше діагностується приблизно у 8 тис. чоловік [3]. 

Розвиток БА асоційований із різними поліморфними варіантами генів 

кортикостероїдного, β2-адренергічного рецепторів, фактора некрозу пухлин-

α, ферментів біотрансформації ксенобіотиків і т. д. [7, 13, 28, 29, 190, 204]. 

Проте до цього часу немає чіткого уявлення про роль кожного з них, 

взаємодію поліморфних генів та участь у патогенезі захворювання. 

Особливе місце серед генів-кандидатів, що відіграють роль у розвитку 

БА, займає ген β2-адренергічних рецепторів, у кодуючій частині якого 

ідентифіковано 9 поліморфізмів, серед яких найбільш вивченим та 

поширеним є Gln27Glu-поліморфізм [14, 91, 125, 190]. Є дані щодо асоціації 

цього поліморфізму гена з розвитком [73, 182], ступенем тяжкості [51, 57, 64] 

та рівнем контролю БА [136, 162, 167].  

Усе більше уваги приділяється персоніфікованій терапії БА, що 

базується як на виділенні фенотипів захворювання, так і на застосуванні 

генетичних і фармакогенетичних маркерів. Важливим генетичним маркером 

ефективності лікування БА є поліморфізми гена β2-адренергічних рецепторів, 

які здатні змінювати функцію цих рецепторів та впливати на відповідь                 

БАТД та БАКД [18, 155, 156]. Індивідуальну варіабельність відповіді на 

БАТД та розвиток толерантності до їх бронходилатаційного ефекту багато 
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дослідників пов’язують із Gln27Glu-поліморфізмом гена β2-адренергічних 

рецепторів [159, 161], проте є й суперечливі результати окремих досліджень 

[50, 225, 226]. 

В Україні не вивчали Gln27Glu-поліморфізм гена β2-адренергічних 

рецепторів у хворих на БА, зокрема з урахуванням маси тіла та рівня 

артеріального тиску (АТ), а також зв’язок цього поліморфізму з розвитком, 

клінічним перебігом та ефективністю лікування. 

З огляду на вищезазначене актуальними на сьогодні залишаються 

питання дослідження зв’язку Gln27Glu-поліморфного варіанта гена                           

β2-адренергічних рецепторів із розвитком та клінічними особливостями 

перебігу захворювання, а також модифікація лікування для підвищення 

ефективності контролю БА з урахуванням цього поліморфізму.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження є фрагментом планової науково-дослідної роботи 

кафедри внутрішньої медицини післядипломної освіти Медичного інституту 

СумДУ «Особливості перебігу та лікування хвороб внутрішніх органів під 

впливом шкідливих факторів зовнішнього середовища та ожиріння»                        

(номер державної реєстрації 0110U004928). 

 Мета дослідження – підвищення ефективності ведення хворих на 

бронхіальну астму залежно від Gln27Glu-поліморфізму гена β2-адренергічних 

рецепторів шляхом додавання тіотропію броміду до лікування іКС та БАТД. 

Завдання дослідження: 

1. Визначити частоту Gln27Glu-поліморфізму гена β2-адренергічних 

рецепторів у хворих на бронхіальну астму та в групі контролю. 

2. Дослідити ризик розвитку бронхіальної астми залежно від                      

Gln27Glu-поліморфізму гена β2-адренергічних рецепторів. 

3. Проаналізувати ступінь тяжкості та рівень контролю бронхіальної              

астми залежно від Gln27Glu-поліморфізму гена β2-адренергічних рецепторів. 
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4. Провести фенотипування бронхіальної астми з урахуванням                 

клінічних ознак та дослідити частоту генотипів досліджуваного 

поліморфізму у виділених кластерах. 

5. З’ясувати частоту Gln27Glu-поліморфізму гена β2-адренергічних 

рецепторів у хворих на бронхіальну астму з урахуванням наявності ожиріння 

та артеріальної гіпертензії і ризик їх розвитку. 

6. Дослідити клінічну ефективність базисного лікування та                  

обґрунтувати доцільність його модифікації залежно від                                  

Gln27Glu-поліморфізму гена β2-адренергічних рецепторів у хворих на 

бронхіальну астму. 

Об’єкт дослідження: бронхіальна астма різного ступеня тяжкості та 

рівнів контролю. 

Предмет дослідження: ризик виникнення БА і супутньої патології 

(артеріальна гіпертензія та ожиріння) у хворих на БА, ступінь тяжкості, 

рівень контролю, ефективність лікування залежно від Gln27Glu-

поліморфізму гена β2-адренергічних рецепторів. 

Методи дослідження: загальноклінічні, лабораторні, інструментальні 

(комп’ютерна спірографія), антропометричні, медико-генетичні (полімеразна 

ланцюгова реакція) та статистичний аналіз (SPSS Statistics 21,0). 

База дослідження: дослідження проводили на базі Комунального 

закладу Сумської обласної ради «Сумська обласна клінічна лікарня». 

Обстежено 195 пацієнтів із бронхіальною астмою та 95 практично здорових 

осіб. 

Вивчення Gln27Glu-поліморфізму гена β2-адренергічних рецепторів 

проведено в науковій лабораторії молекулярно-генетичних досліджень 

Медичного інституту Сумського державного університету під керівництвом 

завідувача кафедри фізіології та патофізіології – професора, д-ра мед. наук 

О. В. Атамана та завідувача лабораторії – професора, д-ра мед. наук 

В. Ю. Гарбузової. 
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Наукова новизна одержаних результатів.  

Уточнено наукові дані щодо частоти алелів та генотипів за Gln27Glu-

поліморфізмом гена β2-адренергічних рецепторів. У хворих на БА частота 

Gln (С)-, Glu (G)- алелів становила 71,0 та 29,0 %, а генотипів C/С, С/G, G/G – 

52,3; 37,4 та 10,3 % відповідно. 

Доповнено наукові дані щодо зв’язку Gln27Glu-поліморфізму гена         

β2-адренергічних рецепторів із ризиком розвитку, ступенем тяжкості та 

рівнем контролю БА; в носіїв Glu27Glu-генотипу ризик виникнення БА 

збільшувався у 2,0 рази порівняно з носіями Gln27Gln-генотипу, а в носіїв 

Glu-алеля – в 1,6 рази порівняно з носіями Gln-алеля. Виявлено, що у хворих 

із легким перебігом та контрольованою БА превалював Gln27Gln-генотип, а 

у хворих із тяжким та неконтрольованим перебігом – Glu27Glu-генотип. 

Вперше за допомогою фенотипування хворих на БА за клінічними 

ознаками ідентифіковано кластери, які відрізняються за віковим дебютом, 

гендерною ознакою, тяжкістю перебігу, рівнем контролю та ефективністю 

лікування. Встановлено, що найбільш несприятливий перебіг БА 

спостерігається у хворих кластера В, серед яких переважають жінки з раннім 

початком захворювання, вираженими обструктивними порушеннями функції 

зовнішнього дихання, неконтрольованим перебігом, більшість яких є носіями 

Glu27Glu-генотипу. 

Встановлена нижча клінічна ефективність лікування іКС та БАТД у 

носіїв Glu27Glu-генотипу за рахунок нижчої відповіді на БАТД порівняно з 

носіями Gln27Gln- та Gln27Glu-генотипів за Gln27Glu-поліморфізмом гена 

β2-адренергічних рецепторів. 

Вперше доведено, що додавання тіотропію броміду до іКС та БАТД у 

носіїв Glu27Glu-генотипу за Gln27Glu-поліморфізмом гена β2-адренергічних 

рецепторів більш ефективно підвищує контроль захворювання, ніж додаткове 

призначення формотеролу. 
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Отримано нові наукові дані, що ризик розвитку АГ та рівні 

систолічного і діастолічного артеріального тиску у хворих на БА не залежить 

від Gln27Glu-поліморфізму гена β2-адренергічних рецепторів. 

Вперше встановлено підвищення у 3,9 рази ризику розвитку АГ у 

хворих на БА з ожирінням, які є носіями Glu27Glu-генотипу. 

Практичне значення одержаних результатів. Отримані дані щодо 

асоціації Glu27Glu-генотипу за Gln27Glu-поліморфізмом гена β2-

адренергічних рецепторів із неконтрольованою БА, більш тяжкими 

обструктивними порушеннями у хворих свідчать про важливість та 

доцільність визначення генотипів за цим поліморфізмом. 

Урахування клінічного фенотипування хворих на БА дозволяє 

прогнозувати низьку клінічну ефективність лікування іКС у поєднанні з 

БАТД переважно у жінок із раннім початком захворювання, найбільш 

вираженими обструктивними порушеннями функції зовнішнього дихання і 

неконтрольованим перебігом. 

У хворих на БА носіїв Glu27Glu-генотипу за Gln27Glu-поліморфізмом 

гена β2-адренергічних рецепторів із частково контрольованим та 

неконтрольованим перебігом доцільно додавати тіотропію бромід до іКС та 

БАТД. 

Для своєчасного проведення профілактичних заходів щодо виникнення 

АГ у хворих на БА з ожирінням доцільно визначати Gln27Glu-поліморфізм 

гена β2-адренергічних рецепторів, оскільки наявність Glu27Glu-генотипу 

підвищує ризик виникнення АГ у 3,9 рази. 

Практичне значення одержаних результатів підтверджене патентами 

України на корисну модель «Спосіб прогнозування неконтрольованого 

перебігу бронхіальної астми» № 119475, UA, МПК (2006.01) G 01N 33/50,      

u 2017 03564 від 25.09.2017, Бюл. № 18, «Спосіб лікування бронхіальної 

астми» № 120096, UA, МПК (2006.01) G 01N 33/50, u 2017 03578 від 

25.10.2017, Бюл. № 20. 
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Впровадження результатів роботи в практику. Результати наукових 

досліджень, викладених у дисертації, впроваджено у практичну діяльність 

закладів охорони здоров’я України: у роботу пульмонологічного відділення 

Комунального закладу Сумської обласної ради «Cумська обласна клінічна 

лікарня», відділень терапевтичного профілю Комунальних закладів 

«Чернівецька обласна клінічна лікарня», «Івано-Франківська обласна 

клінічна лікарня» та «Запорізька обласна клінічна лікарня»; а також у 

навчальний процес на кафедрах внутрішньої медицини післядипломної 

освіти та сімейної медицини Медичного інституту Сумського державного 

університету, кафедрі внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та 

алергології Харківського національного медичного університету, кафедрі 

факультетської терапії та ендокринології ДУ «Дніпропетровська медична 

академія Міністерства охорони здоров'я України», кафедрі внутрішньої 

медицини Буковинського державного медичного університету. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є особистою працею 

здобувача. Дисертант виконала інформаційно-патентний пошук, 

сформулювала мету та завдання дослідження, сформувала групи, провела 

клінічний відбір та лікування хворих, виконала клініко-діагностичні 

дослідження, первинне оброблення результатів клінічних і спеціальних 

методів дослідження. Здобувач виконала статистичне оброблення, 

узагальнення та аналіз одержаних результатів. Висновки й практичні 

рекомендації автор сформулювала разом з науковим керівником. 

 Апробація матеріалів дисертації. Результати досліджень були 

оприлюднені на ХХІІІ і ХХІV Національному конгресі захворювань органів 

дихання (м. Казань, 2013 р.; м. Москва, 2014 р.), V з’їзді фтизіатрів і 

пульмонологів (м. Київ, 2013 р.), XVIII Міжнародному медичному конгресі 

студентів та молодих вчених (м. Тернопіль, 2014 р.), Міжнародному медичному 

конгресі (м. Кошице, 2015 р.), Міжнародній науково-практичній конференції 

студентів та молодих учених «Актуальні питання клінічної та теоретичної 
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медицини» (м. Суми, 2013, 2014, 2017 рр.); Міжнародному конгресі 

Європейського респіраторного товариства (м. Лондон, 2016 р.). 

 Публікації. За результатами дисертації опубліковано 18 наукових 

праць, серед яких 7 статей (зокрема, 5 – у наукових фахових виданнях, 

рекомендованих МОН України, 2 публікації – в міжнародних виданнях), 

11 тез доповідей у матеріалах конгресів та науково-практичних конференцій. 

 Структура та обсяг дисертації. Дисертація викладена на 182 

сторінках друкованого тексту, складається з вступу, огляду літератури, 

розділу матеріалів та методів дослідження, чотирьох розділів із результатами 

власних досліджень, обговорення результатів досліджень, висновків, 

практичних рекомендацій, а також списку використаних джерел, що містить 

226 найменувань з яких 34 – вітчизняних, 192 − іноземних. Дисертація 

ілюстрована 38 таблицями, 20 рисунками. 
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РОЗДІЛ 1 

GLN27GLU-ПОЛІМОРФІЗМ ГЕНА β2-АДРЕНЕРГІЧНИХ РЕЦЕПТОРІВ: 

АСОЦІАЦІЯ З КЛІНІЧНИМИ ПРОЯВАМИ, ФЕНОТИПАМИ                                    

ТА ЕФЕКТИВНІСТЮ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ 

(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

 1.1 Gln27Glu-поліморфізм гена β2-адренергічних рецепторів у хворих 

на бронхіальну астму 

 Генетичні дослідження у хворих на БА орієнтовані на виявлення 

варіантів генів, що пов’язані з розвитком і відіграють вирішальну роль у 

патофізіології захворювання та впливають на лікування [25, 74, 197]. 

За даними деяких авторів, кількість генів-кандидатів БА становить 

1 900, і вона постійно зростає (табл. 1.1) [15, 114, 142]. Вперше про зчеплення 

ділянки хромосоми 5q з БА повідомили M. Johnson та співавтори [200]. За 

допомогою позиційного клонування виявлено 8 хромосомних локусів БА: 

5q31.1-33, 6p12-21.2, 11q12-13, 12q14-24.1, 13q12-22, 14q11-12, 16p12.1-11.2 і 

Xq28/Yq12 [29, 78].  

 Численні асоціативні дослідження засвідчують, що в патогенезі БА 

бере участь безліч функціонально взаємозв’язаних генів, фенотипічний ефект 

яких залежить від факторів навколишнього середовища [28, 29, 45, 135]. 

Істотна частина досліджень присвячена генам цитокінів, які відіграють 

вирішальну роль у розвитку алергічного запалення бронхів [79, 107, 170, 

179].  

 Розвиток БА асоційований із різними поліморфними варіантами 

генів кортикостероїдного (КС), β2-адренергічних рецепторів, 

фактора некрозу пухлин-α, ферментів біотрансформації 

ксенобіотиків та ін., що обумовлюють різні клініко-патогенетичні варіанти 

перебігу захворювання та проявляються  клініко-функціональними 
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особливостями й чутливістю до базисної терапії, включаючи β2-агоністи та 

іКС (табл. 1.2) [1, 150, 187]. 

Таблиця 1.1 

Гени, асоційовані з бронхіальною астмою 

Ген (білковий продукт) Пов’язаний фенотип Посилання 

1 2 3 

Гени цитокінів та факторів антигенного розпізнавання 

IL-1A БА Adjers et al., 2004 

IL-4 БА, загальний                 

та специфічний IgE 

Rosenwasser et al., 

1995; Sandford et al., 

2000 

 

IL-13 

 

БА, загальний IgE 
Van der Pouw Kraan, 

1999; Graves, 2000; 

He et al., 2003 

IL-17F БА Ramsey et al., 2005 

CSF2 (гранулоцитарно-

макрофагальний 

колонієстимулювальний 

фактор) 

 

БА 

 

Hoffjan et al., 2004 

TNF-α (фактор некрозу 

пухлин-α) 

БА Sandford et al., 2004 

LTA (лімфотоксин-α) БА Moffatt, Cookson, 

1997 

RANTES (хемокін) БА Nickel et al., 2000; 

Fryer et al., 2000 

MCC (хімаза опасис.клітин) Екзема, загальний IgE Tanaka et al., 1999 

CC16 (утероглобін) БА Laing, 1998 

TGF-β1 (трансформуючий 

фактор росту-β1) 

БА Hoffjan et al., 2004 

TLR4 (Toll-lіke рецептор-4) БА Fageras Bottcher 

et al., 2004 

HLA-DQ/DR, HLA-G IgE Moffatt, Cookson, 

1996; Nicolae et al.,  
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Продовження таблиці 1.1 

1 2 3 

CD14 (рецептор 

лімфоцитів) 

Загальний IgE Baldini et al., 1999 

TCR (Т-клітинні рецептори) Специфічний IgE Moffatt et al., 1998 

Гени рецепторів цитокінів та медіаторів запалення 

CCR5 (хемокіновий 

рецептор-5) 

БА Hall et al., 1999 

FCER1B (високоафінний 

рецептор до IgE) 

БА, атопія Shirakawa et al., 

1994; Hill et al., 

1996 

 

IL-4RA (α-ланцюг 

рецептора до IL-4) 

 

БА, атопія, вміст IgE 
Hershey et al., 

1997; Mitsuyasu 

et al., 1998; Rruse 

et al., 1999 

IL-13RA1 (α-ланцюг 

рецептора до IL-13) 

Загальний IgE Heinzmann et al., 

2000 

 

ADRB2  

(β2-адренорецептор) 

Відповідь на 

медикаментозну 

терапію, легенева 

функція, нічна БА, 

гормонозалежна БА 

 

Reihsaus et al., 1993; 

Gao et al., 2004 

Гени метаболізму медіаторів запалення 

SPINK5 (інгібітор 

серинових протеаз) 

БА Kabesch et al., 2004 

PAFAH БА, загальний                      

та специфічний IgE 

Kruse et al., 2000 

LTC4 БА Senak et al., 2000 

NOS1, NOS2A                      

(NO-синтетази) 

БА, загальний IgE Hoffjan et al., 2004; 

Holla et al., 2004 

Гени внутрішньоклітинних сигнальних молекул 

GATA3 (ядерний активатор 

транскрипції) 

Асоційовані з БА 

фенотипи 

 

Pykalainen, 2005 
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Продовження таблиці 1.1 

1 2 3 

STAT6 

(внутрішньоклітинний 

активатор транскрипції) 

 

БА 

 

Gao et al., 2000 

Інші гени 

SLC11A1 

(транспортер іонів 

заліза та марганцю) 

Алергія на повітряні 

полютанти в осіб, 

вакцинованих БЦЖ 

 

Alm et al., 2002 

HNMT (гістамін-                  

N-метилтрансферази) 

БА Yan et al., 2000 

GSTM1 

(глутатіон-S-трансферази μ1) 

БА, атопія Ляховія та ін., 2000 

CYP1A1  

(цитохром Р450 1А1) 

БА та її клінічні 

прояви у дітей 

Вавілін та ін., 2002 

ADAM33 БА, бронхіальна 

гіперчутливість 

Van Eerdewegh          

et al., 2002 

GSTT1  

(       (глутатіон-S-трансферази-θ1) 

БА, атопія Вавілін та ін., 2002; 

Fryer, 2000 

 

 β2-адренорецептори – це парні білкові трансмембранні рецептори, які 

складаються із 7 спіралей, що знаходяться на клітинах всього організму, 

включаючи міоцити і клітини гладкої мускулатури, та пов'язані з Gs-білком 

(стимулювальним). При активації цих рецепторів відбувається підвищення 

внутрішньоклітинної концентрації циклічного аденозинмонофосфату.              

β2-адренергічні рецептори відіграють важливу роль у контрактильності 

дихальних шляхів і є мішенню для β2-агоністів, що широко 

використовуються для бронходилатації. Проте тривале використання                    

β2-агоністів призводить до втрати контролю над БА, зниження пікової 

швидкості видиху, тривалих загострень, розвитку станів, що загрожують 

життю пацієнтів [50, 125, 132, 141, 217, 225]. 
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Таблиця 1.2  

Гени-кандидати, що контролюють розвиток БА та їх хромосомна 

локалізація (Василевський І. В., 2014) 

Ген-кандидат Хромосомна  

локалізація 

Функція 

Інтерлейкін-3 5q31-33 Фактор росту еозинофілів                 

і базофілів 

Інтерлейкін-4 5q31-33 IgE-синтез, поляризація в бік 

Тh-2, гіперпродукція 

внутрішньосудинних молекул 

клітинної адгезії-1 

Інтерлейкін-9 5q31-33 Фактор зростання опасистих 

клітин 

β2-адренорецептор 5q31-33 Ц-АМФ-залежний сигнал 

Лейкотрієн-С4-синтетаза 5q35 Синтез цистеїнілових 

лейкотрієнів 

Головний комплекс 

гістосумісності 2-го класу 

6p21.3-23 Розпізнавання антигену 

Фактор некрозу пухлини-α 6p21.3-23 Багатофункціональний цитокін 

5-Ліпоксигеназа 10q11.2 Синтез лейкотрієнів 

β-ланцюг високоафінного                 

IgE-рецептора 

11q13 Регуляція IgE-ефектів 

 

СС16 (СС10, утероглобін) 11q12-13 Протизапальний білок легень 

NO-синтаза-1 12q24.3 Регулятор синтезу оксиду 

азоту 

 

Найбільш імовірним поясненням побічних ефектів від регулярного 

вживання β2-агоністів є десенситизація β2-адренергічних рецепторів − 
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особливість багатьох мембран-асоційованих рецепторів [35]. Механізм 

полягає в тому, що фермент кіназа здійснює фосфорилювання                               

β2-адренергічних рецепторів у разі, якщо той тривалий час перебуває в 

комплексі з адреналіном, потім до фосфорильованого рецептора 

приєднується β-арестин (він не дає можливості зв’язуватися з G-білком цього 

рецептора і передавати сигнал до аденілатциклази), активується процес 

ендоцитозу (рецептори вилучаються з плазматичної мембрани, де й 

відбувається його дефосфорилювання, потім він повертається назад, а                    

β-арестин зв’язується з наступними молекулами фосфорильованими                    

β2-адренергічними рецепторами) [186]. 

Кількість рецепторів, що знаходяться на поверхні клітини, залежить від 

балансу між формуванням нових рецепторів унаслідок підвищення 

активності гена β2-адренергічних рецепторів. Тривала стимуляція рецептора 

призводить до зниження активності за рахунок фосфорилювання рецептора                                       

β-адренергічною рецепторною кіназою. Згодом рецептор може бути як 

повернутий на поверхню клітини, так і зруйнований спеціальними 

протеосомами. Інтерналізація рецептора найбільш добре вивчена з позиції 

формування ендосоми. Цей процес проходить декілька стадій, що 

передбачають: переміщення рецептора, який може бути зв’язаний з 

агоністом, інтерналізацію рецепторів з утворенням ранньої ендосоми 

(рецептосоми) та внутрішньоклітинне сортування ендосом для подальшого 

рециклу або їх деградації після злиття ендосоми з лізосомою. 

Тимчасові варіації кількості рецепторів, доступних для зв’язування 

ліганда, є результатом переміщення рецепторів та їх синтезу. Сигнальна 

послідовність білка визначає його впізнавання і транспортування до апарату 

Гольджі, де білок піддається глікозилювання. Крім впливу агоністів, 

відзначено, що експресія β2-адренергічних рецепторів також може 

регулюватися впливом як про-, так і протизапальних медіаторів [176]. 



27 

 

 

 
 

Як симпатична, так і парасимпатична система впливає на органи й 

тканини, а також вони тісно взаємодіють. Парасимпатична система 

підтримує гладку мускулатуру бронхів у фізіологічному тонусі й регулює 

активність бронхіальних залоз, що продукують слиз. М-холінорецептори 

належать до групи рецепторів, з’єднаних з G-білком. У регуляції тонусу 

бронхів беруть участь три типи: М1-холінорецептори (локалізовані в 

парасимпатичних гангліях ЦНС, альвеолярній стінці); М2-холінорецептори 

(серце); М3-холінорецептори (розміщені безпосередньо в гладких м’язах 

бронхів та екзокринних залозах). М1-, М3-холінорецептори з’єднані з                       

Gs-білком, М2 – з Gi-білком. Через М1- і М3-холінорецептори реалізується 

бронхоконстрикторний ефект парасимпатичної нервової системи.                        

М2-холінорецептори є ауторецепторами, а їх активація за механізмом 

зворотного зв’язку призводить до гальмування виділення ацетилхоліну з 

холінергічних волокон, обмежуючи бронхоконстрикторний ефект 

парасимпатичної стимуляції. У пацієнтів, які страждають на БА, 

відзначається дисфункція М2-холінорецепторів, що пов’язують із можливим 

впливом вірусних інфекцій, еозинофільних білків та окиснювачів. З іншого 

боку, при БА підвищується активність симпатичної нервової системи. 

Стимуляція немієлінізованих волокон (аферентні волокна типу С, розміщені 

в ділянці бронхів та альвеол) призводить до виділення вільних 

нейропептидів, зокрема речовини Р, що спричиняє збільшення секреції слизу 

та набряк слизової бронхів. Адренорецептори та холінорецептори не лише 

належать до однієї групи рецепторів, пов’язаних із G-білком, вони мають 

спільну первинну структуру, подібний розподіл в органах:                                      

М-холінорецептори переважно розміщені у великих і середніх бронхах,                     

β-адренорецептори – в дрібних. Тонус дихальних шляхів підтримується при 

дії ацетилхоліну на М3-холінорецептори. М2-холінорецептори можуть 

сприяти скороченню гладкої мускулатури, обмежуючи адренергічне 

розслаблення, інгібуючи активізовані β2-адренорецептори, незважаючи на 



28 

 

 

 
 

зменшення виділеного ацетилхоліну. β-адренорецептори, що знаходяться на 

пресинаптичній мембрані, антагоністично впливають на виділення 

ацетилхоліну, а активація постсинаптичних мембран призводить до 

бронходилатації. Таким чином, активація парасимпатичної нервової системи 

спричиняє виділення ацетилхоліну в синапс, що діє на постсинаптичні М1- і 

М3-холінорецептори, що призводить до розвитку бронхоконстрикції. Отже, 

досягти бронходилатації можна двома шляхами: стимуляцією                                 

β2-адренорецепторів та блокуванням М1- та М3-рецепторів [200]. 

Відомо, що в пацієнтів із неконтрольованою БА в результаті тривалого 

перебігу захворювання з часом розвиваються органічні зміни в стінці 

бронхів, приєднується необоротна обструкція, посилюється вплив 

парасимпатичної вегетативної нервової системи. Тим самим зворотна 

бронхіальна обструкція при БА, викликана констрикцією великих та середніх 

бронхів і гіперсекрецією слизу, може бути ефективно усунена та 

попереджена за рахунок призначення антихолінергічних препаратів, що є 

конкурентними антагоністами ацетилхоліну. Найбільш відомим 

холінолітиком тривалої дії, застосовуваним при бронхообструктивній 

патології, є тіотропію бромід. Цей препарат є високоселективним щодо М1- 

та особливо М3-рецепторів, що забезпечує більшу ефективність та кращий 

профіль безпеки [201]. 

Ген β2-адренергічних рецепторів був клонований уперше в 1987 році 

Kobilka та співавторами. Він не містить інтронів ні в кодуючій його частині, 

ні в нетрансльованих послідовностях. Ген β2-адренергічних рецепторів кодує 

амінокислотну послідовність із 413 амінокислотних залишків (рис. 1.1). 

Поліпептидний ланцюжок під час процесингу перетворюється на білок, що 

складається із 7 кластерів гідрофобних амінокислот, це дозволяє віднести 

його до окремого суперсімейства рецепторів, зчеплених із G-білками. 

Амінокислоти з гідрофобним ядром, що відіграють важливу роль у 
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зв’язуванні з лігандом, розміщені в третьому, четвертому і п’ятому 

трансмембранних доменах [190].  

 

Рис. 1.1. Поліморфізми гена β2-адренергічних рецепторів                  

(Arg16Gly і Gln27Glu локалізуються +47 і +79) 

Останніми роками велику увагу приділяють генетичному поліморфізму       

β2-адренергічних рецепторів. Заміна їх амінокислотної послідовності 

спричиняє зміну функціональних властивостей рецепторів. Ідентифікували 9 

поліморфізмів у кодуючій частині гена β2-адренергічних рецепторів. Було 

показано, що один із цих поліморфізмів, Val34Met, не впливає на 

функціональні особливості рецептора, тому подальші дослідження 

зосередили на трьох замінах – Arg16Gly, Gln27Glu, Thr164Ile. Найбільш 

вивченим та поширеним є поліморфізм з амінокислотною заміною Gln27Glu, 

яка спричиняє зниження кількості рецепторів на поверхні бронхів після 

взаємодії з β2-агоністами та сприяє розвитку бронхіальної гіперреактивності 

[14, 83, 91, 125, 190]. 
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Функціонування β2-адренергічних рецепторів багато в чому залежить 

від цілісності структури її амінокислотної послідовності. Мутації гена                 

β2-адренергічних рецепторів, що призводять до зміни амінокислотної 

послідовності білка, можуть спричиняти значні конформаційні та структурні 

зміни, які порушують функціонування рецептора і прискорюють агоніст-

залежну деградацію β2-адренергічних рецепторів [18, 29, 100, 185]. 

 У таблиці 1.3 наведена частота генотипів алелів                              

Gln27Glu-поліморфізму гена β2-адренергічних рецепторів в азіатській 

популяції, у таблиці 1.4 – європейській, а 1.5 – Південної Америки. 

