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АНОТАЦІЯ  

 

Курик Л. М. Механізми формування адаптаційних можливостей та 

підходи до корекції їх порушень у хворих на бронхіальну астму. –

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття 

наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.27 – 

пульмонологія (222 – медицина) – Державна установа «Національний інститут 

фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Національної академії медичних 

наук України», Київ, 2021. 

Дисертаційну роботу присвячено актуальній проблемі пульмонології 

дослідженню адаптаційних та дезадаптаційних змін кардіореспіраторної, 

гемореологічної та імунної систем у хворих на бронхіальну астму, розробці 

алгоритму комплексної діагностики, визначенню факторів ризику 

неконтрольованого перебігу захворювання та удосконаленню методів 

попередження розвитку і прогресування патологічних змін у вищевказаних 

системах. 

Данні дисертаційного дослідження базуються на результатах 

обстеження 480 хворих на БА, із них 194 чоловіка та 286 жінок, із перебігом 

хвороби від легкого до тяжкого ступеня тяжкості та контрольованим, 

неконтрольованим та частково контрольованим перебігом захворювання, які 

протягом 2009-2019 рр. були обстежені та проліковані у відділенні 

пульмонології та у відділенні бронхообструктивних хвороб легень у хворих на 

туберкульоз ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. 

Яновського НАМН України». В процесі виконання роботи за характером 

отриманого додаткового комплексного лікування були сформовані три 

підгрупи: 

30 хворих на контрольовану та 30 хворих на неконтрольовану БА 

середнього ступеня тяжкості, які в періоді ремісії БА протягом 90 днів щодня 

додатково приймали перорально препарат, до складу якого входять L – 
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карнітин, γ–аміномасляна кислота, лізин, коензими вітаміну В12 та В6 ) по 1 

капсулі 3 рази на добу після прийому їжі;  

30 хворих на контрольовану та 30 хворих на неконтрольовану БА 

середнього ступеня тяжкості, які в періоді ремісії БА протягом 90 днів щодня 

додатково приймали перорально препарат, до складу якого входять гінкголіди 

та білобаліди, по 1 капсулі 2 рази на добу після прийому їжі;  

30 хворих на контрольовану та 30 хворих на неконтрольовану БА 

середнього ступеня тяжкості, які в періоді ремісії БА протягом 90 днів 

отримували щодня препарат, до складу якого входить 

етилметилгідроксипіридин сукцинат, по 1 таблетці під плівковою оболонкою 

(125 мг) 2 рази на добу після прийому їжі. 

Дизайн дисертаційного дослідження включав: 

1-й фрагмент – проспективне обсерваційне дослідження  

клініко-функціональних особливостей бронхіальної астми різного ступеня 

контрольованості захворювання, з комплексною оцінкою стану респіраторної 

та серцево-судинної систем (спірометрія, бодіплетизмографія, холтерівське 

моніторування, ЕКГ), визначенням фізичної активності (велоергоспірометрія), 

аналізом морфологічних та біофізичних характеристик еритроцитів і сиворотки 

крові (іонометрія, метод крайової дегідратації біологічних рідин). 

Контрольованість астми визначалась за допомогою опитувальників АСТ та 

ACQ. 

Проведено проспективне обсерваційне і ретроспективне когортне 

дослідження з вивчення показників адаптивного імунітету, особливостей 

спонтанного і індукованого глюкокортикоїдами апоптозу лімфоїдних клітин із 

визначенням основних та додаткових факторів ризику неконтрольованого 

перебігу астми (лабораторні та імунологічні дослідження проводились на базі 

клініко – біохімічної лабораторії та лабораторії клінічної імунології ДУ 

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

Національної академії медичних наук України»). Визначалась загальна 
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кількість лейкоцитів крові із підрахунком вмісту лімфоцитів (Лф), моноцитів 

(Мц) та гранулоцитів (Гр), у тому числі нейтрофілів та еозинофілів, оцінювався 

функціональний стан фагоцитуючих клітин – Мц та Гр, Т- і В-систем імунітету, 

природних кілерів, розраховувався імунорегуляторний індекс (ІРІ). 

Проліферативна активність лімфоцитів та вплив на неї дексаметазону 

оцінювалась в культурах цільної крові шляхом визначення реакції бластної 

трансформації лімфоцитів (РБТЛ) з аналізом даних морфологічного 

дослідження. Розраховувався індекс пригнічення дексаметазоном 

проліферативної відповіді лімфоцитів на фітогемаглютинін ІДМ. 

Функціональну активність В-клітин оцінювали за рівнями Ig класів A, M, G, та 

Е у периферичній крові, що визначалось методом твердофазного 

імуноферментного аналізу. Рівні середньо-молекулярних циркулюючих 

імунних комплексів (ЦІК) оцінювались у тесті мікропреципітації в 

поліетиленгліколі із використанням комерційних тест-систем і обліком 

результатів на аналізаторі-спектрофотометрі. Функціонування фагоцитуючих 

клітин (моноцитів та гранулоцитів) оцінювали за їх здатністю до поглинання 

тест-об’єктів, мічених флюорохромами та рівнями продукції активних форм 

кисню, що визначались методом проточної цитофлюориметрії. Всі дослідження 

проводились протягом десяти років із інтервалом порівняльного аналізу 

отриманих результатів кожні п’ять років. 

2-й фрагмент – проспективне дослідження адаптаційного потенціалу, 

кардіореспіраторного резерву, аеробної витривалості, індексу фізичного стану 

та здоров’я, експрес оцінка фізичної активності хворих. На основі отриманих 

результатів проводились розрахунки середньорічного зниження фізичної 

працездатності, максимально можливого фізичного навантаження, 

максимальної аеробної витривалості в залежності від контрольованості 

захворювання. Проспективне дослідження ефективності антиоксидантів, а саме: 

препарату, до складу яких входить L – карнітин, γ–аміномасляна кислота, лізин, 

коензими вітаміну В12 та В6), препарату на основі гінкголідів та білобалідів, а 
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також етилметилгідроксипіридин сукцинату. На основі отриманих даних було 

удосконалено комплексну терапію бронхіальної астми. 

3-й фрагмент  ретроспективне когортне дослідження та аналіз 

адаптаційних та патологічних змін респіраторної, серцево-судинної, 

гемореологічної та імунної систем при бронхіальній астмі, оцінка 

довготривалої динаміки фізичної активності хворих на БА в залежності від 

контрольованості захворювання, прорахунок ризиків розвитку 

неконтрольованого перебігу хвороби, розробка алгоритму обстеження хворого 

для впровадження в повсякденну лікувальну практику. 

Статистична та математична обробка матеріалу проводилась із оцінкою 

достовірності відмінностей за параметричними та непараметричними методами 

статистики із застосуванням t-критерію Стьюдента- Фішера, U-критерію 

Уілкоксона–Mанна–Уїтні. Визначення чинників ризику виникнення 

неконтрольованого перебігу оцінювали за допомогою відношення шансів (ВШ) 

за чотирьохпольною таблицею, побудованою за принципом порівняння двох 

груп за наявністю та відсутністю ознаки, що вивчається. Для перевірки 

наявності зв’язку між змінними (прогностичними критеріями) та результатами 

підтвердженого неконтрольованого перебігу бронхіальної астми, застосовували 

аналіз таблиці виду 2хK. Результати досліджень оброблені з використанням 

ліцензійних програмних продуктів, що входять у пакет Microsoft Office 

Professional 2003, ліцензія Russian Academic OPEN No Level № 17016297).   

Установлено, що до дезадаптаційних процесів кардіореспіраторної 

системи відносяться: дисфункція респіраторної системи при фізичному 

навантаженні (зростання хвилинного об’єму дихання за рахунок частоти 

дихання, збільшення продукції та зменшення виведення вуглекислого газу, 

зменшення об’єму, резерву вентиляції та засвоєння кисню легенями), 

функціональне виснаження серцево-судинної системи (низький резерв частоти 

серцевих скорочень на максимумі навантаження та процент кисню 

екстрагованого з одного ударного об’єму серця, високий рівень систолічного та 
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діастолічного артеріального тиску, частоти серцевих скорочень в спокої), 

наслідком чого є прогресуюче зниження фізичної активності. На вираженість 

прояву впливає ступінь тяжкості, а на прогресування – контрольованість 

захворювання.  

Розроблено алгоритм комплексного оцінювання фізичної активності 

хворих різного ступеня тяжкості та контрольованості перебігу БА, що полягає у 

визначенні кардіореспіраторного резерву, аеробної витривалості, 

максимального споживання кисню, фізичної працездатності, індексу фізичного 

стану та адаптаційного потенціалу та дозволяє провести ранню діагностику 

патологічних дезадаптаційних змін функціонального стану дихальної та 

серцево-судинної систем, оцінити контрольованість перебігу захворювання та 

своєчасно відкоригувати лікування у даної категорії хворих.  

Визначено, що фізична активність хворих на БА, яка визначається 

шляхом прогностичного математичного моделювання із урахуванням 

середньорічної зміни рівня виконуваної роботи, рівня фізичного навантаження 

та максимальної аеробної витривалості достовірно знижується лише при 

неконтрольованому перебізі захворювання. А саме: при неконтрольованому 

перебізі БА середнього ступеня РВР знижувався від 4,5 Вт до 5,6 Вт на рік, 

РФН від 2,4 % на рік, АВ від 1,5 МЕТ, при тяжкому перебізі БА РВР 

знижувався від 4,2 Вт до 9,2 Вт на рік, РФН на 74,6 %, АВ від 8,5 МЕТ. 

Доведено, що патологічні дезадаптаційні зміни у біофізичних показниках 

еритроцитів та сиворотки крові визначаються лише при перебізі БА середнього 

та тяжкого ступеня із достовірним погіршенням при неконтрольованому 

перебізі захворювання та характеризуються низькою сорбційною ємністю, 

осмотичною стійкістю та Z–потенціалом еритроцитів, високим градієнтним 

мембранним потенціалом та коефіцієнтом розподілу метиленового синього між 

еритроцитом та зовнішнім середовищем, наявністю більше 50,0 % 

дегенеративних морфоформ еритроцитів в циркулюючій крові, гіпоксичною 

анізотропією сиворотки крові.  
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Встановлено, що до дезадаптаційних змін показників імунітету у хворих 

на БА відносяться лейкоцитоз, лімфоцитоз, гранулоцитоз, еозинофілія, 

нейтрофільоз, моноцитоз, збільшення абсолютної кількості пан-Т-клітин,  

Т-хелперів, зменшення вмісту цитотоксичних Т-Лф або їхніх референтних 

рівнів, зростання імунорегуляторного індексу, РБТЛ з ФГА, вмісту В-клітин, 

рівнів Іg Е, Іg М, Іg G, середьомолекулярних та низькомолекулярних 

циркулюючих імунних комплексів, зниження рівнів Іg А, Іg G4, вмісту НК-

клітин, падіння абсолютної кількості фагоцитуючих гранулоцитів і моноцитів, 

їх фагоцитарного числа, посилення продукції активних форм кисню 

гранулоцитами та моноцитами.  

Доведено надзвичайно високий ризик розвитку неконтрольованого 

перебігу БА при сумі патологічних показників імунограми більше ніж 20 балів, 

незалежно від ступеня тяжкості перебігу захворювання, при сумі балів від 17 до 

9 балів ризик залишається високим, від 8 до 12 балів зберігається помірний 

ризик, а при сумі балів, що не перевищує 7 балів  астма контрольована.  

Визначено ступені ризику переходу БА в неконтрольований стан: якщо 

відсоток дезадаптаційних показників імунограми не перевищує 20,0 % то ризик 

переходу низький, якщо складає 35,0 %  помірний, а якщо перевищує 35,0 % – 

високий.  

Установлено, що при контрольованому перебізі БА середньої тяжкості 

відбувається посилення спонтанного апоптозу на 317,3 % у 72,7 % пацієнтів, 

при неконтрольованому – у 18,8 % хворих із виразністю 117,5 %. Посилення 

апоптозу Лф, індукованого дексаметазоном мало місце у 54,5 % хворих на 

контрольовану БА в середньому на 151,9 %, переважно за рахунок підвищення 

раннього апотозу (у 63,6 % пацієнтів в середньому на 213,9 %). При 

неконтрольованій БА адаптаційне посилення апоптозу Лф, індукованого 

дексаметазоном мало місце тільки у 31,3 % випадків, і його виразність була у 

2,7 разів меншою – 58,8 %.  
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Науково доведено, що фактори ризику, що достовірно збільшують 

вірогідність неконтрольованого БА є: тривалість астми більше 10 років, 

персистенція умовнопатогенної мікрофлори у верхніх дихальних шляхах, 

наявність позитивного алергологічного анамнезу у хворого, низька 

прихильність до прийому базисної терапії, хронічний бронхоспазм зі 

зниженням газообмінної функції у кардіореспіраторній системі при виконанні 

навантаження, середньорічне зниження толерантності до фізичного 

навантаження більше ніж 2 Вт на рік, фізичної працездатності більше 0,5 % рік, 

енергодіяльності 1 мл/рік, рівень максимально можливого фізичного 

навантаження < 70,0 % від належного віку і статі, адаптаційний потенціал <4 

балів, кардіореспіраторний  резерв 2 балів, індекс фізичного здоров’я <4 балів, 

 50 % патологічних морфоформ еритроцитів в циркулюючій крові, вдвічі 

підвищення сорбційної ємності еритроцитів крові та вдвічі зниження їхньої 

осмотичної стійкості, комбінація патологічних дезаптаційних  

показників  35,0 %.  

Доведена ефективність розробленого за результатами проведеного 

дослідження алгоритму діагностики та прогнозування неконтрольованого 

перебігу БА із урахуванням об’єктивних та суб’єктивних симптомів, аналізом 

інструментальних методів дослідження, встановленням фенотипу та ендотипу 

захворювання, виявленням формуючих складових неконтрольованості, 

бальною оцінкою патологічних показників імунограми. 

Установлена ефективність застосування у комплексній терапії хворих на 

БА антиоксидантних препаратів, що сприяють відновленню функціонального 

стану та попереджують розвиток та прогресування патологічних змін 

кардіореспіраторної та гемореологічної систем. Застосування курсу 

препаратами на основі гінкголідів та білобалідів підвищує у хворих 

метаболічну вартість виконаної роботи на 32,0 %, рівень максимально 

можливого виконаного навантаження на 37,0 %, киснева вартість роботи на 
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27,0 %, ефективність споживання кисню при виконанні максимального 

навантаження на 36,0 %, кисневий пульс на 24,0 %.  

Застосування етилметилгідроксиперидин сукцинату у комплексному 

лікуванні хворих на БА знижує середньодобову амплітуду коливання АТ вище 

фізіологічної норми при повсякденній фізичній активності у 75,5 % хворих, 

підвищує рівень виконаної роботи у 92,9 % пацієнтів, збільшує кисневу 

вартість виконаної роботи у 92,3 % обстежуваних, покращує показник 

максимального споживання кисню на піку навантаження у 90,5 % хворих, 

нормалізує максимальну частоту серцевих скорочень на висоті фізичного 

навантаження у 88,1 % пацієнтів, відновлює Z–потенціал еритроцитів у 78,0 % 

хворих, знижує гіпоксичну анізотропію сиворотки крові у 68,2 % 

обстежуваних.  

Застосування комплексного препарату, до складу якого входять  

L – карнітин, γ–аміномасляна кислота, лізин, коензими вітаміну В12 та В6 у 

комплексній терапії хворих на БА дозволяє знизити у 24,5 % хворих випадки 

виникнення шлуночкових ектопій, у 10,8 % – передсердних ектопій, знизити 

хронотропну реакцію серця на фізичне навантаження у 15,5 % хворих, 

попередити втрату Z–потенціалу еритроцитів у відповідь на фізичне 

навантаження у 14,5 % досліджуваних. 

Наукова новизна полягає у тому, що в результаті проведеної 

дисертаційної роботи вперше отримані нові наукові дані, що в основі 

патологічних дезадаптаційних процесів респіраторної системи у хворих на БА 

лежить її функціональне обмеження (вентиляційні порушення, ремодуляція 

дихальних шляхів), а серцево-судинної системи – її функціональне виснаження 

(постійне коливання із перевищенням фізіологічної норми систолічного та 

діастолічного артеріального тиску, зростання частоти виникнення та тривалості 

випадків депресії сегменту ST та інверсії зубця Т, відсотку випадків 

виникнення суправентрикулярних та шлуночкових екстрасистол). Вираженість 
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прояву патологічних змін залежить від ступеня тяжкості, а їх прогресування – 

від контрольованості перебігу захворювання.  

Розширені наукові дані щодо фізичної активності (ФА) хворих на БА, 

вперше розроблено прогностичні математичні моделі із визначення 

середньорічної зміни рівня виконуваної роботи (РВР), рівня фізичного 

навантаження (РФН) та максимальної аеробної витривалості (АВ) в залежності 

від ступеня тяжкості та контрольованості перебігу захворювання. 

Вперше розроблено алгоритм комплексного оцінювання фізичної 

активності хворих різного ступеня тяжкості та контрольованості перебігу БА, 

що полягає у визначенні кардіореспіраторного резерву, аеробної витривалості, 

максимального споживання кисню, фізичної працездатності, індексу фізичного 

стану, адаптаційного потенціалу та дозволяє провести ранню діагностику 

патологічних дезадаптаційних змін функціонального стану дихальної та 

серцево-судинної систем, оцінити контрольованість перебігу захворювання та 

своєчасно відкоригувати лікування.  

Вперше установлено патологічні дезадаптаційні зміни біофізичних 

характеристик еритроцитів і сиворотки крові у хворих на БА, які виникають 

лише при перебізі хвороби середнього та тяжкого ступеня, погіршуючись із 

часом при втраті контрольованості над захворюванням і проявляються низькою 

сорбційною ємністю та осмотичною стійкістю еритроцитів, низьким z-, 

високим градієнтним потенціалом еритроцитарної мембрани та коефіцієнтом 

розподілу метиленового синього між еритроцитом та зовнішнім середовищем, 

гіпоксичною анізотропією сиворотки, наявністю більше 50,0 % дегенеративних 

морфоформ у периферичній крові.  

Вперше встановлено, що проявами дезадаптації імунної системи у хворих 

на БА є лейкоцитоз, лімфоцитоз, еозинофілія, гранулоцитоз, нейтрофільоз, 

моноцитоз, високі рівні Іg Е і циркулюючих імунних комплексів, відсутність 

або пригнічення спонтанного та активаційного апоптозу лімфоцитів.  
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Вперше установлено, що при контрольованому перебізі БА відбувається 

посилення спонтанного апоптозу Лф на 317,3 % у 72,7 % пацієнтів, 

індукованого дексаметазоном – на 151,9 % у 54,5 % хворих, в той же час при 

неконтрольованому перебізі БА посилення спонтанного апоптозу на 117,5 % 

спостерігається у 18,8 % пацієнтів, індукованого дексаметазоном –  на 58,8 % у 

31,3 % хворих. 

Вперше проведено аналіз імунологічних факторів ризику розвитку 

неконтрольованого перебігу БА та установлено, що при відсотку 

дезадаптаційних показників імунограми менше ніж 20,0 % від загальної 

кількості отриманих даних  ризик неконтрольованого перебігу захворювання 

низький, від 20,0 % до 35,0 %  помірний, більше 35,0 % – високий.  

Все вищевказане дістало подальший розвиток та вперше було 

запропоновано для практичного застосування алгоритм прогнозування 

неконтрольованого перебігу БА на основі оцінки об’єктивних та суб’єктивних 

симптомів, аналізу результатів лабораторних та інструментальних методів 

дослідження та прорахунку основних та додаткових факторів ризику розвитку 

неконтрольованого перебігу захворювання. 

Вперше установлено ефективність застосування у комплексній терапії 

хворих на БА антиоксидантів для відновлення функціонального стану та 

попередження розвитку патологічних змін кардіореспіраторної та 

гемореологічної систем. Застосування препаратів на основі гінкголідів та 

білобалідів 3-х місячним курсом дозволяє підвищити метаболічну вартість 

виконаної роботи на 32,0 %, рівня максимально можливого виконаного 

навантаження на 37,0 %, кисневої вартості роботи на 27,0 %, ефективності 

споживання кисню при виконанні максимального навантаження на 36,0 %, 

кисневого пульсу на 24,0 %. Додаткове призначення 

етилметилгідроксиперидин сукцинату 3-х місячним курсом нормалізує рівень 

як систолічного, так і діастолічного артеріального тиску, знижуючи 

середньодобову амплітуду його коливання вище фізіологічної норми при 
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повсякденній фізичній активності у 75,5 % хворих на БА, підвищує рівень 

виконаної роботи у 92,9 % пацієнтів, збільшує кисневу вартість виконаної 

роботи у 92,3 % обстежуваних та покращує показник максимального 

споживання кисню на піку навантаження у 90,5 % хворих, нормалізує 

максимальну частоту серцевих скорочень на висоті фізичного навантаження у 

88,1 % пацієнтів, а також відновлює Z–потенціал еритроцитів у 78,0 % хворих 

та знижує гіпоксичну анізотропію сиворотки крові у 68,2 % обстежуваних. 

Комплексний препарат, до складу якого входять L – карнітин, γ–аміномасляна 

кислота, лізин, коензими вітаміну В12 та В6 після 3-х місячного курсу у 

комплексному лікуванні хворих на БА дозволяє знизити у 24,5 % хворих 

випадки виникнення шлуночкових ектопій, у 10,8 % – передсердних ектопій, 

знизити хронотропну реакцію серця на фізичне навантаження у 15,5 % хворих, 

попередити втрату Z–потенціалу еритроцитів у відповідь на фізичне 

навантаження у 14,5 % досліджуваних. 

За результатами дисертаційної роботи отримано п’ять патентів України 

на корисну модель: «Спосіб профілактики загострень бронхіальної астми» (пат. 

56728 Україна № u 2010 08298); «Спосіб профілактики прогресування 

патологічних змін системи кровообігу у хворих на бронхіальну астму» (пат. 

86411, Україна № u 201309018); «Спосіб попередження зниження фізичної 

працездатності у хворих на бронхіальну астму» (пат. 101920 Україна. № u 2015 

02794); «Спосіб відновлення фізичної активності у хворих на бронхіальну 

астму середнього ступеня тяжкості» (пат. 114891 Україна. № u 2016 09935); 

«Спосіб прогнозування неконтрольованого перебігу бронхіальної астми» (пат. 

142988 Україна. № u 2019 11776). 

Ключові слова. Бронхіальна астма, контрольованість, 

кардіооеспіраторна система, гемореологія, іммунітет, фактори ризику. 
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ANNOTATION 

 

Kuryk L. М. Mechanisms of adaptive capabilities formation and approaches to 

the correction of their disorders in patients with bronchial asthma. Qualifying 

scientific work as a manuscript. The theses for the degree of Doctor of Medicine in 

the specialty 14.01.27 – pulmonology (222 – medicine) – State Institution «National 

Institute of Phthisiology and Pulmonology named after F. G. Yanovsky National 

Academy of Medical Sciences of Ukraine», Kyiv, 2021.  

The thesis is devoted to the urgent problem of pulmonology: the study of 

adaptation and maladaptation changes of cardiorespiratory, hemorheologic and 

immune systems in patients with bronchial asthma, the development of an algorithm 

for comprehensive diagnosis, the determination of risk factors of uncontrolled course 

of the disease and improving methods to prevent the development and progression of 

pathological changes in the above systems. 

Data of the thesis research are based on the results of examination of 480 

patients with BA, including 194 men and 286 women, with the disease course from 

mild to severe and controlled, uncontrolled and partially controlled course of the 

disease, who during 2009-2019 were examined and treated in the department of 

pulmonology and in the department of bronchoobstructive pulmonary diseases of 

patients with tuberculosis in the “National Institute of Phthisiology and Pulmonology 

named after F.G. Yanovsky National Academy of Medical Sciences of Ukraine”. In 

the course of the research, three subgroups were formed according to the nature of the 

additional complex treatment received: 

30 patients with controlled and 30 patients with uncontrolled moderately severe 

BA, who in the period of BA remission for 90 days took an additional daily oral 

preparation consisting of L-carnitine, γ-aminobutyric acid, lysine, coenzyme vitamin 

В12 and В6) per 1 capsule 3 times a day after the meal; 

30 controlled and 30 moderately severe uncontrolled ВА patients, who within 

90 days during remission period additionally received daily oral ginkgolide and 
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bilobalide per 1 capsule 2 times a day after meals; 

30 controlled and 30 moderately severe uncontrolled BA patients who stayed 

in remission for 90 days received daily oral ethylmethylhydroxypyridine succinate 

per 1 tablet (125 mg) 2-times daily after a meal. 

The thesis research design included:  

Fragment 1 – a prospective observational study of clinical and functional 

characteristics of bronchial asthma with different degrees of the disease 

controllability, with a comprehensive assessment of the state of respiratory and 

cardiovascular systems (spirometry, body plexometry, нolter monitoring, ECG), 

determination of physical activity (cycleergospirometry), analysis of morphological 

and biophysical characteristics of red blood cells and serum (ionometry, method of 

edge dehydration of biological fluids). Controllability of asthma was determined 

using the АСТ and ACQ questionnaires. 

A prospective observational and retrospective cohort study of adaptive 

immunity parameters, peculiarities of spontaneous and glucocorticoid-induced 

apoptosis of lymphoid cells with determination of basic and additional risk factors of 

uncontrolled asthma course was carried out (laboratory and immunological studies 

were conducted on the basis of clinical and biochemical laboratory and clinical 

immunology laboratory of the State Institution «National Institute of Phthisiology 

and Pulmonology named after F.G. Yanovsky National Academy of Medical 

Sciences of Ukraine».  

The total number of blood leukocytes was determined with counting the 

content of lymphocytes (Lf), monocytes (Mc) and granulocytes (Gr), including 

neutrophils and eosinophils, the functional state of phagocytic cells – Mc, Gr, T and 

B immunity systems, natural killers, the immunoregulatory index (IRI) was 

calculated. The proliferative activity of lymphocytes and the effect of dexamethasone 

on it was assessed in whole blood cultures by determining the reaction of lymphocyte 

blast transformation (RLBT) with the analysis of morphological study data. The 

index of dexamethasone suppression of the proliferative response of lymphocytes to 
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IDM phytohemagglutinin was calculated. The functional activity of B-cells was 

assessed by the levels of Ig classes A, M, G, and E in peripheral blood, determined by 

solid-phase enzyme immunoassay. The levels of medium molecular weight 

circulating immune complexes (CICs) were assessed by microprecipitation test in 

polyethylene glycol using commercial test systems and taking into account the results 

on a spectrophotometer analyzer. Functioning of phagocytic cells (monocytes and 

granulocytes) was assessed by their ability to absorb fluorochrome-labeled test 

objects and levels of reactive oxygen species production, which were determined by 

flow cytofluorimetry. All studies were performed over a period of 10 years with an 

interval of comparative analysis of the results every five years. 

The 2-nd fragment was a prospective study of adaptive potential, 

cardiorespiratory reserve, aerobic endurance, index of physical condition and health, 

express evaluation of physical activity of patients. The results were used to calculate 

the average annual physical capacity, maximum possible physical activity, and 

maximum aerobic endurance as a function of disease control. A prospective study of 

the effectiveness of antioxidants, namely: a preparation containing L-carnitine,  

γ-aminobutyric acid, lysine, coenzyme vitamin В12 and В6), a preparation based on 

ginkgolide and bilobalide, and ethylmethylhydroxypyridine succinate. On the basis of 

the obtained data the complex therapy of bronchial asthma was improved. 

Fragment 3. Retrospective cohort study and analysis of adaptive and 

pathological changes of respiratory, cardiovascular, hemoreological and immune 

systems in bronchial asthma, evaluation of long-term dynamics of physical activity of 

BA patients depending on disease control, calculation of risks of uncontrolled disease 

course, development of patient examination algorithm for implementation in daily 

treatment practice. 

Statistical and mathematical treatment of the material was performed with the 

assessment of reliability of differences by parametric and nonparametric methods of 

statistics, using Student-Fisher's t-criterion, Wilcoxon-Mann-Whitney U-criterion. 

Determination of risk factors for uncontrolled course was assessed by odds ratio (OR) 
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using a four-ohpole table based on the principle of comparison of two groups 

according to the presence and absence of the studied attribute. To check for a 

relationship between the variables (prognostic criteria) and the results of a confirmed 

uncontrolled course of bronchial asthma, we used 2xK table analysis. The results of 

the study were processed using licensed software products included in Microsoft 

Office Professional 2003 package, Russian Academic OPEN license No. 17016297). 

It was established that the disadaptation processes of the cardiorespiratory 

system include: dysfunction of respiratory system at physical load (growth of minute 

volume of respiration at the expense of respiratory frequency, increase of production 

and reduction of output of carbon dioxide, reduction of volume, ventilation reserve 

and oxygen assimilation by lungs), functional exhaustion of cardiovascular system 

(low reserve of heart rate at the maximum load and percentage of oxygen extracted 

from one heart stroke volume, high level of systolic and diastolic blood pressure, 

heart rate at rest), the consequence of which is a progressive decrease in physical 

activity. The severity of the manifestation is influenced by the degree of severity, and 

the progression is influenced by the controllability of the disease. 

The algorithm of the complex estimation of physical activity of patients with 

various degrees of severity and controllability of the course of BA is developed, 

which is consisting in determination of cardiorespiratory reserve, aerobic endurance, 

maximal oxygen consumption, physical performance, physical condition index and 

adaptive potential and allows early diagnosis of pathological maladaptive changes of 

functional state of respiratory and cardiovascular systems, evaluation of the disease 

course  controllability and timely correction of treatment in this category of patients. 

It has been found out that physical activity of BA patients, which is determined 

by prognostic mathematical modeling taking into consideration an average annual 

change of the level of the work performed, physical load level and maximal aerobic 

endurance reliably decreases only at uncontrolled course of the disease.  

Namely: in the uncontrolled course of moderate BA, the LWP (level of work 

performed) decreased from 4.5 W to 5.6 W per year, the PLL (physical load level) 
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from 2.4% per year, the AE (aerobic endurance) from 1.5 MET, in the severe course 

of BA the LWP decreased from 4.2 Wt to 9.2 Wt per year, the PLL (physical load 

level) by 74.6 %, the AE (aerobic endurance) from 8.5 MET. 

It has been proved that pathological disadaptation changes in biophysical 

indices of erythrocytes and blood serum are determined only at the course of BA of 

moderate and severe degree with reliable worsening at uncontrolled course of the 

disease and are characterized by low sorption capacity, osmotic resistance and  

Z-potential of erythrocytes, high gradient membrane potential and methylene blue 

distribution coefficient between erythrocyte and external environment, the presence 

of more than 50.0 % of degenerative erythrocyte morphoforms in the circulating 

blood, hypoxic anisotropy of serum. 

It was found that in maladaptive changes of immunity indicators in BA patients 

include leukocytosis, lymphocytosis, granulocytosis, eosinophilia, neutrophilia, 

monocytosis, increase in absolute number of pan-T-cells, T-helpers, decrease of 

cytotoxic T-LF or their reference levels, increase of immunoregulatory index, RBCT 

with PHA, B-cell content, Іg Е, Іg М, Іg G, levels, and low-molecular-weight 

circulating immune complexes, decreased levels of Іg А, Іg G4, the content of NK-

cells, a drop in the absolute number of phagocytic granulocytes and monocytes, their 

phagocytic number, increased production of reactive oxygen species by granulocytes 

and monocytes. 

The risk of uncontrolled course of BA has been proved to be extremely high 

when the sum of the pathological parameters of the immunogram is over 20 points, 

irrespective of the disease severity degree; when the sum of points is 17 to 9, the risk 

remains high; from 8 to 12, the risk remains moderate, and when the sum of points 

does not exceed 7, the asthma is controlled. 

The degrees of risk of BA transition into an uncontrollable condition were 

determined: if the percentage of immunogram disadaptation indices does not exceed 

20.0 %, the risk of transition is low; if it is 35.0 %, the risk is moderate, and if it 

exceeds 35.0 %, the risk is high. 
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It was found that in the controlled course of BA of moderate severity there was 

an increase in spontaneous apoptosis by 317.3 % in 72.7 % of patients, in 

uncontrolled – in 18.8 % of patients with a severity of 117.5 %. Strengthening of Lf 

apoptosis induced by dexamethasone occurred in 54,5 % of patients with controlled 

BA at an average of 151,9 %, mainly due to an increase in early apoptosis (in 63,6 % 

of patients at an average of 213,9 %). In uncontrolled BA adaptive enhancement of 

Lf apoptosis induced by dexamethasone occurred only in 31.3 % of cases, and its 

expressiveness was 2.7 times less – 58.8 %. 

Risk factors that have been scientifically proven to significantly increase the 

likelihood of uncontrolled BA are: duration of asthma for more than 10 years, 

persistence of conditionally pathogenic microflora in the upper airways, presence of a 

positive allergological history of the patient, low adherence to taking baseline 

therapy, chronic bronchospasm with decreased gas exchange function in the 

cardiorespiratory system during exercise, average annual decrease in exercise 

tolerance more than 2 W per year, physical performance more than 0, 5 % per year, 1 

ml/year, maximum possible exercise capacity <70.0 % of proper age and sex, 

adaptation potential <4 points, cardiorespiratory reserve 2 points, physical health 

index <4 points, 50% pathological erythrocyte morphoforms in circulating blood, 

twice the sorption capacity of erythrocytes and half the osmotic stability, combination 

of pathological disarticulation indicators 35.0 %. 

The efficacy of the algorithm of diagnostics and prognostication of 

uncontrollable course of BA developed by the results of the research was proved, 

taking into account objective and subjective symptoms, analysis of the instrumental 

methods of research, determination of the phenotype and endotype of the disease, 

revealing of the forming components of uncontrollability, score evaluation of 

pathological indices of the immunogram. 

It was established the efficiency of application of antioxidant preparations in 

complex therapy of BA patients, which contribute to the restoration of functional 

state and prevent the development and progression of pathological changes of 
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cardiorespiratory and hemorheological systems. Administration of a course of drugs 

on the basis of ginkgolide and bilobalide increases in patients metabolic cost of work 

by 32,0 %, the level of maximum possible workload by 37,0 %, oxygen cost of work 

by 27,0 %, oxygen consumption efficiency at maximum workload by 36,0 %, oxygen 

pulse by 24,0 %. 

The use of ethylmethylhydroxyperidine succinate in the complex treatment of 

BA patients reduces the average daily amplitude of BP fluctuations above the 

physiological norm during daily physical activity in 75.5 % of patients, increases the 

level of work performed in 92.9 % of patients, increases the oxygen value of the work 

performed in 92,3 % of the subjects, improves the index of maximum oxygen 

consumption at the peak of exercise in 90.5 % of patients, normalizes the maximum 

heart rate at the height of physical activity in 88.1 % of patients, restores the  

Z-potential of red blood cells in 78.0 % of patients, reduces hypoxic anisotropy of 

blood serum in 68.2 % of the subjects. 

The use of a complex preparation that includes L-carnitine, γ-aminobutyric 

acid, lysine, coenzyme of vitamin В12 and В6 in the complex treatment of BA patients 

can reduce the incidence of ventricular ectopias in 24.5 % of patients, atrial ectopias 

in 10.8 %, reduce the chronotropic response of the heart to physical activity in 15.5 % 

of patients, prevent loss of erythrocytes Z-potential in response to physical activity in 

14.5 % of the subjects. 

The Scientific novelty lies in the fact that as a result of the Thesis carried out 

for the first time, new scientific data have been obtained that underlies the 

pathological disadaptation processes of the respiratory system in patients with BA is 

its functional limitation (ventilation disorders, airway remodulation), and 

cardiovascular system - its functional exhaustion (constant fluctuations with excess of 

physiological norm of systolic and diastolic blood pressure, increased frequency and 

duration of ST-segment depression and inversion of T wave, the percentage of cases 

of supraventricular and ventricular extrasystoles). The manifestation of pathological 

changes depends on the severity, and their progression - on the controllability of the 
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disease course. 

Additional scientific data on physical activity (PA) of patients with BA, for the 

first time the prognostic mathematical models for determining the average annual 

change in the level of work performed (LWP), physical activity level (PAL) and 

maximum aerobic endurance (AE) depending on the severity degree and 

controllability of the disease course were developed. 

The algorithm of the complex estimation of physical activity of patients with 

various degrees of severity and controllability of the course of BA is designed for the 

first time; it consists in determination of cardiorespiratory reserve, aerobic endurance, 

maximal oxygen consumption, physical capacity, physical state index, adaptive 

potential and allows early diagnostics of pathological changes of the functional state 

of respiratory and cardiovascular systems, estimation of controllability of the course 

of the disease and timely make adjustments to the treatment. 

Pathological disadaptation changes of erythrocyte and blood serum biophysical 

characteristics have been found for the first time in BA patients. They emerge only 

during the disease course of medium and severe degree, getting worse with time at 

loss of controllability over the disease, and are manifested by low sorption capacity 

and osmotic resistance of erythrocytes, low z-, high gradient potential of erythrocyte 

membrane and methylene blue distribution coefficient between erythrocyte and 

external environment, hypoxic anisotropy of serum, presence of more than 50.0% 

degenerative morphoforms in peripheral blood. 

For the first time it was established that manifestations of immune system 

maladaptation in BA patients are leukocytosis, lymphocytosis, eosinophilia, 

granulocytosis, neutrophilia, monocytosis, high levels and Іg Е and circulating 

immune complexes, absence or inhibition of spontaneous and activation lymphocyte 

apoptosis.  

For the first time was found that in a controlled course of BA there was an 

increase in spontaneous LF apoptosis by 317.3 % in 72.7 % of patients, induced by 

dexamethasone – by 151.9 % in 54.5 % of patients, while in uncontrolled course of 
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BA increase in spontaneous apoptosis by 117.5 % was observed in 18.8 % of 

patients, induced by dexamethasone – by 58.8 % in 31.3% of patients. 

For the first time the analysis of immunologic risk factors for uncontrolled BA 

was carried out and it was established that the percentage of maladaptive 

immunogram values less than 20,0 % of the total data obtained was low, from 20,0% 

to 35,0 % – moderate, more than 35,0 % – high. 

All the above has been further developed and for the first time, a prognostic 

algorithm for the uncontrolled course of BA has been proposed for practical 

application, based on the evaluation of objective and subjective symptoms, analysis 

of the results of laboratory and instrumental methods of investigation, and calculation 

of basic and additional risk factors for the development of an uncontrolled course of 

the disease. 

The efficacy of using antioxidants in the complex therapy of BA patients for 

restoring the functional state and preventing the development of pathological changes 

in cardiorespiratory and hemorheologic systems was established for the first time. 

Administration of preparations on the basis of ginkgolide and bilobalide during a  

3-month course helps to increase the metabolic value of work by 32,0 %, the level of 

maximum possible workload by 37,0 %, oxygen value of work by 27,0%, oxygen 

consumption efficiency during maximum workload by 36,0 %, oxygen pulse by  

24,0 %. Supplementary administration of ethylmethylhydroxyperidine succinate for 3 

months normalizes the level of both systolic and diastolic blood pressure, reducing 

the average daily amplitude of its fluctuations above the physiological norm during 

daily physical activity in 75.5 % of BA patients, increases the level of work 

performed in 92.9 % of patients, increases the oxygen value of the work performed in 

92,3 % of the patients and improves the index of the maximal oxygen consumption at 

the peak of the workload in 90,5% of the patients, normalizes the maximal heart rate 

at the height of physical activity in 88,1 % of the patients, as well as restores the 

erythrocyte Z-potential in 78,0% of patients and reduces the blood serum hypoxic 

anisotropy in 68,2 % of the patients subjected to the treatment. The complex 
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preparation consisting of L-carnitine, γ-aminobutyric acid, lysine, coenzyme vitamin 

В12 and В6 after a 3-month course in the complex treatment of patients with BA 

allows reducing in 24,5 % of patients in 10, 8 % – ventricular ectopias, to decrease 

chronotropic heart reaction to physical load in 15,5 % of patients, to prevent loss of 

erythrocyte Z-potential in response to physical load in 14,5 % of subjects. 

According to the results of the thesis, five Ukrainian patents were received for 

the «Method for the prevention of bronchial asthma exacerbations» useful model 

(patent 56728 Ukraine No. u 2010 08298) «Method for the prevention of the 

progression of pathological changes in the circulatory system in bronchial asthma 

patients» (patent 86411, Ukraine No. u 201309018) «Method of prevention of 

physical performance in patients with bronchial asthma» (patent 101920 Ukraine No. 

u 2015 02794) «Method of restoration of physical activity in patients with bronchial 

asthma of medium severity» (Pat. 114891 Ukraine No. u 2016 09935) «Method of 

forecasting the uncontrolled course of bronchial asthma» (patent 142988 Ukraine No. 

u 2019 11776). 

Keywords. Bronchial asthma, controllability, cardioespiratory system, 

hemorheology, immunity, risk factors. 
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ППЕЕРРЕЕЛЛІІКК  УУММООВВННИИХХ  ППООЗЗННААЧЧЕЕННЬЬ,,  ССИИММВВООЛЛІІВВ,,  ООДДИИННИИЦЦЬЬ,,  

ССККООРРООЧЧЕЕННЬЬ  ІІ  ТТЕЕРРММІІННІІВВ  

 

АТ  артеріальний тиск. 

АДФ  аденозин-трифосфорна кислота. 

АХ  холіноміметики. 

АСТ  ashma control test  тест з контролю астми. 

АСQ  asthma control questionnaire  опитувальник з 

контролю астми. 

БА  бронхіальна астма. 

БГР  бронхіальна гіперреактивність. 

ВСР  варіабельність серцевого ритму. 

ВНС  вегетативна нервова система. 

Bcl-2  антиапоптичний білок. 

ГХ  гіпертонічна хвороба. 

ГКС   глюкокортикостероїди. 

ДМАТ  добове моніторування артеріального тиску. 

ДМ  дексаметазон. 

ДНК  дезоксириронуклеїнова кислота. 

ДП  державне підприємство. 

ДУ  Державна установа. 

ЕКГ  Електрокардіограма. 

ЗПО  загальний периферичний опір. 

ІКС  інгаляційні кортикостероїди. 

ІХС  ішемічна хвороба серця. 

ІГКС  нгаляційні глюкокортикостероїди. 

ІРІ  імунорегуляторний індекс. 

ІДМ  індекс пригнічення дексаметазоном 
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проліферативної відповіді лімфоцитів на ФГА. 

ІФА  імуноферментний аналіз. 

КП  кисневий пульс. 

ЛШ  лівий шлуночок. 

МВЛ  максимальна вентиляція легень. 

Лф  лімфоцити. 

НДР  науково-дослідна робота. 

НАМН  Національна академія медичних наук. 

НДР  науково-дослідна робота. 

НІФП НАМНУ  ДУ «Національний інститут фтизіатрії і 

пульмонологі ім. Ф. Г. Яновського НАМН України. 

нкБА  неконтрольована бронхіальна астма. 

МКАТ  моноклональні антитіла. 

МОЗ  міністерство охорони здоров’я. 

мРНК  матрічна РНК. 

Мц  моноцити. 

МП  мітохондріальний потенціал. 

ПАТ  пульсовий артеріальний тиск. 

ПК  периферійна кров. 

ПШВ  пікова швидкість видоху. 

ПШ  правий шлуночок. 

РБТЛ  реакція бластної трансформації лімфоцитів. 

ССС  серцево судинна система. 

СІТ  специфічна імунотерапія. 

США  Сполучені Штати Америки. 

ОФВ1  об’єм формованого видиху за 1-шу хвилину. 

ФП  фізична працездатність. 

ФН  функціональна недостатність. 
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ФВ  фракція викиду. 

ФГА  фітогемаглютинін. 

ФЧ  фагоцитарне число. 

ФС  фосфатидилсерин. 

ХВ  хвилини. 

ХОК  хвилинний об’єм крові. 

ХШК  хвилинна швидкість кровообігу. 

ХОЗЛ  хронічне обструктивне захворювання легень. 

ХНЗЛ  хронічне не специфічне захворювання легень. 

ЦНС  центральна нервова система. 

ЧСС  частота серцевих скорочень. 

ЯЖ  якість життя. 

VO2, mil/min  споживання кисню в мл за хвилину. 

CD  кластер диференціювання. 

E4  цистеїновий лейкотрієн. 

GINA  Global Initiative for Asthma. 

GM-CSF  Гранулоциторно–макрофагальний фактор. 

GRβ  бета-ланцюг глюкокортикоїдного рецептора. 

C4  цистеїновий лейкотрієн. 

CXCL-8  нейтрофільний хемокін. 

VO2/kg, mil/min/kg  споживання кисню в мл за хвилину на кг маси тіла, 

також визначалось на максимумі навантаження та на 

рівні анаеробного порогу. 

HLA  Human Leucocyte Antigen  людські лейкоцитарні 

антигени. 

ICE  IL1β Converting Enzyme – інтерлейкін 1-бета 

конвертуючий  ензим. 

Ig E  імуноглобулін Е. 
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IFNγ  інтерферон-гамма. 

IL  інтерлейкін. 

ILC  вроджені лімфоїдні клітини 2. 

ILC2s  вроджені лімфоїдні клітини клітини, які 

секретують інтерлейкін. 

Fas  cell surface death receptor   рецептор смерті на 

поверхні клітин. 

FeNO  fractional exhaled nitric oxide  оксид азоту у 

конденсаті повітря, що видихується. 

FlOPs  рівень продуктів флуоресцентного окислення 

FADD  Fas-associated death domain – Fas асоційований 

домен смерті. 

EGPA  еозинофільний гранульоматозом з поліангіїтом.  

D4  цистеїновий лейкотрієн. 

DISC  death inducing signaling complex – сигнальний 

комплекс, що індукує смерть. 

DR  death receptor  - рецептор смерті. 

VE, L/min  об’єм вентиляції, л/хв, визначався на максимумі 

навантаження. 

BR  резерв вентиляції, який спостерігався на максимумі 

навантаження. 

HR, 1/min  ЧСС, яка була у пацієнта на висоті навантаження. 

 резерв ЧСС, що зберігався у пацієнта при 

досягненні максимального навантаження. 

HRR 

O2/HR  кисневий пульс, мл, що спостерігався на висоті 

навантаження. 

SpO2,  сатурація кисню, що оцінювалась на максимумі 

навантаження. 
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EqCO2  вентиляційний еквівалент по вуглекислому газу, 

визначався на межі анаеробного порогу та на 

максимумі навантаження. 

EqO2  вентиляційний еквівалент по кисню також 

визначався на межі анаеробного порогу та на 

максимумі навантаження. 

Load, W  максимальне досягнуте навантаження в Вт 

MET  метаболічний еквівалент переносимості фізичного 

навантаження, який визначався на максимумі 

навантаження. 

 Q  коефіцієнт розподілу метиленового синього між 

кліткою і середовищем. 

DI  індекс навантаження тиском. 

SDNN  стандартне відхилення всіх NN – інтервалів. 

SDNNi  середнє значення стандартних відхилень NN–

інтервалів, вирохованих по 5- хвилинним проміжкам 

протягом усього запису. 

SDANN  стандартне відхилення середніх значень NN–

інтервалів, вирахованих по 5- хвилинним проміжкам 

протягом усього запису. 

rMSSD  квадратний корінь із середньої суми квадратів 

різниць між сусіднімиNN–інтервалами. 

pNN50  значення  NN50, поділене на загальну кількість NN-

інтервалів. 

HLDX  індекс часу гіпертензії (% вимірювань, де АТ 

перевищує норму). 

LABAs  Long-acting beta-agonists  β2-агоністи тривалої дії. 

m  помилка середньої арифметичної. 
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M  середня арифметична. 

MAP-кінази   mitogen-activated protein kinase - активовані 

амітеном протеїнкінази. 

M-CSF  макрофаг-колонієстимулюючий фактор. 

МНС  молекули головного комплексу гістосумісності. 

Мin  мінімальне значення. 

MAP-кіназа  mitogen-activated protein kinase.  

Max    максимальне значення. 

Ме   медіана. 

n   кількість хворих. 

NFκB   nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated 

B cells –легкий ланцюг нуклеарного фактора каппа 

активації В-клітин. 

р   показник вірогідності відмінностей між 

показниками. 

PBEC  первинні епітеліальні клітини бронхів. 

р53  антиапоптичний протеїн. 

SABAs  Short-range-β2-agonists  β2-агоністи короткої дії. 

sFASL   розчинний FAS ліганд. 

sCD95  розчинний мембранний маркер апоптозу. 

Th   Т-хелпери. 

TL1A  ligand TNF-likelig ligand  ліганд, подібний до TNF-

ліганду. 

Treg  імунорегуляторні Т-клітини. 

TNFα  фактор некрозу пухлини альфа. 

TRAIL-R1  related apoptosis-inducing ligand  ліганд, що 

реалізує індукований апоптоз. 

TNFR   tumor necrosis factor receptor  рецептор до фактора 
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некрозу пухлини. 

TSLP   тимусовий стромальний лімфопоетин. 

TNFR1   tumor necrosis factor receptor. 

TL1A  ligand TNF-likelig ligand. 

TRAIL-R1   TNF-related apoptosis-inducing ligand. 

µPHK   Let-7a − невеликі універсальні генні. 
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ВСТУП 

  

Актуальність теми.  

Бронхіальна астма (БА) є одним із найпоширеніших захворювань органів 

дихання на яке страждає до 8,0 % дорослого населення. Сьогодні постала 

проблема зростання не контрольованих форм захворювання та пов'язаних із 

цим інвалідизації та смертності (до 1 млн. осіб кожне десятиліття) [1]. В 

Україні щорічно діагностується близько дев’яти тисяч нових випадків 

захворювання. Зростання захворюваності спостерігається серед усіх вікових 

груп населення, а останнім часом – у осіб молодого працездатного віку [2 – 5]. 

Незважаючи на численні лікарські засоби, які є в арсеналі практикуючого 

лікаря, методи контролю цього захворювання вочевидь зостаються 

недостатніми. Значні надії покладені на розробку та вдосконалення 

патогенетичної терапії, і в тому числі на один із пріоритетних напрямків –

досягнення контрольованості з проведенням корекції функціональтного стану 

позалегеневих вісцеральних систем.  

Доведено, що астма може проявляти себе тяжкими симптомами і 

обструкцією дихальних шляхів, проте в той же час контролюватися низькими 

дозами лікарських препаратів [3]. Тяжкість бронхіальної астми −  це не 

статичний стан пацієнта, а динамічний процес, який може змінюватися із 

плином місяців і років. Контроль − це фактор, що визначає ремісію [121]. 

Погіршення симптомів, гіперреактивність бронхів, еозинофілія, зниження 

форсованого видиху (ОФВ1), хронічне персистуюче запалення, неповна 

бронходилатація та ін. негативно впливають функціональний стан всіх 

систем організму. Раннє призначення протизапальної терапії, в першу чергу 

інгаляторних глюкокортикостероїдів (ІГКС), може позитивно впливати на 

регресування клінічних симптомів захворювання. Не можна не відзначити, 

що значення ОФВ1 не в повній мірі відображає контрольованість хвороби і 

необхідні додаткові методи оцінки, в тому числі із урахуванням і 
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позалегеневих вісцеральних систем, що може дати розширену 

характеристику ризиків неконтрольованого перебігу захворювання.  

До клінічних особливостей неконтрольованої БА відносять зберігання 

симптоматики попри отримання терапії максимальними дозами ІГКС у 

комбінації з бета-агоністами тривалої дії та/або системними 

глюкокортикостероїдами (ГКС) [4 – 9]. У зв’язку з цим багатьма науковцями 

пропонуються покрокові дії, які спрямовані на виявлення та усунення тих 

факторів, які обумовлюють відсутність контролю над БА [174, 175, 176]. Кроки 

на шляху відновлення контролю над БА мають бути спрямовані на визначення 

клінічного варіанту її перебігу – так званого фенотипу БА, особливості 

перебігу, тяжкість захворювання та повноту відповіді на терапію. Згідно GINA 

виділяються такі клінічні фенотипи БА: алергічна, неалергічна, з пізнім 

дебютом, БА у пацієнтів з ожирінням, з фіксованою обструкцією дихальних 

шляхів [184]. Неконтрольовану БА можна очікувати і у пацієнтів з важкою 

алергічною БА, еозинофільною БА з пізнім початком, важкою неатопічною БА, 

у пацієнтів з ожирінням, нейтрофільною БА [215]. Тяжка БА також 

характеризується таким перебігом, при якому контроль захворювання не 

досягається призначенням стандартної адекватної до тяжкості хвороби терапії, 

або якщо контроль не досягається застосуванням терапії «Крок 4» (препарат 

швидкої допомоги + 1 або більше контролюючих препаратів), що також 

відноситься до неконтрольованої БА [187, 223, 224].  

До теперішнього часу відсутні систематизовані дані щодо адаптаційних 

та дезаптаційних змін кардіореспіраторної, гемореологічної та імунної систем у 

хворих на бронхіальну астму в залежності від тяжкості та контрольованості 

перебігу захворювання. Відомо, що одним із основних проявів адаптації 

організму є зміна функціонального стану дихальної та серцево-судинної 

систем, оскільки саме вони забезпечують органи і тканини киснем та 

енергетичним матеріалом у фізичній повсякденній активності людини. 

Адаптаційні можливості формуються не стільки наявністю певних відхилень у 
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стані здоров’я, скільки індивідуальними функціональними ресурсами [22, 25]. 

Патогенетичну основу багатьох захворюваннь становлять порушення процесів 

адаптації, що здійснюють регуляцію гомеостазу. Переважання неспецифічних 

проявів над специфічними багато в чому визначає стадію захворювання, 

тяжкість перебігу хвороби, ефективність від проведених лікувально-

профілактичних заходів. Якщо переважають декомпенсаційні механізми, то 

відбувається прискорення переходу контрольованого перебігу захворювання до 

не контрольованої стадії. Знання та своєчасно діагностика прояву початкових 

дезадаптаційних змін дозволяє прогнозувати перебіг і ступінь тяжкості 

нозологічно окреслених форм патологічного процесу і обгрунтовувати 

адекватні заходи коригуючої терапії. В залежності від того, які саме зміни 

(адаптаційні чи дезаптаційні) переважають у функціональному стані 

кардіореспіраторної системи при виконанні як щоденного фізичного 

навантаження, так і максимально можливого, залежить фізична активність та 

спроможнність до граничних зусиль хворого. Багато є складнощей діагностики 

початкових проявів дезаптаційних змін саме у хворих на БА, особливо при 

перебігу захворювання із відсутністю вираженої клінічної симптоматики, і саме 

це ставить питання оптимізації діагностики ранніх дезаптаційних патологічних 

змін функціонального стану кардіореспіраторної системи при БА у ряд 

важливих медико − соціальних проблем,особливо у пацієнтів із 

неконтрольованою хворобою, з нападами експіраторної задишки, нічними 

пробудженнями, необхідністю постійного застосування лікарських препаратів – 

завжди виникає зниження толерантності до фізичного навантаження, що 

призводить до обмеження у виборі професії, і відповідно погіршання якості 

життя (ЯЖ), адже більшість таких хворих обмежені у граничній можливості 

фізичного навантаження і намагаються його уникати, щоб не з'явилося відчуття 

дискомфорту при диханні чи навіть приступів задухи [15, 16, 23, 26, 28].  

Чому саме неконтрольований перебіг бронхіальної астми викликає 

настільки виражені та прогресуючі у часі патологічні дезадаптаційні зміни 
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функціонального стану кардіореспіраторної системи? Основним клінічним 

проявом неконтрольованої БА є бронхообструктивний синдром, персистуюча 

гіпоксія, альвеолярна гіповентиляція, а згодом альвеолярна гіпоксія та 

гіперкапнія, спазм прекапілярів, в тяжких випадках підвищення тиску в 

системі легеневої артерії (гіпоксія, труйнування легеневих судин, підвищення 

в'язкості крові), зменшення капілярного кровотоку в погано вентильованих 

ділянках легень, що ще більше посилює гіпоксемію і гіпоксію [2, 30, 31, 50]. 

За даними світових досліджень, частота використання β-агоністів слабо 

корелює як з ОФВ1, так і з піковою швидкістю видиху (ПШВ). Постійна 

незворотня обструкція при БА – це питання часу. ОФВ1 хворих  в середньому 

знижується на 38 мл на рік у порівнянні зі зниженням ОФВ1 на 22 мл у-

здорової популяції, що підтверджується світовими дослідженнями [127, 180, 

183]. Також було встановлено зв'язок між віком, початком захворювання і 

функцією дихання. На зниження ОФВ1 значно впливають вік і стать: у 

молодих чоловіків криві зниження були значно крутіше. Також було 

виявлено, що серед молодих хворих, чим гірші були початкові показники 

ОФВ1, тим більше зниження ОФВ1 було виражено у майбутньому. І навпаки, 

у літніх хворих з пізнім початком астми зниження ОФВ1 було менш 

виражено. При тривалому перебігу хвороби (≥ 15 років) темпи зниження 

функції легень можуть знизитися (що, ймовірно, пов'язано зі зниженням 

процесів ремоделювання дихальних шляхів із віком). Варіабельні показники 

ОФВ1 були охарактеризовані нами як негативна прогностична ознака втрати 

контролю над БА і було встановлено, що варіабельність ОФВ1 асоціюється із 

погіршенням функції легень [117, 126, 128]. 

При нападах ядухи порушення бронхіальної прохідності тягне за собою 

неефективний розподіл повітря в легеневих сегментах, що призводить до 

підвищення тиску в правих відділах серця і в легеневій артерії [32, 33, 37]. 