Дослідження частоти генотипів за Gln27Glu-поліморфізмом гена                  

β2-адренергічних рецепторів у Бразилії показало, що Gln27Gln-генотип у 

хворих на БА та в групі контролю спостерігався у 29 та 46,6 %,                  

Gln27Glu-генотип – у 7,8 та 41 %, а Glu27Glu-генотип – у 63,2 та 12,4 % 

(р < 0,05) [67]. Тобто носії Glu27Glu-генотипу за Gln27Glu-поліморфізмом 

гена β2-адренергічних рецепторів частіше траплялися у хворих на БА 

порівняно з контролем (р < 0,05). 

Хаїтов Н. М. та співавт. (2006), проаналізувавши частоту алелів за 

Gln27Glu-поліморфізмом гена β2-адренергічних рецепторів в узбецькій 

популяції, встановили, що частота Gln27-алеля в групі контролю та у хворих 

на БА становила 70,3 та 76,7 %, а Glu27-алеля – 29,7 та 23,3 % (χ2 = 66,15; 

р < 0,001). Gln27Gln-генотип у групі контролю спостерігався у 44,6 %, 

Gln27Glu – у 51 %, а Glu27Glu – у 4,4 %; у хворих на БА – у 56,7; 40 та 3,3 % 

відповідно (χ2 = 40,2; р < 0,001) [103]. Таким чином, серед хворих на БА 

узбецької національності була вища частота Gln27-алеля та                        

Glu27Glu-генотипу за Gln27Glu-поліморфізмом гена β2-адренергічних 

рецепторів порівняно з контролем. 
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Таблиця 1.3  

Частота генотипів за Gln27Glu-поліморфізмом гена β2-адренергічних 

рецепторів в азіатській популяції (Xiaobo Lіu, 2010 із доповненнями) 

Дослідник Хворі на БА Контроль р 

CC CG GG CC CG GG 

Cui L. Y., 2007 52 11 9 52 4 4 0,0001 

Ye W. X., 2011 10 17 4 14 19 4 0,511 

Zhang X. Y., 

2008 

54 119 44 8 24 18 1,000 

Wang W., 2004 73 33 17 52 27 10 0,038 

Feng D. X., 

2004 

25 39 10 15 20 4 0,475 

Xie Y., 2008 49 5 3 51 4 7 0,000 

Xing J., 2001 35 58 7 23 74 3 0,000 

    Dai L. M., 

2002 

71 13 3 76 14 4 0,007 

Liao W., 2001 26 20 4 52 36 12 0,153 

Tuerxun K., 

2007 

44 29 3 52 34 3 0,363 

Birbian N., 

2012 

224 146 40 203 168 43 0,350 

Fu W. P., 2011 179 38 21 209 37 19 0,000 

Qui Y. Y., 2010 166 32 3 226 45 5 0,129 

   Gao J. M., 

2004 

46 76 3 82 39 56 0,000 

   Gao G. K., 

2000 

20 32 6 32 49 8 0,077 

 Wang Z., 2001 108 19 1 113 22 1 0,950 

   Chiang C. H., 

2012 

400 66 10 85 26 1 0,517 

    Chan I. H., 

2008 

232 43 19 133 19 21 0,000 

   Kotani Y., 

1999 

94 23 0 89 14 0 0,459 

      Leung T. F., 

2002 

64 12 0 55 15 0 0,315 

     Shachor J., 

2003 

33 27 4 53 49 9 0,617 

 

 

 



32 

 

 

 
 

Таблиця 1.4 

Частота генотипів за Gln27Glu-поліморфізмом гена β2-адренергічних 

рецепторів в європейській популяції (Xiaobo Lіu, 2010 із доповненнями) 

Дослідник Хворі на БА Контроль р 

CC CG GG CC CG GG 

Szczepan A., 

2009 

31 58 24 39 48 36 0,120 

        Llanes E., 2009 49 40 18 24 22 4 0,736 

      Tsai H. J., 2005 27 39 14 30 20 14 0,008 

        Reihsaus E., 1993 13 26 12 17 23 16 0,182 

    Binaei S., 2003 23 12 2 107 36 12 0,001 

        Dewar J. C., 1998 33 51 35 134 271 106 0,149 

        Hakonar H., 2001   92 173 59 48 112 39 0,071 

 

 

Таблиця 1.5  

Частота генотипів за Gln27Glu-поліморфізмом гена             

 β2-адренергічних рецепторів у південноамериканській популяції           

(Xiaobo Lіu, 2010 із доповненнями) 

Дослідник Хворі на БА Контроль р 

CC CG GG CC CG GG 

      Isara C., 2012 76 29 4 103 29 5 0,120 

       Santillan A., 2003 241 53 9 385 202 17 0,117 

Larocca N., 2012 37 57 11 30 60 10 0,012 

 

У дослідженні Limsuwan T. et al. (2010) встановлено, що 

Arg19/Arg16/Gln27-гаплотип був частішим серед хворих на БА, ніж у групі 

контролю [162], а в дослідженні Fu W. P. et al. (2011) не виявлено істотних 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Limsuwan%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21038778
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fu%20WP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21801278


33 

 

 

 
 

відмінностей у частоті генотипів та алелів для Arg19/Arg16/Gln27-

поліморфізмів гена β2-адренергічних рецепторів [40]. 

Zimiani de Paiva А. С. et al. (2014) довели, що Gln27Glu-поліморфізм 

гена β2-адренергічних рецепторів пов’язаний із ризиком розвитку БА, 

оскільки Glu27Glu-генотип збільшував ризик виникнення захворювання 

(ВШ = 2,12; 95 % ДІ = 1,22–3,71; р < 0,05) [64]. Доведено також, що носії 

Gly16Gln27-гаплотипу мають нижчий ризик виникнення БА (ВШ = 0,65;                  

95 % ДІ = 0,41–1,02; p = 0,049) [167]. 

У дослідженнях Liang S. Q. et al. (2014) встановлено асоціацію   

Gln27Glu-поліморфізму гена β2-адренергічних рецепторів із ризиком 

виникнення БА в населення  Південної Америки (ВШ = 1,75; 95 % ДІ = 1,17–

2,69; р < 0,05) [207]. Носії Glu27Glu-генотипу мали в 1,75 рази вищий ризик 

виникнення БА, ніж носії Gln27Glu-генотипу за Gln27Glu-поліморфізмом 

гена β2-адренергічних рецепторів. На відміну від одержаних результатів у 

дослідженнях Hopes Е. еt al. (1998) у хворих на БА з Шотландії було 

виявлено, що Gln27Glu-генотип Gln27Glu-поліморфізму гена                              

β2-адренергічних рецепторів імовірно знижував ризик розвитку БА                    

(ВШ = 0,73; 95 % ДІ = 0,58–0,87; р < 0,05) [56]. Zhong L. et al. (2011) не 

виявили істотних відмінностей щодо частоти генотипів та алелів для трьох 

Arg19/Arg16/Gln27-поліморфізмів гена β2-адренергічних рецепторів між 

хворими на БА та групою практично здорових осіб [168]. 

Зважаючи на суперечливі дані щодо частоти генотипів та ризику 

розвитку БА в різних популяціях залежно від Gln27Glu-поліморфізму гена     

β2-адренергічних рецепторів, ця проблема залишається актуальною                    

і становить інтерес для подальших наукових досліджень. 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=de%20Paiva%20AC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24499171
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Liang%20SQ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25111792
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1.2 Зв’язок Gln27Glu-поліморфізму гена β2-адренорецепторів                            

із ступенем тяжкості та рівнем контролю бронхіальної астми 

У літературі надається велике значення зв’язку поліморфних варіантів 

rs1042714 (Gln27Glu) гена β2-адренергічних рецепторів із ступенем тяжкості 

та рівнем контролю БА. Отримані результати мають суперечливий характер: 

деякі клінічні дослідження підтверджують асоціацію зазначеного 

поліморфізму зі ступенем тяжкості та рівнем контролю БА [48, 57, 64, 103, 

220], інші – заперечують наявність цього зв'язку [42, 43, 51].  

У російській популяції частота Gln27Glu-генотипу (37,0 %) за 

Gln27Glu-поліморфізмом гена β2-адренергічних рецепторів у хворих із 

тяжким перебігом БА була нижчою порівняно з такою у хворих із перебігом 

середньої тяжкості та легким перебігом. Glu27Glu-генотип за                     

Gln27Glu-поліморфізмом гена β2-адренергічних рецепторів спостерігався у 

20,8 % групи контролю та в 22,2 % хворих на БА з тяжким перебігом 

(р = 0,047). Частота Gln-алеля за Gln27Glu-поліморфізмом гена                         

β2-адренергічних рецепторів була вищою у хворих із легким перебігом БА, 

ніж у групі контролю (0,750 та 0,547; р = 0,049) [103]. Отримані дані 

збігаються з результатами досліджень в європейській популяції, де була 

виявлена асоціація поліморфних варіантів Gln27Glu-гена ADRB2 із тяжкістю 

перебігу БА [37, 58, 66]. Glu27Glu-генотип за Gln27Glu-поліморфізмом гена 

β2-адренергічних рецепторів частіше спостерігався у пацієнтів із 

терапієрезистентною БА (26,2 %) порівняно з БА, чутливою до терапії 

(9,6 %) [48]. 

D’Amato М. і співавт. (1998) провели популяційне дослідження на 

великій етнічній гомогенній вибірці з використанням метахолінового тесту і 

визначення Gln27Glu-поліморфізму гена β2-адренергічних рецепторів, яке 

показало асоціацію Gln27Glu-поліморфізму з бронхіальною 

гіперреактивністю [57]. Це дослідження дозволяє зробити висновок про те, 
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що Gln27Glu-поліморфізм гена β2-адренергічних рецепторів впливає на 

патогенез БА. 

Paiva A. C. Z et al. (2014) встановили, що Gln27Glu-поліморфізм гена        

β2-адренергічних рецепторів був пов’язаний із наявністю БА та її тяжкістю 

[64], а дослідження Marson F. A. et al. (2014) довели, що Glu27Glu-генотип за 

Gln27Glu-поліморфізмом гена ADRB2 асоційований із БА тяжкого ступеня 

[67].  

 Згідно з даними Santillan A. A. et al. (2003) Glu27Glu-генотип за 

Gln27Glu-поліморфізмом гена β2-адренергічних рецепторів не асоційований 

із БА середньої тяжкості, але наявність глутаміну в 27-й позиції посилює 

бронхіальну гіперреактивність [51]. 

Останніми роками спостерігається зниження контролю БА, 

незважаючи на проведення численних клінічних досліджень для 

вдосконалення терапевтичного підходу до лікування БА. Наприклад, у 

Європі з 2006 до 2010 р. відзначено зниження контролю БА на 16 %, а в 

Російській Федерації з 2010 до 2013 р. – на 23,0 % [174]. Мета GINA полягає 

в забезпеченні повного контролю БА, підвищенні якості життя пацієнтів та 

абсолютної їх адаптації в соціумі за рахунок індивідуального підбору 

лікування з мінімальною побічною дією [106]. 

Досягнення повного контролю БА на сьогодні є основною метою 

лікування. Так, за даними GINA (2016), приблизно у 25,0 % пацієнтів із БА 

перебіг залишається неконтрольованим [106].  

Існує цілий ряд факторів, унаслідок яких контроль над БА залишається 

недосяжним для значної кількості пацієнтів: низький комплайнс лікування, 

неправильне технічне використання інгаляторів та розвиток резистентності 

до базисної терапії іКС, БАКД, БАТД, антагоністами лейкотрієнових 

рецепторів. Ці зміни можуть відбуватися за рахунок зниженої експресії 

відповідних рецепторів унаслідок того чи іншого генетичного поліморфізму 

[116, 198, 218]. Згідно з літературними даними Gln27Glu-поліморфізм гена 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Marson%20FA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24499171
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β2-адренергічних рецепторів спричиняє зниження кількості рецепторів на 

поверхні клітин бронхів після взаємодії з β2-агоністами та сприяє розвитку 

бронхіальної гіперреактивності [84, 88, 121, 130]. 

Однією з причин неконтрольованого перебігу БА є                             

Gln27Glu-поліморфізм гена β2-адренергічних рецепторів  [2, 34, 163, 171]. 

Відомо, що Gln27Glu-поліморфізм гена β2-адренергічних рецепторів 

пов’язаний зі зміною показників функції зовнішнього дихання, зокрема 

хворі-носії Glu27Glu-генотипу мали нижчі показники ОФВ1 порівняно з 

носіями Gln27Glu-генотипу за Gln27Glu-поліморфізмом гена                                   

β2-адренергічних рецепторів [167]. Доведено також, що Gly16Gln27-гаплотип 

був пов’язаний із вищими показниками ОФВ1, а Аrg16Glu27-гаплотип – із 

нижчими показниками ОФВ1 (ВШ = 0,86; 95 % ДІ = 0,69–1,07; p = 0,163) [64, 

94, 189, 223]. 

Асоціацію 27Gln-алеля за Gln27Glu-поліморфізмом гена                                

β2-адренергічних рецепторів із вищими показниками ОФВ1 та меншою 

кількістю госпіталізацій у таїландській популяції встановлено у 

дослідженнях Limsuwan T. et al. (2010) [162]. Contopoulos-Ioannidis D. G. et al. 

(2005) довели, що частота нападів утрудненого дихання при БА вища у носіїв 

Glu27Glu-генотипу порівняно з Gln27Glu-генотипом за                              

Gln27Glu-поліморфізмом гена β2-адренергічних рецепторів [136]. 

Проте в окремих дослідженнях не виявлено зв’язку бронхіальної 

гіперреактивності, тяжкості перебігу захворювання, функції зовнішнього 

дихання, рівня контролю із Gln27Glu-поліморфізмом гена β2-адренергічних 

рецепторів [95, 124, 178]. 

Таким чином, згідно із сучасними поглядами внесок генетичної 

детермінації в розвиток та перебіг бронхіальної астми досягає 40–60 % від 

усіх чинників ризику, а розроблення та впровадження в клінічну практику 

стандартів діагностики й лікування з урахуванням генетичних поліморфізмів 

є одними з пріоритетних завдань. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Contopoulos-Ioannidis%20DG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15867853
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В Україні на цей час таких досліджень не проводили, тому актуальним 

є дослідження зв’язку (rs1042714) Gln27Glu-поліморфізму гена                         

β2-адренергічних рецепторів із рівнем контролю та тяжкістю перебігу БА. 

 

 1.3 Фенотипи бронхіальної астми 

Вивчення генетичних основ БА є актуальним завданням, оскільки поки 

що важко уявити всю картину взаємодії спадкових і середовищних факторів 

у реалізації такого складного патологічного фенотипу. Необхідні, по-перше, 

одночасний аналіз популяційної специфіки і патогенетичної значущості груп 

спадкових факторів; по-друге, виявлення комплексів генів та їх ефектів для 

патологічних фенотипів і факторів ризику захворювань з 

урахуванням расової та етнічної належності індивідів. Можливо, це 

дозволить вирішити складне завдання встановлення генетичної основи БА. 

Останніми роками концепція неоднорідності БА обговорюється 

активно та має більш чіткі характеристики завдяки використанню нових 

статистичних і математичних методів для фено/ендотипування (факторний, 

кластерний аналізи). Фенотип переважно визначається за допомогою 

клінічно-досліджуваних характеристик із взаємодією генів пацієнта, а 

ендотипи БА можуть бути потенційно визначені як кластери клінічних ознак 

у поєднанні з фізіологією, імунологією, патологією, фармакогенетикою, 

відповіддю на лікування та прогнозом захворювання [8, 11, 19, 22]. 

Сучасне ведення хворих на БА вимагає глибокого аналізу факторів, що 

відповідають за прогресування захворювання і розвиток загострень, а також 

розроблення цільової терапії з урахуванням клінічних і біологічних 

фенотипів хвороби. Фенотип − видимі характеристики організму, обумовлені 

взаємодією його генетичної складової і факторів зовнішнього середовища. 

Термін «фенотип», а також такі терміни, як «ген», «генотип», були 

запропоновані одним із засновників сучасної генетики, датським біологом 

В. Іогансеном у 1909 р. [11, 19, 75, 76]. 
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Незважаючи на очевидний прогрес у терапії БА за останні роки, вона, 

як і раніше, залишається причиною інвалідизації пацієнтів. Крім того, більше 

ніж у половини хворих на БА, які одержують лікування, відсутній контроль 

над захворюванням, а отже, є високий ризик розвитку загострень [136, 180, 

184].  

Таким чином, першими клінічними ознаками, за якими проводиться 

фенотипування БА, є вік пацієнта та час виникнення хвороби. За ними 

виділяють БА, що виникла в дитинстві, та БА, яка розвинулася в дорослому 

віці [65, 139, 181]. У фенотипі БА, що розвинулася в дорослому віці, 

визначають два кластери: ранню появу симптомів захворювання та пізню 

(запальну) форму [177]. Останнім часом з’явилися спроби виділити БА, що 

вперше діагностована в осіб старшого віку [180]. Крім того, з клінічних ознак 

для фенотипування використовують також стать хворих, тривалість хвороби 

та наявність ожиріння. Встановлено, що контроль БА є гіршим у хворих з 

ожирінням [63, 143, 144, 145, 149, 205]. Запальні характеристики та 

особливості дихальної функції свідчать, що БА з ожирінням являє собою 

окремий фенотип. Основою запалення при БА є підвищена активність 

еозинофілів, опасистих клітин, макрофагів, епітеліальних клітин із 

подальшим синтезом цитокінів і різних медіаторів запалення, що сприяють 

хронізації хвороби [75]. Якщо в дітей виявляють частіше фенотип 

еозинофільного запалення, то в дорослих – нейтрофільного [221]. Ще однією 

ознакою, яку використовують для фенотипування, є відповідь на лікування, 

вона враховує нормалізацію функції зовнішнього дихання. Передусім 

виділяють БА, що тяжко лікується (тяжку, або рефрактерну, БА), вона 

спостерігається у 5–10 % хворих, симптоми її погано піддаються контролю 

високими дозами іКС та БАТД [65, 75, 76, 136, 177].  

Однак традиційний підхід до визначення фенотипу БА за допомогою 

класифікації на підставі клінічних, функціональних, запальних, етіологічних 

параметрів дозволяє врахувати лише один параметр, що призводить до 
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однобічної характеристики і відповідно – до формування безлічі фенотипів, 

які незрозуміло як співвідносяться один з одним. Останнім часом виник 

інший підхід до виділення фенотипів БА із застосуванням кластерного 

аналізу. У двох перших і найбільш відомих дослідженнях фенотипів БА за 

допомогою кластерного аналізу були виявлені 5 подібних кластерів 

захворювання серед дорослих пацієнтів [74, 88]. В обох дослідженнях (перше 

виконане у Великобританії, друге − в США) були виділені три кластери 

алергічної БА з дебютом у дитячому віці, два з яких характеризуються 

легким або середньотяжким перебігом і сприятливими наслідками та один – 

із тяжким перебігом. Подібним виявився й фенотип БА, що поєднується з 

ожирінням, який представлений переважно жінками з пізнім дебютом БА. 

Більше загальних характеристик, ніж відмінностей, виявилося і в фенотипі 

тяжкої БА з пізнім дебютом і вираженим порушенням ФЗД. Нещодавно було 

виконане аналогічне дослідження в Кореї, що включало дві великі вибірки 

хворих на БА [89]. У цьому дослідженні було ідентифіковано 4 кластери БА. 

Кластер А − пацієнти з БА, які палять; кластер В − пацієнти, в яких 

відзначався найнижчий показник ОФВ1, у багатьох із них була атопія; 

кластер С − хворі з ранньою атопічною БА; кластер D − хворі з найбільш 

високими показниками ОФВ1 та середнім віком дебюту БА – 50 років. 

Кластери БА, виділені корейськими дослідниками, дещо відрізняються від 

кластерів, які ідентифікували в описаних вище англійських та американських 

дослідженнях. Зазначені відмінності цілком закономірні: корейське 

дослідження було виконане на азіатській популяції хворих БА, крім того, 

враховували інші характеристики, найбільш значущі в даній країні. За основу 

кластерного аналізу були взяті ОФВ1, ІМТ, вік дебюту БА, атопічний статус, 

статус паління. Результати попередніх досліджень, проведених у США та 

Європі, свідчать про те, що поширеність паління серед осіб, які страждають 

на БА, не відрізняється від такої в загальній популяції і становить від 25 до 

35 % [54]. За останні роки частота паління серед хворих БА знизилася, 
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особливо у США, але ця тенденція слабовиражена в нашій країні, тому 

фенотип БА курця, як і раніше, актуальний для клінічної практики [19]. 

Agache I. et al. (2012) у своїй праці демонструють алгоритм аналізу 

клінічних та патогенетичних характеристик різних фенотипів БА. До 

клінічних характеристик автор відносить вік, стать, расову належність, 

ранній або пізній початок БА, окремо виділяє клінічні варіанти, такі як 

передменструальна БА, БА у курців, БА фізичного напруження та 

професійна БА. Асоціація з коморбідною патологією також впливає на 

формування фенотипу БА, а саме: наявність атопії, непереносність аспірину, 

патології верхніх дихальних шляхів (риніт, синусит), гастроезофагеальна 

рефлюксна хвороба, ожиріння. Патофізіологічні зміни характеризують: по-

перше, тип запалення (еозинофільне, нейтрофільне, змішане), і по-друге, 

механізми, що визначають ремоделювання дихальних шляхів (потовщення 

базальної мембрани, в’язкість мокротиння, порушення еластичності стінок 

бронхів). Перелічені вище ознаки визначають фізіологічні аспекти 

порушення функції зовнішнього дихання (низькі значення ОФВ1, обструкцію 

дрібних і великих бронхів, колапс бронхів і т. д.). Важливим моментом 

верифікації варіантів БА є аналіз відповіді на проведену терапію іКС або 

пероральними КС, комбінованими препаратами, антилейкотрієновими 

препаратами, антиIgЕ-терапію. Вже за переліченими факторами можна 

зробити висновок, що в кожного хворого на БА перебіг хвороби 

індивідуальний й для підвищення ефективності лікування необхідно 

враховувати ці особливості у виборі методу терапії. Актуальним моментом 

праці Agache I. є висновок про те, що фенотипи БА визначаються різними 

патогенетичними механізмами та мають відмінності один щодо одного [134].  

Moore W. C.  et al. (2013) у своїх дослідженнях виділили 5 кластерів 

(фенотипів) БА, що відрізняються за клінічними проявами, показниками 

ФЗД, наявністю і/або відсутністю атопії та ефективністю до проведеної 

терапії. Кластерний аналіз був проведений на 726 пацієнтах із БА; 80 % 
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пацієнтів, хворих на БА, мали тяжкий перебіг. У результаті комплексного 

оцінювання клініко-функціональних чинників автори виділили атопічну БА 

легкого перебігу, атопічну БА середньої тяжкості, неатопічну БА з пізнім 

розвитком, атопічну БА тяжкого перебігу і тяжку БА з фіксованою 

обструкцією. Останній, п’ятий, кластер (фенотип) БА характеризувався 

низьким рівнем загального IgЕ в сироватці крові, високою лабільністю 

бронхів за даними тесту з метахоліном, переважанням нейтрофілів над 

еозинофілами в мокротинні. Порівняно з іншими кластерами пацієнти цього 

фенотипу отримували високі дози стероїдів, 47 % пацієнтів одержували КС 

перорально. У всіх пацієнтів відзначено неконтрольований перебіг БА. 

Важливим фактом є переважання супутньої патології: пневмонії – у 58,0 %, 

синуситів – у 53,0 %, та гастроезофагеальної рефлюксної хвороби – у 39,0 % 

пацієнтів цього кластера (р < 0,05). Автор підкреслює, що БА є синдромом із 

різноманітними клінічними варіантами, що необхідно враховувати під час 

проведення лікування [74]. 

Уперше в GINA 2014 р. наводяться фенотипи БА, які досить легко 

можуть бути ідентифіковані, а саме алергічна БА, що часто починається в 

дитинстві та пов’язана з наявністю алергічних захворювань (атопічний 

дерматит, алергічний риніт, харчова або медикаментозна алергія) в анамнезі 

або в родичів. У пацієнтів із цим фенотипом БА під час дослідження 

індукованого мокротиння до лікування часто виявляється еозинофільне 

запалення дихальних шляхів. У хворих із фенотипом алергічної БА зазвичай 

спостерігається хороша відповідь на терапію іКС; неалергічної БА − 

запалення дихальних шляхів у пацієнтів із цим фенотипом може бути 

нейтрофільним, еозинофільним або малогранулоцитарним. У таких пацієнтів 

часто відзначається не дуже добра відповідь на іКС. Наступний фенотип − це 

БА з пізнім дебютом, особливо у жінок. У таких хворих алергія частіше 

відсутня, їм потрібні більш високі дози іКС або вони є відносно 

рефрактерними до терапії КС. БА з фіксованою обструкцією дихальних 
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шляхів − у пацієнтів із тривалим анамнезом БА може виникати фіксована 

обструкція дихальних шляхів, що, очевидно, формується внаслідок 

ремоделювання бронхіальної стінки. БА у хворих з ожирінням − у деяких 

пацієнтів з ожирінням є виражені респіраторні симптоми та незначне 

еозинофільне запалення [106]. 

На розвиток БА впливають причинні та генетичні фактори. Генетичний 

фактор визначає національні, конституціональні особливості, статеву 

належність, фізіологічні особливості дихальних шляхів, особливості 

формування імунної відповіді на дію алергену. Екзогенні фактори сприяють 

реалізації генетичної схильності до розвитку БА. Тому визначення фенотипів 

БА за допомогою кластерного аналізу на основі клінічних та генетичних 

ознак в українській популяції є доцільним та актуальним.  

 

1.4 Асоціація Gln27Glu-поліморфізму гена β2-адренергічних рецепторів 

із супровідною патологією 

 Поліморбідність є однією з особливостей сучасної клініки внутрішніх 

хвороб, а артеріальна гіпертензія (АГ) та БА залишаються дуже поширеними 

захворюваннями серед дорослого населення розвинених країн. За даними 

різних дослідників, приблизно у 30 % хворих на БА діагностується супутня 

АГ. Відомо, що поєднання декількох захворювань призводить до погіршення 

стану пацієнта, що істотно змінює клінічну картину [40, 123, 169, 175, 176, 

224]. Причому в багатьох хворих на БА саме патологія серцево-судинної 

системи значною мірою визначає прогноз життя та працездатності [62]. 

Пацієнти з БА, надлишковою масою тіла, тяжким перебігом захворювання 

та/або недостатнім рівнем контролю БА можуть формувати групу ризику за 

розвитком АГ [96]. БА в поєднанні з АГ має свої особливості, зумовлені 

взаємним впливом цих патологічних станів на системну та центральну 

гемодинаміку, а також − спільні генетичні чинники, пов’язані з множинністю 

ефектів генів (генетичним плейоморфізмом) (табл. 1.6). Саме з цієї причини 
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гени, пов’язані з одним захворюванням, можуть також спонукати до 

виникнення іншого захворювання [81, 114, 128, 197, 212, 213, 222].  

 

Таблиця 1.6  

Частота та ефекти генів β2-адренергічних рецепторів 

(Леванов А. Н., 2009 із доповненням) 

Ген Частота  Ефект 

Arg16Gly 0,51–0,66*, 

0,51**, 

0,41*** [172] 

Gly16 повʼязаний із підвищенням АТ*, 

Gly16 повʼязаний з АГ***, 

не повʼязаний з АГ* 

Gln27Glu 0,35*, 

0,21**, 

0,07***[172] 

Glu27 не повʼязаний з АГ*, 

Glu27 повʼязаний з АГ*, 

Glu27 повʼязаний з ожирінням 

Trp164ILe 0,05* [160] Ile164 повʼязаний зі зменшенням 

виживаності при СН та толерантності                

до фізичних навантажень, різким 

підвищенням ЧСС та зменшенням 

тривалості систоли, індукованої 

тербуталіном 

Примітки: 

1. *Європейська популяція. 

2. **Афроамериканська популяція. 

3. ***Азіатська популяція 

Симпатична нервова система відіграє важливу роль у регуляції АТ. Про 

важливість генетичної складової патогенезу захворювання свідчить велика 

кількість досліджень. За різними оцінками, АГ генетично зумовлена у 30 % 

хворих [12, 41, 72, 120, 166, 199, 208, 209]. 



44 

 

 

 
 

Дослідження Komara M. et al. (2014) в Малайзії асоціації                      

Gln27Glu-поліморфізму гена ADRB2 з АГ показали, що частота Gln27Gln-, 

Gln27Glu- та Glu27Glu-генотипів за Gln27Glu-поліморфізмом гена                   

β2-адренергічних рецепторів у хворих на АГ була 1,9; 41,1 та 68 %, а в 

контролі – 32; 56 та 12 % відповідно (р < 0,05). У цьому дослідженні 

Gln27Glu-поліморфізм, а саме Glu27Glu-генотип був асоційований із 

виникненням АГ [60].  

 У рамках Bergen Blood Pressure Study (2005) виявлено, що                  

Glu27Glu-генотип гена β2-адренергічних рецепторів спостерігався частіше в 

дітей, чиї батьки страждали на АГ, ніж у дітей здорових батьків [197]. 

Arg16Gly/Gln27Gln-гаплотип у пацієнтів Швеції повʼязаний із високим 

рівнем САТ [101]. 