Сьогодні переглядаються положення про провідну роль легеневої гіпертензії 

в розвитку серцевої недостатності при БА. Багато даних у літературі свідчать 
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про відсутність підвищеного тиску в системі легеневої артерії у хворих на 

астму, тому, на їхню думку, вона не може бути причиною порушення 

скорочувальної здатності міокарду. Інші дані свідчать на те, що легенева 

гіпертензія має компенсаторну роль і сприяє покращенню газообміну [48, 49]. 

Існує і інша думка, що саме легенева артеріальна гіпертензія є 

опосередкованою причиною розвитку астматичного статусу [36, 38]. У 

хворих на неконтрольовану астму під час частих приступів задухи 

спостерігається набухання шийних вен, нерідко розвиваються набряки на 

гомілках і стегнах, що це не пов'язано із недостатністю правого шлуночка 

серця, а обумовлено підвищенням внутрішньогрудного тиску і зменшенням 

венозного повернення крові до серця і застою як в системі нижньої, так і 

верхньої порожнистих вен [35, 38]. У хворих на бронхіальну астму відсутня 

стабільна легенева гіпертензія. У зв'язку з цим випадки хронічного 

легеневого серця у хворих на БА спостерігаються тільки при поєднанні астми 

з іншими захворюваннями (хронічне обструктивне захворювання легень), що 

супроводжуються грубими органічними змінами повітропровідних шляхів і 

паренхіми легень та створюють умови для розвитку стабільних порушень 

альвеолярної вентиляції і дифузії [25, 43, 45].  

Функціональний стан серця при БА також залежить від контрольованості 

хвороби. У патогенезі функціональної серцевої недостатності у хворих на 

неконтрольований перебіг захворювання має значення гіпоксія міокарда, 

гіперкатехоламінемія, інфекційно − токсичний вплив персистуючої патогенної 

та умовно − патогенної мікрофлори дихальних шляхів, зловживання 

симпатоміметиками. Фенотерол і сальбутамол мають селективну дію на β2 − 

адренорецептори тільки в терапевтичних концентраціях, а у високих дозах ці 

препарати активно впливають і на β1  − рецептори серця, обумовлюючи 

тахікардію, що носить гемодинамічно невигідний, патологічний характер. 

Передозування β2 − агоністів у поєднанні з підвищеним викидом катехоламінів 

під час нападу задухи зумовлює значне зростання споживання міокардом 
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кисню, що, в свою чергу, посилює його гіпоксію. Інша група препаратів 

небезпечних для серця при передозуванні − це метилксантини. Слід зазначити, 

що терапевтичний індекс теофіліну досить низький і навіть незначне 

передозування здатне викликати аритмії, обумовлені виведенням з клітин калію 

і накопиченням іонів кальцію. Певний негативний вплив на серцевий м'яз має і 

алергічний процес. Вищевказані фактори впливають на міокард як правого, так 

і лівого шлуночків серця і сприяють порушенню обмінних процесів у ньому 

[11]. По мірі прогресування неконтрольованого перебігу захворювання, 

зявляються і органічні зміни в серцевому м'язі. В деяких дослідженнях 

порушення систолічної функції правих і лівих відділів серця були виявлені вже 

на ранніх стадіях хвороби, у вигляді фазових синдромів гіпердинамії і 

ізометричної гіперфункції із перебудовою центральної гемодинаміки за 

гіперкінетичним типом, а при тривалій, багаторічній хворобі, не можна не 

враховувати адаптацію організму хворого до гіпоксії [6, 42, 43, 184, 192]. 

Стосовно гемодинаміки великого кола кровообігу, дані є досить 

суперечливими, що може бути обумовлено індивідуальними особливостями 

реагування системи кровообігу на бронхіальну обструкцію, при цьому 

первинною гемодинамічною відповіддю може бути зниження загального 

периферичного опору за механізмом Паріна − Швічка у зв'язку із зростанням 

судинного опору в малому колі кровообігу. Посилення бронхіальної обструкції 

відбувається незважаючи на компенсаторне підвищення рівня 

глюкокортикостероїдів, які, у свою чергу, сприяють стабілізації підвищеного 

тиску, а згодом і розвитку гіпертонії. Прогресуюча бронхіальна обструкція, що 

приводить до гіперкінетичного типу центральної гемодинаміки, причому тиск у 

системі легеневої артерії наростає по мірі становлення та прогресування 

системної артеріальної гіпертензії і залежить від віку, статі хворих і ступеня 

тяжкості бронхіальної обструкції [45, 235, 238]. На ранніх стадіях БА, лише при 

виконанні максимального фізичного навантаження спостерігається 

гіперфункція міокарда, компенсаторне підвищення артеріального тиску, 
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збільшення частоти серцевих скорочень (ЧСС), ударного об'єму (УО), 

хвилинного об'єму кровообігу (ХОК). Розвивається не значна транзиторна 

легенева гіпертензія і гіперфункція міокарда, як компенсаторна реакція, 

спрямована на попередження гіпоксії та ушкодження тканин [17, 198, 235]. 

Порушення внутрішньокардіальної гемодинаміки у хворих на БА залежить від 

вираженості обструктивного синдрому і відбувається стадійно, паралельно зі 

змінами в легенях та гемодинаміки малого кола кровообігу (МКК) [21, 193, 

195]. При прогресуванні легеневих порушень гіперкінетичний варіант реакції 

серцево–судинної системи на максимальне фізичне навантаження переходить в 

еукінетичний, а в подальшому і в гіпокінетичний тип гемодинаміки. Однак є 

дані про формування гіпокінетичного типу вже на ранніх стадіях БА [139]. 

Еукінетичний тип кровообігу характеризується падінням величини УО, 

збільшенням ЧСС та незміненим ХОК із не значною легеневою гіпертензією і 

перевантаженням правого шлуночка, що пов'язано із прогресуючим зростанням 

легеневого судинного опору [7, 231, 233]. Для гіпокінетичного типу 

гемодинаміки характерне зниження ХОК, збільшення загального 

периферичного опору (ЗПО), зменшення скоротливої здатності міокарда. У цієї 

категорії пацієнтів діагностується виражена легенева гіпертензія, із ознаками 

перевантаження правого шлуночка і високим опором судинного русла 

кровотоку, розвитком дистрофічних змін міокарду та розвитком гіпоксії. Саме 

гіпоксія є потужним стимулом активації синтезу тромбоксану А2 − індуктора 

агрегації тромбоцитів, що, у поєднанні із підвищенням гематокриту, обумовлює 

розвиток порушень мікроциркуляції і погіршення кровотоку в серцевому м'язі. 

Гіпоксія у хворих на БА призводить до порушення не тільки систолічної 

функції міокарда правого шлуночка (ПШ), але може негативно впливати на 

діастолічну функцію із розвитком феномену дефект − діастоли − поступового 

зникнення ефективного розслаблення серцевого м'яза при рО2 менше 50 мм рт. 

ст. [29, 45, 240 – 260]. Крім гіпоксії можна виділити і інші механізми 

ушкодження серця при бронхіальній астмі: порушення легеневої та 
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внутрікардіальної гемодинаміки, інфекційно − токсичний та інфекційно − 

алергічний вплив (при персистенції патогенної та умовно − патогенної 

мікрофлори), збільшення об'єму циркулюючої крові, підвищення в'язкості, 

облітерація, посилення врішньосудинного згортання крові, закупорка і фіброз 

легеневих капілярів, перерозподіл обсягу та об’ємів кровотоку у бік зростання 

артеріального і зменшення венозного об'ємів. Є дані, що епізоди ішемії 

міокарда з'являються при максимальному фізичному навантаженні у 33,0 % 

хворих на БА середнього ступеня тяжкості і у 57,0 % хворих на тяжку БА. У 

старшій віковій групі поєднання БА та ішемічної хвороби серця (ІХС) 

виявляється у 48,0 − 61,7 % хворих. По мірі прогресування БА відзначається 

зниження УО та ХОК. Це пов’язано із падінням скорочувальної здатності 

міокарда, розвитком емфіземи легень, що приводить до збільшення 

внутрішньогрудного тиску із наступним здавленням великих судин, що 

переносять кров до серця, тому питання удосконалення комплексної терапії 

таких хворих із застосуванням антиоксидантної терапії на сьогодні стає все 

більш актуальним [36, 42, 88, 96]. Перебіг БА часто ускладнюється серцевими 

аритміями, що частота виникнення яких збільшується пропорційно 

прогресуванню бронхіальної обструкції – до 80,0 – 92,0 % хворих, при цьому 

спостерігається наближення частоти виникнення небезпечних для життя 

аритмій у хворих при тяжкій перебігу БА до такої у хворих при гострому 

інфаркті міокарда [33, 155, 169]. 

Основна функціональна роль кардіореспіраторної системи − доставка 

кисню до працюючих м'язів при виконанні як максимального навантаження 

(визначається кардіореспіраторною витривалістю) так і при повсякденній 

активності (визначається величиною максимального споживання кисню (МСК)) 

− основного показника продуктивності кардіореспіраторної системи, який є 

мірою аеробного потужності і інтегральним показником системи транспорту 

кисню. Фізичне навантаження є свого роду стресом, а навантажувальні тести 

дозволяють виявити початкові прояви патологічних дезаптаційних процесів у 
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легеневій та серцево-судинній системі, які в спокої «маскуються» резервними 

можливостями кардіореспіраторної системи організму [89, 98, 108, 237, 300]. 

Під час кардіореспіраторного навантажувального тестування її функціональний 

резерв забеспечується адаптаційним збільшенням ударного об'єму і 

збільшенням частоти серцевих скорочень, а при навантаженнях 

субмаксимальної і максимальної потужності подальше – виключно за рахунок 

збільшення частоти серцевих скорочень. Проте, коли при виконанні 

навантаження максимальні значення ЧСС у хворих на БА вище від належного 

для даного рівня пікового споживання кисню, то самец е і є раннім проявом 

патологічних декомпенсаційних змін функціонального стану 

кардіореспіраторної системи – гемодинамічних наслідків дінамічної 

гіперінфляції [5, 8, 143, 199, 300, 302]. Фізичне зусилля і споживання кисню 

(О2) під час навантаження в нормі повинні зростати лінійно до моменту 

досягнення максимального споживання кисню. Подальше збільшення 

потужності недовго підтримується анаеробним метаболізмом ціною розвитку 

молочного ацидозу. Співвідношення О2 до виконання зовнішньої роботи 

відображають ефективність метаболічного перетворення хімічної енергії в 

механічну роботу. Важливим показником функціонального стану 

кардіореспіраторної системи є швидкість відновлення ЧСС, адже зниження 

швидкості відновлення частоти серцевих скорочень після навантаження 

свідчить про дезаптаційну серцеву дисфункцію і погіршує прогноз 

контрольованості перебігу захворювання. Для визначення того, чи обмеження 

фізичної активності хворого є результатом вентиляційних розладів, необхідно 

виміряти максимальну вентиляцію легень (МВЛ). Величину МВЛ правильніше 

розглядати як критерій форсованої потужності дихального апарату, його 

граничної "пропускної здатності", обумовленої властивостями респіраторних 

м'язів, біомеханіки легень і повітроносних шляхів. У здорових людей 

хвилинний об'єм дихання при фізичному навантаженні становить від 60,0 % до 

70,0 % МВЛ. Решта 30,0 − 40,0 % МВЛ, які не використовуються − резерв 
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дихання. Існування цього резерву означає, що у здорових людей максимальна 

фізична активність обмежується серцево-судинними, а не вентиляторними 

факторами. Зниження резерву дихання у хворих на БА до 15,0 % і менше при 

завершенні навантаження є ризиком неконтрольованого перебігу 

захворювання. У хворих на БА МВЛ часто вища, ніж очікується, через 

збільшення вентиляції мертвого простору, недостатнього газообміну і 

підвищеної вентиляторної вимоги, що призводить до дисфункції периферичної 

мускулатури. У хворих на тяжку БА, підвищення ЧД під час фізичного 

навантаження призводить до скорочення часу видиху, а значить, до зменшення 

евакуації повітря з альвеол, тобто відбувається ефект «повітряної пастки». У 

свою чергу, наростання легеневої гіперінфляції перешкоджає поглибленню 

дихання, що призводить до розвитку порочного кола. Подібне обмеження 

дихального об'єму в умовах підвищеного дихального зусилля під час 

навантаження відображає нейро-механічну дезадаптивну дисоціаторну 

рівновагу респіраторного апарату, яка, в свою чергу, вносить основний вклад в 

інтенсивність задишки у хворих на БА під час фізичного навантаження. 

Пацієнти з БА мають широкий спектр реакцій на тестування навантаженням. У 

них спостерігається значне зниження фізичної активності в залежності від 

ступеня тяжкості захворювання за винятком хворих із легким перебігом 

захворювання, структура реакції яких була подібною до такої у здорових осіб 

даного віку. Проте навіть при легкій БА є функціональні порушення 

бронхіальної прохідності, зміна легеневих об'ємів і ємностей, зниження 

газообміної функції легень [205, 208, 218, 310, 311]. Зниження толерантності до 

фізичного навантаження у хворих на БА тако прогресує по мірі розвитку 

неконтрольованості захворювання і так само в деякій мірі залежить від ступеня 

вираженості обструктивного синдрому і активності запального процесу [14, 16, 

23, 150, 265, 372, 280].  

Зміни в системі кровообігу під впливом фізичного навантаження на 

сьогодні добре вивчені переважно у здорових осіб, спортсменів та у хворих на 
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кардіологічного профілю. Є лише поодинокі роботи, що стосуються цієї 

проблеми у хворих на бронхіальну астму, проте дані досить суперечливі. Після 

фізичного навантаження у пацієнтів підвищується ХОК, зростає МСК, 

підвищується тиск в легеневій артерії, найчастіше виникає зниження вольтажу 

зубця Т, зміщення донизу сегмента PQ та сегмента ST, діагностувались 

порушення серцевого ритму по типу екстрасистолії і пароксизмальної 

тахікардії [28, 115, 169]. Тому, враховуючи тісний взаємозв'язок системи 

дихання і серцево – судинної системи, а також специфічні особливості 

співвідношень мікроциркуляторної одиниці та інших частин функціонального 

елемента міокарду, очевидна важливість комплексної оцінки та 

диференціювання адаптаційних та ранніх патологічних дезаптаційних змін 

функціонального стану кардіореспіраторної системи у хворих на БА з метою 

подальшої розробки .нових способів профілактики патологічних порушень у її 

функціональному стані із метою нормалізації фізичної активності та 

покращання якості життя у данної категорії хворих. 

Результати проведених досліджень дають суттєві аргументи для 

концепції неконтрольованої бронхіальної астми, як патології мембрано-

рецепторного комплексу. Необхідно відзначити, що патогенетичні порушення є 

універсальними і зачіпають різноманітні клітинні популяції. Виділяється 

первинність, універсальність і спадкова обумовленість мембранних порушень. 

Участь еритрону в газообміні і реології крові важлива, а у його повноцінному 

функціонуванні величезне патогенетичне значення має стан еритроцитарної 

мембрани. Еритроцитарна модель є загальновизнана, добре апробована і 

широко використовується для вивчення мембрано-рецепторних особливостей 

клітин. Легені є найбільша біологічна мембрана організму. Зовнішня поверхня 

її представлена альвеолярним епітелієм і сурфактантом, внутрішню, поверхню 

цієї мембрани вистилають ендотеліальні клітини легеневих капілярів. 

Аерогематичний бар'єр цієї мембрани забезпечується структурною 

організацією мембранних ліпідів. Клітини альвеолярного епітелію і ендотелію 
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легеневих капілярів, так само як і мембрана еритроцитів, одними із перших 

сприймають інформацію про зміни зовнішніх умов і стану внутрішнього -

середовища організму. Як відомо, перехід кисню із альвеолярного повітря у 

кров в легеневих капілярах відбувається за допомогою дифузії цього газу через 

альвеолокапіллярну мембрану, до складу якої входять вищевказані клітини. 

Оцінити функціональний стан альвеолокапілярної мембрани і адекватність 

процесу переходу кисню з альвеол до крові можна, аналізуючи загальну 

дифузійну здатність легень і їхніх компонентів. Таким чином, ключова роль у 

сприйнятті змін, викликаних фізичним навантаженням (ФН), а також у 

формуванні адекватної адаптивної відповіді на нього належить, на наш погляд, 

клітинній мембрані еритроцитів, ендотеліоцитів, клітин альвеолярного 

епітелію. Дослідження впливуя ФН на мембранного комплексу еритроцитів 

крові раніше не проводилися. Для хворих на бронхіальну астму фізичне 

навантаження має особливе значення, оскільки частина хворих реагує на нього 

формуванням обструктивного синдрому. Патогенез цього явища до кінця не 

вивчений. В літературі наводяться різноманітні, але не взаємовиключні гіпотези 

про механізми формування обструктивного синдрому, викликаного фізичним 

навантаженням, у цих хворих. Дані про участь мембранного комплексу клітин в 

розвитку постнавантажувальної обструкції у хворих БА нечисленні, а 

інформації про зміни дифузійної здатності легень при виконанні ФН в 

доступній літературі ми не зустрічали. Універсальний дефект сприйняття і 

передачі еритроцитом мінливого інформаційного сигналу, наявний при 

неконтрольованій БА  призводить до патологічних змін на різних рівнях 

функціонування бронхолегеневої системи, що представляло інтерес для 

дослідження.  

Прорахунок ризиків неконтрольованості перебігу БА та прогноз 

майбутнього перебігу захворювання на сьогодні є актуальною проблемою. 

Астма може проявляти себе важкими симптомами і обструкцією дихальних 

шляхів, проте в той же час контролюватися низькими дозами лікарських 
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препаратів. Тяжкість бронхіальної астми −  це не статичний стан пацієнта, а 

динамічний процес, який може змінюватися із плином місяців і років. Контроль 

БА − це фактор, що визначає ремісію [121 – 135]. Погіршення симптомів, 

гіперреактивність бронхів, еозинофілія, зниження ОФВ1, неповна 

бронходилатація негативно впливають функціональний стан 

кардіореспіраторної системи. Раннє призначення протизапальної терапії, в 

першу чергу інгаляторних глюкокортикостероїдів (ІГКС), позитивно впливає на 

регресування симптомів. Не можна не відзначити, що значення ОФВ1 не в 

повній мірі відображає зміни в дистальних дихальних шляхах, і необхідні 

додаткові методи оцінки, що характеризують тяжкість і контроль БА. 

Наприклад, у пацієнтів з неповним контролем астми, але з гарною відповіддю 

функції зовнішього дихання (ФЗД). За даними світових досліджень, частота 

використання β-агоністів слабо корелює як з ОФВ1 так і з піковою швидкістю 

видиху (ПШВ), а постійна незворотня обструкція при БА – це питання часу. У 

здорових людей незалежно від статі рівень ОФВ1 вище, і щорічне зниження 

його повільніше, у порівнянні із хворими на бронхіальну астму. Відмінності 

середніх показників у хворих на астму та без астми зростає із віком. ОФВ1 

хворих БА в середньому знижується на 38 мл на рік у порівнянні зі зниженням 

ОФВ1 на 22 мл у-здорової популяції, що підтверджується світовими 

дослідженнями – зниження ОФВ1 в середньому відбувається на 40 мл на рік 

[127, 145, 154]. Також було встановлено зв'язок між віком, початком 

захворювання і функцією дихання. На зниження ОФВ1 значно впливають вік і 

стать: у молодих чоловіків криві зниження були значно крутіше. Також було 

виявлено, що серед молодих хворих, чим гірші були початкові показники 

ОФВ1, тим більше зниження ОФВ1 було виражено у майбутньому. І навпаки, у 

літніх хворих з пізнім початком астми зниження ОФВ1 було менш виражено 

[213]. При тривалому перебігу хвороби (≥ 15 років) темпи зниження функції 

легень можуть знизитися (що, ймовірно, пов'язано зі зниженням процесів 

ремоделювання дихальних шляхів із віком). Варіабельні показники ОФВ1 були 
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охарактеризовані нами як негативна прогностична ознака втрати контролю над 

БА і було встановлено, що варіабельність ОФВ1 асоціюється із погіршенням 

функції легень [117, 126, 128, 133, 137]. 

До клінічних особливостей неконтрольованої БА [10 – 19, 176 – 188] 

відносять зберігання симптоматики попри отримання терапії максимальними 

дозами ІГКС у комбінації з β-агоністами тривалої дії та/або системними ГКС. У 

зв’язку з цим багатьма науковцями пропонуються покрокові дії, які спрямовані 

на виявлення та усунення тих факторів, які обумовлюють відсутність контролю 

над БА [184 – 186]. Кроки на шляху відновлення контролю над БА мають бути 

спрямовані на визначення клінічного варіанту її перебігу – так званого 

фенотипу, особливості перебігу, тяжкість захворювання та повноту відповіді на 

терапію. Згідно GINA виділяються такі клінічні фенотипи БА: алергічна, 

неалергічна, з пізнім дебютом, БА у пацієнтів з ожирінням, з фіксованою 

обструкцією дихальних шляхів [10 – 19, 205 – 209]. Неконтрольовану БА можна 

очікувати у пацієнтів з важкою алергічною БА, еозинофільною БА з пізнім 

початком, важкою неатопічною БА, у пацієнтів з ожирінням, нейтрофільною 

БА. Тяжка БА також характеризується таким перебігом, при якому контроль 

захворювання не досягається призначенням стандартної адекватної до тяжкості 

хвороби терапії, що також відноситься до неконтрольованої БА [33 –41, 187, 

223, 229]. При дослідженні факторів, які впливають на ефективність терапії БА, 

нами було проведено обстеження пацієнтів з атопічною, неатопічною та 

змішаною БА, які отримували стандартну фармакотерапію згідно протоколам 

обстеження та лікування [20 –32]. Для цього дійснювався постійний моніторинг 

контролю БА (АСQ-тест) і якості життя (SF36), потреби у β2-агоністах та ІГКС, 

частоти загострень протягом року. Бралася до уваги обтяжена спадковість, 

наявність алергічних захворювань, тривалість захворювання, 

полісенсибілізація, супутній алергічний риніт, коморбідну патологія. Було 

з'ясовано, що у всіх пацієнтів з БА згідно АСQ-тесту контроль був знижений, як 

і знижена суб'єктивна оцінка якості життя згідно опитувальника SF36. Потреба 
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в β2-агоністах та ІГКС за рік була вище у пацієнтів зі змішаною БА, як і число 

пацієнтів, що їх використовують. Більша кількість пацієнтів змішаної 

бронхіальної астми мали надлишкову масу тіла, ожиріння. Серед факторів 

ризику, здатних негативно вплинути на перебіг та ефективність лікування БА, 

найбільш важливими виявилися: фенотип захворювання, його тривалість, 

наявність полісенсибілізаціі та супутньої патології (ожиріння, ХОЗЛ), що може 

бути використано для прогнозування неконтрольованої БА [42 – 55]. Були 

зроблені висновки про те, що гетерогенність БА диктує необхідність 

персоналізованого підходу до лікування пацієнта, в той час як лікування 

відповідно до рекомендацій, що використовуються на даний час, незважаючи 

на поетапний підхід, є уніфікованим і внаслідок цього, малоефективним [278 – 

282]. Індивідуальна терапія, орієнтована на визначення клінічного фенотипу БА 

в реальній клінічній практиці, дозволяє досягти кращих результатів, уникнути 

надмірного фармацевтичного навантаження і побічних ефектів лікарських 

засобів та оптимізувати витрати на лікування [283, 284]. 

При вивченні імунних механізмів формування контрольованої та 

неконтрольованої БА, для встановлення особливостей запального процесу 

проводиться оцінка активності субпопуляцій Т-хелперів – Th1-, Th2- і Th17-

лімфоцитів. [285]. Дослідження показало наявність мультитипності T-хелперної 

(Th) імунної відповіді у хворих на БА, характер якої залежав від ступеня 

контролю захворювання. У хворих на контрольовану БА були виявлені Th2 

(62,0 %), Th1 / Th2 (20,0 %) і Th1 (18,0 %) типи запальних шляхів. У групі 

хворих на неконтрольовану БА були встановлені Th2 / Th17 (49,0 %), Th1 / 

Th17 (13,0 %) і Th17 (37,0 %) типи запальних шляхів. Показано, що розвиток 

Th1-імунної відповіді у пацієнтів з контрольованим перебігом БА індукується 

внутрішньоклітинними інфекціями. Формування Th1/Th2-фенотипу пов'язано з 

наявністю хронічних вогнищ бактеріальної інфекції і персистенцією вірусної 

інфекції в організмі [294, 298, 301, 311].  
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Одним із важливих механізмів хронізації запалення при БА є 

персистенція клітин-ефекторів, зокрема лімфоцитів, внаслідок порушення їх 

елімінації шляхом пригнічення апоптозу. Апоптоз – одна із форм генетично 

детермінованої клітинної смерті з характерними морфологічними і 

біохімічними ознаками, серед яких накопичення фосфатиділсерину в 

зовнішньому моношарі цитоплазматичної мембрани, конденсація хроматину, 

фрагментація ДНК, розпад клітин на апоптозні тільця є найбільш значущими 

[212, 214 – 219]. Втрата здатності Лф хворих на БА до апоптозу багатьма 

дослідниками вважається одним з основних патогенетичних імунологічних 

механізмів дезадаптації, який сприяє концентрації мононуклеарних клітин в 

зоні алергічного запалення, у том числі лімфоцитів (Лф). Саме тому 

дослідженням особливостей апоптозу Лф та його механізмам у хворих з 

різними варіантами БА у минулі 2 десятиріччя було присвячено чимало робіт, 

проте їх результати досить суперечливі.  

Відомості про те, як саме зміни апоптозу Лф ПК у хворих на БА пов’язані 

з контрольованістю хвороби, практично відсутні. У зв’язку з цим однією із 

задач роботи було вивчити особливості спонтанного активаційного та 

індукованого ГКС апоптозу Лф периферичної крові у хворих на бронхіальну 

астму з її контрольованим та неконтрольованим перебігом.  

Таким чином, аналіз опублікованих протягом року наукових робіт 

свідчить про те, що їх кількість за предметом пошуку суттєво зменшилася. 

Більшість з них присвячені вивченню механізмів розвитку неконтрольованої 

БА, зокрема резистентності до ГКС, а також пошуку таких біомаркерів, які 

дозволяли б ідентифікувати ендотипи астми, які найчастіше пов’язані з її 

неконтрольованим перебігом. Активно проводяться фармакогенетичні 

дослідження, які мають важливе теоретичне значення у вивченні ефективності 

ІГКС у хворих на БА, але через велику кількість генів, що мають декілька 

поліморфізмів, високу вартість таких досліджень, відсутність комерційних 

тест-систем та затверджених протоколів рекомендувати їх до широкого 
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впровадження у практику медичних установ алергологічного та 

пульмонологічного профілю поки у майбутній перспективі. 

На сьогоднішній день немає відомих публікацій щодо адаптаційних та 

патологічних дезаптаційних змін кардіореспіраторної, гемореологічної та 

імунної систем при різній контрольованості перебігу бронхіальної астми. Не 

встановлено факторів ризику втрати контрольованості астми при 

декомпенсуванні вищевказаних систем в доступній літературі. Тому 

дослідження стану та довготривалої динаміки змін кардіореспіраторної, 

імунологічної, гемореологічної систем на тлі застосування базисних 

медикаментозних програм лікування БА (із використанням сучасних 

інгаляційних і системних глюкокортикоїдів, β2−агоністів), проведення 

прогнозування зниження фізичної активності даної категорії хворих із 

визначенням основних факторів ризику втрати контрольованості бронхіальної 

астми та удосконалення комплексного лікування із урахуванням виявлених 

патологічних дезаптаційних змін вищевказаних систем і обумовило 

актуальність вивчення цього питання, визначило мету, задачі та предмет 

дослідження. 

Зв’язок з науковими програмами, планами, темами  

 Дисертація є фрагментом науково-дослідних робіт Державної установи 

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

Національної академії медичних наук України»: «Установити роль колонізації 

дихальних шляхів хворих бактеріями та мікроміцетами у виникненні загострень 

бронхіальної астми та вдосконалити методи їх профілактики»  

(№ держреєстрації №0109U001194); «Вивчити механізми патологічних змін 

системи кровообігу та їх вплив на стан фізичної активності у хворих на 

бронхіальну астму» (№ держреєстрації 0111U010128); «Дослідити динаміку 

фізичної активності та якості життя  хворих на бронхіальну астму та розробити 

нову технологію її відновлювальної корекції» (№ держреєстрації 
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0115U000252); «Вивчити роль імунологічних механізмів дезадаптації у 

зниженні контролю бронхіальної астми» (№ держреєстрації № 0118U003475). 

Мета дослідження  дослідити адаптаційні та дезадаптаційні зміни 

кардіореспіраторної, гемореологічної та імунної систем у хворих на 

бронхіальну астму, розробити алгоритм комплексної діагностики, визначити 

фактори ризику неконтрольованого перебігу захворювання, запропонувати 

методи попередження розвитку і прогресування патологічних змін у 

вищевказаних системах. 

Завдання дослідження: 

1. Дослідити адаптаційні та дезадаптаційні зміни функціонального стану 

кардіореспіраторної системи, їхню довготривалу динаміку у хворих на 

бронхіальну астму різного ступеня тяжкості та контрольованості перебігу 

захворювання. 

2. Розробити модель прогнозування фізичної активності у хворих на 

бронхіальну астму в залежності від ступеня тяжкості і контрольованості 

перебігу захворювання. 

4. Дослідити та оцінити адаптаційні та дезадаптаційні процеси 

біофізичних та морфофункціональних показників еритроцитів та сироватки 

крові у хворих на бронхіальну астму в залежності від ступеня тяжкості та 

контрольованості перебігу захворювання. 

5. Дослідити особливості змін клітинних факторів адаптивного імунітету 

у хворих на бронхіальну астму в залежності від контрольованості перебігу 

захворювання. 

6. Вивчити спонтанний та індукований глюкокортикоїдами апоптоз 

лімфоїдних клітин у хворих на тяжку бронхіальну астму в залежності від її 

контрольованості. 

7. Дослідити фактори ризику зі сторони функціонального стану 

кардіореспіраторної, гемореологічної і імунної систем та розробити критерії 

прогнозування неконтрольованого перебігу захворювання. 
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8. Дослідити основні фактори ризику неконтрольованого перебігу 

бронхіальної астми та розробити алгоритм їхньої діагностики у хворих на 

бронхіальну астму. 

9. Дослідити ефективність та удосконалити комплексну терапію хворих 

на бронхіальну астму із застосуванням препаратів, що попереджують розвиток 

патологічних змін та відновлюють функціональний стан кардіореспіраторної і 

гемореологічної систем. 

Об’єкт дослідження: бронхіальна астма. 

Предмет дослідження: функціональний стан кардіореспіраторної 

системи, гемореологічна система, показники імунної системи, адаптаційні та 

дезадаптаційні зміни, контрольованість, ризики, прогнозування.  

Методи дослідження: загальноприйняті клініко-анамнестичні (аналіз 

медичної документації, вивчення анамнезу, скарг, фізикальне обстеження) для 

загальної характеристики хворих, анкетування хворих, бодіплетизмографія, 

велоергоспірометрія, холтерівське моніторування, дослідження біофізичних 

параметрів еритроцитів та сироватки крові, імунологічне дослідження крові, 

статистичні методи.  

Обєкт дослідження: бронхіальна астма. 

Предмет дослідження: функціональний стан кардіореспіраторної 

системи, гемореологічна система, імунітет, адаптаційні та дезадаптаційні зміни, 

контрольованість, ризики, прогнозування.  

Методи дослідження: загальноприйняті клініко-анамнестичні (аналіз 

медичної документації, вивчення анамнезу, скарг, фізикальне дослідження) для 

загальної характеристики хворих, анкетування хворих. Бодіплетизмографія, 

велоергоспірометрія, холтерівське моніторування серцево–судинної системи, 

дослідження біофізичних параметрів еритроцитів та сироватки крові, 

імунологічне дослідження крові, статистичні методи.  

Наукова новизна отриманих результатів. Вперше отримані нові 

наукові дані, що в основі патологічних дезадаптаційних процесів респіраторної 
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системи у хворих на БА лежить її функціональне обмеження (вентиляційні 

порушення, ремодуляція дихальних шляхів), а серцево-судинної системи – її 

функціональне виснаження (постійне коливання із перевищенням фізіологічної 

норми систолічного та діастолічного артеріального тиску, зростання частоти 

виникнення та тривалості випадків депресії сегменту ST та інверсії зубця Т, 

відсотку випадків виникнення суправентрикулярних та шлуночкових 

екстрасистол). Вираженість прояву патологічних змін залежить від ступеня 

тяжкості, а їх прогресування – від контрольованості перебігу захворювання.  

Розширені наукові дані щодо фізичної активності (ФА) хворих на БА, 

вперше розроблено прогностичні математичні моделі із визначення 

середньорічної зміни рівня виконуваної роботи (РВР), рівня фізичного 

навантаження (РФН) та максимальної аеробної витривалості (АВ) в залежності 

від ступеня тяжкості та контрольованості перебігу захворювання. 

Вперше розроблено алгоритм комплексного оцінювання фізичної 

активності хворих різного ступеня тяжкості та контрольованості перебігу БА, 

що полягає у визначенні кардіореспіраторного резерву, аеробної витривалості, 

максимального споживання кисню, фізичної працездатності, індексу фізичного 

стану, адаптаційного потенціалу та дозволяє провести ранню діагностику 

патологічних дезадаптаційних змін функціонального стану дихальної та 

серцево-судинної систем, оцінити контрольованість перебігу захворювання та 

своєчасно відкоригувати лікування.  

Вперше установлено патологічні дезадаптаційні зміни біофізичних 

характеристик еритроцитів і сиворотки крові у хворих на БА, які виникають 

лише при перебізі хвороби середнього та тяжкого ступеня, погіршуючись із 

часом при втраті контрольованості над захворюванням і проявляються низькою 

сорбційною ємністю та осмотичною стійкістю еритроцитів, низьким z-, 

високим градієнтним потенціалом еритроцитарної мембрани та коефіцієнтом 

розподілу метиленового синього між еритроцитом та зовнішнім середовищем, 
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гіпоксичною анізотропією сиворотки, наявністю більше 50,0 % дегенеративних 

морфоформ у периферичній крові.  

Вперше встановлено, що проявами дезадаптації імунної системи у хворих 

на БА є лейкоцитоз, лімфоцитоз, еозинофілія, гранулоцитоз, нейтрофільоз, 

моноцитоз, високі рівні Іg Е і циркулюючих імунних комплексів, відсутність 

або пригнічення спонтанного та активаційного апоптозу лімфоцитів.  

Вперше установлено, що при контрольованому перебізі БА відбувається 

посилення спонтанного апоптозу Лф на 317,3 % у 72,7 % пацієнтів, 

індукованого дексаметазоном – на 151,9 % у 54,5 % хворих, в той же час при 

неконтрольованому перебізі БА посилення спонтанного апоптозу на 117,5 % 

спостерігається у 18,8 % пацієнтів, індукованого дексаметазоном –  на 58,8 % у 

31,3 % хворих. 

Вперше проведено аналіз імунологічних факторів ризику розвитку 

неконтрольованого перебігу БА та установлено, що при відсотку 

дезадаптаційних показників імунограми менше ніж 20,0 % від загальної 

кількості отриманих даних  ризик неконтрольованого перебігу захворювання 

низький, від 20,0 % до 35,0 %  помірний, більше 35,0 % – високий.  

Все вищевказане дістало подальший розвиток та вперше було 

запропоновано для практичного застосування алгоритм прогнозування 

неконтрольованого перебігу БА на основі оцінки об’єктивних та суб’єктивних 

симптомів, аналізу результатів лабораторних та інструментальних методів 

дослідження та прорахунку основних та додаткових факторів ризику розвитку 

неконтрольованого перебігу захворювання. 

Вперше установлено ефективність застосування у комплексній терапії 

хворих на БА антиоксидантів для відновлення функціонального стану та 

попередження розвитку патологічних змін кардіореспіраторної та 

гемореологічної систем. Застосування препаратів на основі гінкголідів та 

білобалідів 3-х місячним курсом дозволяє підвищити метаболічну вартість 

виконаної роботи на 32,0 %, рівня максимально можливого виконаного 
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навантаження на 37,0 %, кисневої вартості роботи на 27,0 %, ефективності 

споживання кисню при виконанні максимального навантаження на 36,0 %, 

кисневого пульсу на 24,0 %.  

Додаткове призначення етилметилгідроксиперидин сукцинату 3-х 

місячним курсом нормалізує рівень як систолічного, так і діастолічного 

артеріального тиску, знижуючи середньодобову амплітуду його коливання 

вище фізіологічної норми при повсякденній фізичній активності у 75,5 % 

хворих на БА, підвищує рівень виконаної роботи у 92,9 % пацієнтів, збільшує 

кисневу вартість виконаної роботи у 92,3 % обстежуваних та покращує 

показник максимального споживання кисню на піку навантаження у 90,5 % 

хворих, нормалізує максимальну частоту серцевих скорочень на висоті 

фізичного навантаження у 88,1 % пацієнтів, а також відновлює Z–потенціал 

еритроцитів у 78,0 % хворих та знижує гіпоксичну анізотропію сиворотки крові 

у 68,2 % обстежуваних. Комплексний препарат, до складу якого входять  

L – карнітин, γ–аміномасляна кислота, лізин, коензими вітаміну В12 та В6 після 

3-х місячного курсу у комплексному лікуванні хворих на БА дозволяє знизити у 

24,5 % хворих випадки виникнення шлуночкових ектопій, у 10,8 % – 

передсердних ектопій, знизити хронотропну реакцію серця на фізичне 

навантаження у 15,5 % хворих, попередити втрату Z–потенціалу еритроцитів у 

відповідь на фізичне навантаження у 14,5 % досліджуваних. 

Практичне значення отриманих результатів. Визначення 

функціонального стану кардіореспіраторної системи та прорахунок 

середньорічної динаміки рівня виконуваної роботи, рівня фізичного 

навантаження та максимальної аеробної витривалості дозволяє оцінити фізичну 

активність хворих на БА, дає змогу прогнозувати контрольованість перебігу 

захворювання та дати вітальний прогноз для пацієнта (при контрольованому 

перебігу захворювання фізіологічне середньорічне зниження РВР не повинно 

перевищувати 2 Вт на рік, максимально можливе фізіологічне зниження РФН 

не більше 0,5 % рік, АВ повинна знижуватись до 1 мл/рік). 
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Скринінгове застосування методик із визначення адаптаційного 

потенціалу, кардіореспіраторного резерву, аеробної витривалості, індексу 

фізичного стану і здоров’я хворих на БА дозволяє оцінити та прогнозувати 

ризики неконтрольованого перебігу бронхіальної астми, визначити рівень 

фізичної активності та якості життя, проконтролювати ефективність лікування 

індивідуально для кожного хворого. 

Необхідним є визначення біофізичних характеристик еритроцитів та 

сироватки крові, особливо при перебізі БА середнього та тяжкого ступеня, що 

дасть змогу прогнозувати контрольованість перебігу захворювання навіть за 

відсутності клініко-функціональних її проявів (при наявності у периферичній 

крові мікроцитів >50,0 % шанси неконтрольованого перебігу БА зростають в 

6,23 рази, а при зростанні сорбційної ємкості еритроцитів крові > 50,0 % – 

шанси збільшуються до 3 разів, а зниження осмотичної стійкості еритроцитів 

до 5 разів відповідно). 

Необхідно всім хворим на БА (особливо при обтяжливому перебізі 

хвороби) проводити планове імунологічне обстеження із визначенням ступеня 

ризику розвитку неконтрольованого перебігу захворювання. При тяжкому, а 

особливо при неконтрольованому перебізі хвороби необхідне тестування із 

визначенням стероїдорезистентності лімфоцитів для прогнозу перебігу БА у 

кожному конкретному випадку і своєчасною провести корекцією лікування. 

Науково обгрунтованим є визначення хворим на БА  основних та 

додаткових критеріїв ризику неконтрольованого перебігу захворювання, адже 

п’ять основних та десять додаткових факторів ризику підвищують шанс 

неконтрольованого перебігу до 18 разів (високий), три основні та п’ять 

додаткових критеріїв дають помірний ризик неконтрольованого перебігу, два 

основні та три додаткових критерії – 1,8 (шанс низький).  

Запропоновано алгоритм прогнозування контрольованості перебігу БА, 

що комплексно враховує всі дезадаптаційні зміни функціонального стану 

кардіореспіраторної, гемореологічної та імунної систем і дає можливість 
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зорієнтуватись як при первинному огляді хворого, так і проконтролювати в 

подальшому перебіг хвороби в процесі комплексного лікування. 

Науково доведена доцільність курсового раз на рік 3-х місячного 

застосування у комплексному лікуванні хворих на БА (особливо при перебігу 

БА середнього та тяжкого ступеня) або препаратів на основі гінкголідів та 

білобалідів, або етилметилгідроксиперидин сукцинату або комплексного 

препарату, до складу якого входять L – карнітин, γ-аміномасляна кислота, 

лізин, коензими вітаміну В12 та В6), які в однаковій мірі ефективно 

відновлюють функціональний стан кардіореспіраторної системи, запобігають 

розвитку у ній патологічних змін та попереджують зниження фізичної 

працездатності та відновлюють фізичну активність. 

За результатами дисертаційної роботи отримано п’ять патентів України 

на корисну модель: «Спосіб профілактики загострень бронхіальної астми» (пат. 

56728 Україна № u 2010 08298); «Спосіб профілактики прогресування 

патологічних змін системи кровообігу у хворих на бронхіальну астму» (пат. 

86411, Україна № u 201309018); «Спосіб попередження зниження фізичної 

працездатності у хворих на бронхіальну астму» (пат. 101920 Україна. № u 2015 

02794); «Спосіб відновлення фізичної активності у хворих на бронхіальну 

астму середнього ступеня тяжкості» (пат. 114891 Україна. № u 2016 09935); 

«Спосіб прогнозування неконтрольованого перебігу бронхіальної астми» (пат. 

142988 Україна. № u 2019 11776). 

Особистий внесок здобувача. Дисертанту належить ідея дослідження. 

Пошукачка самостійно проаналізувала наукову літературу та патентну 

інформацію за темою дисертації, визначила актуальні напрямки досліджень, 

сформулювала мету та завдання наукової роботи, розробила всі положення 

дисертаційної роботи, проводила відбір та клінічне обстеження частини хворих. 

Авторкою складена комп’ютерна база клінічного матеріалу на хворих, 

проведено її статистичне опрацювання, інтерпретація одержаних результатів та 

зіставлення з літературними даними. Текстове та графічне оформлення 
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результатів досліджень належить авторці. Усі наукові результати проведених 

досліджень, що виносяться на захист, висновки і практичні рекомендації 

отримані і сформульовані авторкою самостійно. У наукових працях, 

опублікованих зі співавторами, дисертанткою сформульована ідея дослідження, 

проведена статистична обробка матеріалу та його аналіз, зроблено узагальнення 

та сформульовані висновки.  

Апробація роботи. Основні положення роботи викладено та обговорено 

на міжнародній науково-практичній конференції «Вплив медичної науки на 

розвиток медицини» (м. Львів, 2012), ХХІХХ науково-практичній конференції 

із міжнародною участю «Ліки – людині» (м. Київ, 2012), міжнародній  

науково-практичній конференції «Забезпечення здоров’я нації та здоров’я 

особистості, як пріоритетна функція держави» (м. Одеса, 2012), міжнародній 

науково-практичній конференції «Вплив медичної науки на розвиток 

медицини» (м. Львів, 2012), міжнародній науково-практичній конференції 

«Ключові питання у сфері медицини у ХХІ ст.» (м. Одеса, 2014), міжнародній 

науково-практичній конференції «Вітчизняна та світова медицина в умовах 

сучасності» (м. Дніпропетровськ, 2014), міжнародній науково-практичній 

конференції «Медична наука та практика» (м. Київ, 2014), міжнародній 

науково-практичній конференції «Забезпечення здоров’я нації та здоров’я 

особистості як пріоритетна функція держави» (м. Одеса, 2014), міжнародній 

науково-практичної конференції «Перспективні напрямки розвитку сучасних 

медичних та фармацевтичних наук» (м. Дніпропетровськ, 2014), міжнародній 

науково-практичній конференції «Сучасний вимір медичної науки та практики» 

(м. Дніпропетровськ, 2014), міжнародній науково-практичній конференції 

«Особливості модернізації предмету досліджень представників медичних 

наук» (м. Київ, 2014), міжнародній науково-практичній конференції «Медична 

наука та практика ХХІ століття» (м. Київ, 2015), міжнародній науково-

практичній конференції «Світова медицина: сучасні тенденції та фактори 

розвитку» (м. Львів, 2015), міжнародній науково-практичній конференції 
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«Актуальні питання розвитку медичних наук у ХХІ ст.» (м. Львів, 2015), 

міжнародній науково-практичній конференції «Охорона та захист здоров'я 

людини в умовах сьогодення» (м. Київ, 2015), міжнародній науково-практичній 

конференції «Сучасна медицина: актуальні питання» (м. Одеса, 2015), IV 

конференції «Вітчизняна та світова медицина: вимоги сьогодення» (м. 

Дніпропетровськ, 2016), Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Актуальні питання медицини, ветеринарії та фармакології» (м. Київ, 2016), 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасні наукові дослідження 

представників медичної науки – прогрес медицини майбутнього» (м. Київ, 

2017), Всеукраїнській науково-практичній конференції «Фармацевтичні та 

медичні науки: актуальні питання» (м. Дніпро, 2017), Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Медицина ХХІ століття: перспективні та пріоритетні 

напрями наукових досліджень» (м. Дніпро, 2017), Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Вплив науково-технічного прогресу на розвиток 

медичної науки та практики: реалії сьогодення» (м. Київ, 2017), Всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Медична наука та практика: Актуальні 

питання взаємодії» (м. Київ, 2017), Всеукраїнській науково-практичній 

конференції на тему «Актуальні досягнення медичних наукових досліджень в 

Україні та країнах близького зарубіжжя» (м. Київ, 2017), Всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Медична наука та практика:актуальні 

питання взаємодії» (м. Київ, 2017), міжнародній науково-практичній 

конференції «Теоретичні та практичні аспекти розвитку сучасної медицини  

(м. Львів, 2019), Конгресі Європейської  академії алергії та клінічної імунології 

(EAACI) (Лондон, 2020), міжнародній інтернетконференції американської 

торакальної асоціації (ATS) (2020).  

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 49 друкованих робіт, 

у тому числі 1 зарубіжна монографія, 25 статей у наукових фахових виданнях, 

рекомендованих Міністерством освіти і науки України, та у виданнях, що 

входять до міжнародних науковометричних баз даних (7 статей одноосібних), 
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26 робіт у вигляді матеріалів з’їзду, конгресів і науково-практичних 

конференцій.  

Обсяг і структура дисертаційної роботи. Дисертаційна робота 

викладена на 424 сторінках друкованого тексту. Складається із вступу, огляду 

літератури, 6 розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення результатів 

досліджень, висновків, практичних рекомендацій, списку використаних джерел 

та 2 додатків. Обсяг основного тексту дисертації складає 258 сторінок 

друкованого тексту. Робота ілюстрована 67 таблицями та 57 рисунками. Список 

використаних джерел містить 318 найменувань, із них 183 іноземних. 
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РОЗДІЛ 1 

СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА АДАПТАЦІЙНІ ТА ДЕЗАПТАЦІЙНІ 

ПРОЦЕСИ КАРДІОРЕСПІРАТОРНОЇ, ГЕМОРЕОЛОГІЧНОЇ ТА 

СИСТЕМИ ІМУНІТЕТУ У ХВОРИХ РІЗНОГО СТУПЕНЯ ТЯЖКОСТІ 

ТА КОНТРОЛЬОВАНОСТІ ПЕРЕБІГУ ЗАХВОРЮВАННЯ 

(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ) 

 

Бронхіальна астма залишається найважливішою проблемою медицини 

вітового значення з огляду на тенденції до її неухильного поширення серед всіх 

вікових груп населення. Цим захворюванням страждає 8,0 % населення нашої 

планети [20 –60]. Звертає на себе увагу і тенденція до зростання тяжких не 

контрольованих форм захворювання, а також пов'язаних з ними інвалідизації і 

смертності: до 1 млн. осіб кожне десятиліття вмирає від БА [35, 37, 111, 112, 

131, 133, 176, 177 – 180, 181, 182]. 

Дотепер немає в літературі чітко окреслених адаптаційних та 

дезадаптаційних процесів кардіореспіраторної, гемореологічної, імунної систем 

у хворих на бронхіальну астму із урахуванням контрольованості перебігу 

захворювання, відсутні систематизовані дані щодо їхньої довготривалої 

динаміки, не визначено прогнозу та ризиків неконтрольованого перебігу 

бронхіальної астми іх урахуванням змін вищевказаних систем, немає простого 

алгоритму для ранньої діагностики та прогнозування неконтрольованого 

перебігу БА. Крім того, не має ніяких даних щодо ефективності застосування 

антиоксидантної терапії у відновленні функціонального стану 

кардіореспіраторної системи та попередження розвитку патологічних 

дезаптаційних змін у вищевказаних системах, що і обумовило актуальність 

проведеного дослідження [3, 22, 33, 63, 137, 183].  
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1.1 Функціональний стан кардіореспіраторної системи у хворих на 

бронхіальну астму 

 

На будь-який стрес організм відповідає реакцією напруги регуляторних 

систем і мобілізацією механізмів адаптації, причому у відповідь на однаковий 

вплив у одних людей напруга регуляторних систем помірне, а у інших − різко 

виражена. Це залежить від резервів організму і рівня здоров'я. Характер 

перехідних реакцій при цьому відображає особливості відповідних 

регуляторних механізмів і може служити критерієм їх якості [62, 69, 77, 90]. 

Кардіореспіраторна система, своєчасна зміна функціональної активності  

якої у відповідь на виконання фізичного навантаження (як повсякденного так і 

максимального) є необхідною ланкою більшості адаптаційних реакцій 

організму, часто стає місцем, де реалізується перехід адаптації в пошкодження 

[94, 106]. З іншого боку, вона безпосередньо страждає при порушеннях 

вентиляції, які є основним патогенним чинником БА [16, 32, 43, 186]. Є лише 

нечисленні і часто вельми суперечливі літературні відомості, в яких 

фрагметарно оцінюються параметри цих систем [49, 51, 52, 58, 59, 92, 95]. Крім 

того, останнім часом зростає кількість пацієнтів резистентних до 

глюкокортикостероїдів [184]. Також є повідомлення і про більш частий 

розвиток серцево-судинних ускладнень при тривалому прийомі системних 

глюкокортикостероїдів [21, 74, 76, 81, 85, 188].  

Спроможність пацієнтів із БА до граничних фізичних зусиль, тобто – 

фізичної активності − це потенційна здатність хворого до прояву 

максимального зусилля в динамічній, статичній чи змішаній роботі [173, 174]. 

Такі дослідження визнані доцільними ВООЗ, особливо коли це стосується 

оцінки функціональних резервів організму та диференціальної діагностики 

порушень серцевої діяльності, побудування достатнього за величиною і 

одночасно безпечного рухового режиму хворих та програм фізичної 

реабілітації [18, 29, 30]. Проте дослідники змушені обмежувати свої прагнення 
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реальністю, тобто визначенням реакцій на фізичне навантаження, яке за своїми 

властивостями є близьким до тих зусиль, що зустрічаються у житті, по-перше, і, 

разом із тим, досить значним, по – друге [175 – 182] Остання умова дозволяє 

виявити важливий показник функціонального резерву кардіореспіраторної 

системи людини – толерантність до різних навантажень, тобто здатність 

організму їх витримувати без суттєвих функціональних порушень його 

стабільного стану [41, 53, 89, 116, 117 – 123].  

Кардіопульмонарне тестування навантаження все частіше використовується 

в клінічній практиці для діагностики захворювань, супроводжуваних задишкою 

при фізичному навантаженні і зниженням толерантності до фізичного 

навантаження [38, 113, 114, 115].  

На задишку, як провідний чинник обмеження фізичної активності, 

вказують багато авторів [44 – 46]. У пацієнтів з обструкцією дихальних шляхів, 

що виникає на видиху, розвивається гіперінфляція і накопичення повітря в 

периферичних відділах дихальних шляхів («повітряна пастка»). У стані спокою 

це можливо компенсувати за рахунок метаболічних витрат, що йдуть на 

забезпечення вентиляційної функції легень [129, 130]. Респіраторна функція 

визначається не тільки ступенем бронхіальної обструкції і її обратимістю, а 

складається з безлічі компонентів, головними з яких є: бронхіальна прохідність, 

наповнення повітрям, дифузійна здатність, еластичні властивості легень і 

респіраторна м'язева функція. Від сумарного співвідношення цих компонентів 

залежить загальний стан респіраторної функції [189]. Крім того, кожен з цих 

компонентів має функціональний запас міцності і від цього запасу залежить, 

якою мірою буде обмежена фізична активність пацієнта. Дослідження 

функціонального запасу міцності можливо лише в стресових умовах 

навантаження. [42, 67, 71, 82, 83, 124 – 126, 132].  Бронхіальна обструкція 

призводить до альвеолярної гіповентиляції, наслідком якої є альвеолярна 

гіпоксія [40]. На ранніх стадіях БА гіпоксія носить незначний характер і 

виникає тільки при фізичному навантаженні. При обтяженні перебігу БА 
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розвивається транзиторна легенева гіпертензія і гіперфункція міокарду, як 

компенсаторна реакція, спрямована на попередження тривалої гіпоксії та 

ушкодження тканин [41]. Є дані, що у хворих на БА фізичне навантаження 

провокує бронхоспазм [8, 10, 18, 20, 56, 57]. Основною причиною 

бронхоспазму, викликаного фізичним навантаженням або гіпервентиляцією, є 

охолодження дихальних шляхів, втрата вологи і тепла, а також збільшення 

осмолярності бронхіального слизу в цих умовах. Дія цих факторів викликає у 

хворих на БА дегрануляцію тучних клітин в зв’язку з їх підвищеною здатністю 

вивільняти медіатори запалення, що підтверджується збільшенням в плазмі 

крові при фізичному навантаженні концентрації гістаміну та ряду інших 

медіаторів [119, 141, 179]. 

Отже, присутні тісні кореляційні зв'язки між показниками зовнішнього 

дихання, гемодинамікою малого кола кровообігу фазової структурою серцевого 

циклу [24, 27, 24, 68, 71, 73, 82, 85, 87, 93, 136]. При тривалій, багаторічній 

хворобі, не можна не враховувати чинника адаптації організму хворого до 

гіпоксії. Мабуть, в індивідуальній здатності систем полягає секрет різної 

тривалості компенсації легеневої і серцевої гемодинаміки у різних пацієнтів з 

формально однаковими клініко − функціональними проявами хвороби, 

віковими та професійними даними [88, 91]. У випадку індивідуальної 

недосконалості ферментної антиоксидантної адаптації до гіпоксії (генетично 

детермінованої або придбаної) у пацієнта ще в порівняно ранньому періоді 

хвороби, до стабілізації легеневої гіпертензії, може розвинутися і швидко 

прогресувати гипоксична міокардіодистрофія, перешкоджаючи надалі розвитку 

гіпертрофії міокарда у відповідь на підвищення тиску в системі легеневої 

артерії, причому для даної форми характерно раннє зниження скорочувальної 

здатності міокарда [104, 105].  

Літературні дані, що стосуються гемодинаміки у великому колі 

кровообігу, як у приступний період БА, так і після нього, часто носять 

суперечливий характер. Так, у ряді робіт повідомляється про зниження 
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ударного і хвилинного об’ємів кровообігу, серцевого індексу, зменшення 

фракції викиду і збільшення кінцево − діастолічного об'єму і периферичного 

опору судин при різкій обструкції бронхів, причому зміни центральної 

гемодинаміки пов'язувалися не тільки з функціональною здатністю лівого 

шлуночка, але в основному і зі змінами периферичного кровотоку [27, 28, 33].  

Основними особливостями артеріального тиску у хворих з обструктивними 

захворюваннями легень є висока його варіабельність, лабільність ЧСС, а також 

більш високі цифри нічного, переважно діастолічного, тиску. Бронхообструкція 

виступає в якості одного з основних факторів підвищення артеріального тиску 

[42]. Підтримання адекватного кровопостачання забезпечується шляхом 

рефлекторного перерозподілу органного кровотоку і підтримки за рахунок 

збільшення частоти серцевих скорочень [65, 72, 74, 75, 78, 82]. Таким чином, 

зміни гемодинаміки у хворих БА відрізняються стадійністю [69, 71, 134].  

Добове моніторування ЕКГ широко використовується в клініці для різних 

діагностичних, прогностичних і лікувальних цілей [28, 55]. Серцевий ритм є 

індикатором відхилень, що виникають в регулюючих системах, що передують 

гемодинамічним, метаболічним порушенням. Тому зміна серцевого ритму є 

найбільш раннім прогностичним ознакою багатьох захворювань серцево − 

судинної, нервової, дихальної, ендокринної систем і т.д. [59, 64]. Епізоди ішемії 

міокарда відслідковуються у 33,0 % хворих на БА середнього ступеня тяжкості 

і у 57,0 % хворих на тяжку БА [69, 76, 82, 84, 86, 96, 107]. Порівняно із 

стандартною ЕКГ, при проведенні якої частота виявлення аритмій у хворих з 

легеневою патологією становить 32,0 %, при багатогодинному моніторуванні 

відзначається зростання реєстрованих порушень ритму до 70 − 89 % [83]. 