Atia A. E. et al. (2014) не виявили істотних доказів цієї асоціації 

Glu27Glu-поліморфізму гена β2-адренергічних рецепторів [164]. У 

дослідженні Scott M. et al. (1999) асоціації Arg16Gly- та Gln27Glu-генотипів з 

АГ також не виявлено [124]. Candy G. et al. (2007) довели, що у хворих немає 

істотного зв’язку з виникненням АГ та Glu27Glu-поліморфізмом гена                 

β2-адренергічних рецепторів  [49]. Cui L. Y.  et al. (2007) також не виявили 

будь-яких асоціацій Glu27Glu-генотипу за Gln27Glu-поліморфізмом гена                     

β2-адренергічних рецепторів із ризиком виникнення АГ (ВШ = 0,64; 95 % 

ДІ = 0,41–1,00) [182].  

БА та ожиріння через високу поширеність і медико-соціальну 

значущість належать до глобальних проблем охорони здоровʼя. Аналіз 

популяційних досліджень індексу маси тіла в усьому світі [52, 61, 115, 142] 

дозволив простежити не лише збільшення кількості осіб, хворих на 

ожиріння, і констатувати «епідемію ожиріння», а й створити на цій основі 

рейтинг країн із максимальним поширенням ожиріння, перші місця серед 

яких займають Мексика – 32,8 %, та США – 31,8 % [93]. Не менш значущою 

за поширеністю є й БА. Під час епідеміологічного дослідження БА виявлено 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Komara%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24782128
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Atia%20AE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22582545
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частоти цієї патології. За даними звіту Всесвітньої організації  боротьби з БА 

[197], країнами з найбільшою поширеністю БА є Великобританія – 18,4 %, та 

Нова Зеландія – 15,1 %. 

Рівень захворюваності на БА останнім часом зріс серед дорослого 

населення, яке страждає на ожиріння, особливо серед жінок. Ожиріння є 

фактором, який сприяє розвитку БА, а також погіршує контроль 

захворювання, що підтверджується зниженням показників якості життя, 

обмеженнями в повсякденній діяльності, вираженістю ядухи і свистячого 

дихання, використанням лікарських препаратів для невідкладної допомоги, 

збільшенням позапланових візитів до лікаря, зверненням до відділень 

швидкої допомоги та госпіталізацією з приводу загострень [77, 147]. 

Ожиріння не лише збільшує ризик розвитку БА, а й є чинником ризику 

персистенції й тяжкості її симптомів у дітей та дорослих [36, 86, 145, 163].  

Механізми впливу ожиріння на розвиток БА включають вплив на 

дихальну функцію, ГЕРХ, розвиток і персистування запалення та спільні 

генетичні чинники [63, 109, 126, 146]. 

Специфічні ділянки людського геному, такі як хромосоми 5q, 6, 11q13 

та 12q, пов’язані з виникненням БА та ожиріння. Хромосома 5q23-34 містить 

гени A β2-адренергічних рецепторів і гени рецепторів КС, що відповідають за 

тонус дихальних шляхів, активність симпатичної нервової системи і в 

подальшому – за модуляцію запалення як при БА, так і при ожирінні [39, 

122]. 

Згідно з даними епідеміологічних досліджень у дорослих установлено, 

що ожиріння передує БА і майже вдвічі збільшує ризик її розвитку в 

чоловіків та жінок (ВШ = 1,92; 95 % ДІ = 1,43–2,59; p < 0,0001) [63, 112, 113]. 

Проведений метааналіз 18 досліджень засвідчив, що                           

Gln27Glu-поліморфізм був пов’язаний із ризиком розвитку ожиріння в моделі 

гетерозиготного варіанта (Gln/Glu порівняно з Gln/Gln: ВШ = 1,16; 95 %            

ДІ = 1,04–1,30; р = 0,009) та домінуючій моделі (Gln/Glu + Glu/Glu порівняно 
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з Gln/Gln: ВШ = 1,2; 95 % ДІ = 1,00–1,44; р = 0,04) [55]. У дослідженні 

Ishiyama-Shigemoto S. еt al. (1999) теж установлено, що частота                  

Glu27Glu-генотипу була вдвічі вищою у хворих на ожиріння, ніж у групі 

контролю (р = 0,001) [59]. 

Leite N. . et al. (2015) довели, що Glu27-алель спостерігався частіше в 

групі хворих на БА з надлишковою масою тіла порівняно з пацієнтами з 

нормальною масою (р = 0,03) [210]. Проте в інших дослідженнях установлено 

асоціацію ожиріння з Gln/Gln-генотипом за Gln27Glu-поліморфізмом гена     

β2-адренергічних рецепторів. Так, Maha H. et al. (2008) показали, що частота 

гомозигот Gln/Gln була вищою в пацієнтів з ожирінням, які мали більшу 

концентрацію тригліцеридів, лептину та інсуліну, порівняно з 

гетерозиготами Gln/Glu та гомозиготами за основним алелем Glu/Glu [194]. 

На відміну від попереднього дослідження Kortner B. та Wolf A. при 

визначенні частоти Gln27Glu-поліморфізму гена β2-адренергічних рецепторів 

у пацієнтів із патологічним ожирінням та в групі контролю довели, що 

частота генотипу Glu/Glu була практично однаковою в обох групах (0,41 та 

0,43 відповідно; р = 0,68). Дослідники не довели ролі Gln27Glu-поліморфізму 

гена β2-адренергічних рецепторів у розвитку патологічного ожиріння [173]. 

Large V. et al. (1997) довели зв’язок Gln27Glu-поліморфізму гена               

β2-адренергічних рецепторів із гендерними особливостями: жінки-носії 

Glu27Glu-генотипу мали у 2,1 рази вищий ризик розвитку ожиріння                

(ВШ = 2,09; 95 % ДІ = 1,17–3,74; р = 0,01) порівняно з чоловіками [122]. 

У дослідженні Hellström L. et al. (2008) виявлено позитивний зв’язок 

між ожирінням та Gln27Glu-поліморфізмом гена β2-адренергічних рецепторів 

у жінок, у той час як у чоловіків − негативну кореляцію (p = 0,013) [188].  

На відміну від попередніх дослідників Mori Y. та Kim-Motoyama H. 

(2009), досліджуючи вплив Gln27Glu-поліморфізму гена β2-адренергічних 

рецепторів на розвиток ожиріння та розподіл підшкірного жиру, довели, що 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ishiyama-Shigemoto%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10027586
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Leite%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26409918
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Large%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9399946
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hellstr%C3%B6m%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10205587
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mori%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10222249
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kim-Motoyama%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10222249
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частота Glu/Glu-генотипу була значно вищою в чоловіків з ожирінням, ніж у 

жінок з ожирінням (р = 0,04) [191].  

Унаслідок того, що результати генетичних досліджень залежать від 

кількості та гомогенності популяції, поліморфізм-залежні захворювання 

можуть спостерігатися в одному регіоні та бути відсутніми в іншому, 

особливо це стосується таких патологій, як АГ та ожиріння. 

 

1.5 Ефективність лікування хворих на бронхіальну астму                        

залежно від Gln27Glu-поліморфізму гена β2-адренергічних рецепторів 

 БА – це хронічне запальне захворювання дихальних шляхів, при 

неефективному лікуванні якого знижуються якість і тривалість життя 

пацієнтів [133, 134]. Щорічно в світі реєструється до 120 тис. нових випадків 

захворювання [155]. 

Відомо, що повний контроль (відсутність симптомів) БА досягається 

менше ніж у половини хворих, що зумовлено активністю запального процесу 

в дихальних шляхах на фоні недостатньої ефективності терапії БА [116]. 

Одним із препаратів базисної терапії БА є БАТД, що характеризуються 

вираженою бронхолітичною активністю та мінімальною кількістю 

небажаних побічних явищ при їх правильному використанні [198].  

Постійне застосування інгаляційних БАТД може призвести до розвитку 

толерантності (десенситизації) до них. Це пояснює зниження ефективності 

лікування і вимагає обмеження частоти застосування β2-агоністів [32]. 

H. J. van der Woude et al. (2001) встановили, що на тлі регулярного 

застосування хворими на БА сальбутамолу відзначається зниження 

бронхолітичної дії [80]. Десенситизація розвивається тривало, впродовж 

декількох днів або тижнів, на відміну від тахіфілаксії, що виникає дуже 

швидко й не пов’язана з функціональним станом рецепторів. Це пояснює 
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зниження ефективності лікування і вимагає обмеження частоти застосування 

β2-агоністів [46, 196, 202]. 

Фармакогеноміка пропонує індивідуальний підхід щодо лікування на 

основі генетичної інформації для підвищення ефективності лікарського 

засобу та/або для запобігання побічним ефектам [138, 151, 154, 156]. Таким 

чином, виявлення генетичних варіантів можуть відігравати певну роль у 

відповіді на лікування. 

Індивідуальну варіабельність відповіді на β2-агоністи і розвиток 

толерантності до їх бронходилатаційного ефекту багато дослідників 

пов’язують із поліморфізмом генів β2-адренергічних рецепторів. Істотно 

впливає на перебіг БА та ефективність лікування зміна амінокислотної 

послідовності β2-адренергічних рецепторів, а саме поліморфізм Arg16Gly та 

Gln27Glu [23, 71, 83, 91, 132, 218, 225]. Встановлено, що хворі, гомозиготні за 

Gln27Glu-поліморфізмом гена, швидко втрачають чутливість до β2-агоністів 

та потребують корекції лікування [140].  

Дослідження асоціації Gln27Glu-поліморфізму гена β2-адренергічних 

рецепторів з ефективністю лікування БА в праці Fuso L. еt al. (2013) показало, 

що пацієнти, носії Glu27Glu-генотипу, мали нижчий рівень ОФВ1  порівняно 

з вихідним рівнем, а в носіїв Gln27Gln- та Gln27Glu-генотипів, навпаки, 

рівень ОФВ1 збільшувався на фоні покращання самопочуття після 

монотерапії формотеролом упродовж 4 тижнів (р > 0,05) [159]. В іншому 

дослідженні доведено, що хворі, які є носіями Gln27Gln-генотипу, краще 

реагували на комбінацію іКС із БАТД на відміну від носіїв                        

Glu27Glu-генотипу [161]. 

Результати дослідження Lipworth B. J. et al. (1999) показали, що 

бронхопротективна дія відбувалася з однаковою частотою у відповідь на 

БАТД та БАКД незалежно від Gln27Glu-поліморфізму гена β2-адренергічних 

рецепторів [225]. Дослідження Isaza C. et al. (2012) також не виявили зв’язку 

між Gln27Glu-поліморфізмом гена β2-адренергічних рецепторів та 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lipworth%20BJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10029561
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Isaza%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22328447
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відповіддю на базисне лікування, змінами ОФВ1 [226]. Ніякого зв’язку не 

було виявлено також у дослідженні Martinez F. D. et al. (2007) між               

Gln27Glu-поліморфізмом гена ADRB2 та відповіддю на формотерол [50]. 

У дослідженні Park H. W. et al. (2009) було показано, що краща  

відповідь на 18 мкг тіотропію броміду у хворих на БА спостерігається за 

наявності Glu27Glu-генотипу за Gln27Glu-поліморфізмом гена                       

β2-адренергічних рецепторів [38]. 

Bateman E. D. et al. (2011) довели, що тіотропію бромід може бути 

альтернативою БАТД у носіїв Glu27Glu-генотипу, оскільки він істотно 

поліпшує функцію легень порівняно з плацебо у хворих із неконтрольованим 

перебігом БА [201]. 

Мутації гена β2-адренергічних рецепторів у 27-му положенні 

обумовлюють більш тяжкий перебіг БА, знижуючи терапевтичну відповідь 

та прискорюючи процеси десенситизації рецепторів при призначенні                  

β2-агоністів [92, 117, 140]. Даних досліджень у цьому напрямку в Україні не 

проводили, тому актульним та доцільним є вивчення цієї проблеми. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Martinez%20FD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9399966
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 2.1 Клінічна характеристика хворих 

У дослідженні брали участь 195 хворих на БА (основна група), які 

проходили обстеження і лікування в Комунальному закладі Сумської 

обласної ради «Сумська обласна клінічна лікарня» у період 2012–2013 рр. 

Дослідження було схвалено Комісією з питань біоетики Медичного інституту 

Сумського державного університету. Досліджували пацієнтів за умови 

підписання інформованої згоди з метою та обсягом запланованих обстежень, 

необхідністю корекції лікування та можливим ризиком виникнення побічних 

ефектів.  

Критерії входження пацієнтів до дослідження: 

 вік 21 рік і старші; 

 наявність діагнозу персистувальної БА; 

 наявність згоди на участь у дослідженні. 

Критерії виключення: 

 наявність у пацієнта тяжких супутніх захворювань: туберкульозу 

легень, онкопатології, алкогольної та/або наркотичної залежності, 

СНІДу, а також декомпенсованої серцевої, печінкової, ниркової 

та ін. недостатності;  

 період вагітності чи лактації; 

 постійне приймання системних КС;  

 відмова пацієнта від участі в дослідженні; 

 психічні розлади та захворювання нервової системи; 

 системні захворювання сполучної тканини; 

 гострі інфекційні захворювання, загострення хронічних 

інфекційних хвороб; 

 гострі порушення мозкового кровообігу в анамнезі. 
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Діагностику і лікування здійснювали на основі рекомендацій GINA 

(2013) та згідно з Наказами МОЗ України № 128 від 19.03.2007 року та 

№ 868 від 08.10.2013 року на підставі анамнезу, клінічних симптомів, 

результатів лабораторного та інструментального досліджень (комп’ютерна 

спірографія, рентгенографія органів грудної клітки). 

Групу контролю становили 95 практично здорових осіб, які проходили 

профілактичне обстеження на базі  Комунального закладу «Сумська міська 

клінічна поліклініка № 3». Обстежена група контролю відповідала таким 

критеріям: відсутності в анамнезі симптомів БА чи іншого легеневого 

захворювання, симптомів алергії й атопії, гіперчутливості до аспірину, 

відсутності в близьких родичів БА та атопічних захворювань. 

Під час проведення обстеження хворих були враховані такі показники: 

вік, стать, антропометричні дані, тривалість захворювання, обсяг базисної 

терапії. 

Було 102 пацієнти з легким перебігом, 62 пацієнти з перебігом 

середньої тяжкості та 31 пацієнт із тяжким перебігом. 

Серед обстежених хворих було 129 жінок (66,2 %) та 66 чоловіків 

(33,8 %) (рис. 2.1). 

 

Рис. 2.1 Розподіл хворих на бронхіальну астму за статтю 

66,2 %

33,8 %

Жінки Чоловіки
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У групі контролю було 45 жінок (47,4 %) та 50 чоловіків (52,6 %)      

(рис. 2.2). 

 

Рис. 2.2 Розподіл осіб групи контролю за статтю 

Середній вік хворих на БА становив (45,8 ± 1,18) року, а осіб групи 

контролю – (44,9 ± 1,51) року. Вік обстежених зображено на рисунку 2.3.  

 

 

Рис. 2.3 Вік обстежених групи контролю та хворих на бронхіальну 

астму 
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52,6 %
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Середня тривалість захворювання становила 15 (min 4 – max 25) років. 

Причому 60 пацієнтів (30,8 %) мали тривалість захворювання менше ніж 10 

років, 70 (35,9 %) – від 10 до 20 років, а 65 пацієнтів (33,3 %) хворіли на БА 

більше ніж 20 років (рис. 2.4). 

 

Рис. 2.4 Розподіл хворих на бронхіальну астму залежно від тривалості 

захворювання 

Аналіз тяжкості перебігу БА засвідчив, що в 102 (52,3 %) обстежених 

хворих був легкий перебіг захворювання, у 62 (31,8 %) хворих – перебіг 

середньої тяжкості та в 31 (15,9 %) – тяжкий (рис. 2.5). 

Проаналізувавши рівень контролю за допомогою Asthma Control 

Questionnaire-5 (ACQ-5), виявлено, що 67 пацієнтів (34,4 %) мали 

контрольований перебіг БА, 97 (49,7 %) – частково контрольований, та 

31 (15,9 %) – неконтрольований (рис. 2.6). 

Проведене вивчення антропометричних показників у хворих на БА 

показало, що в 110 пацієнтів (56,4 %) спостерігалася нормальна маса тіла, у 

26 (13,3 %) – надлишкова, у 59 (30,3 %) – ожиріння.  

 

30,8 %

35,9 %

33,3%

до 10 років 10 - 20 років більше 20 років
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Рис. 2.5 Розподіл хворих на бронхіальну астму залежно від ступеня 

тяжкості 

 

        

Рис. 2.6 Розподіл хворих на бронхіальну астму залежно від рівня 

контролю 

 

52,3 %
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15,9 %

легкий перебіг перебіг середньої тяжкості тяжкий перебіг

34,4 %
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неконтрольована БА



55 

 

 

 
 

Аналіз частоти супутньої патології засвідчив, що в 26,7 % 

діагностовано артеріальну гіпертензію; у 21,3 % − гастроезофагеальну 

рефлюксну хворобу, 10,8 % − жовчнокам’яну хворобу та 37,6 % − 

гастродуоденіт.  

Усі хворі за потреби отримували базисну терапію (іКС, БАТД) та 

БАКД. Залежно від дозування іКС пацієнтів було поділено на дві групи: 

І група – 164 пацієнти, які отримували низькі дози іКС та БАТД, ІІ група – 

31 пацієнт − середні дози іКС та БАТД у перерахунку на будесонід. 

Рівень контролю визначали за опитувальником ACQ-5 та показниками  

ОФВ1. За відсутності контролю пацієнтам, які отримували низькі дози іКС            

(< 400 мкг на добу) та БАТД, дозу іКС підвищували до середньої (400–

800 мкг на добу), а тим, які отримували середню дозу, підвищували до 

високої (> 800 мкг на добу). Це лікування проводили впродовж 4 тижнів. 

Після оцінювання контролю було відібрано 71 хворого з частково 

контрольованим і неконтрольованим перебігом БА. Пацієнтів поділили на дві 

групи, до групи А увійшли 35 хворих, яким до іКС та БАТД додавали 

формотерол – 12 мкг двічі на добу, до групи Б – 36 хворих, яким додавали 

тіотропію бромід – 18 мкг 1 раз на добу. Рівень контролю визначали через 

4 тижні. 

 

2.1 Методи дослідження 

Обстеження пацієнтів основної групи передбачало такі етапи: 

1. Опитування хворого (збирання скарг, даних анамнезу), проведення 

фізикального обстеження пацієнта, вимірювання офісного АТ, 

антропометричні дослідження. 

2. Проведення лабораторних досліджень: біохімічний аналіз крові 

з визначенням концентрації глюкози крові та ліпідного спектра. 

3. Проведення інструментальних досліджень: спірографія, 

електрокардіографія, рентгенографія органів грудної клітки. 
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4. Проведення медико-генетичних досліджень: визначення поліморфізму 

генів за допомогою полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) з подальшим 

аналізом рестрикційних фрагментів. 

Дослідження рівня АТ проводили комплексно на обох руках не менше 

ніж тричі з перервами 5 хвилин. Для дослідження використовували показник 

найбільшого значення АТ. 

Антропометричні обстеження включали визначення маси тіла, зросту 

та ІМТ у кг/м2. ІМТ розраховували за формулою Кетле: маса тіла (кг)/ 

зріст (м2). ІМТ від 18 до 24,9 кг/м2 розцінювали згідно з рекомендаціями 

ВООЗ як НМТ, від 25 до 29,9 кг/м2 – як ЗМТ, а вищий ніж 30 кг/м2  – як 

ожиріння. 

Функцію зовнішнього дихання вивчали за допомогою діагностичного 

комплексу «Кардіоплюс» (виробництва Україна) у ранкові години або після               

30-хвилинного відпочинку перед дослідженням. Дані оцінювали з 

урахуванням атмосферного тиску, відносної вологості повітря і температури 

довкілля. Визначали такі показники, що характеризують вентиляційну 

здатність легень та бронхіальну прохідність: життєву ємність легень, об’єм 

форсованого видиху за першу секунду, форсовану життєву ємність легень, 

співвідношення ОФВ1/ФЖЄЛ, пікову швидкість видиху. У комп’ютерній 

програмі, закладеній у «Кардіоплюс», передбачене проведення аналізу та 

розрахунку фактичних і належних величин показників ФЗД, які оцінювали 

згідно з рекомендаціями вітчизняних учених. Наявність зворотності 

бронхіальної обструкції визначали за результатами бронхомоторного тесту із 

БАКД – сальбутамолом (400 мкг), результати оцінювали через 15 хвилин 

після інгаляції препарату. 

Рівень контролю БА оцінювали за допомогою опитувальника Asthma 

Control Questionnaire-5 (ACQ-5). Розраховували середній бал, поділивши 

загальну суму балів на 5. Інтерпретацію результатів здійснювали таким 

чином:  
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< 0,75 – повний контроль; 

0,75–1,5 – частковий контроль; 

> 1,5 – контроль над астмою відсутній. 

Опитувальник складається з таких запитань: 

 У середньому як часто впродовж останнього тижня Ви 

прокидалися внаслідок симптомів астми: 

0 − не прокидався; 

1 − дуже рідко; 

2 – рідко; 

3 − декілька разів; 

4 − багато разів; 

5 − дуже багато разів; 

6 − не міг спати через астму? 

 У середньому наскільки тяжкими бути симптоми астми, коли Ви 

прокидалися вранці впродовж останнього тижня: 

0 − симптомів не було; 

1 − дуже слабкі симптоми; 

2 − слабкі симптоми; 

3 − помірні симптоми; 

4 − досить сильні симптоми; 

5 − сильні симптоми; 

6 – дуже?  

 У цілому наскільки Ви були обмежені в своїх професійних та 

повсякденних заняттях: 

0 − зовсім не обмежений; 

1 − трохи обмежений; 

2 − незначно обмежений; 

3 − помірно обмежений; 
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4 − значно обмежений; 

5 − дуже обмежений; 

6 − повністю обмежений? 

 У цілому чи була у Вас задишка через астму впродовж останнього 

тижня: 

0 − задишки не було; 

1 − дуже невелика задишка; 

2 − невелика задишка; 

3 − помірна задишка; 

4 − досить сильна задишка; 

5 − сильна задишка; 

6 − дуже сильна задишка? 

 У цілому який проміжок часу впродовж останнього тижня у Вас 

були хрипи в грудях: 

0 − хрипів не було; 

1 − дуже рідко; 

2 – рідко; 

3 – іноді; 

4 − значний проміжок часу; 

5 − переважний проміжок часу; 

6 − увесь час? 

 

2.3 Визначення алельного Gln27Glu-поліморфізму гена                                

β2-адренергічних рецепторів 

Венозну кров у хворих БА та практично здорових осіб набирали в 

стерильних умовах у моновети об’ємом 2,7 мл із калієвою сіллю 

етилендіамінтетраоцтової кислоти (11,7 мМ) як антикоагулянта («Sarstedt», 

Німеччина), заморожували та зберігали за температури –20 С.  
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ДНК виділяли з нерозведеної крові з використанням наборів DIAtom 

DNA Prep 100 («Isogene», Росія). Застосований метод базується на 

використанні лізувального реагенту з гуанідинізоціонатом, призначеним для 

лізису клітин, солюбілізації клітинного дебрису, а також денатурації 

клітинних нуклеаз. Із наявністю лізувального реагенту ДНК активно 

сорбується на NucleoS™-сорбенті, потім легко відмивається від білків та 

солей спиртовим розчином. Згодом ДНК екстрагують із сорбенту та 

переносять у стерильні вільні від ДНК та РНК мікропробірки. Отриману 

ДНК можна безпосередньо використовувати для проведення полімеразної 

ланцюгової реакції. Набір дозволяє виділяти із свіжого біологічного 

матеріалу високомолекулярну ДНК (40–50 тисяч пар нуклеотидів високої 

чистоти (OD260/280 нм 1,6–2,0)). Вихід чистої ДНК зі 100 мкл нерозведеної 

крові становить 3–5 мкг. У процесі виділення ДНК ми додержувалися 

рекомендацій, наведених у комерційному наборі, та проводили маніпуляції 

згідно з таким протоколом: 

1. У пробірку об’ємом 1,5 мл вносили 100 мкл нерозведеної венозної 

крові та додавали 400 мкл лізувального розчину. Перемішували вміст 

пробірок обертанням 10 разів. 

2. Термостатували суміш 5 хв за температури 65 С. 

3. Центрифугували пробірки впродовж 10 с при 5 000 об/хв та додавали 

20 мкл ретельно збовтаної на вортексі суспензії сорбенту NucleoS™. 

4. Перемішували проби впродовж 10 хвилин. 

5. Центрифугували пробірки впродовж 10 с при 5 000 об/хв та видаляли 

супернатант за допомогою помпи, не торкаючись осаду сорбенту. 

6. Додавали 200 мкл лізувального розчину, ретельно перемішували на 

вортексі до гомогенного стану. 

7. Додавали 1 мл сольового розчину та перемішували пробірки 10 разів. 
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8. Центрифугували пробірки впродовж 10 с при 5 000 об/хв та видаляли 

супернатант за допомогою помпи, не торкаючись осаду сорбенту з ДНК. 

9. Додавали 1 мл сольового розчину та перемішували пробірки на 

вортексі до гомогенного стану. 

10. Центрифугували пробірки впродовж 10 с при 5 000 об/хв та 

видаляли супернатант за допомогою помпи, не торкаючись осаду сорбенту з 

ДНК. 

11. Повторно виконували положення 9 та 10 протоколу. 

12. Висушували осад за температури 65 С впродовж 5 хв. 

13. Додавали до пробірок 50 мкл ЕкстраГену™ за постійного 

перемішування останнього розчину. 

14. Суспензували вміст пробірок на вортексі до отримання гомогенної 

суспензії та термостатували за температури 65 С впродовж 5 хв. 

15. Суспензували вміст пробірок та центрифугували впродовж 1 хв при 

10 000 об/хв. 

16 Переносили супернатант до мікропробірок та зберігали за 

температури –20 С.  

Поліморфізм 1-го екзона гена β2-адренергічних рецепторів визначали 

методом полімеразної ланцюгової реакції з подальшим аналізом довжини 

рестрикційних фрагментів. Для цього ампліфікували ділянку промотору 

зазначеного гена за допомогою пари специфічних праймерів: прямого (sence) 

–5' GACAAGCTGAGTGTGCAGGAC 3' і зворотного (antisense)                          

5` TGAAGTAGTTGGTGACCGTCTG 3'. Праймери було синтезовано фірмою 

«Metabion» (Німеччина). Для ампліфікації брали 50–100 нг ДНК і додавали 

до суміші, що містила 5 мкл 5-кратного PCR-буфера, 1,5 мМ сульфату 

магнію, 200 мкМ суміші чотирьох нуклеотидтрифосфатів, по 15 pM кожного 

з праймерів і 0,75 ОД Taq-полімерази («Ферментас», Литва), об’єм доводили 

до 25 мкл деіонізованою водою. ПЛР проводили в термоциклері GeneAmp 
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ПЦР System 2700 («Applied Biosystems», США). Ампліфікація фрагменту 

промотору складалася з 33 циклів: денатурація – 94 °С (50 с), гібридизація 

праймерів – 64,5 °С (45 с) та елонгація – 72 °С (1 хв). Потім 6 мкл продукту 

ампліфікації інкубували за температури 37 °С упродовж 20 годин із 3 ОД 

рестриктази Fnu4HI (SatI) («Ферментас», Литва) у буфері NEBuffer4 такого 

складу: 20 мМ трис-ацетату (рН 7,9), 10 мМ ацетату магнію, 50 мМ ацетату 

калiю, 1 mM дитіотреїтолу. Якщо в 79-й позиції гена β2-адренергічних 

рецепторів містився цитозин, ампліфікат, який складався з 369 пар основ, 

розщеплювався рестриктазою SatI  на два фрагменти – 231 і 138 пар основ. У 

разі заміни цитозину на гуанін сайт рестрикції для SatI втрачався й 

утворювався один фрагмент розміром 369 пар основ. Ампліфікати після 

рестрикції розділяли в 2,5 % агарозному гелі, що містив 10 мкг/мл 

бромистого етидію. Горизонтальний електрофорез (0,13 А; 200 V) проводили 

впродовж 20 хв. Візуалізацію ДНК після електрофорезу здійснювали за 

допомогою трансілюмінатора («Біоком», Росія) (рис. 2.7). 

 

Рис. 2.7 Результати рестрикційного аналізу Gln27Glu-поліморфізму 

гена β2-адренергічних рецепторів: M – маркер молекулярної маси (по – пари 

нуклеїнових основ); доріжки 5, 6, 8, 9 відповідають C/C-генотипу; доріжки 2, 

3, 10 – C/G-генотипу; 1, 4, 7 – G/G-генотипу 

2.4 Методи статистичного аналізу 

Статистичне оброблення одержаних даних проводили за допомогою 

програми SPSS Statistics 21,0 (№ ліцензії IDPQ2.ZVAU5.DO3O9), що включає 
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параметричні та непараметричні методи. Для проведення статистичного 

аналізу всі показники, отримані під час дослідження, поділено на кількісні та 

якісні. Кількісні показники не відповідали нормальному розподілу (Гаусса). 

Для аналізу кількісних показників, що не відповідають нормальному 

розподілу, використовували показники медіани з інтерквартильним розмахом 

(25-й та 75-й процентилі). Для порівняння двох незалежних груп по одному 

кількісному показнику використовували метод Манна – Уїтні. За допомогою 

цього методу перевіряється нульова гіпотеза про відсутність відмінностей 

між групами. Якщо p > 0,05, то нульова гіпотеза приймається. Якщо p < 0,05, 

то нульова гіпотези відхиляється та відповідно приймається альтернативна 

гіпотеза, яка свідчить про наявність відмінностей показників у групах. Для 

порівняння двох залежних вибірок із показниками, що не відповідають 

нормальному розподілу, використовували критерій Вілкоксона. Для 

порівняння кількісного показника в більше ніж трьох групах 

використовували ранговий аналіз варіації ANOVA за Краскелом – Уоллісом. 