Зазначені порушення погіршують перебіг основного захворювання, а аритмії 

розглядаються у якості однієї із причин раптової смерті у даної категорії хворих 

[105]. Значення аритмій при легеневій патології продовжує вивчатися і дотепер 

[22, 25].  
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Основна роль функціональна роль кардіореспіраторної системи − доставка 

кисню до працюючих мязів при виконанні навантаження (як максимального 

(визначається кардіореспіраторною витривалістю) так і при повсякденній 

активності. Визначається вона величиною максимального споживання кисню 

(МПК) − основного показника продуктивності кардіореспіраторної системи, 

який є мірою аеробного потужності і інтегральним показником системи 

транспорту кисню. Багатофакторна етіологія зниження МПК відображена в 

роботах світових авторів [89]. Фізичне навантаження є свого роду стресом, 

навантажувальні тести дозволяють виявити початкові прояви патології легень і 

серцево-судинної системи, які в спокої «маскуються» резервними 

можливостями організму. У здорових осіб МПК обмежується можливостями 

киснево-транспортної функції серця і здатністю м'язів екстрагувати й 

утилізувати кисень з крові, що протікає, для забезпечення аеробного 

метаболізму [98, 143], а в осіб з патологією кардіореспіраторної системи − 

ступенем дихальної та серцевої недостатності, порушенням тканинного 

метаболізму [108, 237]. 

Зазвичай споживання кисню (СО2), як і зовнішня робота, під час 

навантаження збільшується майже лінійно до моменту досягнення МСК. 

Подальше збільшення потужності недовго підтримується анаеробним 

метаболізмом, однак, тільки ціною розвитку молочного ацидозу. Відношення 

СО2 до виконаннязовнішньої роботи незалежні від статі, віку, росту і 

відображають ефективність метаболічного перетворення хімічної енергії в 

механічну роботу. Систолічний артеріальний тиск може підвищитися до 220 мм 

рт. ст. на піку навантаження, в той час як діастолічний знаходиться в нормі, не 

перевищуючи 90 мм рт. ст. Падіння системного артеріального тиску під час 

навантаження − явище не нормальне. Дослідження повинно бути припинено 

негайно [148]. 

Пацієнти з БА мають широкий спектр реакцій на тестування 

навантаженням. У хворих на БА спостерігається значне зниження фізичної 
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працездатності в залежності від стадії захворювання за винятком хворих 1-ї 

стадії захворювання, структура реакції яких була подібною до такої у здорових 

осіб даного віку. Зниження толерантності до фізичного навантаження у хворих 

на БА зростає в міру прогресування захворювання і залежить від ступеня 

вираженості обструктивного синдрому [150] і активності запального процесу 

[265]. При цьому наявність суб'єктивних симптомів (задишки, м'язової 

слабкості, почуття нестачі повітря) є критерієм тяжкості реально виконаної 

роботи. 

У генезі кардіореспіраторних розладів при БА, поряд з бронхіальною 

обструкцією, важливу роль відіграють стомлення і слабкість дихальних м'язів 

[152]. Основними причинами дисфункції дихальних м'язів є: підвищене 

навантаження на дихальні м'язи внаслідок бронхіальної обструкції, зниження 

ефективності функціонування діафрагми через динамічної гіперінфляції легень; 

гіпоксемія, яка розвивається під час навантаження і сприяє розвитку втоми 

дихальних м'язів. Однією з головних причин обмеження працездатності, коли 

робота виконується на тлі підвищеного навантаження на вентиляторний апарат 

(обструкція повітроносних шляхів, штучне опір диханню, інгаляція газових 

сумішей підвищеної щільності), є різка напруга респіраторних м'язів. 

Дисфункція дихальної мускулатури може відігравати основну роль в зниженні 

фізичної працездатності. Передбачувані механізми виникнення дисфункції 

дихальної мускулатури у хворих на БА описані в ряді робіт [9, 29, 187, 199]. 

 

1.2 Біофізичні та морфофункціональні характеристики еритроцитів та 

сиворотки крові у хворих на бронхіальну астму 

 

Найважливішими функціями еритроцитів є утилізація кисню в легенях, 

транспорт його до тканин і вуглекислоти із тканин у легені [70, 93 – 96]. Однак 

значення еритроцитів в організмі не обмежується лише газотранспортною 

функцією. Доведена їхня участь у регуляції процесів тромбоутворення, 
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кислотно-основного стану, водно-електролітного обміну і імунних реакцій 

забезпечує підтримання стабільності внутрішнього середовища організму [109, 

142, 196, 255]. 

Ще у 1935 році вперше було введено поняття «еритрону», що в 

подальшому отримало широке визнання завдяки розробці питань 

еритрокінетики і можливості виміру цієї системи кількісно. У фізіологічних 

умовах співвідношення окремих частин еритрону є стабільним, що 

забезпечується швидкістю утворення і руйнування еритроцитів. В умовах 

патології різного генезу еритроцитарна система характеризується 

молекулярними і біохімічними змінами, що мають риси як компенсаторно-

пристосувального, так і дезадаптаційного характеру [143, 145]. Виникаючі з 

різних причин морфофункціональні зміни еритроцитів сприяють порушенню 

регулюючої функції процесів підтримки гомеостазу [200, 205]. 

За структурою поверхні всі еритроцити становлять гетерогенну 

популяцію. Виділяють декілька типів циркулюючих еритроцитів залежно від їх 

морфологічної форми: дискоцити, ехіноціти (шиповидні), мішеневидні, 

сфероцити. У здорової дорослої людини дискоцити становлять 80,0 % від 

загального числа еритроцитів крові. Кінцевою стадією розвитку еритроцитів є 

сфероцити, які, втрачаючи деформаційну здатність та здатність до зміни форми, 

стають більш уразливими до впливу патологічних ушкоджують факторів і 

піддаються гемолізу. Мембрана еритроцитів має мозаїчний рідкокристалічний 

тип організації, складається з подвійного ліпідного шару, в який занурені 

білкові структури [69 – 71]. Білки в бішарі дуже лабільні. Взаємодіючи один з 

одним, білкові молекули створюють каркас мембрани, забезпечуючи її міцність 

[228]. У еритроцитів є тільки поверхневий цитоскелет, який представляє собою 

стійке до дії детергентів з'єднання білків один з одним і з мембраною, що 

утворить своєрідну мережу уздовж внутрішньої поверхні плазматичної 

мембрани, зверненої до цитоплазмі [153 – 155]. Цей цитоскелет укріплює 

мембрану, забезпечуючи її єдність з ліпідним бішаром, надаючи мембрані 
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внутрішню рухливість і гнучкість. Зміна трансмембранної орієнтації 

фосфоліпідів із внутрішньої сторони мембрани на зовнішню обумовлюють 

процеси трансформації та загибелі червоних клітин крові [162]. Еритроцити зі 

зміненою цитоархітектонікою втрачають здатність до деформації, що сприяє 

зменшенню взаємодії їхньої мембрани з капілярної стінкою і порушенню 

транспорту кисню через гематоальвеолярний і гістогематичний бар'єри [229 –

233].  

Деформаційна здатність еритроцитів − енергетично залежний процес. 

Підтримання двояковогнутої форми еритроцита, що забезпечує адекватну 

участь клітини в газообміні, досягається збереженням адекватного вмісту 

макроергів (АТФ), балансом білково-ліпідної організації мембрани еритроцита 

[178]. Виснаження вмісту АТФ в еритроцитах призводить до блокування іонних 

насосів і зміні іонного балансу в клітині.  

Кисневозв’язуючі властивості еритроцита відіграють важливу роль у 

фізіологічних механізмах підтримки рівноваги між процесами 

вільнорадикального окислення і антиоксидантного захисту в організмі. Ці 

властивості визначають характер і величину дифузії кисню до тканин в 

залежності від потреби в ньому й ефективності його використання, вносить 

вклад в прооксидантно – антиоксидантну рівновагу, проявляючи в різних 

ситуаціях або антиоксидантні або прооксидантні властивості [65, 102]. Таким 

чином, деформаційна здатність еритроцита є не тільки визначальним фактором 

транспорту кисню до периферичних тканин, але і механізмом який впливає як 

на ефективність функціонування антиоксидантного захисту організму, так і 

відіграє одну із ключових ролей у реологічній здатності крові. Оскільки 

еритроцити відповідальні за кисневе забезпечення всіх енергоутворюючих 

процесів, то порушення доставки кисню крові до тканин розглядається як 

показник тяжкості патологічного процесу і метаболічних змін як в еритроцитах, 

так і в організмі в цілому [238]. Наростання неоднорідності пулу еритроцитів, 

збільшення питомої ваги трансформованих форм відображає порушення 
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структури мембрани і метаболізму еритроцита і є несприятливою 

діагностичною і прогностичною ознакою [97 – 104]. 

При детальному розгляді морфологічних змін червоних клітин крові і 

індукції цих механізмів закономірно виникає питання про можливість 

існування яких-небудь специфічних змін ультраструктури еритроцитів при 

патологічних процесах різного генезу. 

Основні зміни, що відбуваються з еритроцитами крові внаслідок 

бронхіальної астми (БА) активно вивчається останніми роками. Встановлено, 

що при бронхіальній астмі, не залежно від ступеня тяжкості перебігу 

захворювання, відбувається погіршення деформаційної здатності та осмотичної 

стійкості еритроцитів крові, а ступінь вираженості цих порушень варіює в 

залежності від фази перебігу БА: погіршуючись при загостренні та 

покращуючись при її ремісії [239]. Ми не знайшли даних в літературі, щодо 

динаміки еластичності еритроцитарної мембрани при довготривалому 

спостереженні у хворих на БА, що і обумовило актуальність проведеної роботи. 

 

1.3 Функціональний резерв кардіореспіраторної системи та адаптаційний 

потенціал хворих на бронхіальну астму 

 

Традиційні способи функціональної діагностики функціонального 

резерву кардіореспіраторної системи включають три етапи: спочатку в стані 

спокою визначаються вихідні показники, які планується дослідити, потім 

дається дозоване навантаження і визначається характер реакції цих показників, 

після чого досліджується відновний період, тобто час повернення їх до вихідної 

величини показників [69, 70, 71]. При цьому залежно від виду навантаження 

вимірювані показники характеру реакції на них пульс, артеріальний тиск, 

частота дихання, легенева вентиляція, вимірювання ЕКГ та ін. досить 

різноманітні [80]. Використовуючи той чи інший тест, дослідник отримує 

інформацію про стан здоров'я та функціональний резерв кардіореспіраторної 
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системи випробуваного, яка є досить приблизною, щоб оцінити фізичний стан в 

комплексі всіх можливих відхилень із урахуванням статі, віку, ваги та інших 

особливостей пацієнта [140, 287] 

Сьогодні для комплексної оцінки стану здоров'я людини і застосування 

для масових обстеженю чи спортивної медицини запропоновано багато 

способів [118, 122] Проводять реєстрацію та оцінку в балах ряду 

функціональних показників: ЧСС, АТ, ваго-ростового показника Кетле, 

життєвого показника, проби Штанге, індексу Скібінського, проб Руф'є і 

Серкина при одночасному їх виконанні, відновлюваність пульсу, швидкості 

зорово − рухової реакції, гнучкості хребта, м'язової сили черевного преса, рук і 

плечового пояса, максимального споживання кисню в степ-тесті по Астранду − 

Ріммінгу [119, 120]. 

Оцінка фізичного стану людини здійснюється шляхом простого 

підсумовування кількості балів, що присвоюються за результатами вимірювань 

відповідних фізичних показників [101]. Даний спосіб дозволяє дати комплексну 

оцінку фізичного стану обстежуваного і оцінити окремі сторони його 

організму, проте йому притаманні такі основні недоліки. Як сам комплекс 

вимірюваних показників активної фази діагностики, так і реалізований характер 

тестових впливів (їх вид, інтенсивність і динаміка здійснення) не дозволяють 

достовірно визначити фізичний стан і резервні можливості організму і не 

забезпечують необхідну інформативність діагностики [121 – 129]. 

Це пояснюється тим, що, по-перше, активна фаза діагностики у методі не 

передбачає і не враховує реалізацію тестових впливів, у вигляді єдиного 

комплексу та в певній послідовності з фіксованими паузами або без таких, 

тобто повністю ігнорує фазу релаксації організму у відповідь на фізичне 

навантаження протягом самої фази активної діагностики і, отже, не виявляє 

адаптивних можливостей організму [288 –292]. По-друге, практика проведення 

функціональної діагностики фізичного стану та зіставлення отриманих 

результатів з результатами подальших спостережень за станом організму 
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тестованого свідчить про те, що інформація, отримана в результаті здійснення 

перерахованих властивих способу тестуючих впливів, не дозволяє достовірно 

судити про цілий ряд показників, які реально характеризують фізичний стан 

організму людини, а саме оцінити стан його серцево-судинної системи і аеробні 

можливості, що також знижує інформативність і достовірність діагностики. 

Крім того, відомі способи також не дозволяють: 

 забезпечити оцінку індивідуального індексу фізичного стану хворого; 

 дати нормативні показники ідеального психофізичного стану з 

урахуванням віку, статі, ваги і зросту, розроблені експертами Всесвітньої 

організації охорони здоров'я та забезпечити їх порівняння з індивідуальними; 

 дати показники життєво важливих фізіологічних систем свого 

організму, а саме: стан серцево-судинної і дихальної систем, загальну 

працездатність, аеробні можливості організму, співвідношення ваги і зросту, 

рівень розвитку м'язової системи і ряду рухових якостей;  

 отримати рекомендації з індивідуального руховому режиму саме 

пацієнтам з тою чи іншою патологією [72, 130 – 162]. 

Таким чином, актуальність роботи обумовлена необхідністю 

дослідження впливу функціонального стану респіраторної системи у 

формуванні фізичної активності, визначення їхньої ролі та місця у форуванні 

якості життя хворих на бронхіальну астму, що дозволить вдосконалити 

алгоритми оцінювання функціонального резерву кардіореспіраторної системи 

та покращити контрольованість перебігу БА та адаптацію даної категорії 

хворих у повсякденному житті [304, 305].  На будь-який стрес організм 

відповідає реакцією напруги регуляторних систем і мобілізацією механізмів 

адаптації, причому у відповідь на однаковий по інтенсивності вплив, в одних 

людей напруга регуляторних систем помірна, а в інших − різко виражена [306].  

Це залежить від резервів організму та рівня здоров'я [307]. Фізіологічним 

обґрунтуванням застосування функціональних навантажувальних проб є одна з 

найбільш важливих системних закономірностей, сформульована  
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П. К. Анохіним: «На будь-який вплив організм відповідає зміною ряду 

фізіологічних функцій і вибором в нових умовах оптимального режиму 

життєдіяльності. Характер перехідних реакцій при цьому відображає 

особливості відповідних регуляторних механізмів і може служити критерієм їх 

якості» [293 – 300]. 

 

1.4 Визначення прогнозу та прорахунок ризиків неконтрольованого 

перебігу бронхіальної астми 

 

Визначення прогнозу та прорахунок ризиків − пророкування 

майбутнього перебігу захворювання є актуальним завданням клінічної 

пульмонології. На даний момент, із розвитком фармакології і методів 

діагностики і дослідження питання про довготривалий прогноз фізичної 

активності, а отже і якості життя у хворих на БА складний і неоднозначний 

[110, 156 – 158]. Астма може проявляти себе важкими симптомами і 

обструкцією дихальних шляхів, проте в той же час контролюватися низькими 

дозами лікарських препаратів [66, 159 – 162]. Важкість бронхіальної астми −  

це не статичний стан пацієнта, а динамічний процес, який може змінюватися із 

плином місяців і років [308]. Раніше класифікація GINA розділяла всіх хворих 

БА на чотири категорії: інтермітуюча, легка, середня і важка персистуюча 

астма. Основний недолік цієї класифікації − це низька прогностична цінність. 

Саме тому в основі GINA класифікації зараз лежить поняття «контроль астми». 

Тяжкість астми зараз трактується в залежності від інтенсивності терапії 

необхідної для досягнення хорошого контролю над захворюванням [4, 48, 63, 

67]. Однак класифікація ступеня тяжкості в залежності від дозування ліків і 

контролю має і свої недоліки. Високі дози можуть бути призначені в результаті 

неадекватної оцінки симптомів як пацієнтом, так і лікарем, деякі препарати 

краще використовувати для контролю, деякі − для запобігання ускладнень 

[309]. Поліпшення якості життя і контроль симптомів астми, а також 
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досягнення найкращої можливої функції легень − це і є основна мета лікарської 

терапії астми. Незважаючи на те що призначення глюкокортикостероїдів в 

короткі терміни покращує загальне самопочуття і клініку, дихальні функції, 

зменшує гіперреактивність дихальних шляхів, не існує єдиної думки, як 

змінюється з часом фізична активність та якість життя хворих. Т. Ога та 

співавт. показують, що якість життя пацієнта не залежить від функціонального 

стану його дихальних шляхів [114, 119, 121].  

За результатами 10-річного когортного дослідження було виявлено, що 

контроль БА − це фактор, що визначає ремісію [163 – 167]. Погіршення 

симптомів, гіперреактивність бронхів, еозинофілія, зниження ОФВ1, неповна 

бронходилатація негативно впливають функціональний стан 

кардіореспіраторної системи. Раннє призначення протизапальної терапії, в 

першу чергу ІГКС, може позитивно впливати на регресування захворювання 

на астму. Не можна не відзначити, що значення ОФВ1 не в повній мірі 

відображає зміни в дистальних дихальних шляхах, і необхідні додаткові 

методи оцінки, що характеризують тяжкість і контроль БА. Наприклад, у 

пацієнтів з неповним контролем астми, але з хорошою відповіддю ФЗД. За 

даними світових досліджень, частота використання β-агоністів слабо корелює 

як з ОФВ1 так і з ПШВ [89]. Чи кожен випадок бронхіальної астми 

закінчується обструкцією дихальних шляхів? В огляді M. Gaga 

обговорюється думка про те, що необоротна обструкція постійна при БА – це 

тільки питання часу. У дослідженні П. Ланге і співавт. були проаналізовані 

результати оцінки обсягу форсованого видиху за першу секунду серед хворих 

на астму та в здоровій популяції. 15-річний період спостереження був 

розбитий на три 5-річних. При першому огляді поширеність астми становила 

2,3 %, при другому − 3,3 %, при третьому − 6,3 % [98, 99, 127]. Крім того 

було показано зв'язок між віком, початком захворювання і функцією дихання. 

На зниження ОФВ1 значно впливають вік і стать: у молодих чоловіків криві 

зниження були значно крутіше [100]. Було виявлено, що серед молодих 
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хворих, чим гірші були початкові показники ОФВ1, тим більше зниження 

ОФВ1 було виражено в наступні часи [90]. І навпаки, у літніх хворих з пізнім 

початком астми зниження ОФВ1 було менш виражено. При тривалому 

перебігу хвороби (≥ 15 років) темпи зниження функції легень можуть 

знизитися (що, ймовірно, пов'язано зі зниженням процесів ремоделювання 

дихальних шляхів з віком). Варіабельні показники ОФВ1 були 

охарактеризовані як негативна прогностична ознака; було показано, що 

варіабельність ОФВ1 асоціюється з погіршенням функції легень. Таким 

чином, автори роблять висновок, що до погіршення функції легень схильні 

молоді хворі БА з низькими базовими показниками ОФВ1 [117, 126, 128]. 

Існуючі методи прогнозування БА в залежності від дихальної функції в 

основному являють собою математичні моделі. Для побудови прогнозу 

перебігу БА розроблена дискримінантна модель, що включає 31 показник 

дослідження і має достатні статистичні характеристики (λ = 0032; F = 183,84;  

р <0,00001) для точного прогнозу двох періодів (загострення / поза 

загостренням) захворювання. Прогноз, розроблений математичною моделлю як 

загострення, так і періоду поза загостренням БА при дотриманні вихідних умов 

лікування, виправдовується в 95,0-100,0 % випадків [141]. Для флуктуаційного 

аналізу за допомогою моделей множинної лінійної регресії оцінювалися 

параметри ОФВ1, ПШВ і клінічних ознак БА (кашель, мокротиння, зв'язок з 

фізичним навантаженням, нічні пробудження). Метод видає параметр α, який 

дозволяє кількісно оцінити, наскільки сильно кореляції впливають на 

оцінювані параметри зараз, а наявність далеких кореляцій означає, що ПШВ в 

будь-який день залежить від його значення в попередні дні, навіть протягом 

тривалих проміжків [68]. Сила параметра α як предиктору відповіді на 

лікування зайвий раз підтверджує, що астма − це захворювання зі складною 

динамікою, що характеризується параметром, що визначає кількісно далекі 

кореляції. З практичної точки зору це означає, що якщо у пацієнта 

вираховується середній (або високий) параметр α в той час, коли він отримує 
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плацебо, то у нього перебіг захворювання з симптомами буде на 18 (або 16) 

днів менше при прийомі сальметеролу, що складе 11,0 % лікування [30, 42, 

152]. 

Звертає на себе увагу той факт, що всі прогнози в тій чи іншій мірі 

враховують фізичну активність хворого, оскільки вона є однією із основних 

причин, які змушують хворого БА звернутися за медичною допомогою [57]. 

Однак, діапазон фізичної активності досить широкий навіть серед пацієнтів з 

рівноцінними порушеннями вентиляційної функції [59]. Точна причина 

обмеження фізичної активності залишається до кінця не з'ясованою, але як їм 

здається, вона залежить не тільки від величини OФВ1. У більшості випадків 

головним фактором обмеження фізичної активності є задишка, яка, перш за 

все, пов'язана з гіперінфляцією, обмеженням потоку повітря. 

У літературі описаний характер змін показників вентиляційної функції 

легень у динаміці контрольованості захворювання, проте вони не містять 

відомостей щодо впливу функціонального стану респіраторної, серцево–

судинної, гемореологічної та імунної систем на ризики втрати контролю над 

хворобою, що, безумовно, важливо для прогнозування перебігу БА та тактики 

вибору лікування. Нами не знайдено робот у знайденій літературі, що 

стосуються динаміки фізичної активності та її прогнозування у хворих на 

бронхіальну астму в залежності від тяжкості та контрольованості 

захворювання. 

 

1.5 Адаптаційні та дезадаптаційні імунологічні механізми у розвитку та 

прогресуванні неконтрольованого перебігу бронхіальної астми 

 

Діагностика, лікування та прогнозування неконтрольованого перебігу 

бронхіальної астми залишається актуальною проблемою сучасної алергології та 

пульмонології [185 190]. У зв’язку з цим, увага дослідників приділяється 

виявленню механізмів її розвитку та факторів, які цьому сприяють, а також тим 
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біомаркерам, за якими можна прогнозувати недостатню ефективність схем 

лікування, що призначаються хворим на БА [1, 185, 191, 192]. Серед хворих на 

БА частка пацієнтів з тяжким та неконтрольованим перебігом дорівнює 10,0 % 

[171, 172]. Вартість їхнього лікування сягає 60,0 % від усіх витрат, пов’язаних з 

астмою, а за показниками економічних збитків наближається або перевищує 

рівень видатків на пацієнтів з цукровим діабетом, цирозом печінки, 

шизофренією та хронічним обструктивним захворюванням легень (ХОЗЛ) [1, 2, 

174, 175, 176, 180, 184]. 

Термін астма багатьма фахівцями нині вважається «парасольковим» 

діагнозом для декількох захворювань з чіткими механістичними шляхами 

(ендотипи) та змінними клінічними симптомами (фенотипи). Точне визначення 

цих ендотипів на сьогодні є центральним у діагностиці, прогнозуванні та 

лікуванні БА завдяки властивим саме їм терапевтичним та прогностичним 

наслідкам [178, 181, 184, 187, 193, 194, 223, 224]. 

При вивченні імунних механізмів формування контрольованої та 

частково контрольованої БА для встановлення особливостей запального 

процесу проводять оцінку активності субпопуляцій Т-хелперів – Th1-, Th2- і 

Th17-лімфоцитів, яку оцінювали за рівнями цитокінів у сироватці крові (TNF-α, 

IFNγ, IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, IL-17А) методом проточної цитометрії [185]. 

Дослідження показали наявність мультитипності T-хелперної (Th) імунної 

відповіді у хворих на БА, характер якої залежав від ступеня контролю 

захворювання. У хворих на контрольовану БА виявляють Th2 (62,0 %), Th1/Th2 

(20,0 %) і Th1 (18,0 %) типи запальних шляхів. У хворих на частково 

контрольовану БА установлено Th2/Th17 (49,0 %), Th1/Th17 (13,0 %) і Th17  

(37,0 %) типи запальних шляхів. Показано, що розвиток Th1-імунної відповіді у 

пацієнтів з контрольованим перебігом БА індукується внутрішньоклітинними 

інфекціями. Формування Th1/Th2-фенотипу пов'язано з наявністю хронічних 

вогнищ бактеріальної інфекції і персистенцією вірусної інфекції в організмі. 

Даний фенотип може служити індикатором обтяженого перебігу БА [240 – 
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250]. Вивчення ролі переважаючого типу імунної відповіді у розвитку частково 

контрольованої БА показало, що активація Th17-лімфоцитів сприяє затяжному 

перебігу хвороби. Яким би не був початковий фенотип БА, розвиток Th17-

залежної імунної відповіді – це результат тривалого системного персистуючого 

запалення [251 – 258]. Уявлення про ключову роль Th1/Th2-балансу в розвитку 

БА змінюються розумінням того, що в цей процес також залучені Th17-

лімфоцити, і Th1/Th17, Th2/Th17–фенотипи є полярними крайнощами цього 

захворювання. Виявлення інтенсивності й характеру запалення при БА 

дозволяє виявити предиктори її незадовільного контролю, провести об'єктивну 

оцінку ефективності призначеної терапії з метою визначення подальшої 

тактики лікування [208, 209].  

Після представлення класифікації та детального опису багатьох 

біомаркерів науковці узагальнили усі «за та проти» і зробили висновок про те, 

що на даний момент ідеального біомаркера не існує. На думку фахівців, на 

теперішній час ідентифікацію ендотипів БА може поліпшити використання 

панелей біомаркерів [192, 194, 195, 197 – 200]. 

Нещодавно опубліковані результати наукових досліджень щодо ролі 

різних типів вроджених лімфоїдних клітин (ILC) у патогенезі запальних 

фенотипів БА та стратегії лікування, які орієнтовані на ILC, або на їх молекули 

при різних варіантах перебігу хвороби. Вроджені лімфоїдні клітини – це 

неоднорідна сукупність лімфоцитів, які не мають антиген-специфічності (ані-Т, 

ані-В-клітини), не беруть участі в класичній алергічній реакції і потужно 

продукують характерні цитокіни підмножини Т-клітин (Th1, Th2, Th17). ILC 

поділяються на 3 групи: групу 1 (ILC1), групу 2 (ILC2) та групу 3 (ILC3). Існує 

точка зору, що ILC1 можуть відігравати певну роль при тяжкій БА, але роль цих 

клітин є менш дослідженою [211, 259, 261]. Встановлено, що кількість ILC2 у 

хворих на БА збільшується у порівнянні зі здоровими особами [200, 260]. Окрім 

того, автори провели дослідження щодо визначення концентрації ILC2 у 

сироватці крові та бронхоальвеолярному змиві (БАЗ) пацієнтів із легкою БА та 
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БА середньої тяжкості з високим рівнем еозинофілів у крові (≥ 300 клітин / 

мкл) до та після впливу алергенів [310 – 314]. Було з’ясовано, що ILC2 майже не 

визначаються в БАЗ на початку дослідження, але кількість цих клітин значно 

підвищувалась після дії алергенів, тоді як кількість ILC2 в сироватці крові 

зменшувалася. На підставі цих даних авторами був зроблений висновок про те, 

що вроджені лімфоїдні клітини групи 2 накопичуються в місці алергічного 

запалення, мігруючи з крові [262, 263, 268]. 

Відомо, що нейтрофільне запалення при БА асоційовано з IL-17A і 

пов'язане з резистентністю до ГКС, ФЖЄЛ [202]. Проведене дослідження 

виявило більшу продукцію CXCL-8 у хворих на БА у відповідь на TNF-α та IL-

17A, у порівнянні з такою, стимульованою тільки TNF-α [216].  

Гіперреактивність PBEC мала потужну кореляцію з рівнями CXCL-8 та 

кількістю нейтрофілів, а не еозинофілів у БАЗ пацієнтів, з оборотністю ФЖЄЛ, 

спричиненою дією бронходилататору і також обумовлювала підвищений рівень 

інших медіаторів запалення та зниження ФЖЄЛ, незалежно від еозинофільного 

запалення [265 – 268].  Автори вважають, що гіперреактивність первинних 

епітеліальних клітин бронхів, спричинена високим рівнем нейтрофільного 

хемокіну CXCL-8 у хворих на БА, може лежати в основі нейтрофільного та 

резистентного до ГКС запалення [201, 203, 206 – 208, 211].  