Якщо p > 0,05, то нульова гіпотеза про відсутність різниці значення медіан у 

групах підтверджується, тобто групи не відрізняються. Якщо p < 0,05, то 

нульова гіпотеза не підтверджується та відповідно приймається 

альтернативна гіпотеза, що свідчить про наявність відмінностей показників 

медіани в групах. У такому разі необхідно провести парне порівняння груп із 

використанням непараметричного тесту Манна – Уїтні із застосуванням 

поправки Бонфероні для проведення оцінювання р-значення.  

Аналіз якісних показників. Опис номінальних показників проводили 

у вигляді відносних частот об’єктів дослідження. Порівняння груп за 

номінальним показником проводили після аналізу таблиць спряженості за 

допомогою 2-критерію (метод Пірсона). Для аналізу бінарного показника 

(факторів ризику або ефективності методів лікування) використовували 
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показник відносного ризику (ВР) з уточненням довірчого інтервалу (ДІ) та 

показника статистичної значущості (p < 0,05).  

Для визначення взаємозв’язку між кількісними або якісними 

порядковими показниками використовували кореляційний аналіз. 

Кореляційний зв’язок визначали за допомогою коефіцієнта кореляції (r): 

r < 0,3 свідчить про наявність слабкої кореляції, 0,3 < r < 0,7 відповідає 

помірній кореляції, r ≥ 0,7 свідчить про сильну кореляцію. Для аналізу 

кількісних показників застосовували непараметричний кореляційний аналіз 

Спірмена. 

 Для проведення кластерного аналізу використовували ієрархічний 

кластерний метод Уорда, що з мінімальною варіацією був проведений із 

використанням агломеративного підходу та зв’язку Уорда. На кожному етапі 

кластеризації, пацієнтів об’єднували в кластери, щоб мінімізувати 

внутрішньокластерну суму квадратів або максимізувати міжкластерну суму 

квадратів. Для визначення відмінностей між кластерами були використані 

методи ANOVA за Краскелом – Уоллісом. 
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РОЗДІЛ 3 

ЧАСТОТА ГЕНОТИПІВ ЗА GLN27CLU-ПОЛІМОРФІЗМОМ ГЕНА         

β2 -АДРЕНЕРГІЧНИХ РЕЦЕПТОРІВ У ХВОРИХ                                              

НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ 

 

 3.1 Частота алелів та генотипів за Gln27Glu-поліморфізмом гена                    

β2-адренергічних рецепторів у хворих на бронхіальну астму 

Аналізуючи Gln27Glu-поліморфізм гена β2-адренергічних рецепторів, 

було визначено, що розподіл за Gln27Gln-, Gln27Glu-, Glu27Glu-генотипів у 

групі контролю становив 0,684; 0,232; 0,084, що відповідало розподілу за 

законом Харді – Вайнберга – 0,640; 0,320 та 0,040 відповідно (2 = 7,25; 

р = 0,07). У групі хворих на БА розподіл за генотипами становив 0,523; 0,374 

та 0,103, що також відповідало розподілу за законом Харді – Вайнберга –

 0,504; 0,412 та 0,084 відповідно (2 = 1,6; р = 0,21). 

Далі було проведене порівняння розподілу Gln27Gln, Gln27Glu, 

Glu27Glu за Gln27Glu-поліморфізмом гена β2-адренергічних рецепторів у 

групі контролю та у хворих на БА. У групі контролю частота Gln27Gln була 

68,4 %, Gln27Glu – 23,2 %, та Glu27Glu – 8,4 %, а у хворих на БА – 52,3; 37,4 

та 10,3 % відповідно (табл. 3.1). 

Таблиця 3.1  

Частота генотипів за Gln27Glu-поліморфізмом гена β2-адренергічних 

рецепторів у групі контролю та хворих на бронхіальну астму 

Генотип 

Група контролю,  

n = 95 

Хворі на бронхіальну астму, 

n = 195 

n % n  % 

Gln27Gln 65 68,4 102 52,3 

Gln27Glu 22 23,2 73 37,4 

Glu27Glu 8 8,4 20 10,3 

χ2 = 7,08; р = 0,029 
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Таким чином, установлено статистично ймовірну різницю між 

розподілом Gln27Gln-, Gln27Glu-, Glu27Glu-генотипів (p = 0,029 за                       

2-критерієм) у групі контролю та основній групі. 

Відзначено, що гомозиготи за основним алелем частіше спостерігалися 

в групі контролю, а гомозиготи за мінорним алелем – з однаковою частотою 

серед здорових осіб та хворих на БА (рис. 3.1). 

 

 

Рис. 3.1 Частота генотипів за Gln27Glu-поліморфізмом гена                         

β2-адренергічних рецепторів у групі контролю та у хворих на бронхіальну 

астму 

 

На подальшому етапі було проаналізовано частоту алелів у групі 

контролю та у хворих на БА. Установлено, що в групі контролю частота             

Gln-алеля становила 80,0 %, Glu-алеля – 20,0 %, а у хворих на БА – 71,0 та 

29,0 % відповідно (табл. 3.2). 

У групі контролю та у хворих на БА спостерігалася статистично 

вірогідна різниця щодо розподілу алелів за Gln27Glu-поліморфізмом гена                         

68,4

23,2

8,4

52,3

37,4

10,3

0

20

40

60

80

Gln27Gln Gln27Glu Glu27Glu

Ч
ас

то
та

 г
ен

о
ти

п
ів

, 
%

Група контролю Хворі на БА



66 

 

 

 
 

β2-адренергічних рецепторів (p = 0,02 за 2-критерієм).  

Таблиця 3.2  

Частота алелів за Gln27Glu-поліморфізмом гена β2-адренергічних 

рецепторів у групі контролю та хворих на бронхіальну астму 

Алель 

Група контролю, 

n = 95 

Хворі на бронхіальну астму, 

n = 195 

n % n  % 

Gln 152 80,0 277 71,0 

Glu 38 20,0 113 29,0 

χ2 = 5,34; р = 0,02 

 

Розподіл алелів за Gln27Glu-поліморфізмом гена β2-адренергічних 

рецепторів у групі контролю та хворих на БА наведено на рис. 3.2.  

 

 

Рис. 3.2 Частота алелів за Gln27Glu-поліморфізмом гена                                

β2-адренергічних рецепторів у групі контролю та у хворих на бронхіальну 

астму 
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Таким чином, установлено статистично ймовірну різницю в розподілі 

Gln27Gln-, Gln27Glu-, Glu27Glu-генотипів (p = 0,029 за 2-критерієм) та Gln-, 

Glu-алелів за Gln27Glu-поліморфізмом гена β2-адренергічних рецепторів у 

групі контролю та у хворих на БА. Установлено, що гомозиготи за основним 

алелем частіше траплялися в групі контролю, а гомозиготи за мінорним 

алелем – з однаковою частотою як у групі контролю, так і в хворих на БА. 

 

 3.2 Зв’язок Gln27Glu-поліморфізму гена β2-адренергічних рецепторів                

із ризиком виникнення, ступенем тяжкості та рівнем контролю бронхіальної 

астми 

 Відомо, що БА є генетично детермінованим захворюванням, та особливе 

місце серед генів-кандидатів, що відіграють роль у розвитку БА, займає ген 

β2-адренергічних рецепторів [14, 91, 125, 190]. У зв’язку з цим ми провели 

дослідження асоціації Gln27Glu-поліморфізму гена β2-адренергічних 

рецепторів із ризиком виникнення БА. З цією метою було використано 

Glu27Glu-генотип як референтний. Результати аналізу ризику виникнення БА 

залежно від Glu27Glu-генотипу як референтного подані в таблиці 3.3. 

Таблиця 3.3  

Ризик виникнення бронхіальної астми залежно від генотипів за 

Gln27Glu-поліморфізмом гена β2-адренергічних рецепторів 

Генотип χ2 р ВШ 

значення 95 % ДІ 

Gln27Gln  

7,08 

 

0,03 

0,51 0,30–0,85 

Gln27Glu 1,24 0,53–2,94 

Glu27Glu 1,99 1,14–3,47 

 

Виявлено, що в носіїв Glu27Glu-генотипу в 2,0 рази збільшувався ризик 

виникнення БА (ВШ = 1,99; 95 % ДІ = 1,14–3,47; p = 0,03) порівняно з 
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носіями Gln27Gln-генотипу. У той самий час наявність Gln27Gln-генотипу 

призводила до зниження ризику виникнення БА (ВШ = 0,51; 95 % ДІ = 0,30–

0,85; p = 0,03), тобто мала захисний характер щодо розвитку захворювання. 

Результати аналізу ризику виникнення БА залежно від Glu-алеля як 

референтного подані в таблиці 3.4. 

Таблиця 3.4  

Ризик виникнення бронхіальної астми залежно від алелів за Gln27Glu-

поліморфізмом гена β2-адренергічних рецепторів 

Алель χ2 р ВШ 

значення 95 % ДІ 

Gln  

5,34 

 

0,02 

0,61 0,40–0,93 

Glu 1,63 1,07–2,48 

 

Виявлено, що в носіїв Glu-алеля в 1,6 рази збільшувався ризик 

виникнення БА (ВШ = 1,63; 95 % ДІ = 1,07–2,48; p = 0,02) порівняно з 

носіями Gln-алеля. Таким чином, наявність Glu-алеля підвищує ризик 

виникнення БА. 

Згідно з даними літератури Glu27Glu-генотип за                                 

Gln27Glu-поліморфізмом гена β2-адренергічних рецепторів асоційований із 

тяжким перебігом БА [48, 57, 64]. Тому ми провели дослідження розподілу 

генотипів за Gln27Glu-поліморфізмом гена β2-адренергічних рецепторів 

залежно від ступеня тяжкості БА (табл. 3.5). 

Установлено, що за наявності Gln27Gln-генотипу БА з легким 

перебігом була у 81,4 %, із перебігом середньої тяжкості – у 10,8 %, із тяжким 

перебігом – у 7,8 %; у носіїв Gln27Glu-генотипу – у 26,0; 68,5 та 5,5 % 

відповідно, а в носіїв Glu27Glu-генотипу – у 10,0; 20,0 та 70,0 % відповідно. 

Отже, гомозиготи за основним алелем мали переважно легкий перебіг БА, а 

гомозиготами за мінорним алелем – тяжкий перебіг БА. 
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Таблиця 3.5  

Розподіл генотипів за Gln27Glu-поліморфізмом гена β2-адренергічних 

рецепторів залежно від ступеня тяжкості бронхіальної астми 

 

Генотип 

Перебіг БА 

легкий  середньої 

тяжкості 

тяжкий  

n % n % n % 

Gln27Gln 83 81,4 11 10,8 8 7,8 

Gln27Glu 19 26,0 50 68,5 4 5,5 

Glu27Glu 2 10,0 4 20,0 14 70,0 

 χ2 = 174,04; р = 0,0001 

 

Аналіз ступеня тяжкості залежно від Gln27Glu-поліморфізму гена                 

β2-адренергічних рецепторів у хворих на БА засвідчив, що в хворих із легким 

перебігом БА Gln27Gln-генотип спостерігався у 79,8 % хворих,                   

Gln27Glu-генотип – у 18,3 %, а Glu27Glu-генотип – в 1,9 %; у хворих із 

перебігом середньої тяжкості БА – у 16,9; 76,9 та 6,2 %, а у хворих із тяжким 

перебігом БА – у 30,8; 15,4 та 53,8 % відповідно (р = 0,0001) (рис. 3.3).  

За допомогою проведеного аналізу ступеня тяжкості БА залежно від 

досліджуваного поліморфізму виявили, що гомозиготи за основним алелем 

мали переважно легкий перебіг БА, а тяжкий перебіг БА превалював серед 

гомозигот за мінорним алелем. 

Дослідженням розподілу генотипів за Gln27Glu-поліморфізмом гена               

β2-адренергічних рецепторів залежно від рівня контролю БА встановлено, що 

за наявності Gln27Gln-генотипу контрольована БА була в 61,8 %, частково 

контрольована – у 29,4 %, неконтрольована – у 8,8 %; у носіїв                    

Gln27Glu-генотипу − в 4,1; 89,0 та 6,9 % відповідно, а в носіїв                    
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Glu27Glu-генотипу − в 5,0; 10,0 та 85,0 % відповідно (табл. 3.6). 

 

 

Рис. 3.3 Ступінь тяжкості бронхіальної астми залежно від        

Gln27Glu-поліморфізму гена β2-адренергічних рецепторів 

 

Таблиця 3.6  

Розподіл генотипів за Gln27Glu-поліморфізмом гена β2-адренергічних 

рецепторів залежно від рівня контролю бронхіальної астми 

 

Генотип 

Рівень контролю 

контрольована частково 

контрольована 

неконтрольо- 

вана 

n % n % n % 

Gln27Gln 63 61,8 30 29,4 9 8,8 

Gln27Glu 3 4,1 65 89,0 5 6,9 

Glu27Glu 1 5,0 2 10,0 17 85,0 

 χ2 = 88,4; р = 0,0001 
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Аналіз розподілу генотипів за Gln27Glu-поліморфізмом гена                         

β2-адренергічних рецепторів залежно від рівня контролю БА показав 

ймовірну відмінність щодо розподілу генотипів (р = 0,0001). 

Виявлено, що в хворих із контрольованим перебігом БА                     

Gln27Gln-генотип спостерігався у 94,0 % хворих, Gln27Glu-генотип – у 4,4 %, 

а Glu27Glu-генотип – в 1,6 %; у хворих із частковим контролем БА – 30,9; 

67,0 та 2,1 %, а у хворих із неконтрольованою БА – 29,0; 16,1 та 54,9 % 

відповідно (рис. 3.4).  

Дослідивши залежність рівня контролю від даного поліморфізму, ми 

виявили, що гомозиготи за основним алелем мали контрольований перебіг 

БА (94,0 %), гетерозиготи – частково контрольований (67,0 %), а 

неконтрольований перебіг БА (54,9 %) був асоційований із гомозиготами за 

мінорним алелем. 

 

Рис. 3.4 Рівень контролю бронхіальної астми залежно від              

Gln27Glu-поліморфізму гена β2-адренергічних рецепторів 

 

Проведено детальний аналіз показників ОФВ1 залежно від                 

Gln27Glu-поліморфізму гена β2-адренергічних рецепторів у хворих на БА, 
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результати якого наведені в таблиці 3.7. 

Таблиця 3.7. 

Медіана (інтерквартильний розмах) показників об’єму форсованого 

видиху за 1 с у хворих на бронхіальну астму залежно від                      

Gln27Glu-поліморфізму гена β2-адренергічних рецепторів 

Генотип ОФВ1, % 

Gln27Gln (n = 102) 74,1 (72–76,1) 

Gln27Glu (n = 73) 66,2 (64,7–67,7) 

Glu27Glu (n = 20) 56,9 (54,3–59,5) 

р (Краскела – Уолліса) P = 0,001 

 

Результати аналізу показників ОФВ1 у хворих на БА залежно від 

Gln27Glu-поліморфізму гена β2-адренергічних рецепторів показали 

статистично ймовірну відмінність (р = 0,001 за Краскелом – Уоллісом). Так, 

показник ОФВ1 був імовірно вищим у носіїв Gln27Gln порівняно з носіями 

Glu27Glu-генотипу (за Манном – Уїтні р1 < 0,001), у носіїв 

Gln27Glu − порівняно з Glu27Glu-генотипом (р2 < 0,001). Тобто пацієнти з 

Glu27Glu-генотипом мали статистично значущо нижчі показники ОФВ1, ніж 

пацієнти з Gln27Gln- та Gln27Glu-генотипами. 

Аналіз рівня контролю за результатами опитувальника ACQ-5 залежно 

від Gln27Glu-поліморфізму гена β2-адренергічних рецепторів у хворих на БА 

наведено в таблиці 3.8. 

Унаслідок проведення аналізу рівня контролю БА залежно від 

Gln27Glu-поліморфізму гена β2-адренергічних рецепторів була виявлена 

статистично вірогідна різниця (р = 0,001 за Краскелом – Уоллісом). Так, у 

носіїв Gln27Gln порівняно з Gln27Glu-генотипом рівень контролю був вищим 

(за Манном – Уїтні р1 < 0,001), у носіїв Gln27Glu – порівняно з                  

Glu27Glu-генотипом (р2 < 0,001). Тобто пацієнти з Glu27Glu-генотипом мали 

статистично значущо нижчий рівень контролю, ніж пацієнти з Gln27Gln- та 
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Gln27Glu-генотипами за Gln27Glu-поліморфізмом гена β2-адренергічних 

рецепторів. 

 

Таблиця 3.8  

Медіана (інтерквартильний розмах) рівня контролю в хворих на 

бронхіальну астму залежно від Gln27Glu-поліморфізму гена                           

β2-адренергічних рецепторів 

Генотип ACQ-5, балів 

Gln27Gln (n = 102) 0,77 (0,69–0,84) 

Gln27Glu (n = 73) 1,06 (0,99–1,12) 

Glu27Glu (n = 20) 1,85 (1,74–1,97) 

р (Краскела – Уолліса) p = 0,001 

 

Таким чином, установлено збільшення ризику виникнення БА в носіїв 

Glu27Glu-генотипу порівняно з носіями Gln27Gln-генотипу в 1,99 рази, 

асоціацію тяжкого та неконтрольованого перебігу БА з Glu27Glu-генотипом 

за Gln27Glu-поліморфізмом гена β2-адренергічних рецепторів.  

 

Висновки та узагальнення 

1. Аналіз розподілу Gln27Gln-, Gln27Glu-, Glu27Glu-генотипів за 

Gln27Glu-поліморфізмом гена β2-адренергічних рецепторів засвідчив, що в 

групі контролю частота Gln27Gln була 68,4 %, Gln27Glu – 23,2 % та 

Glu27Glu – 8,4 %, а у хворих на БА – 52,3; 37,4 та 10,3 % відповідно              

(χ2 = 7,08; р = 0,029) [33]. 

2. За допомогою аналізу частоти алелів у групі контролю та у хворих на 

БА було встановлено, що в групі контролю частота Gln-алеля становила 

80,0 %, Glu-алеля – 20,0 %, а у хворих на БА – 71,0 та 29,0 % відповідно 

(p = 0,02 за 2-критерієм) [6]. 
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3. Виявлено, що в носіїв Glu27Glu-генотипу в 2,0 рази підвищений 

ризик виникнення БА (ВШ = 1,99; 95 % ДІ = 1,14–3,47; p = 0,03) порівняно з 

носіями Gln27Gln-генотипу, а в носіїв Gln27Gln-генотипу знижений ризик 

виникнення БА (ВШ = 0,51; 95 % ДІ = 0,30–0,85; p = 0,03) [10]. 

4. Установлено, що в носіїв Glu-алеля (Gln27Glu + Glu27Glu) в 1,6 рази 

збільшувався ризик виникнення БА (ВШ = 1,63; 95 % ДІ = 1,07–2,48; 

p = 0,02) порівняно з носіями Gln-алеля [6]. 

5. Аналіз ступеня тяжкості залежно від Gln27Glu-поліморфізму гена            

β2-адренергічних рецепторів у хворих на БА показав, що в хворих із легким 

перебігом БА Gln27Gln-генотип спостерігався у 79,8 % хворих,               

Gln27Glu-генотип – у 18,3 %, а Glu27Glu-генотип – в 1,9 %; у хворих із 

перебігом середньої тяжкості БА – у 16,9; 76,9 та 6,2 %, а у хворих із тяжким 

перебігом БА – у 30,8; 15,4 та 53,8 % відповідно (р = 0,0001) [5, 9]. 

6. Дослідження розподілу генотипів за Gln27Glu-поліморфізмом гена 

β2-адренергічних рецепторів залежно від рівня контролю БА виявило, що за 

наявності Gln27Gln-генотипу контрольована БА була у 61,8 %, частково 

контрольована – у 29,4 %, неконтрольована – у 8,8 %; у носіїв                   

Gln27Glu-генотипу − у 4,1; 89,0 та 6,9 % відповідно, а в носіїв                    

Glu27Glu-генотипу − в 5,0; 10,0 та 85,0 % відповідно (χ2 = 88,4; р = 0,0001) 

[26, 27, 110]. 

7. Показники ОФВ1 у хворих на БА залежно від Gln27Glu-поліморфізму 

гена β2-адренергічних рецепторів мали статистично ймовірну відмінність            

(р = 0,001 за Краскелом – Уоллісом). Так, показник ОФВ1 був імовірно 

вищим у носіїв Gln27Gln порівняно з носіями Glu27Glu-генотипу. 
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РОЗДІЛ 4 

ФЕНОТИПУВАННЯ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ  

 

 4.1 Клінічна характеристика хворих із різними фенотипами бронхіальної 

астми 

На сьогодні в більшості пацієнтів, хворих на БА, відзначається поганий 

або взагалі неконтрольований перебіг захворювання, що вимагає пошуку 

нових підходів до лікування. Однією з причин відсутнього контролю 

вважається гетерогенність БА [75, 76, 139, 177, 184]. Тому сучасне ведення 

хворих на БА вимагає врахування її гетерогенності та глибокого аналізу 

факторів, що відповідають за прогресування захворювання і розвиток 

загострень, розроблення цільової терапії з урахуванням клінічних та 

біологічних фенотипів хвороби [75]. Фенотип − видимі характеристики 

організму, обумовлені взаємодією його генетичної складової й факторів 

зовнішнього середовища. Клінічними ознаками, за якими проводиться 

фенотипування БА, є вік пацієнта, час виникнення хвороби (БА, що виникла 

в дитинстві; БА, яка розвинулася в дорослому віці) [65, 139, 181]. Останнім 

часом з’явилися спроби виділити БА, що вперше діагностована в осіб 

старшого віку [180]. Крім того, з клінічних ознак для фенотипування 

використовують стать хворих, тривалість хвороби та наявність ожиріння. 

Установлено, що контроль БА є гіршим у хворих з ожирінням [93, 143, 144, 

205]. Запальні характеристики та особливості дихальної функції свідчать про 

те, що БА з ожирінням являє собою окремий фенотип [63, 149]. Ще однією 

ознакою, яку використовують для фенотипування, є відповідь на лікування, 

що враховує покращання функції зовнішнього дихання [65, 75, 136, 177]. 

У дослідженні Moore W. C. et al. (2013) виділено 5 кластерів 

(фенотипів) БА, що відрізняються за клінічними проявами, показниками 

функції зовнішнього дихання, наявністю і/або відсутністю атопії та 

ефективністю проведеної терапії: атопічну БА легкого, середнього та 
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тяжкого ступенів тяжкості та неатопічну БА з пізнім розвитком та 

фіксованою обструкцією. П’ятий кластер БА характеризувався низьким 

умістом загального IgЕ в сироватці крові, високою лабільністю бронхів за 

даними тесту з метахоліном, переважанням нейтрофілів над еозинофілами в 

мокротинні, використанням вищих доз іКС та наявністю неконтрольованого 

перебігу захворювання [74]. Akdis C. A. et al. (2011) на підставі клінічних та 

патогенетичних характеристик виділяють клінічні варіанти БА, такі як 

передменструальну, БА у курців, БА фізичного навантаження та професійну, 

БА, асоційовану з непереносністю аспірину та ожирінням. Важливим 

моментом верифікації варіантів БА є аналіз відповіді на проведену терапію 

іКС або пероральними КС, комбінованими препаратами, 

антилейкотрієновими та антиIgЕ-препаратами. Вже за переліченими 

факторами можна зробити висновок, що в кожного хворого на БА перебіг 

хвороби індивідуальний і для підвищення ефективності лікування необхідно 

враховувати ці особливості у виборі методу терапії. Akdis C. A. et al. (2015) 

дійшли висновку про те, що фенотипи БА визначаються різними 

патогенетичними механізмами та потребують диференціальних підходів 

щодо лікування [44, 134]. У дослідженні Бисюка Ю. А. та співавторів (2015) 

показано, що значну частину пацієнтів складають жінки з надмірною масою 

тіла або ожирінням та пізнім початком симптомів, більше ніж половина 

пацієнтів із тяжкою БА, незважаючи на проведену терапію, мають 

неконтрольований перебіг захворювання з еозинофільним запаленням 

дихальних шляхів [11].  

Ми провели статистичний аналіз для ідентифікації кластерів хворих на 

БА, використовуючи 15 змінних – анамнестичні та клініко-інструментальні 

параметри (стать, вік, зріст, тривалість та початок захворювання, вага, індекс 

маси тіла, використання іКС та БАТД чи комбінації іКС із БАТД або 

оральних КС, дані спірометрії (ОФВ1 %, ФЖЄЛ %, ОФВ1/ФЖЄЛ до та після 
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інгаляцій сальбутамолу)), генотипи (С/С – Gln27Gln; C/G – Gln27Glu; G/G –

 Glu27Glu). 

За результатами проведеного статистичного аналізу ідентифіковано 

3 кластери (А, B і C). Основні клінічні характеристики кластерів подані в 

таблицях 4.1, 4.2. 

 

Таблиця 4.1  

Клінічні параметри хворих на бронхіальну астму 

Параметр Кластер А, 

n = 81 

Кластер В, 

n = 38 

Кластер С, 

n = 76 

Р 

Стать (Ж/Ч) 48/33 

59,3%/40,7% 

24/14 

63,2%/36,8% 

57/19 

75%/25% 

0,005 

Вік (95 % ДІ) 35,86 

(33,83–37,73) 

50,44 

(47,18–53,71) 

54,33 

(52,87–55,87) 

0,01 

Вік початку 

БА 

23,57 

 (21,87–24,93) 

22,52 

 (20,21–24,71) 

42,17 

(40,24–43,92) 

0,001 

Тривалість БА 

(95 % ДІ) 

12,98 

 (11,19–14,67) 

28,90 

 (24,92–30,89) 

12,44 

(10,74–14,45) 

0,001 

ІМТ (95 % ДІ) 24,86 

(23,41–25,91) 

26,62 

(25,09–28,68) 

33,12  

(31,18–34,05) 

0,001 

ACQ-5 

(95 % ДІ) 

0,84 

 (0,77–0,91) 

1,67 

 (1,53–1,80) 

0,81 

 (0,75–0,87) 

0,001 

 

Кластер А становив 81 хворий на БА (жінки – 59,3 %, чоловіки – 

40,7 %), більшість з яких мали нормальну масу тіла. Для цього кластера 

характерний початок у молодому віці – (21,87–24,93) року, і тривалість 

захворювання (11,19–14,67) року. За даними спірометрії, в хворих 

спостерігалося незначне зниження ОФВ1 – (71,75–74,55) %, співвідношення 

ОФВ1/ФЖЄЛ (77,24–81,38) %. Більшість пацієнтів мали частково 
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контрольований перебіг захворювання, 93,8 % хворих одержували низькі 

дози іКС та БАТД.  

В ідентифікованому кластері В було 38 хворих на БА (жінки – 63,2 %, 

чоловіки – 36,8 %), більшість – із надлишковою масою тіла. Для цього 

кластера характерний початок у молодому віці – (20,21–24,71) року, і 

тривалість захворювання (24,92–30,89) року. За даними спірометрії, у хворих 

показники ОФВ1 та співвідношення ОФВ1/ФЖЄЛ були меншими ніж 60 % 

від належного. Більшість пацієнтів мали неконтрольований перебіг 

захворювання, 55,3 % хворих одержували середні дози іКС та БАТД. 

 

Таблиця 4.2  

Спірометричні параметри хворих на бронхіальну астму 

Параметр Кластер А, 

n = 81 

Кластер В, 

n = 38 

Кластер С, 

n = 76 

р 

ОФВ1  до 

(95 % ДІ) 

73,15 

 (71,75–74,55) 

53,47 

 (51,16–55,94) 

73,42 

(71,81–75,03) 

0,001 

ОФВ1 % після 

(95 % ДІ) 

84,64 

 (83,37–85,91) 

68,13 

 (65,53–70,73) 

84,75 

(83,26–86,24) 

0,001 

ФЖЄЛ % до 

(95 % ДІ) 

76,75 

(75,48–78,03) 

59,18 

 (56,53–61,84) 

77,17 

(75,82–78,53) 

0,001 

ФЖЄЛ % 

після 

(95 % ДІ) 

88,07 

 (87,04–89,11) 

72,53 

 (70,06–74,99) 

88,51 

(87,39–89,63) 

0,001 

ОФВ1/ФЖЄЛ 

% до (95 % 

ДІ) 

79,92  

(77,24–81,38) 

57,83  

(56,12–59,33) 

78,54  

(77,14–80,93) 

0,001 

ОФВ1/ФЖЄЛ 

% після (95 % 

ДІ) 

88,17  

(86,72–89,94) 

71,41  

(70,31–73,58) 

87,44  

(85,98–89,24) 

0,001 

∆ ОФВ1 % 15,21 

 (14,33–16,74) 

12,78 

(11,45–13,52) 

17,01 

(14,20–21,23) 

0,001 
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Кластер С становили 76 хворих на БА (жінки – 75,0 %, чоловіки –

 25,0 %) з ожирінням. Для цього кластера характерний початок у середньому 

віці – (40,24–43,92) року, і тривалість захворювання (10,74–14,45) року. За 

даними спірометрії, у хворих показники ОФВ1 та співвідношення 

ОФВ1/ФЖЄЛ були меншими ніж 80 % від належного. Більшість пацієнтів 

мали частково контрольований перебіг захворювання, 93,4 % хворих 

одержували низькі дози іКС та БАТД.  