Одним з важливих механізмів підтримки запалення при БА є 

персистенція його клітин-ефекторів, зокрема лімфоцитів, внаслідок порушення 

їх елімінації шляхом пригнічення апоптозу. Апоптоз, як правило, визначається 

як генетична програма, що спрямована на елімінацію старих або пошкоджених 

клітин [269 – 274, 276]. Апоптоз – одна з форм програмованої (генетично 

детермінованої) клітинної смерті з характерними морфологічними і 

біохімічними ознаками, серед яких накопичення фосфатиділсерину в 

зовнішньому моношарі цитоплазматичної мембрани, конденсація хроматину, 

фрагментація ДНК, розпад клітин на апоптозні тільця є найбільш значущими 

[212, 214]. Хоча терміни «апоптоз» та «програмована клітинна смерть» 
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зазвичай використовуються як синоніми, насправді «програмована клітинна 

смерть»  це сукупність послідовних та складних біохімічних процесів, які 

відбуваються в клітині, а «апоптоз»  їх морфологічне втілення [217]. Втрата 

здатності Лф хворих на БА до апоптозу багатьма дослідниками вважається 

одним з основних патогенетичних імунологічних механізмів дезадаптації, який 

сприяє концентрації мононуклеарних клітин в зоні алергічного запалення, у том 

числі лімфоцитів (Лф). Саме тому дослідженням особливостей апоптозу Лф та 

його механізмам у хворих з різними варіантами БА у минулі 2 десятиріччя було 

присвячено чимало робіт. Але їх результати досить суперечливі [218, 219].  

Зниження мітохондріального потенціалу (МП) Лф і поява 

фосфітиділсерину (ФС) на їх поверхні виступають ранніми ознаками апоптозу і 

знаходяться в зворотній залежності один від одного. Зміна цих показників 

передує фрагментації ДНК Лф. При вивченні цих показників у здорових осіб та 

хворих на атопічну БА відмінностей в спонтанних змінах величини МП і 

експресії ФС між двома групами  здорових осіб та хворих на атопічну БА 

знайдено не було.  Це свідчить про те, що розпізнавання Лф, які піддаються 

апоптозу при атопічній БА, може не бути порушено, а фактором, необхідним 

для елімінації апоптичних Лф, є фрагментація їх ДНК. Тобто початкові етапи 

апоптозу при атопічній БА не відрізняються від контролю, а порушення 

апоптозу зачіпають лише його заключний етап на стадії деградації ДНК [204, 

220, 221, 222]. Відомості про те, як саме зміни апоптозу Лф ПК у хворих на БА 

пов’язані з контрольованістю хвороби, практично відсутні. Більшість з них 

присвячені вивченню механізмів розвитку неконтрольованої БА, зокрема 

резистентності до ГКС, а також пошуку таких біомаркерів, які дозволяли б 

ідентифікувати ендотипи астми, які найчастіше пов’язані з її неконтрольованим 

перебігом. У зв’язку з цим доцільність проведення данного дослідження не 

викликає сумнівів. 
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Аналіз літературних джерел показав наступне. 

 

На сьогодні беззаперечним є факт того, що основну роль в підтриманні 

гомеостазу у відповідь на стресові фактори навколишнього середовища 

відіграють адаптивні можливості одних із найбільших систем організму – 

респіраторної, серцево–судинної, гемореологічної та імунної. Адаптаційні та 

дезадаптаційні зміни функціонального стану дихальної та серцево–судинної 

систем при виконанні як максимального, так і щоденного фізичного 

навантаження, спроможності до граничних зусиль хворих на бронхіальну астму 

в залежності від ступеня тяжкості та контрольованості перебігу хвороби на 

сьогодні не визначені, а існуючі дані. 

Дослідження адаптаційних та дезадаптаційних змін сироватки крові та 

еритроцитарної ланки крові, а також визначення їхньої ролі у контрольованості 

перебігу захворювання раніше не проводилися . 

Інтенсивність і характер імунної відповіді при БА визначають предиктори 

її незадовільного контролю та дають об'єктивну оцінку ефективності 

призначеної терапії для визначення подальшої тактики лікування. Нещодавно 

опубліковані результати наукових досліджень щодо ролі різних типів 

вроджених лімфоїдних клітин  у патогенезі запальних фенотипів БА та стратегії 

лікування, які орієнтовані на ILC, або на їх молекули при різних варіантах 

перебігу хвороби. Дані про те, як саме зміни апоптозу Лф периферичної крові у 

хворих на БА пов’язані з контрольованістю хвороби відсутні. Встановлення 

інтенсивності та характеру запалення при БА дозволить виявити предиктори її 

незадовільного контролю, провести об'єктивну оцінку ефективності 

призначеної терапії з метою корекції лікування. Крім того, визначення 

основних факторів ризику розвитку неконтрольованого перебігу захворювання 

із урахуванням патологічних дезадаптаційних змін у вищевказаних системах 

раніше не проводилось. Алгоритму для комплексної оцінки стану хворого, які 

могли б застосовуватись у повсякденній практиці практикуючого лікаря не 
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визначено. Тому дослідження адаптаційних та патологічних дезадаптаційних 

змін кардіореспіраторної, імунологічної, гемореологічної систем, визначення 

факторів ризику, прогнозування втрати контролю над захворюванням та 

удосконалення комплексного лікування із урахуванням усього вищевказаного і 

обумовило актуальність вивчення цього питання, визначило мету, задачі та 

предмет дослідження.  

 

Це стало підставою для проведення досліджень: 

 

адаптаційних та дезадаптаційні змін функціонального стану 

кардіореспіраторної системи, їхню довготривалу динаміку у хворих на 

бронхіальну астму різного ступеня тяжкості та контрольованості перебігу 

захворювання, 

розробці моделі динаміки фізичної активності у хворих на бронхіальну 

астму в залежності від ступеня тяжкості і контрольованості перебігу 

захворювання, 

дослідженню адаптаційних та дезадаптаційних процесів біофізичних та 

морфофункціональних показників еритроцитів та сиворотки крові у хворих на 

бронхіальну астму в залежності від ступеня тяжкості та контрольованості 

перебігу захворювання, 

дослідженню особливості змін клітинних факторів вродженого імунітету 

у хворих на бронхіальну астму в залежності від контрольованості перебігу 

захворювання, 

вивченню спонтанного та індукованого глюкокортикоїдами апоптозу 

лімфоїдних клітин у хворих на бронхіальну астму в залежності від 

контрольованості перебігу захворювання, 

дослідженню факторів ризику зі сторони функціонального стану 

кардіореспіраторної, гемореологічної і імунної систем та розробці критеріїв 

прогнозування неконтрольованого перебігу захворювання, 
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дослідженню основних факторів ризику неконтрольованого перебігу 

бронхіальної астми та розробці алгоритму їхньої діагностики у хворих на 

бронхіальну астму, 

дослідженню ефективності комплексної терапії хворих на бронхіальну 

астму із застосуванням препаратів, що попереджують розвиток патологічних 

змін та відновлюють функціональний стан кардіореспіраторної і 

гемореологічної систем. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 

2.1 Дизайн роботи та загальна характеристика популяції дослідження 

 

Для вирішення задач дослідження об’єктом вивчення були 480 хворих 

на БА, із них 194 чоловіки та 286 жінок, із перебігом хвороби від легкого до 

тяжкого ступеня тяжкості та контрольованим, неконтрольованим та частково 

контрольованим перебігом захворювання, які протягом 2009-2019 рр. були 

обстежені та проліковані у відділенні пульмонології та у відділенні 

бронхообструктивних хвороб легень у хворих на туберкульоз ДУ 

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

НАМН України» (табл. 2.1, 2.2). Критеріями включення були: чоловіча чи 

жіноча стать, вік від 18 до 75 років, наявність бронхіальної астми згідно 

критеріїв, визначених в наказі МОЗ України №868 від 08.10.2013р. «Про 

затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі 

стандартизації медичної допомоги при бронхіальній астмі», відсутність 

прийому системних кортикостероїдних ліків мінімум протягом двох тижнів до 

включення у дослідження, діагноз «бронхіальна астма», встановлений не 

менше, ніж за 12 міс до включення, відсутність тяжкої клінічно значущої не 

контрольованої супутньої патології, можливість та бажання пацієнта брати 

участь у дослідженнях з наявністю письмової інформованої згоди на участь із 

підписом пацієнта після його ознайомлення з інформацією для учасника 

наукового клінічного дослідження у відповідності з Українським 

законодавством, з вимогами GCPIHC та Комісії з питань етики НІФП 

НАМНУ. Критерії виключення об’єктів вивчення з дослідів: наявність у 

хворого інших тяжких захворювань (туберкульозу, СНІДу, декомпенсованої 

печінкової, ниркової недостатності та ін.), які суттєво впливають на його стан, 
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клінічні та імунологічні показники, лікування, вагітність; прохання пацієнта 

про його відсторонення від дослідження.  

Таблиця 2.1 
Розподіл хворих за віком і статтю 

Групи хворих за 

віком 

Кількість хворих 

чоловіки жінки усього 

< 20 років 0 0 0 

21-30 10 15 25 

31-40 24 36 60 

41-50 79 92 171 

> 50 років 81 143 224 

Усього 194 286 480 

 
Таблиця 2.2 

Розподіл хворих за тривалістю захворювання 

Групи хворих Усього Кількість хворих 

до року до 3-х 

років 

до 10 років більше 10 

років 

Легка 92 24 68 0 0 

Середня 250 0 36 63 51 

контрольована 81 0 15 38 28 

неконтрольована 69 0 21 25 23 

Тяжка 138 0 23 60 53 

частково 

контрольована 
95 0 18 49 26 

неконтрольована 43 0 5 11 27 

Усього 480 24 186 246 208 

В процесі виконання роботи за характером отриманого додаткового 

комплексного лікування були сформовані три підгрупи, куди увійшли: 

30 хворих на контрольовану та 30 хворих на неконтрольовану БА 

середнього ступеня тяжкості, які в періоді ремісії БА протягом 90 днів щодня 

додатково приймали перорально препарат, до складу якого входять L – 

карнітин, γ–аміномасляна кислота, лізин, коензими вітаміну В12 та В6 ) по 1 

капсулі 3 рази на добу після прийому їжі;  

30 хворих на контрольовану та 30 хворих на неконтрольовану БА 

середнього ступеня тяжкості, які в періоді ремісії БА протягом 90 днів щодня 
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додатково приймали перорально препарат, до складу якого входять гінкголіди 

та білобаліди, по 1 капсулі 2 рази на добу після прийому їжі;  

30 хворих на контрольовану та 30 хворих на неконтрольовану БА 

середнього ступеня тяжкості, які в періоді ремісії БА протягом 90 днів 

отримували щодня препарат, до складу якого входить 

етилметилгідроксипіридин сукцинат, по 1 таблетці під плівковою оболонкою 

(125 мг) 2 рази на добу після прийому їжі. 

Із загальних показників, що характеризують всю групу обстежених, слід 

вказати на ряд чинників, преморбідних або пов'язаних з самим захворюванням і 

його лікуванням, котрі володіють до відповідних порушень, як то: інвалідність 

(28,0 %), нічна астма (52,3 %), тривалий прийом гормональних препаратів  

(43,7 %) (табл 2.3). 

Таблиця 2.3 

Частота фонових, супутніх захворювань і ускладнень у обстежених хворих 
 

Коморбідна патологія Число хворих 

усього в тому числі 

легка середня тяжка 

п=480 п=92 п=250 п=138 

1 2 3 4 5 

легеневі ускладнення 

а / емфізема легенів 

б / хронічна вентиляційна недостатність 

    

331 10 150 171 

343 10 162 171 

Ускладнення стероїдної терапії 

а / цукровий діабет 

б / синдром Іценко-Кушинга 

в / стероїдний васкуліт 

г / остеопороз 

    

15 − − 15 

11 − − 11 

10 − − 10 

5 − − 5 

Супутня патологія 

а / артеріальна гіпертензія 

б / виразкова хвороба шлунка та 12- 

палої кишки 

в / інші захворювання (хр. гастрит, 

холецистит, панкреатит та ін.) 

    

56 − 8 48 

200 − 77 123 

    

310 − 253 57 

    

Алергічні захворювання:     
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Продовження таблиці 2.3 

 

1 2 3 4 5 

− атопічний дерматит 125 11 38 76 

− харчова  алергія 84 5 34 45 

− поліпоз носових пазух  190 25 82 83 

− алергічний риніт 200 30 82 88 

− поліпозний етмоїдит 190 25 82 83 

–алергія на інгаляційні алергени 

(phadiatop test screening) 

220 41 49 130 

– алергія на харчові алергени (phadiatop 

test screening) 

190 28 62 100 

 

Дизайн дисертаційного дослідження включав: 

1-й фрагмент – проспективне обсерваційне дослідження  

клініко-функціональних особливостей бронхіальної астми різного ступеня 

контрольованості захворювання, з комплексною оцінкою стану респіраторної 

та серцево-судинної систем (спірометрія, бодіплетизмографія, холтерівське 

моніторування, ЕКГ), визначенням фізичної активності (велоергоспірометрія), 

аналізом морфологічних та біофізичних характеристик еритроцитів і сиворотки 

крові (іонометрія, метод крайової дегідратації біологічних рідин). 

Контрольованість астми визначалась за допомогою опитувальників АСТ та 

ACQ. 

Проведено проспективне обсерваційне і ретроспективне когортне 

дослідження з вивчення показників адаптивного імунітету, особливостей 

спонтанного і індукованого глюкокортикоїдами апоптозу лімфоїдних клітин із 

визначенням основних та додаткових факторів ризику неконтрольованого 

перебігу астми (лабораторні та імунологічні дослідження проводились на базі 

клініко – біохімічної лабораторії та лабораторії клінічної імунології ДУ 

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

Національної академії медичних наук України»). Визначалась загальна 

кількість лейкоцитів крові із підрахунком вмісту лімфоцитів (Лф), моноцитів 

(Мц) та гранулоцитів (Гр), у тому числі нейтрофілів та еозинофілів, оцінювався 
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функціональний стан фагоцитуючих клітин – Мц та Гр, Т- і В-систем імунітету, 

природних кілерів, розраховувався імунорегуляторний індекс (ІРІ). 

Проліферативна активність лімфоцитів та вплив на неї дексаметазону 

оцінювалась в культурах цільної крові шляхом визначення реакції бластної 

трансформації лімфоцитів (РБТЛ) з аналізом даних морфологічного 

дослідження. Розраховувався індекс пригнічення дексаметазоном 

проліферативної відповіді лімфоцитів на фітогемаглютинін ІДМ. 

Функціональну активність В-клітин оцінювали за рівнями Ig класів A, M, G, та 

Е у периферичній крові, що визначалось методом твердофазного 

імуноферментного аналізу. Рівні середньо-молекулярних циркулюючих 

імунних комплексів (ЦІК) оцінювались у тесті мікропреципітації в 

поліетиленгліколі із використанням комерційних тест-систем і обліком 

результатів на аналізаторі-спектрофотометрі. Функціонування фагоцитуючих 

клітин (моноцитів та гранулоцитів) оцінювали за їх здатністю до поглинання 

тест-об’єктів, мічених флюорохромами та рівнями продукції активних форм 

кисню, що визначались методом проточної цитофлюориметрії. Всі дослідження 

проводились протягом десяти років із інтервалом порівняльного аналізу 

отриманих результатів кожні п’ять років. 

2-й фрагмент – проспективне дослідження адаптаційного потенціалу, 

кардіореспіраторного резерву, аеробної витривалості, індексу фізичного стану 

та здоров’я, експрес оцінка фізичної активності хворих. На основі отриманих 

результатів проводились розрахунки середньорічного зниження фізичної 

працездатності, максимально можливого фізичного навантаження, 

максимальної аеробної витривалості в залежності від контрольованості 

захворювання. Проспективне дослідження ефективності антиоксидантів, а 

саме: препарату, до складу яких входить L – карнітин, γ–аміномасляна кислота, 

лізин, коензими вітаміну В12 та В6), препарату на основі гінкголідів та 

білобалідів, а також етилметилгідроксипіридин сукцинату [69, 70]. На основі 

отриманих даних було удосконалено комплексну терапію бронхіальної астми. 
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3-й фрагмент  ретроспективне когортне дослідження та аналіз 

адаптаційних та патологічних змін респіраторної, серцево-судинної, 

гемореологічної та імунної систем при бронхіальній астмі, оцінка 

довготривалої динаміки фізичної активності хворих на БА в залежності від 

контрольованості захворювання, прорахунок ризиків розвитку 

неконтрольованого перебігу хвороби, розробка алгоритму обстеження хворого 

для впровадження в повсякденну лікувальну практику (табл. 2.4). 

Таблиця 2.4  

Кількісні характеристики основних груп дослідження та груп порівняння 

на різних етапах виконання роботи 

Етап Характеристика груп Кількість 

1 2 3 

1 Усього амбулаторних карт хворих протягом десяти років з 

діагнозом «Бронхіальна астма». 

 

Хворих із перебігом БА легкого ступеня тяжкості 

480 

 

 

92 

Хворих із перебігом БА середнього ступеня тяжкості, із них: 

− із контрольованим перебігом БА 

−із не контрольованим перебігом БА 

250 

81 

69 

Хворих із тяжким перебігом БА 

−із частково контрольованим перебігом БА 

−із неконтрольованим перебігом БА 

138 

95 

43 

Усього амбулаторних карт хворих на БА, яким було:  

1) оцінювання клініко − функціональних особливостей 

перебігу бронхіальної астми, 

2) проведено комплексне оцінювання  кардіореспіраторної 

системи, із них, 

− проведене спірометричне обстеження, 

−проведене велоергоспірометричне обстеження, 

− проведене холтерівське моніторування, 

− проведене дослідження кислотно − основного та газового 

стану крові, 

− проведене біофізичне дослідження еритроцитів та 

сиворотки крові. 

 

480 

 

480 

 

480 

480 

480 

120 

 

480 
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Продовження таблиці 2.4 

 

1 2 3 

2 Оцінювання особливостей змін адаптивного імунітету та змін 

клітинних факторів неспецифічної резистентності, 

особливості спонтанного та індукованого глюкокортикоїдами 

апоптозу лімфоїдних клітин у хворих на бронхіальну астму 

120 

 3 Дослідження та аналіз експрес методики визначення 

функціонального резерву кардіореспіраторної системи, 

фізичної активності, також оцінювалась якість життя у 

хворих на бронхіальну астму. 

Проведення довготривалого аналізу динаміки фізичної 

активності та якості життя хворих на бронхіальну астму 

 

Амбулаторних хворих, що отримали у комплексному 

лікуванні препарат, до складу якого входить гінкголіди та 

білобаліди 

 

Амбулаторних хворих, що отримали етилгідроксиперидину 

сукцинату у комплексному лікуванні 

 

Амбулаторних хворих, що отримали кардонат у 

комплексному лікуванні 

480 

 

 

 

480 

 

 

60 

 

 

 

60 

 

 

60 

 

2.2 Методи лікування 

 

Залежно від ступеня тяжкості захворювання, з урахуванням принципу 

«ступеневої підходу» до фармакотерапії в лікуванні хворих на бронхіальну 

астму застосовувалися різні медикаментозні програми відповідно до ступеня 

тяжкості перебігу БА. Додатково до основного базисного лікування астми хворі 

додатково отримували: 

30 хворих на контрольовану та 30 хворих на неконтрольовану БА 

середнього ступеня тяжкості, які в періоді ремісії БА протягом 90 днів щодня 

додатково приймали перорально препарат, до складу якого входять L – 

карнітин, γ–аміномасляна кислота, лізин, коензими вітаміну В12 та В6 ) по 1 

капсулі 3 рази на добу після прийому їжі;  
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30 хворих на контрольовану та 30 хворих на неконтрольовану БА 

середнього ступеня тяжкості, які в періоді ремісії БА протягом 90 днів щодня 

додатково приймали перорально препарат, до складу якого входять гінкголіди 

та білобаліди, по 1 капсулі 2 рази на добу після прийому їжі;  

30 хворих на контрольовану та 30 хворих на неконтрольовану БА 

середнього ступеня тяжкості, які в періоді ремісії БА протягом 90 днів 

отримували щодня препарат, до складу якого входить 

етилметилгідроксипіридин сукцинат, по 1 таблетці під плівковою оболонкою 

(125 мг) 2 рази на добу після прийому їжі. 

 

2.3 Методи досліджень 

Повний опис методології та послідовності проведення ретроспективного 

аналізу історій хвороб стаціонарних хворих, які були госпіталізовані протягом 

десяти років з діагнозом «загострення Бронхіальної астми» у відділення 

бронхообструктивних хвороб легень у хворих на туберкульоз ДУ 

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

України» подано в розділі 3 цієї роботи [224, 262, 274]. Всім хворим 

реєстрували антропометричні дані: стать, вік, зріст за допомогою зростоміру 

Sega, маса за допомогою ваг для статичного зважування та приладу ВМ 150 Ш 

13 [269, 275].  

У досліджуваних ретельно вивчався медичний анамнез, а саме: 

тривалість захворювання з моменту вперше задокументованого діагнозу. Для 

кожного з включених у дослідження хворих аналізуваласяя кількість 

загострень та госпіталізацій через загострення БА протягом минулого року за 

даними опитування та медичної документації, що була надана. Наявність 

задокументованої супутньої патології встановлювалася за результатами 

опитування та аналізу медичних карток амбулаторних хворих (при цьому 

враховувалися тільки такі діагнози, що були верифковані і зафіксовані в 

амбулаторних картках пацієнтів на підставі клініко-анамнестичних 

характеристик та даних лабораторно-інструментальних проб відповідно до 
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критеріїв, що викладені в існуючих сучасних протоколах надання медичної 

допомоги в нашій країні [259  267]. 

Всі хворі на бронхіальну астму були проанкетовані по опитувальникам 

шляхом самоанкетування:  

− для оцінки симптомів БА та визначення контрольованості перебігу 

захворювання хворим на БА було запропоновано заповнити анкету ACQ, а 

протягом дослідження заповнювати щоденник самоспостереження[265]; 

− для оцінки фізичної активності  активності всі хворі проанкетовані за 7-

бальною шкалою A. S. Jackson [14]. 

Усім хворим проводилася спірографія з аналізом кривої "потік-об'єм" 

форсованого видиху та загальна плетизмографія тіла на комплекті для 

дослідження респіраторної системи “Master Screen Pneumo” та апараті “Master 

Screen PFT” фірми "Cardinal Health" (Німеччина). Вивчались наступні 

показники ФЗД: життєва ємність легень (VC), форсована життєва ємність 

легень (FVC), об'єм форсованого видиху за 1 сек (FEV1), максимальна об'ємна 

швидкість видиху при 25, 50, 75 % життєвої ємності легень (MEF25 %, MEF50 %, 

MEF75%), пікова об'ємна швидкість видиху (PEF). Процедура 

бодіплетизмографії складалася із вимірювання опору дихальних шляхів, 

визначення легеневих об’ємів, і завершувалася маневрами спірометрії. За 

результатами бодіплетизмографії оцінювали загальний бронхіальний опір 

(Rtot), загальний об'єм легень (TLC), залишковий об'єм легень (RV), резервний 

об'єм видиху (ERV), ємність вдоху (IC). Дослідження проводилось зранку, 

після 12 – 14 годинної перерви в прийманні ліків [60, 61, 79, 99, 102, 231].  

Функціональний стан серця вивчали за допомогою добового 

вимірювання артеріального тиску (АТ) [234] та проведення холтерівського 

моніторингу ЕКГ [26, 75, 82, 84]. Добове вимірювання АТ виконувалось за 

допомогою холтерівської системи ЕКГ з інфрачервоним інтерфейсом «ЕС-

3Н/АРВ» (Венгрія) в амбулаторних умовах. Вимірювання проводилось кожні 

30 хвилин вдень і вночі. При аналізі добового моніторування артеріального 

тиску (ДМАТ) оцінювали середній систолічний та діастолічний АТ за добу 
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(САТ, ДАТ), частоту серцевих скорочень (ЧСС) [210]. Для визначення 

середньодобового тиску використовувалось середнє арифметичне значення АТ 

і обчислювався середній систолічний та діастолічний АТ за добу, а також 

окремо за денний та нічний періоди моніторування. Крім цього, обчислювався 

середній за добу гемодинамічний АТ (СрАТ), пульсовий АТ (ПАТ). Також 

визначався HLDX- індекс часу гіпертензії (% вимірювань, де АТ перевищує 

норму) – гіпертонічне навантаження, або доля вимірювань, які перевищують 

норму. Для кількісної оцінки величини навантаження підвищеним АТ, що 

впливає на організм хворого, застосовувався індекс «навантаження тиском» або 

«під кривою», який відображає площину під кривою добового графіку АТ, яка 

вище нормальних або «безпечних» величин АТ. Індекс обчислювався окремо 

як для систолічного, так і для діастолічного АТ; як для всього періоду 

моніторування, так і для денного і нічного періодів.  

Кардіореспіраторний навантажувальний тест проводився всім хворим із 

метою кількісної оцінки функціонального стану дихальної (включаючи 

тканинне дихання) та серцево-судинної систем та їхнього взаємозв'язку [97, 

103, 144 – 152]. Основні параметри легеневої вентиляції і газообміну, а також 

частота серцевих скорочень та електрокардіограма реєструвалися і 

автоматично оброблялися на установці «Ергопневмотест» ОМ/05-Ц («Erich 

Jaeger", Німеччина) і на ергоспірометричній системі Oxycon Pro – Version 

JLAB 4.67 виробництва компанії VIASYS Healthcare (Німеччина), що включає 

пневмотахограф з інтегратором, газоаналізатори кисню і вуглекислого газу, 

електрокардіограф («Hellige», Німеччина) [224 – 227].  Прогнозування 

потужності навантаження, максимального споживання кисню, хвилинної 

вентиляції легень та частоти серцевих скорочень проводилося методом 

екстраполяції з урахуванням віку, статі та антропометричних параметрів 

досліджуваних. Визначення фізичної працездатності проводилося згідно 

протоколу RA – 150 –I B3 – BP2 –EC1. Максимальний рівень виконаного 

навантаження оцінювався як межа функціональних можливостей організму. У 

кожного пацієнта проводилась оцінка причини зупинки тесту. Розрахункові 
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показники отримувались за допомогою автоматичного обчислення за 

методикою фірми розробника. 

Дослідження біофізичних параметрів еритроцитів та сироватки крові 

проводились на базі відділу молекулярної фотоелектроніки Інституту фізики 

НАН України. В процесі дослідження оцінювались такі показники [162 –165]:  

− ступінь деформації еритроцитів (бали);  

− відносний заряд мембрани (ВЗМЕ) (в. о.);  

− відносний градієнтний мембранний потенціал (ВГМП) еритроцитів 

(в. о.); 

− кристалооптичні характеристики сиворотки крові (характер і 

структурованість рідкокристалічної решітки сироватки крові) [166 168];  

− сорбційна ємність еритроцитів (СЄЕ), %; 

− процентний вміст гемоглобіну, насиченого О2 (SаО2, %). 

Дослідження відносного градієнтного мембранного потенціалу еритроцитів 

проводилося із визначенням ΔРН розчину крові у не забуференому 0,9 % 

фізіологічному розчині NaCl та в дистиляті з використанням іонометра “ОР − 

264/1” (Венгрія). 

Визначення відносного заряду еритроцитів проводилося за допомогою 

математичних розрахунків. Сорбційну ємність еритроцитів (СЄЕ) визначали, 

застосовуючи барвник − метиленовий синій. Одиниці виміру − відсотки (%). 

Визначали кількість метиленового синього, пов'язаного з клітинами (Cb), 

кількість барвника, що залишився в розчині (Cbs), що дозволило розрахувати 

коефіцієнт розподілу метиленового синього між клітиною і середовищем (Q). 

Значення коефіцієнта Q визначали за формулою: Q = Cb / Cbs = (Vc / Vе) 

(Do−Dk) / Dk, де Do і Dk − значення оптичної щільності розчину метиленового 

синього до і після інкубації з еритроцитами. Оцінка ступеню деформації 

еритроцитів та кристалооптичних властивостей сироватки крові проводились з 

використанням методу крайової дегідратації біологічних рідин та за допомогою 

електронного мікроскопу “NU 2” фірми “VEB Carl Zeiss” із фотосистемою МРS 
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60. Дослідження SaO2 проводилося за допомогою пульсоксиметра UTAS OXI 

200 [166  168]. 

Адаптаційний потенціал (АП) визначали за формулою P. M. Баевского з 

співавт. (1987). Отримані дані, згідно з методикою A. M. Косигіна з співавт. 

(1989), інтерпретувалися в такий спосіб: І ступінь порушень − АДП до 2,0 балів 

− характеризує практично здоровий контингент; ІІ ступінь − АДП до 2,25 балів 

− пацієнти з високими адаптаційними можливостями, але з напругою 

механізмів адаптації; ІІІ ступінь − АПД до 3 балів − особи зі зниженими 

функціональними можливостями і незадовільною адаптацією; IV ступінь - 

АДП вище 3 балів − у пацієнтів з різко зниженими функціональними 

можливостями, незадовільною адаптацією, причому на межі зриву її механізму 

[36, 65, 143, 268, 270  292]. 

При імунологічному дослідженні використовували проточний 

цитофлуориметр FACS Calibur, (Канада), автоматизований аналізатор 

мікропланшетів ELх808, BioTek, USA,, рН-метр inoLab pH 720, WTW, 

Німеччина, гематологічний аналізатор АВХ-mіscros 60, (Франція). При 

імунологічному обстеженні хворих визначали загальну кількість лейкоцитів 

крові з підрахуванням вмісту лімфоцитів (Лф), моноцитів (Мц), та 

гранулоцитів (Гр), у т.ч. нейтрофілів та еозинофілів в ПК, оцінювали 

функціональний стан фагоцитуючих клітин – Мц та Гр, Т- і В-систем імунітету, 

природних кілерів.  

Відносний вміст Т-лімфоцитів, їх основних субпопуляцій та В-

лімфоцитів визначався на проточному цитофлюриметрі FACSCalibur (Канада) 

шляхом фенотипування лімфоцитів моноклональними антитілами (BECKMAN 

COULTER, США) до поверхневих мембранних диференціювальних антигенів 

(CD): CD3+19– (пан Т-клітини), CD4+8– (Т-хелпери/індуктори), CD4–8+ 

(цитотоксичні Т-лімфоцити), CD3–16+ (натуральні кілери), CD3–19+ (В-клітини) 

[35]. Для виявлення дисбалансу імунорегуляторних субпопуляцій Т-клітин 

розраховували імунорегуляторний індекс (ІРІ)  співвідношення кількості 

CD4+8- Лф та CD4-8+ Лф. Для обчислення абсолютного вмісту в ПК окремих 
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популяцій Лф користувалися показниками лейкограми, визначеними на 

гематологічному аналізаторі АВХ-miscros 60, Франція. 

Проліферативну активність лімфоцитів та вплив на неї дексаметазону 

оцінювали в культурах цільної крові в реакції бластної трансформації (РБТЛ) 

цих клітин з морфологічним обліком результатів [247  267, 310 –314]. 

Розраховували індекс пригнічення дексаметазоном проліферативної відповіді 

лімфоцитів на фітогемаглютинін  ІДМ. 

При ІДМ менше 0,40 інгібуючий вплив ДМ на проліферативну відповідь 

лімфоцитів на ФГА вважали високим, при ІДМ від 0,40 до 0,75 - помірним, і 

низьким  при ІДМ понад 0,75. 

Функціонування В-клітин характеризували за рівнями Ig класів A, M, G, та 

Е у ПК, який визначали методом твердофазного імуноферментного аналізу з 

використанням комерційних тест-систем «ХЕМА-МЕДІКА», Україна. Рівні 

середньо-молекулярних циркулюючих імунних комплексів (ЦІК) оцінювали у 

тесті мікропреципітації в поліетиленгліколі з використанням комерційних тест-

систем і обліком результатів на аналізаторі-спектрофотометрі μQuant (США) 

згідно інструкції до набору. Функціонування фагоцитуючих клітин ПК 

(моноцитів та гранулоцитів) характеризували за їх здатністю до поглинання 

тест-об’єктів, мічених флюорохромами, та рівнями продукції активних форм 

кисню, які визначали методом проточної цитофлюориметрії [312].  

Статистична обробка матеріалу проводилася за допомогою ліцензійних 

програмних продуктів, які входять у пакет Microsoft Office Professional 2000, 

ліцензія Russian Academic OPEN NO LEVEL № 17016297 на персональному 

комп'ютері ІBM Atlon у програмі Excel. Для перевірки нормальності розподілу 

даних використовували методику Лапач С. Н. та ін. (функція NORMSAMP-1, 

яка вбудовується в середовище Excel) [318].  Для оцінки достовірності 

відмінностей середніх значень показників у вибірках із нормальним розподілом 

використовувався двохсторонній t − критерій Стьюдента (для залежних та 

незалежних вибірок). За рівень вірогідності приймалось значення показника 

вірогідності між групами (р), які дорівнювали або були меншими за 0,05. При 
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відсутності нормальності розподілу для обчислювання вірогідності різниці 

середніх показників застосовувався критерій Уілкоксона, оцінка якого 

проводилась при порівнюванні з максимальним та мінімальним 

критеріальними значеннями.  Кореляційні зв`язки між вибірками 

обчислювались за допомогою методів параметричної кореляції Пірсона або 

непараметричної кореляції Спірмена. Значимість коефіцієнту кореляції 

обчислювалась за допомогою критерію Стьюдента t, з подальшим 

порівнюванням значення t з критеріальним значенням. Перевірка наявності 

зв`язку між вибірками з якісними параметрами оцінювалась методом часток та 

пропорцій з застосуванням таблиць спряженості за допомогою критерію 2 і 

порівнюванні його з критеріальним значенням або при обчисленні відношення 

шансів (ВШ) та його довірчого інтервалу. Обчислювання критеріальних 

значень та довірчих інтервалів проводилось при заданому рівні значимості  

б =  0,05. 

Для прогнозування інтегрованого впливу поєднання окремих параметрів 

на обрані ключові точки досліджень використовували розрахунок відношення 

шансів (OR) (для проспективних та ретроспективних досліджень) із 

підрахуванням відповідних [95 % СІ]. Також застосовували неоднорідну 

послідовну процедуру, засновану на ймовірнісному методі Байеса та 

послідовному аналізі А. Вальда [316]. За методикою Е. В. Гублера та А. А. 

Генкина визначалися діапазони коливань обраної ознаки. Далі розраховувалася 

інформативність обраного діапазону (градації) ознаки (Іj) за формулою 2.1.  

 

Іj = 101g (Р1/Р2) * 0,5(Р1 – Р2)        (2.1) 

де: 

Р1 – відносна частота ознаки в одній групі;  

Р2 – відносна частота ознаки в другій групі.  
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Для остаточного відбору визначеної на попередньому етапі дослідження 

характеристики, для її значень розраховувалася інформаційна міра Кульбака (І) 

за формулою 2.2 [315 – 318].  

 

І = Σ Іj (2.3.6) 87                                                                                                   (2.2) 

 

Мінімальним порогом для вважання ознаки, як такої, що є потенційно 

прогностично значущою, встановлений І = 0,5. Для оцінки узагальненої 

вірогідності розвитку окремих подій під впливом декількох факторів ризику 

було застосовано критерий Кохрана-Мантеля-Хензеля за допомогою 

програмного забезпечення Review Manager (RevMan 5.3) [69].  

Діагностичні коефіцієнти (ДК) розраховувалися за формулою, що була 

модифікована А. А. Генкіним та Є. В. Гублером [294]. При досягненні в 

результаті сумування значень ДК граничної суми ± 13 балів прогноз вважався 

достовірним і з рівнем надійності 95,5 % і вірогідністю помилки ≤ 5 %  

(р < 0,05). Якщо сумарний показник ДК складав ± 20 або ± 30 балів, то 

ймовірність точного прогнозу досягала відповідно 99 і 99,9 % з вірогідністю 

помилки ≤ 1 %. Якщо сума ДК знаходилася в межах від –13 до +13, робили 

висновок про недостатність наявної інформації для прийняття рішення із 

заданим рівнем помилок («невизначена відповідь»). Для подальшого 

визначення цінності побудованої прогностичної моделі оцінювалася її 

чутливість, специфічність, точність, а також прогностична цінність 

позитивного або негативного результату. Використання зазначених 

характеристик дозволяє оцінити шанси правильного прогнозу в порівнянні з 

існуючими загальноприйнятими методами оцінки перебігу захворювання або 

відповідно до результатів, що отримуються при проспективному спостереженні 

в «реальному житті». Чутливість визначалася як доля хворих, що мали 

позитивний результат згідно з прогнозом серед тих, у кого він дійсно був 

позитивним. Специфічність оцінювалася як частка індивідів, які мали 

негативний результат відповідно до прогнозу серед усіх осіб з негативним 
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результатом. Прогностична цінність позитивного (негативного) результату 

розраховувалася як доля осіб з позитивним (негативним) результатом серед 

тих, у кого прогнозувався позитивний (негативний) результат. Точність 

вказувала на частку «правильних спрацьовувань» моделі серед усіх 

досліджуваних та вважалася сукупним показником інформативності 

побудованої прогностичної моделі [293  296] (табл. 2.5). 

 

Таблиця 2.5  

Організація даних для оцінки інформативності прогностичної моделі 

Результат тесту згідно з 

прогностичною моделлю 

Фактичний результат 

позитивний  негативний  

Позитивний  А – істинно позитивний  Б – хибно позитивний  

Негативний  В – хибно негативний  Г – істинно негативний  

Позитивний  А – істинно позитивний  Б – хибно позитивний  

 

Примітки:  

1. Чутливість = А/(А + В);  

2. Специфічність = Г/(Г + Б);  

3. Точність = (А + Г)/(А + Б + В + Г);  

4. Прогностична цінність позитивного результату = А/(А + Б);  

5. Прогностична цінність негативного результату = Г/(В + Г).  
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РOЗДІЛ 3 

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН, ГАЗООБМІННА ЕФЕКТИВНІСТЬ, 

АДАПТАЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ КАРДІОРЕСПІРАТОРНОЇ СИСТЕМИ У 

ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СТУПЕНЯ 

ТЯЖКОСТІ ТА КОНТРОЛЬОВАНОСТІ ПЕРЕБІГУ ЗАХВОРЮВАННЯ 

 

3.1 Функція зовнішнього дихання та її довготривала динаміка у хворих на 

бронхіальну астму в залежності від ступеня тяжкості та контрольованості 

перебігу захворювання 

 

 

У всіх хворих на БА проаналізовано основні показники легеневих 

об’ємів, ємностей, бронхіальної прохідності та дифузійної здатності в 

залежності від ступеня контрольованості та тяжкості перебігу БА, та їхню 

динаміку протягом 10 років спостереження. Інтервал проведення обстеження 

становив: початок спостереження (візит І), 3, 7, 10 років (візити ІІ − IV). Всі 

хворі на момент обстеження були в ремісії захворювання. 

У хворих на бронхіальну астму із легким персистуючим перебігом 

захворювання суттєвих змін у легеневих об’ємах, ємностях, бронхіальній 

прохідності та газовій дифузії легень на спостерігалось ні на початку, ні в 

кінці спостережу вального періоду. При контрольованому перебігу БА 

середнього ступеня тяжкості була достовірна різниця у швидкісних 

показниках спірограми FEV1, FVC, FEV1 / FEV6, MEF 75,, MEF 50, MEF 25, PEF 

відносно групи здорових, яка зберігалась на протязі усього періоду 

спостереження. Загальний бронхіальний опір (R tot) у групі був достовірно 

вищий відносно здорових, а загальна ємність легень TLC − зниженою на 

всьому періоді спостереження, у решті показників − залишковому об’ємі 

легень (RV), внутрішньогрудному газовому об’ємі (ITGV), ємності вдиху 

достовірної різниці порівняно із групою здорових не спостерігалось. 

Порушення дифузійної здатності легень у групі не було встановлено протягом 
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усього періоду спостереження.  

При не контрольованому перебігу БА середнього ступеня тяжкості на 

початку спостереження була достовірна різниця у швидкісних показниках 

спірограми відносно групи здорових − FEV1, FVC, FEV1 /FEV6, MEF 75, MEF 50, 

MEF 25, PEF, яка зберігалась на протязі усього періоду спостереження, крім 

того, відбувалось достовірне зниження всіх спірометричних показників 

протягом десятирічного періоду спостереження:  починаючи з 3 року 

спостереження було достовірне зниження показників MEF 50, MEF 25 

порівняно із початком спостереження, із 7 року − зниження показників MEF 75, 

PEF, а починаючи з 10 року − також і у показниках FEV1, FVC, FEV1 /FEV6, 

(табл. 3.1). 

Загальний бронхіальний опір (R tot) та внутрішньогрудний газовий об’єм 

(ITGV) були достовірно підвищеними відносно групи здорових як на початку 

спостереження, так і протягом усього періоду спостереження, достовірно 

зростаючи через 10 років спостереження. Решта показників: залишковий об’єм 

легень (RV), залишковий об'єм легень, загальна ємність легень та ємність вдиху 

були не значно зміненими на початку спостереження, достовірно не 

змінюючись протягом 10 років спостереження (табл 3.2). 

 

 

 



Таблиця 3.1 

 

Показники легеневих об’ємів бронхіальної прохідності та газової дифузії у хворих на БА із контрольованим 

перебігом середнього ступеня тяжкості (M  m) 

Показники Здорові 

(n = 50) 

Хворі на БА із контрольованим перебігом середнього ступеня 

тяжкості   (n = 81) 

візит І візит IV візит І візит ІІ візит ІІІ візит IV 

R tot, % 100,9  7,1 99,5  6,8 135,2  8,3* 135,8  8,7* 133,1  8,1* 128,2  7,6* 

IC, % 101,2 ± 5,2 102,5 ± 6,3 91,8 ± 4,4 101,2 ± 5,2 98,4 ± 4,2 97,1 ± 4,2 

VC MAX, % 100,9 ± 5,1 102,3 ± 4,8 94,3 ± 4,9 92,1 ± 4,5 96,4 ± 4,9 95,2 ± 4,1 

ЕRV, % 100,1 ± 8,2 101,6 ± 7,1 102,8 ± 5,5 106,8 ± 5,9 95,6 ± 4,5 96,9 ± 4,6 

RV, % 90,4 ± 8,6 91,2 ± 5,6 98,3 ± 6,7 96,4 ± 6,7 92,1 ± 5,6 92,5 ± 5,3 

ITGV, % 95,4 ± 7,2 96,3 ± 5,5 97,4 ± 5,2 99,3 ± 5,1 94,5 ± 4,8 93,8 ± 4,6 

TLC, % 89,4 ± 8,1 88,6 ± 5,2 107,5 ± 7,2* 107,8 ± 7,5* 103,2 ± 6,1* 102,1 ± 5,8* 

FEV1, %  99,8 ± 2,2 100,2 ± 3,2 71,3 ± 5,6* 69,8 ± 5,3* 65,1 ± 4,5* 67,8 ± 4,8* 

FVC, % 107,1 ± 5,1 106,5 ± 5,5 78,7 ± 2,4* 77,4 ± 2,9* 81,5 ± 2,2* 80,9 ± 1,9* 

FEV1 / FEV6, % 94,3 ± 2,5 96,1 ± 2,3 71,5 ± 2,8* 70,1 ± 2,7* 70,2 ± 2,8* 71,2 ± 2,6* 

MEF 75, % 72,3  2,2 73,1  2,1 51,8  2,5* 50,3  2,3* 55,8  2,5* 55,7  2,5* 

MEF 50, %  65,2  2,1 64,5  2,4 41,3  2,4* 40,2  2,1* 42,4  2,1* 43,8  2,5* 

MEF 25, % 43,2  2,1 42,8  2,5 27,5  1,8* 25,9  1,5* 24,7  1,5* 25,4  1,8* 
PEF, % 91,5 ± 2,5 93,1 ± 2,1 68,5 ± 2,1* 66,9 ± 2,1* 67,2 ± 2,1* 67,2 ± 1,9* 

DLCO (%) 85,9 ± 2,1 89,3 ± 2,2 71,3 ± 4,1 72,1 ± 4,2 71,8 ± 4,3 71,6 ± 4,5 

KCO (%) 84,3 ± 2,2 85,2 ± 2,5 72,3 ± 5,1 71,6 ± 5,0 72,6 ± 5,2 72,8 ± 5,3 

VA (%) 97,6 ± 1,7 96,9 ± 2,2 94,4 ± 4,2 93,8 ± 3,9 94,1 ± 4,2 95,1 ± 4,3 

VIN (%) 115,3 ± 2,1 114,5 ± 3,2 97,8 ± 3,5 98,1 ± 4,1 97,5 ± 3,4 97,1 ± 3,5 

 

Примітка. * – достовірна відмінність показників порівняно із групою здорових статистично доведена (р < 0,05). 

Достовірної відмінності між візитами у показниках не виявлено. 

1
1
2

 



Таблиця 3.2 

 

Показники легеневих об’ємів, бронхіальної прохідності та газової дифузії у хворих на БА із не 

контрольованим перебігом середнього ступеня тяжкості (M  m) 

Показники Здорові (n = 50) Хворі на БА із не контрольованим перебігом середнього ступеня 

тяжкості (n=69) 

візит І візит IV візит І візит ІІ візит ІІІ візит IV 

R tot, % 100,9  7,1 99,5  6,8 135,8  5,3* 137,9  6,2* 145,9  

6,1*# 

145,7  7,2*# 
IC, % 101,2 ± 5,2 102,5 ± 6,3 97,7 ± 3,6 96,8 ± 4,1 95,9 ± 4,2 93,6 ± 3,8* 
VC MAX, % 100,9 ± 5,1 102,3 ± 4,8 97,1 ± 3,1 97,2 ± 4,4 93,6 ± 4,2 92,9 ± 4,0* 
ЕRV, % 100,1 ± 8,2 101,6 ± 7,1 100,2 ± 5,3 99,2 ± 2,6 98,3 ± 3,1 96,8 ± 3,2* 
RV, % 90,4 ± 8,6 91,2 ± 5,6 91,6 ± 3,8 92,3 ± 4,2 92,9 ± 4,0 93,9 ± 3,5 
ITGV, % 95,4 ± 7,2 96,3 ± 5,5 91,8 ± 4,2* 90,2 ± 4,1* 87,6 ± 3,1* 86,6 ± 3,3*# 
TLC, % 89,4 ± 8,1 88,6 ± 5,2 98,6 ± 5,2 100,1 ± 5,5 106,8 ± 4,1 107,3 ± 4,2*# 
FEV1, %  99,8 ± 2,2 100,2 ± 3,2 71,1 ± 4,8* 61,8 ± 3,5* 55,9 ± 4,5*# 59,3 ± 4,1*# 
FVC, % 107,1 ± 5,1 106,5 ± 5,5 82,9 ± 3,5* 82,7 ± 2,5 79,4 ± 2,5 78,4 ± 2,2* 
FEV1 / FEV6, % 94,3 ± 2,5 96,1 ± 2,3 88,7 ± 2,2* 86,3 ± 2,6 78,3 ± 2,6 77,8 ± 2,8*# 
MEF 75, % 72,3  2,2 73,1  2,1 66,7  2,3* 58,4  3,1* 56,9  2,5*# 53,7  2,2*# 
MEF 50, %  65,2  2,1 64,5  2,4 53,1  2,5* 42,8  2,2*# 38,6  2,8*# 32,8  2,1*# 
MEF 25, % 43,2  2,1 42,8  2,5 38,2  1,6* 30,4  1,8*# 29,2  1,7*# 29,6  1,4*# 
PEF, % 91,5 ± 2,5 93,1 ± 2,1 76,1 ± 2,2* 72,4 ± 2,1* 66,3 ± 2,2*# 64,7 ± 2,1*# 
DLCO (%) 85,9 ± 2,1 89,3 ± 2,2 72,8 ± 4,4 73,6 ± 4,1 72,6 ± 4,0 70,9 ± 3,8 
KCO (%) 84,3 ± 2,2 85,2 ± 2,5 72,1 ± 5,2 71,2 ± 4,5 71,8 ± 4,7 72,1 ± 5,1 
VA (%) 97,6 ± 1,7 96,9 ± 2,2 94,1 ± 3,8 93,6 ± 3,5 93,7 ± 3,6 94,8 ± 4,1 
VIN (%) 115,3 ± 2,1 114,5 ± 3,2 97,2 ± 3,5 97,4 ± 4,2 97,1 ± 3,5 96,9 ± 3,8 

 

Примітки: 

1. * – достовірна відмінність показників порівняно із групою здорових статистично доведена (р < 0,05). 

2. # – достовірна відмінність показників порівняно із початком спостереження статистично доведена (р < 0,05). 

1
1
3
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Хворі із тяжким контрольованим і не контрольованим контрольованим 

перебігом захворювання мали найтяжчі декомпенсаційні зміни. На початку 

спостереження у хворих були достовірно підвищені відносно групи здорових 

загальний бронхіальний опір Rtot, внутрішньогрудний газовий об’єм ITGV, 

були достовірно знижені об'єм вдоху IC, життєва ємність легень VC MAX, 

резервний об'єм видиху ЕRV, залишковий об’єм легень RV. Всі швидкісні 

спірометричні показники − FEV1, FVC, FEV1 / FEV6, MEF 75,, MEF 50, MEF 25, PEF 

були достовірно знижені відносно групи здорових, що характерно для ступеня 

тяжкості перебігу захворювання, без достовірних змін у вищевказаних 

показниках протягом усього періоду спостереження. 

При тяжкому не контрольованому перебігу БА на початку спостереження 

також у групі були достовірно підвищені відносно групи здорових: загальний 

бронхіальний опір Rtot, внутрішньогрудний газовий об’єм ITGV, були 

достовірно знижені об'єм вдоху IC, життєва ємність легень VC MAX, резервний 

об'єм видиху ЕRV, залишковий об’єм легень RV. Всі швидкісні спірометричні 

показники − FEV1, FVC, FEV1/FEV6, MEF 75,, MEF 50, MEF 25, PEF були 

достовірно знижені відносно групи здорових, що характерно для ступеня 

тяжкості перебігу захворювання. З сьомого року спостереження відбувалось 

достовірне погіршення (порівняно із початком спостереження) показників: 

знижувалась  життєва ємність легень VC MAX, падав внутрішньогрудний 

газовий об’єм ITGV, об'єм форсованого видиху за 1 сек FEV1, максимальна 

об'ємна швидкість видиху при 25, та 75 % життєвої ємності легень MEF 75, MEF 

25, пікова об'ємна швидкість видиху PEF. Починаючи з 10 року спостереження 

встановлено достовірне погіршення у всіх вищевказаних показниках та 

достовірне погіршення у альвеолярному об’ємі (VA) та трансфер-коефіцієнтові 

(КСО) (табл. 3.3 та 3.4). 

 

 



Таблиця 3.3 

 

Показники легеневих об’ємів, бронхіальної прохідності та газової дифузії у хворих на БА із тяжким 

контрольованим перебігом захворювання(M  m) 

Показники Здорові (n = 50) Хворі на БА із тяжким  контрольованим перебігом захворювання 

(n=95) 

візит І візит IV візит І візит ІІ візит ІІІ візит IV 

R tot, % 100,9  7,1 99,5  6,8 242,8 ± 7,5* 243,5  6,1* 240,7  3,2* 241,1  3,1* 
IC, % 101,2 ± 542 102,5 ± 6,3 60,4 ± 4,1* 62,8  2,1* 72,6  3,4* 73,4  3,2* 

VC MAX, % 100,9 ± 5,1 102,3 ± 4,8 64,5 ± 2,6* 63,4  2,3* 61,8  5,2* 62,3  5,1* 

ЕRV, % 100,1 ± 8,2 101,6 ± 7,1 72,8 ± 4,3* 72,1 ± 4,0* 72,3 ± 4,2* 72,8 ± 4,5* 

RV, % 90,4 ± 8,6 91,2 ± 5,6 146,3 ± 4,2* 143,1  8,1* 142,6  7,5* 143,2  7,2* 

ITGV, % 95,4 ± 7,2 96,3 ± 5,5 116,5 ± 4,2* 121,1  8,2* 123,2  6,5* 121,3  6,1* 

TLC, % 89,4 ± 8,1 88,6 ± 5,2 104,6 ± 5,1* 88,7  4,1* 93,2  4,3* 92,8  4,1* 
FEV1, %  99,8 ± 2,2 100,2 ± 3,2 48,2 ± 2,4* 46,2  2,5* 45,6  2,8* 46,2  2,3* 

FVC, % 107,1 ± 5,1 106,5 ± 5,5 76,2 ± 3,1* 72,4  3,0* 73,7  3,2* 72,8  3,1* 

FEV1 / FEV6, % 94,3 ± 2,5 96,1 ± 2,3 63,7 ± 2,2* 67,2 ± 2,3* 62,3 ± 2,7* 62,8 ± 2,5* 

MEF 75, % 72,3  2,2 73,1  2,1 62,3 ± 2,2* 61,8 ± 2,2* 57,2 ± 2,4* 56,3 ± 2,2* 

MEF 50, %  65,2  2,1 64,5  2,4 31,4 ± 2,3* 31,2  1,5* 32,6  2,5* 31,7  2,3* 

MEF 25, % 43,2  2,1 42,8  2,5 21,3 ± 1,6* 17,6  1,5* 20,8  2,1* 21,2  2,5* 
PEF, % 91,5 ± 2,5 93,1 ± 2,1 59,2 ± 1,9* 56,5  0,8* 58,7  1,1* 58,3  1,2* 

DLCO (%) 85,9 ± 2,1 89,3 ± 2,2 80,1 ± 2,5 78,3  2,3 77,3  3,2 79,3 ± 3,6 

KCO (%) 84,3 ± 2,2 85,2 ± 2,5 82,1 ± 5,2 81,2 ± 4,5 81,8 ± 4,7 80,3 ± 5,2 

VA (%) 97,6 ± 1,7 96,9 ± 2,2 94,1 ± 3,8 93,6 ± 3,5 93,7 ± 3,6 92,9 ± 4,2 

 

Примітка. * – достовірна відмінність показників порівняно із групою здорових статистично доведена (р < 0,05). 

Достовірна відмінність показників порівняно із початком спостереження статистично не виявлена. 

1
1
5

 



Таблиця 3.4 

 

Показники легеневих об’ємів, бронхіальної прохідності та газової дифузії у хворих на БА із тяжким не 

контрольованим перебігом захворювання(M  m) 

Показники Здорові (n = 50) Хворі на БА із тяжким  не контрольованим перебігом захворювання 

(n=43) 

візит І візит IV візит І візит ІІ візит ІІІ візит IV 

R tot, % 100,9  7,1 99,5  6,8 243,6 ± 7,3* 243,8  6,2* 251,6  7,2* 252,9  7,1*# 
IC, % 101,2 ± 542 102,5 ± 6,3 60,8 ± 4,2* 59,3  4,1* 60,6  4,4* 53,4  4,2*# 

VC MAX, % 100,9 ± 5,1 102,3 ± 4,8 65,5 ± 2,6* 63,2  2,3* 61,4  2,8*# 59,7  2,2*# 

ЕRV, % 100,1 ± 8,2 101,6 ± 7,1 74,7 ± 4,3* 73,9 ± 4,3* 69,3 ± 4,1* 66,8 ± 3,3*# 

RV, % 90,4 ± 8,6 91,2 ± 5,6 143,9 ± 4,2* 144,8  8,2* 145,3  8,6* 153,2  9,2*# 

ITGV, % 95,4 ± 7,2 96,3 ± 5,5 114,5 ± 4,2* 123,1  7,2* 128,2  7,5*# 131,5  7,1*# 

TLC, % 89,4 ± 8,1 88,6 ± 5,2 102,7 ± 5,1* 104,7  4,3* 105,8  4,8* 115,3  4,2*# 
FEV1, %  99,8 ± 2,2 100,2 ± 3,2 51,3 ± 2,4* 49,3  2,5* 45,3 2,2*# 43,1  2,2*# 

FVC, % 107,1 ± 5,1 106,5 ± 5,5 76,2 ± 3,1* 75,8  3,2* 72,6  2,9* 59,3  2,2*# 

FEV1 / FEV6, % 94,3 ± 2,5 96,1 ± 2,3 68,4 ± 2,2* 67,1 ± 2,8* 61,3 ± 2,7* 60,5 ± 2,3*# 

MEF 75, % 72,3  2,2 73,1  2,1 59,3 ± 2,2* 57,6 ± 2,5* 49,8 ± 2,3*# 46,3 ± 2,2*# 

MEF 50, %  65,2  2,1 64,5  2,4 45,4 ± 2,3* 41,2  1,8* 38,6  1,5* 38,1  1,3*# 

MEF 25, % 43,2  2,1 42,8  2,5 31,5 ± 1,6* 27,6  1,9* 19,8  1,8*# 11,2  1,5*# 
PEF, % 91,5 ± 2,5 93,1 ± 2,1 66,2 ± 1,9* 55,5  1,2* 53,7  1,2*# 52,3  1,3*# 

DLCO (%) 85,9 ± 2,1 89,3 ± 2,2 80,4 ± 2,5 81,5  2,8 79,8  2,2 72,9 ± 3,1* 

KCO (%) 84,3 ± 2,2 85,2 ± 2,5 83,2 ± 3,4 83,5 ± 3,5 81,6 ± 3,2 79,5 ± 3,3* 

VA (%) 97,6 ± 1,7 96,9 ± 2,2 93,9 ± 4,2 92,9 ± 3,9 91,7 ± 3,6 82,6 ± 3,0*# 

 

Примітки: 

1. * – достовірна відмінність показників порівняно із групою здорових статистично доведена (р < 0,05). 