Обсяг лікування, яке одержували хворі на БА, наведено в таблиці 4.3. 

 

Таблиця 4.3  

Базисне лікування хворих на бронхіальну астму 

Лікування Кластер А, 

n = 81 

Кластер В, 

n = 38 

Кластер С, 

n = 76 

Низькі дози            

іКС + БАТД (n, %) 

76 

(93,8 %) 

17 

(44,7 %) 

71  

(93,4 %) 

Середні дози             

іКС + БАТД (n, %) 

5 

 (6,2 %) 

21 

 (55,3 %) 

5 

(6,6 %) 

р < 0,001 < 0,001 < 0,001 

 

Фенотипування БА за клінічними ознаками дозволило ідентифікувати 

кластери захворювання, що відрізняються за віковим дебютом, гендерними 

особливостями, тяжкістю перебігу, рівнем контролю та ефективністю 

лікування. Установлено, що найбільш несприятливий перебіг БА був у 

хворих кластера В, серед яких переважали жінки з раннім початком 

захворювання, найбільш вираженими обструктивними порушеннями функції 

зовнішнього дихання і відповідно неконтрольованим перебігом, незважаючи 

на приймання цими пацієнтами вищих доз іКС та БАТД порівняно з 

пацієнтами з кластерів А і С. 
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 4.2. Частота генотипів за Gln27Glu-поліморфізмом гена                                

β2-адренергічних рецепторів у хворих на бронхіальну астму                   

залежно від фенотипу 

Багато авторів зазначають той факт, що фенотип БА формується на 

основі генотипу, поєднуючись із впливом факторів зовнішнього середовища  

індивідуально в кожного пацієнта. У зв’язку з різноманітними клінічними 

проявами БА вивчення поліморфізмів генів як предикторів захворювання має 

актуальне значення в прогнозуванні не лише захворювання і фенотипів, а й 

відповіді на проведену терапію [87]. Одним із найбільш важливих вважають 

Gln27Glu-поліморфізм гена β2-адренергічних рецепторів, що може призвести 

до аномальної регуляції активності цього рецептора [32, 34, 189]. 

Ми провели аналіз частоти генотипів та алелів за                               

Gln27Glu-поліморфізмом гена β2-адренергічних рецепторів залежно від 

кластерів, які були попередньо визначені в нашому дослідженні. 

Частоту генотипів за Gln27Glu-поліморфізмом гена β2-адренергічних 

рецепторів залежно від кластерів наведено в таблиці 4.4. 

 

Таблиця 4.4  

Частота генотипів за Gln27Glu-поліморфізмом гена                                     

β2-адренергічних рецепторів у групі контролю та у хворих                                 

на бронхіальну астму в різних кластерах 

Генотип 

 

Контроль, 

n = 95 

Кластер А, 

n = 81 

Кластер В, 

n = 38 

Кластер С, 

n = 76 

Gln27Gln  65 (68,4 %) 48 (47 %) 9 (8,8 %) 45 (44,2 %) 

Gln27Glu  22 (23,2 %) 31 (42,5 %) 14 (19,2 %) 28 (38,3 %) 

Glu27Glu  8 (8,4 %) 2 (10 %) 15 (75 %) 3 (15 %) 

  p < 0,05 p < 0,05 p < 0,05 
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Частота Gln27Gln-, Gln27Glu- та Glu27Glu-генотипів за                      

Gln27Glu-поліморфізмом гена β2-адренергічних рецепторів у хворих 

кластерів А, В, С достовірно відрізнялася від контролю (p < 0,05). Носії                

Glu27Glu-генотипу частіше траплялися серед хворих на БА з кластера В 

(p < 0,05), а Gln27Gln-генотипу − в хворих на БА з кластерів А і С (p < 0,05).  

У хворих на БА з кластера А Gln27Gln-генотип був у 59,3 % хворих, 

Gln27Glu – у 38,4 %, Glu27Glu – у 2,3 %; у кластері В частота                  

Gln27Gln-генотипу становила 23,7 %, Gln27Glu – 36,8 %, Glu27Glu – 39,5 %, 

а в кластері С – 59,2; 36,8 та 4 % (p < 0,05) (рис. 4.1). 

 

 

Рис. 4.1 Частота розподілу генотипів за Gln27Glu-поліморфізмом гена 

β2-адренергічних рецепторів у хворих на бронхіальну астму в різних 

кластерах 

 

У хворих на БА з кластера А Gln-алель за Gln27Glu-поліморфізмом 

гена β2-адренергічних рецепторів був у 78,4 % хворих, а Glu-алель – у 21,6 %; 
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у кластері В частота Gln-алеля становила 42,17 %, а Glu-алеля – 57,9 %, а в 

кластері С – 77,6 та 22,4 %.  

Аналіз ризику розвитку БА з використанням Gln-алеля як референтного 

не виявив статистично ймовірного його зростання в кластерах А та С 

(ВШ = 1,10; 95 % ДІ = 0,66–1,85; р = 0,71; ВШ = 1,15; 95 % ДІ = 0,68–1,94; 

р = 0,59) (табл. 4.5).  

У кластері В у носіїв Glu-алеля за Gln27Glu-поліморфізмом гена                    

β2-адренергічних рецепторів ризик виникнення БА вищий у 5,5 рази 

(ВШ = 5,50; 95 % ДІ = 3,09–9,80; р < 0,05) порівняно з носіями Gln-алеля. 

 

Таблиця 4.5  

Частота розподілу алелів за Gln27Glu-поліморфізмом гена                                   

β2-адренергічних рецепторів у групі контролю та у хворих                                 

на бронхіальну астму в різних кластерах 

Алель 

 

Контроль, 

n = 95 

Кластер А, 

n = 81 

Кластер В, 

n = 38 

Кластер С, 

n = 76 

Gln  152 

(80,0 %) 

127 (78,4 %) 32 (42,1 %) 118 (77,6 %) 

Glu 38  

(20,0 %) 

35 (21,6 %) 44 (57,9 %) 34 (22,4 %) 

 ВШ = 1,10;   

ДІ (0,66–1,85); 

p = 0,71 

ВШ = 5,50;        

ДІ (3,09–9,80); 

p < 0,05 

ВШ = 1,15;  

ДІ (0,68–1,94); 

p = 0,59 

 

Отже, носії Glu27Glu-генотипу частіше траплялися в хворих на БА з 

кластера В, Gln27Glu-генотипу – з однаковою частотою у хворих на БА з 

кластерів А, В та С, а Gln27Gln-генотипу превалював у хворих на БА з 

кластерів А і С.  
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Установлені попередньо на підставі клінічного фенотипування у 

хворих кластера В тяжчий перебіг, нижчий контроль, незважаючи на вищі 

дози іКС та БАТД, асоційовані з імовірно вищою частотою                         

Glu27Glu-генотипу (39,5 %), Glu-алеля (57,9 %) та зростанням ризику 

виникнення БА. Якщо у хворих на БА, носіїв Glu-алеля, ризик розвитку 

збільшувався в 1,63 рази, то в хворих із кластера В – у 5,5 рази. У цій ситуації 

ми бачимо доцільність кластеризації хворих на БА за клінічними ознаками, 

оскільки врахування алелів у кластерах за Gln27Glu-поліморфізмом гена            

β2-адренергічних рецепторів дозволило нам більш точно прогнозувати вищий 

ризик виникнення захворювання в кластері В. 

 

Висновки та узагальнення 

Після проведення статистичного аналізу для ідентифікації кластерів 

хворих на БА з використанням 24 змінних – анамнестичних та клініко-

інструментальних параметрів – установлено 3 кластери (А, B і C): 

1. Кластер А становив 81 хворий на БА (жінки – 59,3 %, чоловіки – 

40,7 %), більшість з яких мали нормальну масу тіла. Для цього кластера 

характерний початок у молодому віці – (21,87–24,93) року, і тривалість 

захворювання (11,19–14,67) року. За даними спірометрії, в хворих 

спостерігалося незначне зниження ОФВ1 – (71,75–74,55) %, співвідношення 

ОФВ1/ФЖЄЛ (77,24–81,38) %. Більшість пацієнтів мали частково 

контрольований перебіг захворювання,  93,8 % хворих одержували низькі 

дози іКС та БАТД.  

2. В ідентифікованому кластері В було 38 хворих на БА (жінки –

 63,2 %, чоловіки – 36,8 %), більшість – із надлишковою масою тіла. Для 

цього кластера характерний початок у молодому віці – (20,21–24,71) року, і 

тривалість захворювання (24,92–30,89) року. За даними спірометрії, в хворих 

показники ОФВ1 та співвідношення ОФВ1/ФЖЄЛ були меншими ніж 60 % 
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від належного. Більшість пацієнтів мали неконтрольований перебіг 

захворювання, 55,3 % хворих одержували середні дози іКС та БАТД. 

3. Кластер С становили 76 хворих на БА (жінки – 75 %, чоловіки –

 25 %) з ожирінням. Для цього кластера характерний початок у середньому 

віці  – (40,24–43,92) року, і тривалість захворювання (10,74–14,45) року. За 

даними спірометрії, в хворих показники ОФВ1 та співвідношення 

ОФВ1/ФЖЄЛ були меншими ніж 80 % від належного. Більшість пацієнтів 

мали частково контрольований перебіг захворювання, 93,4 % хворих 

одержували низькі дози іКС та БАТД. 

4. Аналіз частоти Gln27Gln-, Gln27Glu- та Glu27Glu-генотипів за 

Gln27Glu-поліморфізмом гена β2-адренергічних рецепторів у хворих 

кластерів А, В, С засвідчив, що в хворих на БА з кластера А                       

Gln27Gln-генотип був у 59,3 %, Gln27Glu – у 38,4 %, Glu27Glu – у 2,3 %; у 

кластері В – 23,7; 36,8; 39,5 %, а в кластері С – 59,2; 36,8 та 4 % відповідно             

(р < 0,05). 

5. У хворих на БА з кластера А Gln-алель за Gln27Glu-поліморфізмом 

гена β2-адренергічних рецепторів був у 78,4 % хворих, а Glu-алель – у 21,6 %; 

у кластері В частота Gln-алеля становила 42,17 %, а Glu-алеля – 57,9 %, а в 

кластері С – 77,6 та 22,4 %.  

6. Фенотипування хворих на БА дозволило виділити три кластери, 

серед яких кластер В відрізняється тим, що його становили переважно жінки 

з надлишковою масою тіла, початком захворювання в молодому віці, 

обтяженим алергоанамнезом, низькими показниками ОФВ1, 

неконтрольованим перебігом і в 75,0 % яких визначається                       

Glu27Glu-генотип за Gln27Glu-поліморфізмом гена β2-адренергічних 

рецепторів, та прогнозувати неефективність базисного лікування порівняно з 

кластерами А і С. 
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РОЗДІЛ 5 

GLN27CLU-ПОЛІМОРФІЗМ ГЕНА β2 -АДРЕНЕРГІЧНИХ 

РЕЦЕПТОРІВ ТА КОМОРБІДНІСТЬ У ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ 

АСТМУ 

 5.1. Ожиріння у хворих на бронхіальну астму залежно від Gln27Glu-

поліморфізму гена β2-адренергічних рецепторів 

 БА та ожиріння внаслідок великої поширеності та медико-соціальної 

значущості належать до глобальних проблем охорони здоров'я. Аналіз 

популяційних досліджень [52, 61, 115, 142] дозволив простежити не лише 

збільшення кількості осіб, хворих на ожиріння, та констатувати «епідемію 

ожиріння», а й створити на цій основі рейтинг країн із максимальним 

поширенням ожиріння, перші місця серед яких займають Мексика – 32,8 % та 

США – 31,8 % [93]. Епідеміологічне дослідження БА виявило зростання 

частоти цієї патології. За даними звіту Всесвітньої організації боротьби з БА 

[197], країнами з найбільшою поширеністю БА є Великобританія − 18,4 % та 

Нова Зеландія − 15,1 %. 

Рівень захворюваності на БА за останній час зріс серед дорослого 

населення, яке страждає на ожиріння, особливо серед жінок. Ожиріння є 

чинником, що сприяє розвитку БА, а також погіршує контроль захворювання, 

що підтверджується зміною показників якості життя, обмеженнями в 

повсякденній діяльності, вираженістю ядухи і свистячого дихання, частотою 

використання лікарських препаратів для невідкладної допомоги, 

збільшенням позапланових візитів до лікаря, зверненнями до відділень 

швидкої допомоги та госпіталізацією з приводу загострень [77, 147]. 

Ожиріння не лише збільшує ризик розвитку БА, а й є чинником ризику 

персистенції та тяжкості її симптомів у дітей і дорослих [36, 86, 145, 163]. 

Механізмами впливу ожиріння на розвиток БА є  зміни дихальної функції, 

запалення й спільні генетичні чинники [63, 109, 126, 146], з яких 

плейотропний ефект, характерний для поліморфізмів генів β2-адренергічних 
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рецепторів та генів рецепторів кортикостероїдів, розміщених на хромосомі 

5q23-34, що відповідають за тонус дихальних шляхів, активність симпатичної 

нервової системи і в подальшому − за модуляцію запалення як при БА, так і 

при ожирінні [39, 122]. 

Як відомо, β2-адренергічні рецептори є одними з основних 

ліполітичних рецепторів у жирових клітинах людини, а генетична мінливість 

у гені цього рецептора асоційована з розвитком ожиріння, витратами енергії 

та ліполітичною функцією жирової тканини [191, 193]. 

Розподіл генотипів за Gln27Glu-поліморфізмом гена β2-адренергічних 

рецепторів залежно від ІМТ у групі контролю та у хворих на БА поданий у 

табл. 5.1 та 5.2.  

Таблиця 5.1  

Розподіл генотипів за Gln27Glu-поліморфізмом гена                                   

β2-адренергічних рецепторів залежно від індексу маси тіла в групі 

контролю 

 

 

Генотип, n 

Нормальна 

маса тіла 

Надлишкова маса тіла 

n % n % 

Gln27Gln 28 75,7 9 24,3 

Gln27Glu 29 76,3 9 23,7 

Glu27Glu 16 80,0 4 20,0 

 χ2 = 3,4; р = 0,9 

 

Як бачимо з таблиці 5.1, в групі контролю відмінностей за розподілом 

генотипів не спостерігалося, тобто генотипи за Gln27Glu-поліморфізмом гена 

ADRB2 поділилися з однаковою частотою за різних показників ІМТ (р = 0,9 

за χ2-критерієм). 

Як бачимо з таблиці 5.2, Glu27Glu-генотип за Gln27Glu-поліморфізмом 
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гена β2-адренергічних рецепторів частіше траплявся у хворих на БА з 

ожирінням порівняно з хворими на БА, що мали нормальну та надлишкову 

масу тіла (р = 0,001 за χ2-критерієм). 

Таблиця 5.2  

Розподіл генотипів за Gln27Glu-поліморфізмом гена                                         

β2-адренергічних рецепторів залежно від індексу маси тіла у хворих                

на бронхіальну астму 

 

Генотип, n 

Нормальна 

маса тіла 

Надлишкова 

маса тіла 

Ожиріння 

n % n % n % 

Gln27Gln 74 71,2 18 17,3 12 11,5 

Gln27Glu 34 49,3 4 5,8 31 44,9 

Glu27Glu 2 9,1 4 18,2 16 72,7 

 χ2 = 22,8; р = 0,001 

 

Далі ми проаналізували показники ІМТ залежно від                           

Gln27Glu-поліморфізму гена β2-адренергічних рецепторів у хворих на БА, 

який поданий у табл. 5.3. 

 

Таблиця 5.3  

Медіана (інтерквартильний розмах) показника індексу маси тіла у 

хворих на бронхіальну астму залежно від Gln27Glu-поліморфізму гена         

β2-адренергічних рецепторів 

Генотип, n ІМТ, кг/м2 

Gln27Gln (n = 110) 24,8 (23,8–25,8) 

Gln27Glu (n = 26) 28,9 (27,2–30,7) 

Glu27Glu (n = 59) 32,6 (30,9–34,3) 
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Результати засвідчили, що хворі, які були гомозиготами за мінорним 

алелем, мали вищий ІМТ порівняно з гомозиготами за основним алелем та 

гетерозиготами (р = 0,001 за Краскелом – Уоллісом). 

Наступним етапом було проведення попарного порівняння груп за 

допомогою методу Манна – Уїтні. Під час порівняння ІМТ у носіїв   

Gln27Gln- та Gln27Glu-, а також у носіїв Gln27Glu- і Glu27Glu-генотипів 

установлено, що пацієнти з Glu27Glu-генотипом мали вищий ІМТ, ніж 

пацієнти з Gln27Gln- та Gln27Glu-генотипами (р1 < 0,001 та р2 < 0,001). 

Проведений аналіз показників ІМТ залежно від генотипу за 

поліморфізмом Gln27Glu-гена β2-адренергічних рецепторів у пацієнтів різної 

статі засвідчив, що у чоловіків виявлено статистично значущу відмінність 

ІМТ залежно від  Gln27Gln-, Gln27Glu- та Glu27Glu-генотипів (р = 0,001 за 

Краскелом – Уоллісом) (рис. 5.1).  

Рис. 5.1  Медіана (інтерквартильний розмах) показників індексу маси тіла у 

чоловіків 

 

Так, у чоловіків, хворих на БА, з Glu27Glu-генотипом, спостерігали 

вищі показники ІМТ, ніж у чоловіків-носіїв Gln27Gln- та                          

Gln27Glu-генотипів (р1 = 0,001 та р2 = 0,005 за Манном – Уїтні), проте між 
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показниками ІМТ у чоловіків-носіїв Gln27Glu- і Glu27Glu-генотипів істотної 

різниці не визначено (р3 = 0,1 за Манном – Уїтні).  

Проведегий аналіз показників ІМТ залежно від генотипу за 

поліморфізмом Gln27Glu-гена β2-адренергічних рецепторів у жінок також 

виявив, що носії Glu27Glu-генотипу мали вищі показники ІМТ, ніж носії 

Gln27Gln- та Gln27Glu-генотипів (р = 0,001 за Краскелом – Уоллісом) 

(рис. 5.2). 

Рис. 5.2 Медіана (інтерквартильний розмах) показників індексу маси тіла у 

жінок 

 

Жінки, хворі на БА, з Glu27Glu-генотипом за поліморфізмом            

Gln27Glu-гена β2-адренергічних рецепторів мали вищі показники ІМТ 

порівняно з носіями Gln27Gln- та Gln27Glu-генотипів за                            

Gln27Glu-поліморфізмом гена β2-адренергічних рецепторів (р = 0,001 за 

Манном – Уїтні). 

 Таким чином, проведене дослідження розподілу генотипів за  

Gln27Glu-поліморфізмом гена β2-адренергічних рецепторів залежно від ІМТ 

та статі у хворих на БА засвідчило статистично значущу відмінність. Поряд із 

цим установлено, що у хворих на БА з Glu27Glu-генотипом за                   
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Gln27Glu-поліморфізмом гена β2-адренергічних рецепторів імовірно частіше 

спостерігалося ожиріння порівняно з носіями Gln27Gln- та                            

Gln27Glu-генотипів. 

 5.2. Артеріальна гіпертензія у хворих на бронхіальну астму залежно від 

маси тіла та Gln27Glu-поліморфізму гена β2-адренергічних рецепторів 

Поліморбідність є однією з особливостей сучасної клініки внутрішніх 

хвороб, а артеріальна гіпертензія (АГ) та БА залишаються дуже поширеними 

захворюваннями серед дорослого населення розвинених країн. За даними 

літератури, приблизно у 30 % хворих на БА діагностується супутня АГ [59]. 

Відомо, що поєднання декількох захворювань призводить до істотних змін, 

що погіршують стан пацієнта. Причому в багатьох хворих на БА саме 

патологія серцево-судинної системи значною мірою визначає прогноз життя 

та працездатності [190]. Пацієнти з БА та надлишковою масою тіла, тяжким 

перебігом захворювання та/або недостатнім рівнем контролю можуть 

формувати групу ризику за розвитком АГ [169]. Про важливість генетичної 

складової патогенезу БА та АГ свідчить велика кількість досліджень [63, 68, 

72, 76, 81, 122, 161]. Крім того, БА та АГ мають спільні генетичні чинники, 

зумовлені множинними ефектами різних генів, зокрема генів                                 

β2-адренергічних рецепторів [195].  

β2-адренергічні рецептори беруть участь у різноманітних фізіологічних 

та патофізіологічних процесах, опосередкованих катехоламінами, зокрема 

під час розвитку серцево-судинних захворювань та ожиріння [75, 78, 158, 

199]. При збудженні β2-адренергічних рецепторів відбувається розширення 

судин (коронарних, скелетних м'язів), розслаблення гладких м'язів дихальних 

шляхів [125]. Відомо, що катехоламіни, зв’язуючись із β2-адренергічними 

рецепторами, відіграють важливу роль в енергообміні, стимулюють ліполіз, 

що призводить до втрати маси тіла та реалізації протизапальних ефектів [90, 

171, 204]. Існує думка про те, що заміна Gln27 (основної амінокислоти) на 
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Glu (нейтральну амінокислоту) впливає на зв'язування катехоламінів із β2-

адренергічними рецепторами, запобігаючи розщепленню жирів.  

Ми проаналізували розподіл генотипів за Gln27Glu-поліморфізмом 

гена β2-адренергічних рецепторів залежно від наявності АГ у хворих на БА, 

результати якого подані у табл. 5.4. 

 

Таблиця 5.4  

Розподіл генотипів за Gln27Glu-поліморфізмом гена                                   

β2-адренергічних рецепторів залежно від наявності артеріальної 

гіпертензії 

 

Артеріальна 

гіпертензія 

Генотип 

Gln27Gln Gln27Glu Glu27Glu 

n % n % n % 

відсутня  22 42,0 26 50,0 4 8,0 

наявна  80 55,9 47 32,8 16 11,3 

 χ2 = 0,08; р = 0,69 

 

Отримані результати засвідчують, що розподіл Gln27Gln-, Gln27Glu- та 

Glu27Glu-генотипів за Gln27Glu-поліморфізмом гена β2-адренергічних 

рецепторів у хворих на БА залежно від наявності АГ статистично не 

відрізнявся (р = 0,69). 

Далі з використанням Gln-алеля як референтного ми проаналізували 

ризик розвитку АГ у хворих на БА (табл. 5.5). 
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Таблиця 5.5  

Розподіл алелів за Gln27Glu-поліморфізмом гена                                          

β2-адренергічних рецепторів залежно від наявності артеріальної 

гіпертензії 

 

Алель 

Наявна АГ Відсутня АГ  

χ2 

 

р 

OR 

n = 143 n = 52 95 % СІ 

С (Gln) 0,724 0,673  

0,95 

 

0,33 

1,27 0,78–2,07 

G (Glu) 0,276 0,327 0,79 0,48–1,28 

 

Потім здійснили аналіз ризику розвитку АГ у хворих на БА з 

використанням Glu27Glu-генотипу за Gln27Glu-поліморфізмом гена                     

β2-адренергічних рецепторів як референтного (табл. 5.6). 

 

Таблиця 5.6  

Розподіл генотипів за Gln27Glu-поліморфізмом гена                                   

β2-адренергічних рецепторів залежно від наявності артеріальної 

гіпертензії 

Генотип Наявна АГ Відсутня АГ  

χ2 

 

р 

OR 

n = 143 n = 52 95 % СІ 

Gln27Gln 0,559 0,423  

0,87 

 

0,35 

1,73 0,91–3,29 

Gln27Glu 0,329 0,500 0,49 0,26–0,93 

Glu27Glu 0,112 0,077 1,51 0,48−4,75 

 

Аналіз ризику розвитку АГ у хворих на БА з використанням Gln-алеля 

як референтного не виявив статистично ймовірного його зростання 

(ВШ = 0,79; 95 % ДІ = 0,48–1,28; р = 0,33). 
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Отже, аналіз ризику розвитку АГ у хворих на БА з використанням 

Glu27Glu-генотипу як референтного не виявив статистично ймовірного його 

зростання (ВШ = 1,51; 95 % ДІ = 0,48–4,75; р = 0,33). 

Результати дослідження показників САТ та ДАТ залежно від                 

Gln27Glu-поліморфізму гена β2-адренергічних рецепторів у хворих на БА 

наведені в табл. 5.7. 

Результати аналізу показали, що не виявлено статистично значущої 

різниці показників САТ та ДАТ залежно від генотипів за                           

Gln27Glu-поліморфізмом гена β2-адренергічних рецепторів (р = 0,142 та р = 

= 0,073 за Краскелом – Уоллісом). Попарне порівняння показників САТ і 

ДАТ за допомогою методу Манна – Уїтні у хворих із Gln27Gln- та           

Gln27Glu-генотипами (р1 = 0,832 і р2 = 0,987) з Gln27Glu- і                            

Glu27Glu-генотипами (р1 = 0,241 і р2 = 0,498) та з Gln27Gln- і                    

Glu27Glu-генотипами також не виявило статистично значущої відмінності 

(р1 = 0,546 та р2 = 0,783). 

 

Таблиця 5.7  

Медіана (інтерквартильний розмах) показників артеріального тиску у 

хворих на бронхіальну астму залежно від Gln27Glu-поліморфізму гена     

β2-адренергічних рецепторів 

Генотип, n 
Артеріальний тиск, мм рт. ст. 

систолічний діастолічний 

Gln27Gln (n = 102) 138 (120–150) 84 (70–98) 

Gln27Glu (n = 73) 141 (120–152) 82 (70–100) 

Glu27Glu (n = 20) 146 (142–172) 95 (90–101) 

p (Краскела – Уолліса) p = 0,142 p = 0,073 
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Таким чином, у результаті проведеного дослідження не встановлено 

зв’язку між ризиком розвитку АГ, рівнями САТ і ДАТ у хворих на БА з 

Gln27Glu-поліморфізмом гена β2-адренергічних рецепторів. 

Зважаючи на роль ожиріння у виникненні АГ, ми проаналізували 

розподіл генотипів за Gln27Glu-поліморфізмом гена β2-адренергічних 

рецепторів у хворих на БА без АГ залежно від ІМТ (табл. 5.8). 

 

Таблиця 5.8  

Розподіл генотипів за Gln27Glu-поліморфізмом гена                                           

β2-адренергічних рецепторів у хворих на бронхіальну астму без 

артеріальної гіпертензії залежно від індексу маси тіла 

 

Індекс маси тіла 

Генотип 

Gln27Gln Gln27Glu Glu27Glu 

n % n % n % 

нормальна маса 9 40,9 5 19,2 1 25,0 

надлишкова маса 2 9,1 4 15,4 1 25,0 

ожиріння 11 50,0 17 65,4 2 50,0 

 χ2 = 1,09; р > 0,05 

 

Отримані результати засвідчують, що розподіл генотипів за                 

Gln27Glu-поліморфізмом гена β2-адренергічних рецепторів у хворих на БА 

без АГ залежно від ІМТ статистично не відрізнявся (р > 0,05 за χ2-критерієм 

Пірсона) (рис. 5.3). 
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Рис. 5.3 Частота генотипів за Gln27Glu-поліморфізмом гена β2-

адренергічних рецепторів у хворих на бронхіальну астму залежно від індексу 

маси тіла 

 

Далі ми проаналізували розподіл генотипів за Gln27Glu-поліморфізмом 

гена β2-адренергічних рецепторів у хворих на БА з АГ залежно від ІМТ, який 

поданий у табл. 5.9. Під час цього аналізу було виявлено, що                          

Glu27Glu-генотип частіше спостерігався у хворих на БА з ожирінням, 

Gln27Gln – із нормальною масою тіла (р = 0,001 за χ2-критерієм). 

Отже, частота Glu27Glu-генотипу була вища в групі хворих на БА з АГ 

та ожирінням порівняно з хворими на БА з АГ без ожиріння. 

Далі було проаналізовано ризик розвитку АГ у хворих на БА з 

ожирінням із використанням Glu27Glu-генотипу за Gln27Glu-поліморфізмом 

гена β2-адренергічних рецепторів як референтного (табл. 5.10). 
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Таблиця 5.9  

Розподіл генотипів за Gln27Glu-поліморфізмом гена β2-адренергічних 

рецепторів у хворих на бронхіальну астму  з артеріальною гіпертензією 

залежно від індексу маси тіла 

 

Індекс маси тіла  

 

Генотип 

Gln27Gln Gln27Glu Glu27Glu 

n % n % n % 

нормальна маса  67 83,7 27 57,4 1 6,2 

надлишкова маса 7 8,7 10 21,3 2 12,5 

ожиріння 6 7,6 10 21,3 13 81,3 

 χ2 = 20,34; р < 0,05 

 

 

Таблиця 5.10  

Розподіл генотипів за Gln27Glu-поліморфізмом гена β2-адренергічних 

рецепторів залежно від наявності артеріальної гіпертензії та ожиріння 

Генотип Ожиріння НМТ  

χ2 

 

р 

OR 

n = 29 n = 19 95 % СІ 

Gln27Gln 0,207 0,368  

6,34 

 

0,04 

0,45 0,12–1,63 

Gln27Glu 0,345 0,526 0,47 0,15–1,54 

Glu27Glu 0,448 0,105 3,91 1,34−9,75 

 

Наявність Glu27Glu-генотипу збільшувала ризик виникнення АГ у 

3,91 рази у хворих на БА з ожирінням (ВШ = 3,91; 95 % ДІ = 1,34–9,75; р = 

= 0,04) порівняно з Gln27Gln-генотипом. 
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Після цього проаналізували ризик розвитку АГ у хворих на БА з 

ожирінням із використанням Glu-алеля за Gln27Glu-поліморфізмом гена               

β2-адренергічних рецепторів як референтного (табл. 5.11).   

  

Таблиця 5.11  

Розподіл алелей за Gln27Glu-поліморфізмом гена β2-адренергічних 

рецепторів залежно від наявності артеріальної гіпертензії та ожиріння 

Алель Ожиріння НМТ  

χ2 

 

р 

OR 

n = 29 n = 19 95 % СІ 

С (Gln) 0,379 0,632  

5,85 

 

0,02 

0,36 0,15–0,83 

G (Glu) 0,621 0,368 2,81 1,20–6,54 

 

Наявність Glu-алеля збільшує ризик виникнення АГ у 2,81 рази у 

хворих на БА з ожирінням (ВШ = 2,81, 95 % ДІ = 1,20–6,54, р = 0,02) 

порівняно з Gln-алелем. 

Отже, не виявлено залежності ризику розвитку АГ, рівнів систолічного 

та діастолічного АТ від Gln27Glu-поліморфізму гена β2-адренергічних 

рецепторів у хворих на БА без урахування маси тіла. Визначення ІМТ 

показало, що ожиріння було у 81,3 % хворих на БА з АГ, які є носіями 

Glu27Glu-генотипу за Gln27Glu-поліморфізмом гена β2-адренергічних 

рецепторів. 

Оцінювання ризику розвитку АГ у хворих на БА залежно від ІМТ 

засвідчило, що носії гомозиготного за мінорним алелем Glu27Glu-генотипу із 

ожирінням мали в 3,91 рази вищий ризик виникнення АГ, а носії Glu-алеля – 

у 2,81 рази, що доводить доцільність визначення ризику виникнення АГ у 

хворих на БА з урахуванням ІМТ. 
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Висновки та узагальнення 

1. Glu27Glu-генотип за Gln27Glu-поліморфізмом гена β2-адренергічних 

рецепторів частіше спостерігали у хворих на БА з ожирінням порівняно із 

хворими на БА, що мали нормальну та надлишкову масу тіла (р = 0,001 за               

χ2-критерієм) [4]. 

2. Проведений аналіз ІМТ залежно від генотипів за                              

Gln27Glu-поліморфізмом гена β2-адренергічних рецепторів з урахуванням 

статі показав, що у чоловіків, хворих на БА із Glu27Glu-генотипом, були вищі 

показники ІМТ, ніж у чоловіків-носіїв Gln27Gln- та Gln27Glu-генотипів 

(р1 = 0,001 та р2 = 0,005 за Манном – Уїтні), а жінки, носії                               

Glu27Glu-генотипу, мали вищі показники ІМТ порівняно з носіями Gln27Gln- 

та Gln27Glu-генотипів за Gln27Glu-поліморфізмом гена β2-адренергічних 

рецепторів (р = 0,001 за Манном – Уїтні) [69]. 

3. Розподіл Gln27Gln-, Gln27Glu- та Glu27Glu-генотипів за                

Gln27Glu-поліморфізмом гена β2-адренергічних рецепторів у хворих на БА 

залежно від наявності АГ статистично не відрізнявся (р = 0,69). 

4. Аналіз ризику розвитку АГ у хворих на БА з використанням                  

Gln-алеля як референтного не виявив статистично ймовірного його зростання 

(ВШ = 0,79; 95 % ДІ = 0,48–1,28; р = 0,33) [108, 111]. 

5. Показники САТ та ДАТ у хворих на БА залежно від генотипу за 

Gln27Glu-поліморфізмом гена β2-адренергічних рецепторів статистично не 

відрізнявся (р = 0,142 за Краскелом – Уоллісом). 

6. Розподіл генотипів за Gln27Glu-поліморфізмом гена                               

β2-адренергічних рецепторів у хворих на БА без АГ залежно від ІМТ 

статистично не відрізнявся (р > 0,05 за χ2-критерієм Пірсона). 

7. Аналіз частоти генотипів за Gln27Glu-поліморфізмом гена                         

β2-адренергічних рецепторів у хворих на БА з АГ залежно від ІМТ засвідчив, 

що Glu27Glu-генотип частіше спостерігався у хворих на БА з ожирінням, 

Gln27Gln – із нормальною масою тіла (р = 0,001 за χ2-критерієм) [70]. 
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8. Наявність Glu27Glu-генотипу збільшувала ризик виникнення АГ у 

3,91 рази у хворих на БА з ожирінням (ВШ = 3,91; ДІ – 95 % 1,34–9,75; р = 

= 0,04) порівняно з Gln27Gln-генотипом. 
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РОЗДІЛ 6 

ЕФЕКТИВНІСЬ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ 

ЗАЛЕЖНО ВІД GLN27CLU-ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНА                                          

β2-АДРЕНЕРГІЧНИХ РЕЦЕПТОРІВ 

 6.1 Ефективність базисного лікування хворих на бронхіальну астму 

залежно від Gln27Glu-поліморфізму гена β2-адренергічних рецепторів 

Повний контроль (відсутність симптомів) БА досягається менше ніж у 

половини хворих, що зумовлено активністю запального процесу в дихальних 

шляхах на тлі недостатньої ефективності терапії [92]. Одним із препаратів 

базисної терапії БА є БАТД, що характеризуються вираженою 

бронхолітичною активністю та мінімальною кількістю небажаних побічних 

явищ при їх правильному використанні. Постійне застосування інгаляційних 

БАТД може призвести до розвитку толерантності (десенситизації) до них, що 

сприяє зниженню ефективності лікування і потребує обмеження частоти їх 

застосування [46, 196, 202]. Зменшення бронхопротективної дії β2-агоністів 

при їх регулярному, частому застосуванні однаковою мірою стосується і 

короткодіючих препаратів навіть на тлі базисної терапії іКС [18]. 

Van der Woude H. J. et al. (2001) установили, що на тлі регулярного 

застосування хворими на БА сальбутамолу відзначається зниження 

бронхолітичної дії [80]. 

Відповідь на лікування β2-агоністами у хворих на БА залежить не лише 

від частоти та тривалості застосування, а й від генетичних чинників. 

Індивідуальну варіабельність відповіді на БАТД і розвиток толерантності 

багато дослідників пов'язують із поліморфізмом генів β2-адренергічних 

рецепторів [23, 71, 83, 91, 132, 218, 225]. Істотно впливає на перебіг БА та 

ефективність лікування зміна амінокислотної послідовності β2-адренергічних 

рецепторів у 27-му кодоні [140]. Більше того, хворі з Glu27Glu-генотипом за 

цим варіантом поліморфізму гена швидко втрачають чутливість до БАТД та 

потребують негайної корекції лікування [186]. Питання щодо впливу цього 
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поліморфізму на відповідь на БАТД у поєднанні з іКС залишається 

дискусійним [89]. 

Усі хворі отримували базисну терапію (іКС, БАТД) та БАКД за 

потребою. Залежно від дозування іКС пацієнтів було поділено на 2 групи: 

І група – 164 пацієнти, що отримували низькі дози іКС та БАТД, ІІ група – 31 

пацієнт − середні дози іКС та БАТД у перерахунку на будесонід. 

Рівень контролю визначали за опитником ACQ-5 та показниками 

ОФВ1. За відсутності контролю пацієнтам, які отримували низькі дози іКС (< 

400 мкг на добу) та БАТД, дозу іКС підвищували до середньої (400−800 мкг 

на добу), а тим, які отримували середню дозу, підвищували до високої (> 

800 мкг на добу). Це лікування проводили впродовж 4 тижнів. Після 

оцінювання контролю було відібрано 71 хворого з частково контрольованим і 

неконтрольованим перебігом БА. Пацієнтів поділили на дві групи: до групи 

А увійшли 35 хворих, яким до іКС та БАТД додавали формотерол – 12 мкг 

двічі на добу, до групи Б – 36 хворих, яким додавали тіотропію бромід – 

18 мкг 1 раз на добу. Рівень контролю визначали через 4 тижні. 

Результати оцінювання контролю БА за опитувальником ACQ-5 

залежно від генотипів за Gln27Glu-поліморфізмом гена β2-адренергічних 

рецепторів у двох групах пацієнтів до та після підвищення доз іКС та БАТД 

наведено у табл. 6.1. 

Таблиця 6.1  

Контроль бронхіальної астми залежно від Gln27Glu-поліморфізму гена 

β2-адренергічних рецепторів до корекції лікування 

Групи 

порівняння 

Генотип 

Gln27Gln Gln27Glu Glu27Glu 

І 
0,84 (0,64–1,51), 

n = 90 

1,05 (0,73–1,62), 

n = 72 

1,22 (1,21–1,23), 

n = 2 

ІІ 
1,25 (0,74–2,02), 

n = 12 

0,82 (0,82), 

n = 1 

1,89 (1,80–1,99), 

n = 18 
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У І групі серед носіїв Gln27Gln-генотипу за Gln27Glu-поліморфізмом 

гена β2-адренергічних рецепторів 61 хворий мав контрольований перебіг 

(67,8 %), 26 – частково контрольований перебіг БА (28,9 %) та 3 − 

неконтрольований перебіг БА (3,3 %); у носіїв Gln27Glu-генотипу 3 хворих 

мали контрольований перебіг БА (4,2 %), 64 – частково контрольований 

перебіг (88,9 %) та 5 − неконтрольований перебіг БА (6,9 %), а в носіїв 

Glu27Glu-генотипу – частково контрольований перебіг БА.  

У ІІ групі серед носіїв Gln27Gln-генотипу за Gln27Glu-поліморфізмом 

гена β2-адренергічних рецепторів було 2 хворих із контрольованим перебігом 

(16,7 %), 4 хворих − із частково контрольованим (33,3 %) та 6 − 

неконтрольованим перебігом БА (50,0 %), носії Gln27Glu-генотипу мали 

частково контрольований перебіг, а Glu27Glu-генотипу – неконтрольований 

перебіг БА. 

Результати проведеного лікування з підвищенням дозування іКС та 

БАТД у хворих із неконтрольованим та частково контрольованим перебігом 

захворювання наведено у табл. 6.2. 

 

Таблиця 6.2 

Контроль бронхіальної астми залежно від Gln27Glu-поліморфізму гена 

β2-адренергічних рецепторів після корекції лікування 

Групи 

порівняння 

Генотип 

Gln27Gln Gln27Glu Glu27Glu 

І 
0,65 (0,61–0,69), 

n = 29 

0,87 (0,62–0,93), 

n = 67 

1,19 (1,18–1,2), 

 n = 2 

ІІ 
1,07 (0,69–1,57), 

n = 10 

0,79 (0,79), 

n = 1 

1,85 (1,84–2,0),  

n = 18 

 

 Оцінювання рівня контролю за опитувальником ACQ-5 у І та ІІ групах 

хворих на БА залежно від генотипів Gln27Gln, Gln27Glu та Glu27Glu 
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засвідчило статистично значущу різницю (р1 = 0,001 та р2 = 0,001 за 

Краскелом – Уоллісом).  

Контроль бронхіальної астми у хворих І групи до та після лікування 

залежно від Gln27Glu-поліморфізму гена β2-адренергічних рецепторів 

зображено на рис. 6.1. 

 

 

Рис. 6.1 Контроль бронхіальної астми у хворих І групи до та після 

лікування залежно від Gln27Glu-поліморфізму гена β2-адренергічних 

рецепторів 

 

У носіїв Glu27Glu-генотипу І  групи не спостерігалося різниці рівня 

контролю за результатами опитника ACQ-5 (р = 0,2 за Вілкоксоном), а в 

носіїв Gln27Gln- та Gln27Glu-генотипів (р = 0,04 та р = 0,001 за Вілкоксоном) 

відзначається підвищення контролю після корекції дози. 

Контроль бронхіальної астми у хворих ІІ групи до та після лікування 

залежно від Gln27Glu-поліморфізму гена β2-адренергічних рецепторів 

зображено на рис. 6.2. 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4

Glu27Glu

Gln27Glu

Gln27Gln

До корекції лікування Після корекції лікування
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 Рис.6.2 Контроль бронхіальної астми у хворих ІІ групи до та після 

лікування залежно від Gln27Glu-поліморфізму гена β2-адренергічних 

рецепторів 

 

 У носіїв Gln27Gln-, Gln27Glu- та Glu27Glu-генотипів ІІ групи ймовірної  

різниці в рівнях контролю після корекції лікування не спостерігалося (р = 

= 0,06, р = 0,8 та р = 0,1 за Вілкоксоном). 

Аналіз показників ОФВ1 до підвищення дози іКС та БАТД залежно від 

генотипів Gln27Glu за поліморфізмом гена β2-адренергічних рецепторів у 

двох групах поданий у табл. 6.3. 

Таблиця 6.3 

Показники об’єму форсованого видиху за 1 секунду залежно від 

Gln27Glu-поліморфізму гена β2-адренергічних рецепторів до корекції 

лікування 

Групи 

порівняння 

Генотип 

Gln27Gln Gln27Glu Glu27Glu 

І 
75 (73–77), 

n = 90 

66 (65–68), 

n = 72 

57 (55–58),  

n = 2 

ІІ 
45 (43–46), 

n = 12 

55 (55), 

n = 1 

49 (46–51),  

n = 18 

0 0,5 1 1,5 2

Glu27Glu

Gln27Glu

Gln27Gln

До корекції лікування Після корекції лікування



105 

 

 

 
 

Аналіз показників ОФВ1 після підвищення дози іКС та БАТД залежно 

від генотипів Gln27Glu за поліморфізмом гена β2-адренергічних рецепторів у 

двох групах поданий у табл.  6.4. 

 

Таблиця 6.4 

Показники об’єму форсованого видиху за 1 секунду залежно від 

Gln27Glu-поліморфізму гена β2-адренергічних рецепторів після корекції 

лікування 

Групи 

порівняння 

Генотип 

Gln27Gln Gln27Glu Glu27Glu 

І 
83 (82–84), 

n = 29 

79 (77–81), 

n = 67 

60 (59–61), 

 n = 2 

ІІ 
70 (57–82), 

n = 10 

68 (68), 

n = 1 

52 (50–54), 

n = 18 

  

У носіїв Glu27Glu-генотипу І групи не спостерігалося відмінності 

показників ОФВ1 до та після корекції лікування (р = 0,8 за Вілкоксоном), а в 

носіїв Gln27Gln- і Gln27Glu-генотипів (р = 0,01 та р = 0,001 за Вілкоксоном) 

відзначається підвищення показників ОФВ1 після корекції лікування. 

 У носіїв Gln27Gln- та Gln27Glu-генотипів ІІ групи встановлено 

підвищення показників ОФВ1 через 1 місяць після підвищення іКС і БАТД 

(р = 0,048 та р = 0,004 за Манном – Уїтні), а в носіїв Glu27Glu-генотипу 

різниці показників ОФВ1 не виявлено (р = 0,5). 

Отже, в І та ІІ групах серед носіїв генотипів Gln27Gln, Gln27Glu і 

Glu27Glu установлено статистично значущу різницю показників ОФВ1 

(р1 = 0,001 та р2 = 0,01 за Краскелом – Уоллісом) після корекції лікування. 

Установлено, що носії Glu27Glu-генотипу за поліморфізмом гена         

β2-адренергічних рецепторів після підвищення доз іКС та БАТД не 

продемонстрували ймовірного підвищення рівня контролю. Таким чином, 
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ефективність базисного лікування асоційована з Gln27Glu-поліморфізмом 

гена β2-адренергічних рецепторів та є нижчою у хворих носіїв                

Glu27Glu-генотипу за Gln27Glu-поліморфізмом гена β2-адренергічних 

рецепторів. 

 6.2 Оптимізація лікування хворих на бронхіальну астму                  

залежно від Gln27Glu-поліморфізму гена β2-адренергічних рецепторів 

 На наступному етапі відібрали 71 хворого з частково контрольованим і 

неконтрольованим перебігом БА, які були носіями Gln27Gln-, Gln27Glu- та 

Glu27Glu-генотипів за Gln27Glu-поліморфізмом гена β2-адренергічних 

рецепторів та не давали адекватної відповіді на вищі дози іКС і БАТД.  

 Пацієнтів поділили на дві групи: до групи А увійшли 35 хворих, яким 

до високих доз іКС та БАТД додавали формотерол – 12 мкг двічі на добу, до 

групи Б – 36 хворих, яким додавали тіотропію бромід – 18 мкг 1 раз на добу.  

 Далі проаналізували розподіл супутньої патології в групі А, наведений 

у табл. 6.5. 

Таблиця 6.5  

Супутня патологія залежно від Gln27Glu-поліморфізму гена                     

β2-адренергічних рецепторів у групі А 
 

 

 

Генотип 

 

Індекс маси тіла Наявність АГ Кластер 

нор-

мальна 

надли-

шкова 

ожи-

ріння 

наяв-

на 

відсут-

ня 

А В С 

n/% n/% n/% n/% n/% n/% n/% n/% 

Gln27Gln, 

n = 3 

0/0 2/66,7 1/33,3 1/33,3 2/66,7 2/66,7 0/0 1/33,3 

Gln27Glu, 

n = 22 

9/40,9 6/27,3 8/31,8 7/31,8 15/68,2 10/45,5 8/36,4 4/18,1 

Glu27Glu, 

n = 10 

1/10,0 1/10,0 8/80,0 9/90,0 1/10,0 2/20,0 8/80,0 0/0 
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 Серед носіїв Gln27Gln-генотипу в групі А частіше відзначалася 

надлишкова маса тіла (66,7 %), була відсутня АГ (66,7 %) та більшість хворих 

входила до кластера А (66,7 %); в носіїв Gln27Glu-генотипу – нормальна маса 

в 40,9 %, а ожиріння – в 31,8 %, більшість хворих не мали АГ (68,2 %) та 

входили до кластера А (45,5 %); в носіїв Glu27Glu-генотипу більшість хворих 

мали ожиріння (80,0 %), у 90,0 % була діагностовано АГ та 80,0 % – входили 

до кластера В. 

 Тоді проаналізували розподіл супутньої патології в групі В, наведений у 

табл. 6.6. 

 

Таблиця 6.6  

Супутня патологія та кластерна належність залежно від Gln27Glu-

поліморфізму гена β2-адренергічних рецепторів у групі Б 
 

 

 

Генотип 

 

 

Індекс маси тіла Наявність АГ Кластер 

н
о
р

м
ал

ьн
а 

  

н
ад

л
и

ш
ко

ва
 

о
ж

и
р
ін

н
я
 

н
ая

в
н

а 

в
ід

су
тн

я
 

А В С 

n n n n n n n n 

% % % % % % % % 

Gln27Gln, 

n = 3 

1 2 0 1 2 1 0 2 

33,3 66,7 0 33,3 66,7 33,3 0 66,7 

Gln27Glu, 

n = 23 

6 7 10 8 15 10 6 7 

26,1 30,4 43,5 34,8 65,2 43,5 26,1 30,4 

Glu27Glu, 

n = 10 

1 1 8 7 3 1 7 2 

10,0 10,0 80,0 70,0 30,0 10,0 70,0 20,0 
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 Серед носіїв Gln27Gln-генотипу в групі В частіше відзначалася 

надлишкова маса тіла (66,7 %), була відсутня АГ (66,7 %) та більшість хворих 

входила до кластера С (66,7 %); в носіїв Gln27Glu-генотипу частіше було 

ожиріння (43,5 %), більшість хворих не мали АГ (65,2 %) та входили до 

кластера А (43,5 %); в носіїв Glu27Glu-генотипу більшість хворих мали 

ожиріння (80,0 %), у 70 % діагностовано АГ та 70,0 % – входили до 

кластера В. 

 На наступному етапі ми оцінили рівні контролю в групі А через 4 

тижні, подані в табл. 6.7. 

 

Таблиця 6.7  

Контроль бронхіальної астми після модифікації базисного лікування в 

групі А 

Опитувальник ACQ-5, балів 

Gln27Gln (n = 3) Gln27Glu (n = 22) Glu27Glu (n = 10) 

до після до після до після 

1,2 

(1,07–1,26) 

0,72 

(0,65–0,73) 

0,82 

(0,76–0,93) 

0,79 

(0,76–0,89) 

1,91 

(1,89–1,97) 

1,85 

(1,74–1,95) 

p = 0,013 p = 0,232 p = 0,109 

 

Установлено, що в  групі А рівень контролю зростав лише в носіїв 

Gln27Gln-генотипу (р = 0,013 за Вілкоксоном), а в носіїв Gln27Glu- та 

Glu27Glu-генотипів залишався без імовірних змін (р = 0,232 та р = 0,109 за 

Вілкоксоном). 

У таблиці 6.8 зображено оцінку рівнів контролю в групі В через 4 

тижні та доведено, що в носіїв Gln27Gln-, Gln27Glu- та Glu27Glu-генотипів 

групи Б  відзначався статистично вищий рівень контролю (р = 0,047, р = 0,01 
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та р = 0,008 за Вілкоксоном) порівняно з вихідним рівнем до даної корекції 

лікування. 

 

Таблиця 6.8  

Контроль бронхіальної астми після модифікації базисного лікування в 

групі Б 

Опитувальник ACQ-5, балів 

Gln27Gln (n = 3) Gln27Glu (n = 23) Glu27Glu (n = 10) 

до після до після до після 

0,8 

(0,74–1,15) 

0,65 

(0,60–0,67) 

0,89 

(0,86–0,99) 

0,68 

(0,61–0,74) 

1,92 

(1,86–1,99) 

1,37 

(1,24–1,48) 

p = 0,047 p = 0,01 p = 0,008 

 

Результати дослідження ОФВ1, що проведені в групі А після 

модифікації базисного лікування, наведені на рис. 6.3.  

 

 

Рис. 6.3 Об'єм форсованого видиху за 1 секунду після модифікації 

базисного лікування у хворих групи А 

 

Установлено, що показники ОФВ1 в носіїв Gln27Gln-генотипу групи А 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Glu27Glu

Gln27Glu

Gln27Gln

До корекції лікування Після корекції лікування
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були вищими після корекції лікування (р = 0,048 за Вілкоксоном), а в носіїв 

Gln27Glu- та Glu27Glu-генотипів цієї різниці не спостерігалося (р = 0,1 та 

р = 0,07 за Вілкоксоном).  

Результати дослідження ОФВ1, що проведені в групі В після 

модифікації базисного лікування, подані на рис. 6.4.  

 

 

Рис.6.4 Об'єм форсованого видиху за 1 секунду у хворих групи Б після 

модифікації базисного лікування 

 

У носіїв Gln27Gln-, Gln27Glu- та Glu27Glu-генотипів групи Б 

відзначали вищі показники ОФВ1 (р = 0,033, р = 0,003 та р = 0,007 за 

Вілкоксоном) порівняно з вихідними даними до корекції лікування. 

Отже, серед носіїв Glu27Glu-генотипу  більшість пацієнтів мали 

ожиріння (в групі А – 80 %, у групі Б – 80 %), АГ – 90 і 70 % та 80 % з групи 

А і 70 % з групи Б хворих склали кластер В. Отже, носії                                  

Glu27Glu-генотипу групи Б після додавання до високих доз іКС та БАТД 

тіотропію броміду мали вищий рівень контролю за опитувальником ACQ-5 та 

показниками ОФВ1 порівняно з носіями Glu27Glu- та                                       

0 20 40 60 80 100

Glu27Glu

Gln27Glu

Gln27Gln

До корекції лікування Після корекції лікування



111 

 

 

 
 

Gln27Glu-генотипів  групи А, які отримували додатково 24 мкг формотеролу. 

Призначення високих доз іКС та БАТД у поєднанні з тіотропію 

бромідом 18 мкг на добу в носіїв Glu27Glu-генотипу за                            

Gln27Glu-поліморфізмом гена β2-адренергічних рецепторів є більш 

ефективним для досягнення контролю над захворюванням, ніж додаткове 

призначення формотеролу. 

 

Висновки та узагальнення 

1. Дослідження рівнів контролю БА за опитувальником ACQ-5 залежно 

від генотипів за Gln27Glu-поліморфізмом гена β2-адренергічних рецепторів 

показало, що в І групі серед носіїв Gln27Gln-генотипу 61 хворий мав 

контрольований перебіг (67,8 %), 26 – частково контрольований перебіг БА 

(28,9 %) та 3 − неконтрольований перебіг БА (3,3 %); в носіїв                    

Gln27Glu-генотипу 3 хворих мали контрольований перебіг БА (4,2 %), 64 – 

частково контрольований перебіг (88,9 %) та 5 − неконтрольований перебіг 

БА (6,9 %), а в носіїв Glu27Glu-генотипу – частково контрольований перебіг 

БА, у ІІ групі серед носіїв Gln27Gln-генотипу було 2 хворих із 

контрольованим перебігом (16,7 %), 4 хворих − із частково контрольованим 

(33,3 %) та 6 − неконтрольованим перебігом БА (50,0 %), носії                 

Gln27Glu-генотипу мали частково контрольований перебіг, а                     

Glu27Glu-генотипу – неконтрольований перебіг БА. 

2. У носіїв Glu27Glu-генотипу І  групи не спостерігалося різниці рівня 

контролю за результатами опитувальника ACQ-5 (р = 0,2 за Вілкоксоном), а в 

носіїв Gln27Gln- та Gln27Glu-генотипів (р = 0,04 та р = 0,001 за Вілкоксоном) 

відзначається підвищення контролю після корекції дози, а в носіїв Gln27Gln-, 

Gln27Glu- та Glu27Glu-генотипів ІІ групи ймовірної різниці в рівнях 

контролю після корекції лікування не спостерігалося (р = 0,06, р = 0,8 та р = 

= 0,1 за Вілкоксоном). 



112 

 

 

 
 

3. Аналіз показників ОФВ1 після підвищення дози іКС та БАТД 

залежно від генотипів Gln27Glu за поліморфізмом гена β2-адренергічних 

рецепторів у двох групах продемонстрував, що в носіїв Glu27Glu-генотипу 

І групи не спостерігалося відмінності показників ОФВ1 до та після корекції 

лікування (р = 0,8 за Вілкоксоном), а в носіїв Gln27Gln- та                         

Gln27Glu-генотипів (р = 0,01 та р = 0,001 за Вілкоксоном) відзначається 

підвищення показників ОФВ1 після корекції лікування; в носіїв Gln27Gln- та 

Gln27Glu-генотипів ІІ групи встановлено підвищення показників ОФВ1 

(р = 0,048 та р = 0,004 за Манном – Уїтні), а в носіїв Glu27Glu-генотипу 

різниці показників ОФВ1 не виявлено (р = 0,5). 

4. Пацієнтів із частково контрольованим і неконтрольованим перебігом 

БА поділили на дві групи, до групи А увійшли 35 хворих, яким до високих 

доз іКС та БАТД додавали формотерол – 12 мкг двічі на добу, до групи Б – 

36 хворих, яким додавали тіотропію бромід – 18 мкг 1 раз на добу. 

5. Серед носіїв Gln27Gln-генотипу в групі А частіше відзначалася 

надлишкова маса тіла (66,7 %), була відсутня АГ (66,7 %) та більшість хворих 

входила до кластера А (66,7 %); у носіїв Gln27Glu-генотипу – нормальна маса 

в 40,9 %, а ожиріння – 31,8 %, більшість хворих не мали АГ (68,2 %) та 

входили до кластера А (45,5 %); в носіїв Glu27Glu-генотипу більшість хворих 

мали ожиріння (80,0 %), у 90,0 % – діагностовано АГ та 80,0 % входили до 

кластера В. 

6. Серед носіїв Gln27Gln-генотипу в групі Б частіше відзначалася 

надлишкова маса тіла (66,7 %), була відсутня АГ (66,7 %) та більшість хворих 

входила до кластера С (66,7 %); у носіїв Gln27Glu-генотипу частіше було 

ожиріння (43,5 %), більшість хворих не мали АГ (65,2 %) та входили до 

кластера А (43,5 %); в носіїв Glu27Glu-генотипу більшість хворих мали 

ожиріння (80,0 %), в 70,0 % діагностовано АГ та 70,0 % входили до кластера 

В. 
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7. Оцінювання рівнів контролю в групах після корекції лікування через 

4 тижні показало, що в  групі А рівень контролю зростав лише в носіїв 

Gln27Gln-генотипу (р = 0,013 за Вілкоксоном), а в носіїв Gln27Glu- та 

Glu27Glu-генотипів залишався без імовірних змін (р = 0,232 та р = 0,109 за 

Вілкоксоном); у носіїв Gln27Gln-, Gln27Glu- та Glu27Glu-генотипів групи 

Б  відзначався статистично вищий рівень контролю (р = 0,047, р = 0,01 та 

р = 0,008 за Вілкоксоном) порівняно з вихідним рівнем до даної корекції 

лікування. 

8. Результати дослідження функції дихання, проведені в групах  після 

модифікації базисного лікування, засвідчили, що показники ОФВ1 в носіїв 

Gln27Gln-генотипу групи А були вищими після корекції лікування (р = 0,048 

за Вілкоксоном), а в носіїв Gln27Glu- та Glu27Glu-генотипів цієї різниці не 

спостерігалося (р = 0,1 та р = 0,07 за Вілкоксоном); у носіїв Gln27Gln-, 

Gln27Glu- та Glu27Glu-генотипів групи Б відзначали вищі показники ОФВ1 

(р = 0,033, р = 0,003 та р = 0,007 за Вілкоксоном) порівняно з вихідними 

даними до корекції лікування [21]. 

 

Клінічний приклад 1. Історія хвороби № 1245. 

Хвора К., 43 роки, звернулася до Комунального закладу Сумської 

обласної ради «Сумська обласна клінічна лікарня» зі скаргами на наявність 

денних симптомів БА більше ніж двічі на тиждень, часті нічні пробудження, 

обмеження фізичної активності, сухий надсадний кашель, що спостерігається 

більше вночі та зранку, епізоди свистячого дихання. Добові коливання 

пікової об’ємної швидкості видиху (ПОШвид) під час проведення 

пікфлоуметрії становили > 20 %. Хвора відзначала нападоподібний кашель із 

виділенням слизового харкотиння до 20 мл на добу, задишку при незначному 

фізичному навантаженні, слабість. Хворіє на БА впродовж 20 років, а останні 

3 роки відзначає значне збільшення маси тіла. Загострення бувають двічі – 

тричі на рік. Призначено постійну (базисну) терапію із застосуванням 
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інгаляційних кортикостероїдів дозою, що відповідала тяжкості захворювання 

(будесонід – 800 мкг на добу), в поєднанні з β2-агоністом тривалої дії 

(формотерол – 12 мкг на добу) та сальбутамолом за потреби. Ця терапія не 

забезпечила належного контролю симптомів БА і функціональних порушень. 

Не палить, алкоголь не вживає. З анамнезу – хронічний алергічний 

персистувальний риніт. 

Під час об’єктивного обстеження: загальний стан середнього ступеня 

тяжкості. Шкірні покриви та видимі слизові звичайного кольору, чисті. 

Периферичні лімфатичні вузли не збільшені. Хвора підвищенного живлення 

з переважним відкладанням жиру у ділянці живота. Ріст – 168 см, маса тіла – 

80 кг, ІМТ – 28,5 кг/м2. Аускультативно в легенях на тлі жорсткого дихання 

прослуховуються множинні сухі хрипи. ЧД – 22 за 1 хвилину. Тони серця 

звучні, серцеві скорочення ритмічні. АТ – 132/88 мм рт. ст., пульс – 72 уд./хв.  

Рентгенологічно: корені тяжисті, легеневий малюнок посилений, 

деформований. Хворій проведено спірографію з аналізом кривої «потік –

об’єм» форсофаного видиху: форсована життєва ємність легень (ФЖЄЛ) – 

4,1 л (98,4 %), об’єм форсованого видиху за 1 секунду (ОФВ1) – 2,2 л 

(51,3 %), індекс Тифно (ОФВ1/ФЖЄЛ) – 54,0 %. Виявлено порушення за 

змішаним типом. Після проведення фармакологічної проби з бронхолітиком 

зворотність ОФВ1 становила 13 %. Рівень контролю БА оцінювали за 

допомогою опитувальника Asthma Control Questionnaire-5 (ACQ-5) та 

встановили неконтрольований перебіг БА (середній бал – 1,72). 

На підставі скарг, анамнезу захворювання, даних об’єктивного 

обстеження та додаткових методів дослідження цій пацієнтці встановлено 

діагноз: бронхіальна астма, персистувальна, IV ступінь, тяжкий перебіг, 

неконтрольована, ЛН ІІ ст. за змішаним типом. 

Поліморфізм 1-го екзона гена β2-адренергічних рецепторів визначали 

методом полімеразної ланцюгової реакції з подальшим аналізом довжини 

рестрикційних фрагментів. Для цього ампліфікували ділянку промотору 



115 

 

 

 
 

зазначеного гена за допомогою пари специфічних праймерів: прямого (sence) 

–5' GACAAGCTGAGTGTGCAGGAC 3' і зворотного (antisense)                          

5` TGAAGTAGTTGGTGACCGTCTG 3'. Візуалізацію ДНК після 

електрофорезу здійснювали за допомогою трансілюмінатора («Біоком», 

Росія). Одержано результати: хвора є носієм Glu27Glu-генотипу за                

Gln27Glu-поліморфізмом гена β2-адренергічних рецепторів. 

Після проведеного кластерного аналізу з використанням ієрархічного 

кластерного методу Уорда хвору віднесли до кластера В, в якому 

превалювали жінки з надлишковою масою тіла тіла, початком захворювання 

в молодому віці, обтяженим алергоанамнезом, низькими показниками ОФВ1, 

неконтрольованим перебігом та наявністю Glu27Glu-генотипу за                 

Gln27Glu-поліморфізмом гена β2-адренергічних рецепторів. 

За відсутності контролю цій пацієнтці проводили корекцію базисного 

лікування підвищенням дозування інгаляційних кортикостероїдів             

(будесонід > 800 мкг на добу) та β2-агоністів тривалої дії (формотерол – 

24 мкг на добу). Таке лікування проводили впродовж 4 тижнів. Оцінювання 

рівня контролю не дало позитивних результатів. За опитувальником ACQ-5 

установлено неконтрольований перебіг БА (1,74 бала). ОФВ1 становило 

52,7 %. На наступному етапі до цього лікування було додатково призначено 

тіотропію бромід – 18 мкг 1 раз на добу. Рівень контролю визначали через 

4 тижні. За опитувальником ACQ-5 установлено частково контрольований 

перебіг БА (1,2 бала). За результатами спірометрії ОФВ1 – 68,4 %. 

На цьому клінічному прикладі наглядно продемонстровано той факт, 

що призначення високих доз інгаляційних кортикостероїдів та β2-агоністів 

тривалої дії в поєднанні з тіотропію бромідом (18 мкг на добу) у носіїв 

Glu27Glu-генотипу за Gln27Glu-поліморфізмом гена β2-адренергічних 

рецепторів є ефективним для досягнення контролю над захворюванням. 
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Клінічний приклад 2. Історія хвороби № 3458 

Хвора М., 32 роки, звернулася до Комунального закладу Сумської 

обласної ради «Сумська обласна клінічна лікарня» зі скаргами на напади 

ядухи до 10 разів на добу, нічні пробудження через БА, значне обмеження 

фізичної активності, хрипи в грудях, задишку при незначному фізичному 

навантаженні, слабість та застосування β2-агоністів короткої дії щодня. 

Хворіє на БА впродовж 15 років. Загострення двічі – тричі на рік. 

Призначено постійну (базисну) терапію із застосуванням інгаляційних 

кортикостероїдів  дозою, що відповідала тяжкості захворювання (будесонід –

800 мкг на добу), в поєднанні з β2-агоністом тривалої дії (формотерол – 

12 мкг на добу) та сальбутамолом за потреби. Ця терапія не забезпечила 

належного контролю симптомів БА і функціональних порушень. Не палить, 

алкоголь не вживає. З анамнезу – у бабусі хворої була БА. 

Під час об’єктивного обстеження: загальний стан середнього ступеня 

тяжкості. Шкірні покриви та видимі слизові звичайного кольору, чисті. 

Периферичні лімфатичні вузли не збільшені. Хвора підвищенного живлення 

з переважним відкладанням жиру в ділянці живота. Ріст – 174 см, маса тіла – 

88 кг, ІМТ – 29,3 кг/м2. Аускультативно в легенях на тлі жорсткого дихання 

прослуховуються множинні сухі хрипи. ЧД – 24 за 1 хвилину. Тони серця 

приглушені, серцеві скорочення ритмічні. АТ – 139/95 мм рт. ст., пульс – 

76 уд./хв.  

Рентгенологічно: корені тяжисті, легеневий малюнок посилений, 

деформований. Хворій провели спірографію з аналізом кривої «потік – 

об’єм» форсофаного видиху: форсована життєва ємність легень (ФЖЄЛ) – 

3,9 л, об’єм форсованого видиху за 1 секунду (ОФВ1) – 1,49 л  (48,7 %), 

індекс Тифно (ОФВ1/ФЖЄЛ) – 38,2 %. Після проведення фармакологічної 

проби з бронхолітиком зворотність ОФВ1 становила 13,5 %. Рівень контролю 

БА оцінювали за допомогою опитувальника Asthma Control Questionnaire-5              

(ACQ-5) та встановлено неконтрольований перебіг БА (1,79 бала). 
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На підставі скарг, анамнезу захворювання, даних об’єктивного 

обстеження та додаткових методів дослідження встановлено діагноз: 

бронхіальна астма, персистувальна, IV ступінь, тяжкий перебіг, 

неконтрольована, ЛН ІІ ст. за змішаним типом. 

Поліморфізм 1-го екзона гена β2-адренергічних рецепторів визначали 

методом полімеразної ланцюгової реакції з подальшим аналізом довжини 

рестрикційних фрагментів. Для цього ампліфікували ділянку промотору 

зазначеного гена за допомогою пари специфічних праймерів: прямого (sence) 

–5' GACAAGCTGAGTGTGCAGGAC 3' і зворотного (antisense)                            

5` TGAAGTAGTTGGTGACCGTCTG 3'. Візуалізацію ДНК після 

електрофорезу здійснювали за допомогою трансілюмінатора («Біоком», 

Росія). Одержано результати: хвора є носієм Glu27Glu-генотипу за            

Gln27Glu-поліморфізмом гена β2-адренергічних рецепторів. 

Після проведеного кластерного аналізу з використанням ієрархічного 

кластерного методу Уорда хвору віднесено до кластера В, в якому 

превалювали жінки з надлишковою масою тіла, початком захворювання в 

молодому віці, обтяженим алергоанамнезом, низькими показниками ОФВ1, 

неконтрольованим перебігом та наявністю Glu27Glu-генотипу за               

Gln27Glu-поліморфізмом гена β2-адренергічних рецепторів. 

За відсутності контролю цій пацієнтці проводили корекцію базисного 

лікування підвищенням дозування інгаляційних кортикостероїдів                

(будесонід > 800 мкг на добу) та β2-агоністів тривалої дії (формотерол  – 

24 мкг на добу). Таке лікування проводили впродовж 4 тижнів. Оцінювання 

рівня контролю не дало позитивних результатів. За опитувальником ACQ-5 

установлено неконтрольований перебіг БА (1,75 бала). ОФВ1 становив 

51,3 %. На наступному етапі до цього лікування було додатково призначено 

формотерол – 12 мкг двічі на добу. Рівень контролю визначали через 4 тижні. 
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За опитувальником ACQ-5 установлено неконтрольований перебіг БА 

(1,76 бала). За даними спірометрії ОФВ1 – 56,2 %. 

На цьому клінічному прикладі наглядно продемонстровано той факт, 

що призначення високих доз іКС та БАТД у поєднанні з формотеролом 

(12 мкг двічі на добу) у носіїв Glu27Glu-генотипу за Gln27Glu-поліморфізмом 

гена β2-адренергічних рецепторів не є ефективним для досягнення контролю 

над захворюванням порівняно з додатковим призначенням тіотропію броміду 

(18 мкг на добу). 

 

Клінічний приклад 3. Історія хвороби № 589 

Хворий М., 34 роки, звернувся до Комунального закладу Сумської 

обласної ради «Сумська обласна клінічна лікарня» зі скаргами на нічні 

пробудження через БА, помірну задишку при фізичному навантаженні. 

Хворіє на БА впродовж 12 років. Загострення бувають 1 раз на рік. 

Призначено постійну (базисну) терапію із застосуванням інгаляційних 

кортикостероїдів (будесонід < 400 мкг на добу) у поєднанні з β2-агоністом 

тривалої дії (формотерол  – 12 мкг на добу) та сальбутамолом за потреби. Ця 

терапія не дала належного контролю симптомів БА. Не палить, алкоголь не 

вживає. Алергоанамнез не обтяжений. 

Під час об’єктивного обстеження: загальний стан середнього ступеня 

тяжкості. Шкірні покриви та видимі слизові звичайного кольору, чисті. 

Периферичні лімфатичні вузли не збільшені. Хворий нормального живлення. 

Ріст – 178 см, маса тіла – 73 кг, ІМТ – 22,8 кг/м2. Аускультативно в легенях 

на тлі жорсткого дихання прослуховуються поодинокі сухі хрипи. ЧД – 19 за 

1 хвилину. Тони серця ясні, серцеві скорочення ритмічні. АТ – 

126/82 мм рт. ст., пульс – 68 уд./хв.  

Рентгенологічно: корені тяжисті, легеневий малюнок посилений. 

Хворому провели спірографію з аналізом кривої «потік – об’єм» 

форсофаного видиху: форсована життєва ємність легень (ФЖЄЛ) – 4,16 л, 
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об’єм форсованого видиху за 1 секунду (ОФВ1) – 2,14 л (72,8 %), індекс 

Тифно (ОФВ1/ФЖЄЛ) – 51,4 %. Після проведення фармакологічної проби з 

бронхолітиком зворотність ОФВ1 становив 15 %. Рівень контролю БА 

оцінювали за допомогою опитувальника ACQ-5 та встановлено частковий 

контроль БА (0,8 бала). 

На підставі скарг, анамнезу захворювання, даних об’єктивного 

обстеження та додаткових методів дослідження встановлено діагноз: 

бронхіальна астма, персистувальна, IІІ ступінь, перебіг середнього ступеня 

тяжкості, неконтрольована, ЛН І ст. за обструктивним типом. 

Поліморфізм 1-го екзона гена β2-адренергічних рецепторів визначали 

методом полімеразної ланцюгової реакції з подальшим аналізом довжини 

рестрикційних фрагментів. Для цього ампліфікували ділянку промотору 

зазначеного гена за допомогою пари специфічних праймерів: прямого (sence) 

–5' GACAAGCTGAGTGTGCAGGAC 3' і зворотного (antisense)                           

5` TGAAGTAGTTGGTGACCGTCTG 3'. Візуалізацію ДНК після 

електрофорезу здійснювали за допомогою трансілюмінатора («Біоком», 

Росія). Одержано результати: хворий є носієм Gln27Gln-генотипу за 

Gln27Glu-поліморфізмом гена β2-адренергічних рецепторів. 

Після проведеного кластерного аналізу з використанням ієрархічного 

кластерного методу Уорда хворого віднесено до кластера А, в якому  

більшість пацієнтів мали нормальну масу тіла, початок захворювання у 

молодому віці, незначне зниження ОФВ1 та співвідношення ОФВ1/ФЖЄЛ, 

частково контрольований перебіг захворювання та Gln27Gln-генотип за 

Gln27Glu-поліморфізмом гена β2-адренергічних рецепторів. 

За відсутності контролю цьому пацієнтові проводили корекцію 

базисного лікування підвищенням дозування інгаляційних кортикостероїдів 

(будесонід <  400 мкг на добу) у поєднанні з β2-агоністом тривалої дії 

(формотерол – 12 мкг на добу). Таке лікування проводили впродовж 
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4 тижнів. Оцінювання рівня контролю показала наявність контрольованого 

перебігу БА (0,68 бала) та підвищення ОФВ1 до 88,4 %.  

На цьому клінічному прикладі наглядно продемонстровано той факт, 

що підвищення дозування інгаляційних кортикостероїдів у поєднанні з                                

β2-агоністом тривалої дії сприяло зростанню рівня контролю у хворого із 

кластера А з Gln27Gln-генотипом за Gln27Glu-поліморфізмом гена                     

β2-адренергічних рецепторів. 
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РОЗДІЛ 7  

ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

 

Проблема БА на сьогодні залишається предметом посиленої уваги 

терапевтів, алергологів та пульмонологів усього світу. Висока медична і 

соціальна значущість БА визначається значною поширеністю цього 

захворювання, значним щорічним приростом кількості хворих, недостатньою 

ефективністю існуючих методів діагностики, лікування та профілактики. 

Аналіз летальних випадків при БА свідчить про те, що 80,0 % смертей 

хворих на БА пов'язані з чинниками, які потенційно можна усунути [17, 31, 

34]. 

БА – захворювання, гетерогенне за своєю природою, варіабельне за 

своїм перебігом, що вимагає персоналізованого підходу до кожного пацієнта 

з метою досягнення контролю. На цей час відсутні дослідження 

комплексного оцінювання впливу різних ендогенних та екзогенних факторів 

на формування неконтрольованого перебігу БА. У хворих на БА, які 

відзначають часті загострення, неконтрольований перебіг захворювання та 

відсутність ефекту від базисного лікування, необхідно виявляти клініко-

функціональні, алергологічні, мікробіологічні та генетичні особливості 

перебігу захворювання, встановлення яких полегшить прогнозування 

ефективності різних видів терапії [3, 13, 28, 29]. 

Вивчення поліморфізмів генів β2-адренергічних рецепторів необхідне 

для кращого розуміння молекулярних основ патогенезу різних клінічних 

варіантів БА та хронічної коморбідної патології. Оптимізація методів терапії 

відповідно до індивідуального генотипу дозволить підвищити ефективність 

лікування БА [11, 19, 20, 32]. 

 Таким чином, актуальною сучасною проблемою медицини є 

проведення клінічних наукових досліджень щодо вивчення особливостей 

клінічних проявів, патогенезу БА, ускладнених коморбідною патологією, 
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розроблення диференціально-діагностичних критеріїв різних варіантів 

(фенотипів) з урахуванням провідного патогенетичного механізму та 

диференціального підходу до вибору лікування, враховуючи клінічні та 

генетичні аспекти. Тому мета нашого дослідження – оптимізувати тактику 

лікування хворих на БА залежно від Gln27Glu-поліморфізму гена                 

β2-адренергічних рецепторів. Для вирішення цієї мети були поставлені 

завдання: визначити частоту Gln27Glu-поліморфізму гена β2-адренергічних 

рецепторів у хворих на БА та у загальній популяції, дослідити ризик 

розвитку, вивчити залежність ступенів тяжкості та рівнів контролю, провести 

фенотипування БА з урахуванням клінічних ознак, з'ясувати частоту у 

хворих на БА з ожирінням та артеріальною гіпертензією і ризик їх розвитку й 

дослідити клінічну ефективність лікування та обґрунтувати доцільність його 

модифікації залежно від Gln27Glu-поліморфізму гена β2-адренергічних 

рецепторів у хворих на БА. 

Обстежено 195 хворих на БА (основна група), які проходили 

обстеження і лікування в Комунальному закладі Сумської обласної ради 

«Сумська обласна клінічна лікарня» в період 2012–2013 рр. Дослідження 

було схвалене Комісією з питань біоетики Медичного інституту Сумського 

державного університету. Досліджували пацієнтів за умови підписання згоди 

з метою та обсягом запланованих обстежень, необхідністю корекції 

лікування та можливим ризиком виникнення її побічних ефектів. Критерії 

входження пацієнтів до дослідження: вік 21 рік і старші; наявність діагнозу 

персистувальної БА; наявність згоди на участь у дослідженні. Критерії 

виключення: наявність у пацієнта тяжких супутніх захворювань – 

туберкульозу легень, онкопатології, алкогольної та/або наркотичної 

залежності, СНІДу, а також декомпенсованої серцевої, печінкової, ниркової 

та ін. недостатності; період вагітності чи лактації; постійне приймання 

системних КС; відмова пацієнта від участі в дослідженні; психічні розлади та 

захворювання нервової системи; гострі порушення мозкового кровообігу в 
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анамнезі. Діагностику та лікування здійснювали на основі рекомендацій 

GINA (2011) та згідно з Наказами МОЗ України № 128 від 19.03.2007 року та 

№ 868 від 08.10.2013 року на підставі анамнезу, клінічних симптомів, 

результатів лабораторного та інструментального досліджень. 

Групу контролю становили 95 практично здорових осіб, які проходили 

профілактичне обстеження на базі  Комунального закладу «Сумська міська 

клінічна поліклініка № 3». Обстежена група контролю відповідала таким 

критеріям: відсутності в анамнезі симптомів БА або іншого легеневого 

захворювання, симптомів алергії та атопії, гіперчутливості до аспірину, 

відсутності у близьких родичів БА та атопічних захворювань. 

Усім обстеженим пацієнтам проводили загальноклінічні, лабораторні, 

інструментальні (електрокардіографія, рентгенографія органів грудної 

клітки, спірометрія, бронхомоторний тест), антропометричні дослідження 

(ІМТ, КЦЖ). Контроль БА визначали згідно з опитувальником ACQ-5. 

Загальний бал вираховували як середнє арифметичне для 5 відповідей: < 0,5–

0,75 – повний контроль; 0,76–1,5 – частковий контроль;  > 1,5 – відсутній 

контроль. Показники ІМТ оцінювали згідно з рекомендаціями ВООЗ.  

Поліморфізм 1-го екзона гена β2-адренергічних рецепторів визначали 

методом полімеразної ланцюгової реакції з подальшим аналізом довжини 

рестрикційних фрагментів. Статистичне оброблення результатів проводили з 

використанням програми SPSS-21. 

Для дослідження клінічних особливостей перебігу БА пацієнтами 

основної групи були 102 пацієнти з легким перебігом, 62 пацієнти – з 

перебігом середньої тяжкості та 31 пацієнт – із тяжким перебігом. 

Для оцінювання зв’язку між генотипом за Gln27Glu-поліморфізмом 

гена β2-адренергічних рецепторів та ризиком виникнення БА, тяжкістю 

перебігу і рівнем контролю захворювання, обсягом базисних препаратів 

виконано розподіл генотипів, а саме: 102 (52,3 %) хворих із Gln27Gln; 

73 (37,4 %) – із Gln27Glu; 20 (10,3 %) – із Glu27Glu, в групі контролю: 
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65 (68,4 %) хворих із Gln27Gln; 22 (23,2 %) – із Gln27Glu та 8 (8,4 %) – із 

Glu27Glu-генотипом. 

Усі хворі отримували базисну терапію згідно з вітчизняними 

рекомендаціями. Залежно від обсягу пацієнтів було поділено на дві групи: 

І група – 164 пацієнти, які отримували низькі дози іКС та БАТД, та ІІ група – 

31 пацієнт, які отримували середні дози іКС та БАТД у перерахунку на 

будесонід. Рівень контролю визначали за допомогою показників об’єму 

форсованого видиху за 1 с (ОФВ1) та за опитувальником ACQ-5 до та після 

корекції лікування іКС і БАТД через 4 тижні. Корекцію лікування проводили 

таким чином: пацієнтам, які отримували низькі дозування іКС та БАТД 

(< 400 мкг на добу), дозування іКС підвищували до середніх (400−800 мкг на 

добу), а тим, які отримували середні дозування, –підвищували до високих 

(> 800 мкг на добу). Таке лікування проводили впродовж 4 тижнів. На 

наступному етапі відібрали 71 хворого з частково контрольованим і 

неконтрольованим перебігом БА, які були носіями Gln27Gln-, Gln27Glu- та 

Glu27Glu-генотипів за Gln27Glu-поліморфізмом гена β2-адренергічних 

рецепторів та не давали адекватної відповіді на вищі дози іКС і БАТД. 

Пацієнтів поділили на дві групи: до групи А увійшли 31 хворий, яким до 

вищих доз іКС та БАТД додавали формотерол – 12 мкг двічі на добу, до 

групи Б – 36 хворих, яким додавали тіотропію бромід –  18 мкг 1 раз на добу. 

Серед обстежених хворих було 129 жінок (66,2 %) та 66 чоловіків 

(33,8 %). У групі контролю було 45 жінок (47,4 %) та 50 чоловіків (52,6 %). 

Середній вік хворих на БА становив (45,8 ± 1,18) року, а осіб групи контролю 

– (50,8 ± 1,51) року.  

Проведений аналіз тривалості захворювання засвідчив, що 60 (30,8 %) 

хворих на БА мали тривалість захворювання менше ніж 10 років, 70  (35,9 %) 

– від 10 до 20 років, а 65 пацієнтів (33,3 %) хворіли на БА більше ніж 

20 років. 
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Проаналізувавши рівень контролю за допомогою ACQ-5, виявили, що 

67 (34,4 %) пацієнтів мали контрольований перебіг БА, 97 (49,7 %) – 

частково контрольований та 31 (15,9 %) – неконтрольований. 

Аналізуючи Gln27Glu-поліморфізм гена β2-адренергічних рецепторів, 

визначили, що розподіл Gln27Gln-, Gln27Glu-, Glu27Glu-генотипів у групі 

контролю становив 0,684; 0,232; 0,084, що відповідало розподілу за законом 

Харді – Вайнберга – 0,640; 0,320 та 0,040 відповідно. У групі хворих на БА 

розподіл генотипів за Gln27Glu-поліморфізмом гена β2-адренергічних 

рецепторів становив: 0,523; 0,374 та 0,103, що також відповідало розподілу за 

законом Харді – Вайнберга – 0,504; 0,412 та 0,084 відповідно. Встановлено, 

що у групі контролю частота генотипу Gln27Gln була 68,4 %, Gln27Glu –

 23,2 %, а Glu27Glu – 8,4 %, у хворих на БА – 52,3;  37,4 та 10,3 % відповідно 

(p = 0,029 за 2-критерієм). У розподілі алелів за Gln27Glu-поліморфізмом 

гена β2-адренергічних рецепторів у групі контролю та основній групі також 

спостерігалася статистично вірогідна різниця (p = 0,02 за 2-критерієм). Так, 

частота Gln-алеля в групі контролю становила 80,0 %, Glu-алеля – 20,0 %, а у 

хворих на БА – 71,0 та 29,0 %. Результати, які ми одержали, зіставні з даними 

Хаїтова Н. М. та співавт. (2006), які, проаналізувавши частоту алелів та 

генотипів за Gln27Glu-поліморфізмом гена β2-адренергічних рецепторів в 

узбецькій популяції, визначили, що частота Gln27-алеля в групі контролю та 

у хворих на БА становила 70,3 та 76,7 %, а Glu27-алеля – 29,7 та 23,3 % (χ2 = 

= 66,15; р < 0,001). Розподіл Gln27Gln-генотип за Gln27Glu-поліморфізмом 

гена β2-адренергічних рецепторів у групі контролю спостерігався в 44,6 %, 

Gln27Glu – в 51,0 %, а Glu27Glu – в 4,4 %, що відрізнявся від нашого, а у 

хворих на БА – в 56,7; 40 та 3,3 % відповідно (χ2 = 40,2; р < 0,001) даної 

різниці не спостерігалося [103]. Дослідження частоти генотипів за              

Gln27Glu-поліморфізмом гена β2-адренергічних рецепторів у бразильців 

встановило, що Gln27Gln-генотип у хворих на БА та в групі контролю 
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траплявся з частотою 29,0 та 46,6 %, Gln27Glu-генотип – 7,8 та 41 %, а 

Glu27Glu-генотип – 63,2 та 12,4 %. Тобто носії Glu27Glu-генотипу за 

Gln27Glu-поліморфізмом гена β2-адренергічних рецепторів частіше 

спостерігалися у хворих на БА (р < 0,05) [64]. Наші результати не 

відповідають даним щодо розподілу генотипів за Gln27Glu-поліморфізмом 

гена β2-адренергічних рецепторів у групі контролю та у хворих на БА. 

Під час аналізу розподілу генотипів за Gln27Glu-поліморфізмом гена 

β2-адренергічних рецепторів виявлено, що у хворих на БА, носіїв                   

Glu27Glu-генотипу, в 2,0 рази збільшувався ризик виникнення БА 

(ВШ = 1,99; 95 % ДІ = 1,14–3,47; p = 0,03) порівняно з носіями                      

Gln27Gln- генотипу у хворих на БА, носіїв Glu-алеля в 1,6 рази збільшувався 

ризик виникнення БА (ВШ = 1,63; 95 % ДІ = 1,07–2,48; p = 0,03) порівняно з 

носіями Gln-алеля. Дані, які ми одержали, порівнянні з результатами 

досліджень Paiva A. C. Z.  et al. (2014) та Liang S. Q. et al. (2014), які 

встановили асоціацію Gln27Glu-поліморфізму гена β2-адренергічних 

рецепторів із ризиком розвитку БА [64, 207]. Так, Glu27Glu-генотип 

збільшував ризик виникнення захворювання (ВШ = 2,120; 95 % ДІ = 1,22–

3,71, р < 0,05, та ВШ = 1,75; 95 % ДІ = 1,17–2,69, р < 0,05). У той самий час у 

дослідженнях Hopes Е.еt al. (1998) у хворих на БА з Шотландії було 

виявлено, що Gln27Glu-поліморфізм гена β2-адренергічних рецепторів 

ймовірно знижував ризик виникнення БА (ВШ = 0,73; 95 % ДІ = 0,58–0,87, 

р < 0,05) [56]. Зважаючи на суперечливі дані щодо частоти генотипів та 

ризику розвитку БА в різних популяціях залежно від Gln27Glu-поліморфізму 

гена β2-адренергічних рецепторів, це питання до цього часу залишається 

актуальним та становить інтерес для подальших наукових досліджень. 

Два великих епідеміологічних дослідження, проведених у США 

(опитано 115 902 сім’ї) [87] та Західній Європі (опитано 5 312 хворих на БА)                      

[174], засвідчили, що навіть у країнах із розвиненою системою охорони 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Liang%20SQ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25111792
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здоров'я рівень контролю БА у хворих у цілому невисокий. Так, 30,0 % 

опитаних принаймні 1 раз на тиждень відзначали нічні симптоми БА, 29,0 % 

хворих упродовж одного року не відвідували роботу/навчання через 

симптоми БА, а 46,0 % пацієнтів повідомили про те, що захворювання 

обмежує їх фізичну активність. Ці зміни можуть відбуватися не лише за 

рахунок недосягнення комплаєнсу пацієнтом при використанні іКС та БАТД, 

а й наявності генетичних детермінантів, що впливають на ефективність 

лікування. Згідно з літературними даними мутації, що призводять до заміни 

однієї з амінокислот у структурі β2-адренергічних рецепторів, зумовлюють 

більш тяжкий перебіг захворювання, знижують терапевтичну відповідь і 

прискорюють процеси десенситизації рецепторів. У літературі велике 

значення надається зв’язку поліморфних варіантів rs 1042714 (Gln27Glu) гена 

β2-адренергічних рецепторів із ступенем тяжкості та рівнем контролю БА. 

Отримані результати мають суперечливий характер: деякі клінічні 

дослідження підтверджують асоціацію зазначеного поліморфізму зі ступенем 

тяжкості та рівнем контролю БА [48, 57, 64, 103, 220], інші – спростовують 

наявність цього зв'язку [42, 43, 51]. 

У нашому дослідженні було встановлено ймовірну відмінність щодо 

розподілу генотипів залежно від ступеня тяжкості БА за χ2-критерієм Пірсона 

(р = 0,0001). Виявлено, що у хворих із легким перебігом БА превалював 

Gln27Gln-генотип, а у хворих із тяжким перебігом – Glu27Glu-генотип. З 

іншого боку, за наявності Gln27Gln-генотипу БА з легким перебігом була у 

81,4 %, із перебігом середньої тяжкості – в 10,8 %, із тяжким перебігом – у 

7,8 %; у носіїв Gln27Glu-генотипу – в 26,0; 68,4 та 9,4 % відповідно, а в носіїв 

Glu27Glu-генотипу – в 10,0; 20,0 та 70,0 % відповідно. Отже, гомозиготи за 

основним алелем мали переважно легкий перебіг БА, а гомозиготами за 

мінорним алелем – тяжкий перебіг БА. Дані, які ми одержали, співзвучні з 

результатами дослідження Marson F. A. et al. (2014) та  Paiva A. C. Z. et al. 

(2014), які довели, що Glu27Glu-генотип за Gln27Glu-поліморфізмом гена            

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Marson%20FA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24499171
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β2-адренергічних рецепторів асоційований із тяжким перебігом БА [64, 67]. У 

дослідженні D'Amato М. et al. (1998) було показано асоціацію                  

Gln27Glu-поліморфізму гена β2-адренергічних рецепторів із бронхіальною 

гіперреактивністю [57], що підтверджено в дослідженні Santillan A. A. et al. 

(2003) [51]. Ці дослідження дозволяють зробити висновок про те, що 

поліморфізм гена β2-адренергічних рецепторів впливає на патогенез БА.  

Досягнення загального контролю БА на сьогодні є основною метою 

лікування. Так, за даними GINA, приблизно в 25,0 % пацієнтів із БА перебіг 

залишається неконтрольованим [106]. Однією з причин неконтрольованого 

перебігу БА є Gln27Glu-поліморфізм гена β2-адренергічних рецепторів. 

Відомо, що Gln27Glu-поліморфізм гена β2-адренергічних рецепторів 

пов'язаний зі зміною показників функції зовнішнього дихання, зокрема хворі, 

носії Glu27Glu-генотипу, відрізнялися нижчими показниками ОФВ1 

порівняно з носіями Gln27Glu-генотипу за Gln27Glu-поліморфізмом гена             

β2-адренергічних рецепторів [167]. Асоціацію 27Gln-алеля за                    

Gln27Glu-поліморфізмом гена β2-адренергічних рецепторів із вищими 

показниками ОФВ1 та зменшеною кількістю госпіталізацій у таїландській 

популяції встановлено в дослідженнях Limsuwan T. et al. (2010) [162]. 

Contopoulos-Ioannidis  D. G. et al.  (2005) довели, що носії Glu27Glu-генотипу 

порівняно з Gln27Glu-генотипом за Gln27Glu-поліморфізмом гена                        

β2-адренергічних рецепторів мали неконтрольований перебіг БА [136]. 

Аналогічні дані отримані в нашому дослідженні, а саме: показник ОФВ1 був 

ймовірно вищим у носіїв Gln27Gln-гентипу порівняно з носіями                   

Glu27Glu-генотипу (р1 < 0,001), у носіїв Gln27Glu-гентипу – порівняно з 

носіями Glu27Glu-генотипу (р2 < 0,001). Тобто пацієнти з                          

Glu27Glu-генотипом мали статистично нижчі показники ОФВ1, ніж пацієнти 

з Gln27Gln- та Gln27Glu-генотипами. Проте в окремих дослідженнях не 

виявлено зв’язку тяжкості перебігу захворювання, функції зовнішнього 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Contopoulos-Ioannidis%20DG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15867853
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дихання, рівня контролю з Gln27Glu-поліморфізмом гена β2-адренергічних 

рецепторів [95, 124, 178]. 

Відомо, що перебіг БА може бути різним. У патогенезі БА задіяні 

клінічні, фізіологічні, патогенетичні та генетичні механізми. У зв'язку з цим є 

доцільність виділення фенотипів БА, встановлення яких дозволило б 

прогнозувати ефективність різних видів терапії. Під фенотипом розуміють 

сукупність характеристик індивідуума, властивих йому на певній стадії 

розвитку захворювання. Кожен пацієнт може мати свій власний специфічний 

фенотип БА, але виділення «фенотипу БА» включає групу або підгрупу 

хворих, об'єднаних спільними клінічними та/або біологічними ознаками 

захворювання. Пацієнт, який страждає на БА, може мати кілька фенотипів 

одночасно, більше того, один фенотип здатний трансформуватися в інший. 

До цього часу не одержано епідеміологічних даних щодо стабільності 

фенотипів. Недостатньо інформації ні про клінічну значущість, ні про 

особливості фармакотерапії більшості фенотипів БА [8, 11, 18, 22]. 

Akdis C. A. et al. (2015) дійшли висновку про те, що фенотипи БА 

визначаються різними патогенетичними механізмами та потребують 

диференціальних підходів щодо лікування [44]. У дослідженні Сергєєва Г. 

та співавт. (2015) показано, що значну частину пацієнтів із БА складають 

жінки з надмірною масою тіла або ожирінням та з пізнім виявленням 

симптомів, більше половини пацієнтів із тяжкою БА, незважаючи на 

проведену терапію, мають неконтрольований перебіг захворювання з 

еозинофільним запаленням дихальних шляхів [15]. 

GINA (2016) виділяє фенотипи БА, які найбільш часто трапляються, а 

саме: алергічна БА, неалергічна БА, БА з пізнім початком, БА з фіксованим 

обмеженням повітряного потоку та асоціація БА з ожирінням. Алергічна БА 

зазвичай починається в дитячому віці, характеризується еозинофільним 

запаленням та хорошою відповіддю на іКС [106]. У нашому дослідженні 

виділений кластер А, що відповідає алергічній БА за GINA (2016), оскільки у 
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пацієнтів цього кластера дебют БА в молодому віці й менша тривалість 

захворювання порівняно з пацієнтами інших кластерів. У більшості хворих 

відзначалися обтяжений алергічний анамнез, а також незначне зниження 

ОФВ1, співвідношення ОФВ1/ФЖЄЛ. Більшість пацієнтів мали частково 

контрольований перебіг захворювання та отримували низькі дози іКС і 

БАТД. У хворих цього кластера частіше визначався Gln27Gln-генотип 

(59,3 %) за Gln27Glu-поліморфізмом гена β2-адренергічних рецепторів. 

У кластері В, який ми ідентифікували, превалювали жінки із 

надлишковою масою тіла з початком у молодому віці, більшою тривалістю 

захворювання, нижчими показниками ОФВ1, порівняно з пацієнтами інших 

кластерів. Обтяжений алергічний анамнез спостерігали в 10,5 % хворих. 

Більшість пацієнтів мали неконтрольований перебіг захворювання та 

отримували середні дозування іКС і БАТД, які не давали адекватної відповіді 

та були носіями Gln27Glu- та Glu27Glu-генотипів (36,8 та 39,5 %) за 

Gln27Glu-поліморфізмом гена β2-адренергічних рецепторів. 

Асоціація БА з ожирінням характеризується вираженими 

респіраторними симптомами та незначним еозинофільним запаленням               

[8]. У нашому дослідженні кластер С склали жінки з ожирінням, в яких 

початок зафіксовано у середньому віці з меншою тривалістю захворювання 

порівняно з пацієнтами кластерів А та В. За даними спірометрії, у хворих 

показники ОФВ1, співвідношення ОФВ1/ФЖЄЛ були меншими ніж 80 % від 

належних. Більшість пацієнтів мали частково контрольований перебіг 

захворювання, отримували низькі дози іКС і БАТД та були носіями 

Gln27Gln-генотипу (59,2 %) за Gln27Glu-поліморфізмом гена                                   

β2-адренергічних рецепторів. Цей фенотип відповідав БА, асоційованій з 

ожирінням за GINA (2016). 

У дослідженні О. Ю. Позднякової  та ін. (2015) кластерний аналіз 

пацієнтів із неконтрольованою БА дозволив ідентифікувати патогенетичні та 

клінічні особливості перебігу захворювання, виявити чотири клінічні 
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фенотипи, необхідні для формування персоналізованих схем діагностики і 

фармакотерапії. За допомогою багатофакторного дисперсійного аналізу 

встановлено, що прогностичними факторами, які сприяють формуванню 

неконтрольованого перебігу БА, є жінки з обтяженою спадковістю, 

коморбідною патологією, малоефективною базисною терапією, з грибковою, 

бактеріальною та харчовою сенсибілізацією, нейтрофільним запаленням і 

поліморфізмом генів атопії та бронхіальної гіперреактивності [22]. 

У праці Бисюка Ю. А. та ін. (2015) було проведено кластерний аналіз із 

використанням клініко-генетичних параметрів та виявлено три фенотипи БА: 

1-й фенотип (кластер А) − неконтрольована, переважно атопічна БА; 2-й 

фенотип (кластер В) − неконтрольована, переважно атопічна з фіксованою 

обструкцією та підвищеним ризиком розвитку БА (ВШ = 1,709; p = 0,013) за 

наявності мутантного алеля G (Asp299Gly) гена TLR-4; 3-й фенотип 

(кластер С) − неконтрольована, переважно неатопічна нейтрофільна БА з 

фіксованою обструкцією [11]. У нашому дослідженні виділено також три 

кластери, а саме: для кластера В характерні неконтрольований перебіг та 

підвищений ризик розвитку БА в носіїв Glu-алеля за                                    

Gln27Glu-поліморфізмом гена β2-адренергічних рецепторів у 5,5 рази 

(ВШ = 5,50, 95 % ДІ = 3,09–9,80, р < 0,05).  

Поліморбідність є однією з особливостей сучасної клініки внутрішніх 

хвороб, а АГ, ожиріння та БА залишаються дуже поширеними 

захворюваннями серед дорослого населення розвинених країн. Крім того, БА, 

АГ та ожиріння мають спільні генетичні чинники, з яких плейотропний 

ефект, що характерний для поліморфізмів генів β2-адренергічних рецепторів 

та генів рецепторів КС, розміщених на хромосомі 5q23-34, що відповідають 

за тонус дихальних шляхів, активність симпатичної нервової системи і в 

подальшому – за модуляцію запалення як при БА, так і при ожирінні та АГ. 

У працях, присвячених вивченню ролі Gln27Glu-поліморфізму гена             

β2-адренергічних рецепторів у розвитку АГ та ожиріння, отримані 
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неоднозначні результати. Так, асоціацію Gln27Glu-поліморфізму гена                      

β2-адренергічних рецепторів з АГ установлено в популяції малайзійців [60]. 

У мешканців Північній Європи виявлено, що Glu27Glu-генотип за        

Gln27Glu-поліморфізмом гена β2-адренергічних рецепторів спостерігався 

частіше у дітей, чиї батьки страждали на АГ, а Arg16Gly/Gln27Gln-гаплотип 

у пацієнтів Швеції був пов'язаний із високим рівнем САТ [120, 219]. 

Результати проведеного дослідження у мешканців Башкортостану 

засвідчують, що поліморфізм гена β2-адренергічних рецепторів асоційований 

із ризиком виникнення АГ, причому вираженість цього ефекту зростає зі 

збільшенням ІМТ [157]. Проте інші дослідження доводять відсутність 

асоціації Gln27Glu-поліморфізму гена β2-адренергічних рецепторів із 

виникненням АГ. Так, у хворих на БА африканської, європейської та 

азійської популяцій немає істотного зв’язку з виникненням АГ та           

Glu27Glu-поліморфізмом гена β2-адренергічних рецепторів [49, 120]. 

Yan Z. T. (2010) та Huang J. (2005) також не виявили будь-яких асоціацій 

Gln27Glu-поліморфізму гена β2-адренергічних рецепторів із ризиком 

виникнення АГ у китайській популяції (ВШ = 0,64; 95 % ДІ = 0,41–1,00, 

р > 0,05) [102, 209]. Наші результати відповідають цим даним, оскільки 

аналіз ризику розвитку АГ у хворих на БА без урахування ІМТ не виявив 

підвищення ризику розвитку АГ (р = 0,84) в українській популяції. 

У великій расовооднорідній популяції чоловіків африканського 

походження зі значним поширенням ожиріння та АГ не встановлено 

значущого зв’язку між Arg16Gly- та Gln27Glu-поліморфізмами гена                        

β2-адренергічних рецепторів і виникненням ожиріння та АГ [41]. У 

дослідженні випадок-контроль (7 808 осіб середнього віку білої раси) не 

виявлено також жодної асоціації Gln27Glu-поліморфізму гена                             

β2-адренергічних рецепторів з ожирінням, АГ та цукровим діабетом 2-го типу 

[199]. У дослідженні населення островів Тихого океану Glu27Glu-генотип 

мав статистично незначущий зв'язок з ожирінням [17]. У нашому 
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дослідженні в носіїв Glu27Glu-генотипу за Gln27Glu-поліморфізмом гена             

β2-адренергічних рецепторів ризик виникнення АГ у хворих на БА з 

ожирінням був у 2,93 рази вищим порівняно з Gln27Gln-генотипом 

(р < 0,001). 

Згідно з даними епідеміологічних досліджень у дорослих пацієнтів із БА 

встановлено, що ожиріння передує БА і майже вдвічі збільшує ризик її 

розвитку в чоловіків та жінок (ВШ = 1,92; 95 % ДІ = 1,43−2,59, p < 0,0001) 

[63].  

Проведений метааналіз 18 досліджень засвідчив, що                              

Gln27Glu-поліморфізм був пов'язаний із ризиком розвитку ожиріння в моделі 

гетерозиготного варіанта (Gln/Glu порівняно з Gln/Gln: ВШ = 1,16; 95 % 

ДІ = 1,04–1,30, р = 0,009) та домінуючій моделі (Gln/Glu + Glu/Glu порівняно 

з Gln/Gln: ВШ = 1,2; 95 % ДІ = 1,00–1,44, р = 0,04) [44]. У дослідженні 

Ishiyama-Shigemoto S. et al. (1999) теж установлено, що частота                                  

Glu27Glu-генотипу була вдвічі вищою у хворих на ожиріння, ніж у групі 

контролю (р = 0,001) [59]. У нашому дослідженні встановлено вищу частоту 

Glu27Glu-генотипу у хворих з ожирінням порівняно з носіями Gln27Gln- та 

Gln27Glu-генотипів із нормальною масою тіла у хворих на БА (р = 0,001). Ці 

дослідження засвідчують, що Gln27Glu-поліморфізм гена β2-адренергічних 

рецепторів залучений до патогенезу ожиріння. 

 Leite N. et al. (2015) довели, що Glu27-алель спостерігався частіше у 

групі хворих на БА з надлишковою масою тіла порівняно з пацієнтами з 

нормальною масою (р = 0,03) [210]. Проте в інших дослідженнях 

установлено асоціацію ожиріння з Gln/Gln-генотипом за                            

Gln27Glu-поліморфізмом гена β2-адренергічних рецепторів. Так, 

Maha H. et al. (2008) показали, що частота гомозигот Gln/Gln була вищою у 

пацієнтів з ожирінням, які мали більшу концентрацію тригліцеридів, лептину 

та інсуліну порівняно з гетерозиготами Gln/Glu і гомозиготами за мінорним 

алелем Glu/Glu [193]. На відміну від попереднього дослідження 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ishiyama-Shigemoto%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10027586
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Leite%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26409918
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Kortner B. та Wolf A. при визначенні частоти Gln27Glu-поліморфізму гена                                

β2-адренергічних рецепторів у пацієнтів із патологічним ожирінням та в групі 

контролю довели, що частота Glu/Glu-генотипу була практично однаковою в 

обох групах (0,41 та 0,43 відповідно, р = 0,68). Дослідники не виявили ніяких 

доказів ролі Gln27Glu-поліморфізму гена β2-адренергічних рецепторів у 

розвитку патологічного ожиріння [173]. 

 Large V. et al. (1997) довели, що саме жінки-носії Glu27Glu-генотипу, 

мали в 2,1 рази вищий ризик розвитку ожиріння (ВШ = 2,09; 95 % ДІ = 1,17–

3,74, р = 0,01) порівняно з чоловіками [122]. У дослідженні Hellström L. та  

Large V.  (2008) виявлено позитивний зв'язок між ожирінням та                  

Gln27Glu-поліморфізмом гена β2-адренергічних рецепторів у жінок, у той час 

як у чоловіків − негативну кореляцію (p = 0,013) [191]. Отримані дані 

свідчать про те, що генетичні фактори по-різному впливають на розвиток 

ожиріння у чоловіків та жінок. 

На відміну від попередніх дослідників Mori Y. та Kim-

Motoyama H.  (2009), досліджуючи вплив Gln27Glu-поліморфізму гена                       

β2-адренергічних рецепторів на розвиток ожиріння та розподіл підшкірного 

жиру, показали, що частота Glu/Glu-генотипу була значно вищою в чоловіків 

з ожирінням, ніж у жінок з ожирінням (р = 0,04) [191]. Наші результати 

стосовно частоти генотипів за Gln27Glu-поліморфізмом гена                                

β2-адренергічних рецепторів залежно від ІМТ та статі у хворих на БА не 

показали статистично значущих відмінностей.  

Унаслідок того, що результати генетичних досліджень залежать від 

кількості та гомогенності популяції, поліморфізм-залежні захворювання 

можуть спостерігатися в одному регіоні та бути відсутніми в іншому.  

Відомо, що повний контроль (відсутність симптомів) БА досягається 

менше ніж у половини хворих, що зумовлено активністю запального процесу 

в дихальних шляхах на тлі недостатньої ефективності терапії БА [116]. 

Постійне застосування інгаляційних БАТД може призвести до розвитку 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Large%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9399946
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hellstr%C3%B6m%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10205587
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Large%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10205587
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mori%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10222249
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kim-Motoyama%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10222249
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kim-Motoyama%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10222249
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толерантності (десенситизації) до них, що сприяє зниженню ефективності 

лікування і потребує обмеження частоти їх застосування [155, 156]. 

Зменшення бронхопротективної дії β2-агоністів при їх регулярному, частому 

застосуванні однаковою мірою стосується і короткодіючих  препаратів навіть 

на тлі базисної терапії іКС [18]. 

Дослідження асоціації Gln27Glu-поліморфізму гена β2-адренергічних 

рецепторів з ефективністю лікування БА у праці Fuso L. et al. (2013) 

та Petrovic-Stanojevic N. et al. (2014) засвідчили, що пацієнти, носії                 

Glu27Glu-генотипу, мали нижчий рівень ОФВ1, а в носіїв Gln27Gln- та 

Gln27Glu-генотипів, навпаки, рівень ОФВ1 збільшився на тлі покращання 

самопочуття після монотерапії формотеролом упродовж 4 тижнів (р > 0,05) 

[159, 161]. Результати, які ми одержали, відповідають вищенаведеним і 

підтверджують те, що хворі, які є носіями Gln27Gln-генотипу, краще 

реагували на комбінацію іКС із БАТД на відміну від носіїв                           

Glu27Glu-генотипу, а саме в носіїв Glu27Glu-генотипу гена β2-адренергічних 

рецепторів спостерігалася нижча бронходилатаційна відповідь порівняно з 

носіями Gln27Gln- та Gln27Glu-генотипів після підвищення дози іКС та 

БАТД, що свідчить про нижчу ефективність базисного лікування; 

призначення високих доз іКС та БАТД у поєднанні з тіотропію бромідом у 

носіїв Glu27Glu-генотипу за Gln27Glu-поліморфізмом гена β2-адренергічних 

рецепторів є більш ефективним для досягнення контролю над 

захворюванням, ніж додаткове призначення формотеролу дозою 24 мкг на 

добу.  

Результати попереднього дослідження Lipworth B. J. та ін. (1999) 

засвідчили, що дилатаційна дія спостерігається з однаковою частотою у 

відповідь на БАТД та БАКД незалежно від Gln27Glu-поліморфізму гена                

β2-адренергічних рецепторів [225], а в дослідженнях Isaza C. еt al. (2012) не 

виявлено зв’язку між Gln27Glu-поліморфізмом гена β2-адренергічних 

рецепторів, відповіддю на базисне лікування та змінами ОФВ1 [226]. Ніякого 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Petrovic-Stanojevic%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25074500
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lipworth%20BJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10029561
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Isaza%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22328447
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зв'язку не було виявлено також у дослідженні Martinez F. D. еt al. (2007) між 

Gln27Glu-поліморфізмом гена β2-адренергічних рецепторів та відповіддю на 

формотерол [50].  

У дослідженні H. W. Park еt al. (2009) доведено, що додавання 18 мкг 

тіотропію до базисного лікування підвищувало ефективність лікування у 

носіїв Glu27Glu-генотипу за Gln27Glu-поліморфізмом гена β2-адренергічних 

рецепторів, що підтверджувалося приростом ОФВ1 ≥ 12 % [38]. Аналогічні 

дані отримані в дослідженні Bateman E. D. еt al. (2011), які ще раз 

підтвердили, що тіотропію бромід може бути альтернативою БАТД у носіїв 

Glu27Glu-генотипу, оскільки він істотно покращує функцію легень порівняно 

з плацебо у хворих із неконтрольованим перебігом БА [201]. 

Таким чином, Gln27Glu-поліморфізм гена β2-адренергічних рецепторів 

асоційований зі зниженою терапевтичною відповіддю та здатністю 

прискорювати процеси десенситизації рецепторів при призначенні                            

β2-агоністів, тому альтернативою лікування таких хворих є поєднання 

тіотропію броміду з базисною терапією. 

Комплексне клініко-генетичне дослідження та кластеризація хворих на 

БА за клінічними ознаками, яке ми провели, дало можливість дійти таких 

висновків і запропонувати практичні рекомендації. 
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ВИСНОВКИ 

 У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та наведено нове 

вирішення актуальної задачі сучасної пульмонології – на підставі вивчення 

ризику виникнення, ступеня тяжкості та рівнів контролю БА залежно від 

Gln27Glu-поліморфізму гена β2-адренорецепторів доведено вищий ризик 

розвитку та нижчу клінічну ефективність базисного лікування, обґрунтована 

доцільність застосування тіотропію броміду та підтверджено його вищу 

ефективність порівняно із формотеролом в носіїв Glu27Glu-генотипу. 

1. У хворих на БА частота Gln27Gln-генотипу становить 52,3 %, 

Gln27Glu – 37,4 %, Glu27Glu – 10,3 %, а в групі контролю – 68,4 %, 23,2% і 

8,4 % відповідно (p = 0,029 за 2-критерієм). Частота Gln-алеля у хворих на 

БА є 71,0 %, а Glu-алеля – 29,0 %, а в групі контролю – 80,0 % і 20,0 %               

(p = 0,02 за 2-критерієм). Наявність Glu27Glu-генотипу збільшує ризик 

виникнення БА в 2,0 рази (ВШ = 1,99; ДІ – 95 % 1,1–3,5; p = 0,03), а Glu-

алеля ‒ в 1,6 рази (ВШ = 1,63; ДІ – 95 % 1,1–2,5; p = 0,02). 

2. У хворих із легким перебігом БА превалює Gln27Gln-генотип   

(79,8 %), а у хворих із тяжким перебігом – Glu27Glu-генотип (53,8 %)                    

(р = 0,0001). За наявності Gln27Gln-генотипу БА з легким перебігом 

зустрічається в 81,4 % хворих, з перебігом середньої тяжкості – у 10,8 %, з 

тяжким перебігом – у 7,8 %; у носіїв Gln27Glu-генотипу – в 26,0; 68,5 та 

5,5 %, а в носіїв Glu27Glu-генотипу – у 10,0; 20,0 та 70,0 % відповідно.  

3. Gln27Gln-генотип (94,0 %) превалює у хворих на контрольовану 

БА, а Glu27Glu-генотип − у хворих на неконтрольовану (54,9 %) (р = 0,0001 

за χ2-критерієм Пірсона). За наявності Gln27Gln-генотипу контрольована БА 

визначається в 61,8 %, частково контрольована – у 29,4 %, неконтрольована –

 в 8,8 %; у носіїв Gln27Glu-генотипу − в 4,1; 89,0 та 6,9 % відповідно, а в 

носіїв Glu27Glu-генотипу − у 5,0; 10,0 та 85,0 % (χ2 = 88,4; р = 0,0001), що 
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доводить вищу частоту гомозигот за мінорним алелем за неконтрольованого 

перебігу. 

4. Встановлено, що найбільш несприятливий перебіг БА 

спостерігається у хворих кластера В, серед яких переважають жінки з раннім 

початком захворювання, вираженими обструктивними порушеннями функції 

зовнішнього дихання, неконтрольованим перебігом, низькою ефективністю 

базисного лікування та більшість яких є носіями Glu27Glu-генотипу. 

5. Ожиріння частіше спостерігається в носіїв Glu27Glu-генотипу 

(72,7 %) порівняно з носіями Gln27Gln (11,5 %)- та Gln27Glu-генотипів           

(44,9 %) за Gln27Glu-поліморфізмом гена β2-адренергічних рецепторів 

(р = 0,001 за χ2-критерієм). 

6. Розподіл Gln27Gln-, Gln27Glu- та Glu27Glu-генотипів за 

Gln27Glu-поліморфізмом гена β2-адренергічних рецепторів у хворих на БА 

залежно від наявності АГ статистично не відрізняється (р = 0,69). Ризик 

розвитку АГ (ВШ = 0,8; ДІ–95 % 0,5–1,3; р = 0,33), рівні систолічного і 

діастолічного АТ (р1 = 0,546 та р2 = 0,783) не залежать від Gln27Glu-

поліморфізму гена β2-адренергічних рецепторів. Урахування ІМТ у хворих на 

БА з АГ показує, що Glu27Glu-генотип був у 81,3 % хворих на БА з 

ожирінням, а Gln27Gln-генотип – у 83,7 % хворих на БА з нормальною 

масою тіла. Встановлено підвищення ризику розвитку АГ у 3,9 рази 

(ВШ = 3,9; ДІ – 95 % 1,3–9,7; р = 0,04) у хворих на БА з ожирінням носіїв 

Glu27Glu-генотипу. 

7. Підвищення дозування іКС та БАТД сприяє зростанню рівнів 

контролю БА у хворих із Gln27Gln- та Gln27Glu-генотипами. У носіїв 

Glu27Glu-генотипу, серед яких 80,0 % мають ожиріння та АГ, входять до 

кластера В (75,0 %), встановлено низьку відповідь на лікування. 

8. Додавання тіотропію броміду до лікування іКС та БАТД у носіїв 

Glu27Glu-генотипу за Gln27Glu-поліморфізмом гена β2-адренергічних 
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рецепторів вірогідно покращує контроль захворювання (1,37 (1,24−1,48)) 

порівняно з підвищенням дози формотеролу (1,85 (1,74−1,95)) (р < 0,005). 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. Рекомендувати сімейним лікарям та лікарям другого рівня 

надання медичної допомоги визначати Gln27Glu-поліморфізм гена                       

β2-адренергічних рецепторів для прогнозування ризику виникнення БА та 

тяжкості її перебігу. 

2. Проведення фенотипування хворих на БА за клінічними 

ознаками (вік, стать, маса тіла, початок захворювання, алергоанамнез, 

показники ФЗД, рівень контролю) виділяє групу пацієнтів жіночої статі з 

надлишковою масою тіла, раннім дебютом, обтяженим алергоанамнезом, 

низькими показниками ОФВ1 та неконтрольованим перебігом захворювання, 

що дозволяє прогнозувати у таких пацієнтів низьку клінічну ефективність 

лікування іКС та БАТД. 

3. Хворим на БА, які є носіями Glu27Glu-генотипу за Gln27Glu-

поліморфізмом гена β2-адренергічних рецепторів рекомендовано до 

базисного лікування іКС та БАТД додавати тіотропію бромід у дозуванні 18 

мкг на добу. 

4. За результатами генетичного тестування хворих на БА з 

ожирінням спеціалісти відповідного профілю (терапевти, сімейні лікарі, 

пульмонологи) повинні виділити групу ризику зі спадковою схильністю до 

АГ та рекомендувати консультацію кардіолога з метою розроблення для них 

схем проведення додаткових профілактичних заходів. У разі визначення 

Gln27Gln- та Gln27Glu-генотипів за Gln27Glu-поліморфізмом гена                        

β2-адренергічних рецепторів хворі не потребують особливих профілактичних 

заходів щодо виникнення АГ. 
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Копії актів упровадження та патентів на корисну модель 
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