2. # – достовірна відмінність показників порівняно із початком спостереження статистично доведена (р < 0,05). 

1
1
6
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Таким чином, роблячи висновок із усього вищевказаного, ступінь 

тяжкості бронхіальної астми впливає на вираженість декомпенсаційних змін 

функціонального стану системи дихання, а контрольованість перебігу на їхню 

нестабільність у часі. При легкому перебігу БА вентиляційна функція легень у 

хворих не порушена, що такою зберігається протягом десятирічного періоду 

спостереження. При перебігу астми середнього ступеня тяжкості вентиляційна 

функція легень залежить від контрольованості перебігу захворювання. 

Протягом десятирічного періоду спостереження при контрольованому перебігу 

БА середньорічне зниження FEV1  не перевищувало фізіологічної редукції і 

становило в середньому (0,035 ± 0,06) л, в той же час при не контрольованому 

перебігу середньорічне зниження FEV1  було (0,054 ± 0,04) л на рік, вже з на 

третьому році достовірно знижувалась максимальна об'ємна швидкість видиху 

при 25, 50 % життєвої ємності легень (MEF25 %, MEF50 %,), а на сьомому році − 

об'єм форсованого видиху за 1 сек (FEV1), максимальна об'ємна швидкість 

видиху при 75 % життєвої ємності легень (MEF75 %), пікова об'ємна швидкість 

видиху (PEF), а на десятому році − достовірне зростання загального 

бронхіального опору (R tot) та внутрішньогрудного газового об’єму (ITGV) та 

падіння загальної ємність легень TLC. При тяжкому контрольованому перебігу 

БА протягом десятирічного періоду спостереження достовірних змін у 

спірометричних показниках не спостерігалось, середньорічне зниження FEV1 

перевищувало фізіологічну редукцію і становило (0,061 ± 0,02) л, а при не 

контрольованому перебігу було достовірне падіння форсованої життєвої 

ємності легень (FVC), об'єму форсованого видиху за 1 сек (FEV1), 

середньорічне зниження FEV1  перевищувало фізіологічну редукцію і 

становило (0,075 ± 0,03) л, максимальна об'ємна швидкіст видиху при 25, 50,  

75 % життєвої ємності легень (MEF25 %, MEF50 %, MEF75 %), пікова об'ємна 

швидкість видиху (PEF) спостерігалось вже на сьомому році спостереження, 

достовірно зростав загальний бронхіальний опір (R tot), залишковий об’єм 

легень (RV), внутрішньогрудний газовий об’єм (ITGV), знижувалась загальна 
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ємність легень TLC та ємність вдиху (ІС), на десятому році спостереження 

достовірно падав альвеолярний об’єм (VA). 

 

3.2 Функціональний стан серево−судинної системи у хворих на 

бронхіальну астму в залежності від ступеня тяжкості  та контрольованості 

перебігу захворювання 

 

При проведенні аналізу отриманих результатів холтерівського 

моніторингу встановлено, що у хворих на БА легкого перебігу захворювання, 

немає достовірної різниці порівняно із групою здорових осіб у 

функціональному стані серця, і є стабільною у часі.  

У групі хворих із контрольованим перебігом БА середнього ступеня 

тяжкості протягом усього періоду спостереження спостерігалась достовірна 

різниця порівняно із групою здорових у показниках максимального та 

мінімального систолічного та діастолічного, пульсового та середнього АТ за 

добу, день та ніч. Також була достовірна різниця у значенні мінімального та 

максимального пульсового АТ за добу, день та ніч, відсотку коливання 

систолічного та діастолічного АТ вище норми за добу, день та ніч, відсотку 

коливання середнього АТ за добу, день та ніч, а також у показниках SDСАТ, 

SDДАТ, SDПАТ, SDАТсер., DIСАТ, DIДАТ, DIПАТ, DIАТсер. за добу, день та 

ніч, а також у відсотку елевації ST (0,20 мВ), відсотку депресії ST (–0,10 мВ), 

відсотку випадків QT ≥ 450 msec, відсотку випадків QT ≥ 490 msec, значенні 

середнього QTc та відсотку випадків шлуночкових ектопій, що сівдчить про те, 

що при перебігу бронхіальної астми середнього ступеня тяжкості, відбуваються 

компенсаторні зміни у функціональному стані серця, що підтверджується 

коливанням показників у межах «умовної норми», але при цьому є достовірна 

різниця із здоровими, і така тенденція зберігається протягом усього 

десятирічного періоду спостереження.  

При не контрольованому перебігу БА на початку спостереження також 

спостерігались достовірні зміни у показниках холтерівського моніторування, 
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проте протягом десятирічного періоду спостереження відбувались достовірні 

зміни в окремих параметрах із виходом їх за межу норми. На початку 

спостереження у групі із не контрольованою астмою середнього ступеня 

тяжкості максимальний дані оспроведеного холтерівського моніторування не 

відрізнялися від показників групи із контрольованим перебігом астми і мали 

достовірну різницю порівняно із групою здорових (табл. 3.5). 

 

Таблиця 3.5 

Показники добового моніторингу АТ та ЕКГ у хворих на БА із не 

контрольованим перебігом середнього ступеня тяжкості (М + m) 

Показники Здорові  Візит І Візит ІІ Візит ІV 

(n = 50) (n = 69) 

1 2 3 4 5 

Макс. сист. АТ за добу 

(мм рт. ст.) 128,3 ± 2,4 148,3 ±3,1♦ 152,1 ± 3,8♦ 168,1 ± 3,3♦# 

Мін. сист. АТ за добу  

(мм рт. ст.) 110,3 ± 2,1 127,3 ±2,2♦ 126,7 ± 2,5♦ 132,8 ± 2,1♦# 

Макс. сист. АТ за день 

(мм рт. ст.) 132,5 ± 4,4 172,9 ±3,5♦ 172,3 ± 3,2♦ 188,5 ± 4,1♦# 

Мін.  сист. АТ за день 

(мм рт. ст.) 112,9 ± 2,4 128,1 ±2,2♦ 124,4 ± 1,9♦ 125,4 ± 2,8♦ 

Макс. сист. АТ за ніч  

(мм рт. ст.) 112,6 ± 1,2 138,9 ±2,8♦ 139,1 ± 2,2♦ 141,5 ± 2,8♦ 

Мін. сист. АТ за ніч (мм 

рт. ст.) 75,9 ± 2,5 96,7 ± 3,9♦ 97,3 ± 2,9♦ 99,7 ± 2,7♦# 

Макс. діаст. АТ за добу 

(мм рт. ст.) 78,3 ± 2,3 86,8 ± 2,5♦ 88,3 ± 2,4♦ 88,7 ± 2,4♦ 

Мін. даст. АТ за добу  

(мм рт. ст.) 61,5 ± 1,2 72,2 ± 2,5♦ 74,1 ± 2,2♦ 74,9 ± 1,9♦ 

Макс. діаст. АТ за день 

(мм рт. ст.) 78,6 ± 2,3 92,8 ± 3,1♦ 94,9 ± 2,2♦ 95,1 ± 2,3♦ 
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Продовження таблиці 3.5 

 

1 2 3 4 5 

Мін. діаст. АТ за день 

(мм рт. ст.) 
68,3 ± 2,4 79,4 ± 1,9♦ 79,5 ± 1,4♦ 80,3 ± 1,8♦ 

Макс. діаст. АТ за ніч 

(мм рт. ст.) 
62,3 ± 3,8 72,8 ± 2,1♦ 74,8 ± 2,5♦ 74,7 ± 2,2♦ 

Мін. діаст. АТ за ніч (мм 

рт. ст.) 
60,3 ± 1,2 68,4 ± 2,5♦ 69,3 ± 1,7♦ 67,8 ± 1,8♦ 

Макс.  середній АТ за 

добу (мм рт. ст.) 
121,6 ± 2,1 155,3 ± 4,5

♦
 152,4 ± 3,2♦ 163,9 ± 4,1♦# 

Мін. середній АТ за добу 

(мм рт. ст.) 
72,3 ± 2,3 89,9 ±2,2

♦
 89,3 ± 2,5♦ 91,3 ± 2,5♦ 

Макс. середній АТ за 

день (мм. рт. ст.) 
120,3 ± 2,4 142,3 ± 2,8♦ 147,3 ± 2,8♦ 168,3 ± 3,4♦# 

Мін. середній АТ за день 

(мм. рт. ст.) 
70,3 ± 1,6 88,7 ± 2,8♦ 86,7 ± 2,7♦ 89,3 ± 2,2♦ 

Макс.  середній АТ за ніч 

(мм. рт. ст.) 
81,2 ± 1,5 92,8 ± 3,1♦ 98,5 ± 2,4♦ 99,3 ± 2,8♦ 

Відсоток коливання 

систолічного АТ вище 

норми в за добу в сер. 

(%) 

12,3 ± 1,2 43,1 ± 1,9♦ 44,9 ± 1,7♦ 46,1 ± 2,1#♦ 

Відсоток колив. сист. АТ 

вище норми за день в 

середньому (%) 
11,3 ± 1,3 35,9 ± 2,1♦ 38,3 ± 1,9♦ 39,1 ± 1,6♦ 

Відсоток колив. сист. АТ 

вище норми за ніч в 

середньому, % 
10,6 ± 1,1 38,2 ± 1,7

♦
 35,2 ± 1,9

♦
 41,9 ± 1,7

♦# 

Відс. колив. діаст. АТ 

вище норми в за добу 

середньому % 
9,3 ± 1,2 33,2 ± 2,5

♦
 35,2 ± 2,1

♦
 39,2 ± 2,2

♦
 

Відсоток колив. діаст. АТ 

вище норми за день в 

середньому, (%) 
7,3 ± 1,3 19,9 ± 2,2♦ 17,8 ± 2,2♦ 23,4 ± 2,5♦ 

Відсоток колив. діаст. АТ 

вище норми за ніч в 

середньому (%) 
11,3 ± 1,1 25,5 ± 2,6♦ 28,3 ± 2,6♦ 33,4 ± 2,5♦# 

Відсоток колив. 

середнього АТ  вище 

норми за добу в 

середньому (%) 

9,3 ± 1,2 21,5 ± 2,3
♦
 24,1 ± 2,2

♦
 25,9 ± 2,2

♦
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Продовження таблиці 3.5 

 

1 2 3 4 5 

Відсоток колив серед. АТ  

вище норми день (%) 
10,2 ± 1,5 25,8 ± 2,5♦ 28,4 ± 2,6♦ 31,3 ± 2,5♦ 

Відсоток колив серед. АТ 

вище норми ніч (%) 
8,3 ± 0,8 19,1 ± 2,9♦ 23,8 ± 2,8♦ 25,4 ± 2,9♦ 

результат за добу: 

SD, САТ (%) 8,2 ± 0,6 16,3 ± 1,2
♦
 15,6 ± 1,8

♦
 14,2 ± 1,8

♦
 

SD, ДАТ (%) 6,1 ± 1,2 11,8 ± 1,5
♦
 12,6 ± 1,4

♦
 15,6 ± 1,5

♦
 

SD, середній АТ (%) 8,4 ± 0,4 12,7 ± 1,2
♦
 13,5 ± 1,3

♦
 14,4 ± 1,4

♦
 

результат за день 

SD, САТ (%) 7,2 ± 1,2 10,8 ± 1,3♦ 12,1 ± 1,9♦ 13,9 ± 1,9♦ 

 SD, ДАТ (%) 4,1 ± 1,1 11,3 ± 1,6♦ 12,3 ± 1,8♦ 13,2 ± 1,9♦ 

SD, середній АТ (%) 6,5 ± 0,8 9,8 ± 1,2♦ 11,4 ± 1,6♦ 11,8 ± 1,9♦ 

результат за ніч 

SD, середній АТ (%) 5,7 ± 0,8 8,7 ± 2,1♦ 10,4 ± 2,7♦ 10,8 ± 2,8♦ 

Відсоток депресії ST  

(–0,10 мВ) (%) 
2,7 ± 0,2 24,5 ± 0,4

♦
 24,6 ± 0,2

♦
 25,8 ± 0,4

♦
 

Відсоток випадків 

шлуночкових ектопій (%) 
0,3 ± 0,1 22,1 ± 0,2

♦
 23,2 ± 0,5

♦
 24,1 ± 0,2

♦# 

Відсоток випадків 

суправентрикулярних 

ектопій (%) 

1,4 ± 0,1 23,9 ± 0,2
♦
 24,5 ± 0,1

♦
 25,2 ± 0,6

♦# 

 

Примітки: 

1. ♦ − різницю показника із групою здорових статистично  

доведено (р < 0,05). 

2. # − різницю показника із початком спостереження статистично 

доведено (р < 0,05). 

 

При оцінюванні серцевого ритму у групі встановлено достовірне 

підвищення показників загальних скорочень: мінімальної та максимальної ЧСС 

за добу, мінімальної ЧСС за ніч, а також збільшення шлуночкових 
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екстрасистол, серед них парних скорочень за добу та ніч із наявністю бігемінії 

(особливо у нічний час), що свідчить про порушення серцевого ритму не лише 

у денний час, але і вночі (табл. 3.6). Достовірної динаміки в оцінюваних 

показниках протягом періоду спостереження не виявлено. 

 

Таблиця 3.6 

Результати добового моніторингу ЕКГ у хворих на БА із не 

контрольованим перебігом середнього ступеня тяжкості (M  m) 

 

Примітки: 

1. ♦ − різницю показника із групою здорових статистично  

доведено (р < 0,05). 

2. # − різницю показника із початком спостереження статистично 

доведено (р < 0,05). 

Показники Здорові  Візит І Візит ІІІ Візит ІV 

1 2 3 4 5 

Мін.  ЧСС за добу 72,3 ± 3,3 58,8 ± 3,2♦ 60,4 ± 3,3♦ 57,9 ± 3,1 

Середня ЧСС за добу 73,5 ± 2,9 72,8 ± 2,5 72,9 ± 1,8 71,7 ± 1,8 

Макс. ЧСС за добу 89,1 ± 3,3 95,1 ± 3,2 102,4 ± 2,7♦ 105,6±3,1♦# 

Макс. ЧСС за день 99,1 ± 3,3 102,4 ± 3,5 103,8 ± 3,5 114,7 ±2,6# 

Мінімальна ЧСС за ніч 68,9 ± 3,4 61,9 ± 3,2 77,6 ± 2,2♦ 78,4 ± 1,8♦# 

Середня ЧСС за ніч 63,7 ± 2,8 63,8 ± 2,1 73,1 ± 2,3 74,2 ± 2,6♦# 

шлуночкові результати 

Скорочення, абс. рез 72,5 ± 96,5 92,9 ± 5,1♦ 167,4 ± 7,5♦ 173,5±6,5♦# 

Скорочення, % нічних 18,7 ± 4,3 22,8 ± 3,7 24,6 ± 6,1♦ 32,4 ± 2,3♦# 

Шлун. екстрасистоли, 

абс рез 
12,8 ± 0,6 89,3 ± 8,6♦ 101,6 ± 8,1♦ 104,2±8,6♦# 

Шлун. екстрасистоли, 

% нічних 
10,1 ± 2,3 31,4 ± 3,7♦ 45,5 ± 4,5♦# 43,1 ± 2,3♦# 

Парні, абс. рез 2,5 ± 0,2 3,1 ± 0,9 6,3 ± 2,2♦# 7,5 ± 1,8♦# 

Парні, % нічних 3,1 ± 0,8 18,2 ± 2,3♦ 19,1 ± 3,2♦ 16,5 ± 1,8 

Пробіжки, абс. рез 0,2 ± 0,1 7,6 ± 0,2 8,1 ± 0,1 8,2 ± 0,1 

Пробіжки, % нічних 0,0 ± 0,0 5,5 ± 2,2♦ 5,3 ± 2,1♦ 5,4 ± 0,2♦ 

Бігемінія, абс. рез 0,5 ± 0,0 15,9 ± 1,0♦ 15,2 ± 0,1♦ 17,5 ± 0,0♦ 

Бігемінія, % нічних 1,3 ± 0,1 18,4 ± 3,2♦ 18,5 ± 2,1♦ 18,3 ± 0,1♦ 
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При не контрольованому перебігу БА середнього ступеня тяжкості за 

рахунок хронічного бронхоспазму, частих загострень, постійного не 

контрольованого прийому інгаляційних та системних глюкокортикостероїдів та 

бета-агоністів короткої дії (через постійну в них потребу через астма-

симптоми) у хворих визначались незворотні декомпенсаторні зміни 

функціонального стану серцево-судинної системи достовірно прогресуючи із 

часом: достовірно підвищувався відсоток випадків коливання вище норми 

систолічного, діастолічного та середнього АТ за добу, день та ніч, а також у 

достовірні погіршення показників SDСАТ, SDДАТ, SDПАТ, SDАТсер., а також 

у відсотку елевації ST (0,20 мВ), відсотку депресії ST (–0,10 мВ), випадків  

QT ≥ 450 msec, відсотку випадків QT ≥ 490 msec, значенні середнього QTc та 

відсотку випадків шлуночкових ектопій. Різницю показників із початком 

спостереження статистично не встановлено. 

При оцінюванні серцевого ритму у групі через 10 років спостереження 

достовірних змін у порівнянні із початком спостереження не було. Зберігались 

збільшеними показники мінімального, середнього  та максимального ЧСС за 

день, ніч, добу, шлуночкові результати показували досить значну кількість 

шлуночкових екстрасистол у групі із переважанням бігемінії (із них парні 

бігемінії), а також спостерігалась тахікардія (навіть і вночі). При не 

контрольованому тяжкому перебігу бронхіальної астми декомпенсація серцево-

судинної системи була вираженішою, не зворотня та прогресуюча у часі. 

Вираженість декомпенсаторних змін обумовлюється тяжкістю основного 

захворювання, а їхня динаміка у часі – ступенем контрольованості. Більш 

детальна інформація представлена в таблиці 3.7.   
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Таблиця 3.7 

Показники добового моніторингу АТ та ЕКГ у хворих на БА із 

тяжким не контрольованим перебігом (М + m) 

Показники Здорові  Візит І Візит ІІ Візит ІV 

(n = 50) (n = 43) 

1 2 3 4 5 

Макс. CАТ за добу, мм рт. 

ст. 
128,3 ± 2,4 163,7 ± 6,2♦ 178,2 ±7,8#♦ 202,3 ± 9,9♦# 

Мін. CАТ за добу, мм рт 

.ст. 
110,3 ± 2,1 115,1 ± 5,2 129,2 ±6,8#♦ 149,3 ± 6,7♦# 

Макс. CАТ за день, мм рт. 

ст. 
132,5 ± 4,4 155,4 ± 6,1♦ 178,3 ±7,8♦# 191,3 ± 9,5♦# 

Мін. CАТ за день, мм рт. ст. 112,9 ± 2,4 121,8 ± 5,2 128,9 ± 6,9 138,1 ± 7,1♦# 

Макс. CАТ за ніч, мм рт. ст. 112,6 ± 1,2 141,6 ± 5,2♦ 148,6 ± 5,4♦ 177,3 ± 7,4♦# 

Мін. CАТ за ніч, мм рт. ст. 75,9 ± 2,5 94,5 ± 5,1♦ 114,2 ±7,1♦# 129,3 ± 7,5♦# 

Макс. ДАТ за добу, мм рт. 

ст. 
78,3 ± 2,3 111,5 ± 4,7♦ 128,1 ±7,4♦# 131,7 ± 6,4♦# 

Мін.  ДАТ за добу, мм рт. 
ст. 

61,5 ± 1,2 78,4 ± 2,7 76,3 ± 2,5♦ 73,8 ± 3,1♦ 

Макс. ДАТ за день, мм рт. 
ст. 

78,6 ± 2,3 100,8 ± 5,3♦ 109,4 ± 4,3♦ 107,3 ± 4,2♦ 

Мін. ДАТ за день, мм рт. 
ст. 

68,3 ± 2,4 72,8 ± 3,3 74,2 ± 2,3 80,1 ± 3,1♦ 

Макс. ДАТ за ніч, мм рт. ст. 62,3 ± 3,8 98,3 ± 4,2♦ 100,3 ± 3,2♦ 99,6 ± 3,0♦ 

Мін. ДАТ за ніч, мм рт. ст. 60,3 ± 1,2 68,3 ± 3,2 69,2 ± 3,2 69,1 ± 3,0 

Макс. середній АТ за добу, 
мм рт. ст. 121,6 ± 2,1 167,1 ± 2,5♦ 168,2 ± 3,2♦ 171,4 ± 3,8♦ 

Мін. середній АТ за добу,  
мм рт. ст. 72,3 ± 2,3 128,3 ± 1,9♦ 131,4 ± 2,2♦ 142,4 ± 2,5♦# 

Макс. середній АТ за день, 
мм рт. ст. 120,3 ± 2,4 162,4 ± 2,5♦ 168,6 ± 3,2♦ 175,2 ±382♦# 

Мін. середній АТ за день,  
мм рт. ст. 70,3 ± 1,6 96,4 ± 5,1♦ 102,4 ± 5,1♦ 109,8 ± 5,2♦# 

 Мін. середній АТ за ніч,  
мм рт. ст. 68,8 ± 1,5 92,8 ± 4,1♦ 98,3 ± 6,1♦ 96,3 ± 7,8♦ 

Відсоток колив. сист. АТ 

вище норми за день в 

середньому (%) 

11,3 ± 1,3 39,4 ± 2,2♦ 43,2 ± 2,2♦ 44,3 ± 2,6♦ 

Відсоток колив. сист. АТ 

вище норми за ніч в 

середньому, % 

10,6 ± 1,1 48,3 ± 2,3
♦
 49,3 ± 2,1

♦
 52,9 ± 2,9

♦# 

%  колив. діаст. АТ вище 

норми в за добу сер..  % 9,3 ± 1,2 42,7 ± 2,4
♦
 52,3 ± 2,6

♦
 59,8 ± 2,8

♦
 

%  колив. діаст. АТ вище 

норми за день в сер., (%) 7,3 ± 1,3 31,2 ± 2,6♦ 37,1 ± 2,8♦ 40,8 ± 2,1♦ 
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Продовження таблиці 3.7 

 

1 2 3 4 5 

%  колив. діаст. АТ вище 

норми за ніч в сер. (%) 
11,3 ± 1,1 27,1 ± 2,5♦ 31,2 ± 2,4♦ 35,3 ± 2,6♦# 

Відсоток колив. середнього 

АТ  вище норми за добу в 

середньому (%) 

9,3 ± 1,2 23,5 ± 2,1
♦
 25,4 ± 2,5

♦
 28,7 ± 3,1

♦
 

Відсоток колив серед. АТ  

вище норми день (%) 
10,2 ± 1,5 23,8 ± 2,6♦ 32,6 ± 2,2♦ 38,1 ± 2,8♦# 

Відсоток колив серед. АТ 

вище норми ніч (%) 
8,3 ± 0,8 21,9 ± 2,8♦ 24,6 ± 2,9♦ 31,8 ± 2,9♦# 

результат за добу 

SD, САТ (%) 8,2 ± 0,6 52,4 ± 6,2♦ 53,2 ± 7,0♦ 53,9 ± 7,0♦ 

SD, ДАТ (%) 6,1 ± 1,2 28,1 ± 5,2♦ 36,2 ± 6,1♦# 39,1 ± 6,7♦ 

SD, середній АТ (%) 8,4 ± 0,4 36,2 ± 5,3♦ 43,8 ± 6,8♦# 45,9 ± 5,7♦# 

результат за день 

SD, САТ (%) 7,2 ± 1,2 46,0 ± 7,1♦ 46,5 ± 6,9♦ 48,1 ± 6,9♦ 

SD, ДАТ (%) 4,1 ± 1,1 31,3 ± 5,5♦ 32,6 ± 6,8♦ 41,4 ± 6,4♦# 

 SD, середній АТ (%) 6,5 ± 0,8 36,8 ± 6,2♦ 48,3 ± 7,2♦# 62,9 ± 7,7♦# 

результат за ніч 

SD, САТ (%) 7,5 ± 1,3 74,9 ± 5,3♦ 76,9 ± 7,6♦ 78,4 ± 7,3♦ 

SD, ДАТ (%) 8,2 ± 0,4 32,6 ± 6,8♦ 41,2 ± 4,2♦# 49,0 ± 6,5♦# 

SD, середній АТ (%) 5,7 ± 0,8 48,6 ± 6,5♦ 52,3 ± 6,5♦ 58,3 ± 7,4♦# 

Відсоток елевації ST  

(0,20 мВ) (%) 
2,0 ± 0,1 12,8 ± 2,4

♦
 15,4 ± 2,5

♦
 19,3 ± 2,5

♦
 

Відсоток депресії ST  

(–0,10 мВ) (%) 
2,7 ± 0,2 16,9 ± 2,2

♦
 21,5 ± 2,6

♦# 29,7 ± 2,5
♦# 

Відсоток випадків 

шлуночкових ектопій (%) 
0,3 ± 0,1 23,5 ± 2,3

♦
 24,8 ± 2,1

♦
 25,6 ± 2,5

♦# 

Відсоток випадків 

суправентрикулярних 

ектопій (%) 

1,4 ± 0,1 24,3 ± 0,3
♦
 26,5 ± 0,2

♦
 32,4 ± 1,8

♦# 

Примітки: 

1. ♦ − різницю показника із групою здорових статистично  

доведено (р < 0,05). 

2. # − різницю показника із початком спостереження статистично 

доведено (р < 0,05). 
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При оцінюванні серцевого ритму у групі із тяжким не контрольованим 

перебігом були достовірно збільшені показники мінімального, середнього та 

максимального ЧСС за день, ніч, добу, шлуночкові результати показували 

значну кількість шлуночкових екстрасистол у групі із переважанням бігемінії 

(із них парні бігемінії), а також спостерігалась тахікардія (в тому числі і нічна) 

(табл. 3.8). На десятому році спостереження достовірно погіршувались 

показники мінімального, середнього та максимального ЧСС за день, ніч, добу, 

шлуночкові результати показували велику кількість шлуночкових екстрасистол 

із переважанням бігемінії (із них парні бігемінії) та тахікардією (навіть і вночі). 

 

Таблиця 3.8 

Результати добового моніторингу ЕКГ у хворих на БА із тяжким не 

контрольованим перебігом (M  m) 

Показники Здорові  Візит І Візит ІІІ Візит ІV 

1 2 3 4 5 

Мін. ЧСС за добу 72,3 ± 3,3 76,8 ± 3,2♦ 79,3 ± 3,5♦ 87,9 ± 3,1♦# 

Середня ЧСС за добу 73,5 ± 2,9 78,3 ± 2,5 82,5 ± 2,5♦ 89,4 ± 2,7♦# 

Макс.ЧСС за добу 89,1 ± 3,3 98,2 ± 3,5♦ 99,8 ± 2,8♦ 120,5 ±3,6♦# 

Мін. ЧСС за день 65,2 ± 3,4 68,3 ± 3,2 75,7 ± 2,5♦ 85,8 ± 2,9♦# 

Середня ЧСС за день 77,7 ± 3,0 75,3 ± 2,4 82,4 ± 2,8 96,1 ± 2,8♦# 

Макс. ЧСС за день 99,1 ± 3,3 111,3 ± 3,0♦ 122,7 ±3,5♦ 138,5 ±2,3♦# 

Мін. ЧСС за ніч 68,9 ± 3,4 65,4 ± 2,1 67,5 ± 2,2♦ 88,4 ± 1,8♦# 

Середня ЧСС за ніч 63,7 ± 2,8 68,4 ± 2,3 72,3 ± 2,4 75,3 ± 2,2♦# 

Макс. ЧСС за ніч 73,5 ± 2,7 76,7 ± 2,3 78,9± 2,4 86,8 ± 3,5♦# 

шлуночкові результати 

Скор., абс. результат 72,5 ± 96,5 148,4 ± 5,1♦ 173,2 ±6,5♦ 183,5 ±7,1♦# 

Скорочення, % нічних 18,7 ± 4,3 27,9 ± 3,2 32,4 ± 3,2♦ 31,4 ± 2,8♦# 

Шлун. екстрасистоли, 

абс результат 
12,8 ± 0,6 83,1 ± 8,2♦ 98,7 ± 8,2♦ 128,2 ±8,5♦# 

Шлуночкові 

екстрасистоли, % нічних 
10,1 ± 2,3 32,5 ± 3,6♦ 42,3 ± 4,5♦ 43,2 ± 2,1♦# 

Парні, абс. результат 2,5 ± 0,2 3,8 ± 0,9 4,3 ± 2,2♦ 4,5 ± 1,8♦ 

Парні, % нічних 3,1 ± 0,8 20,7 ± 2,5♦ 29,0 ± 3,2♦ 26,5 ± 2,9♦ 
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Продовження таблиці 3.8 

 

 

Примітки: 

1. ♦ − різницю показника із групою здорових статистично  

доведено (р < 0,05). 

2. # − різницю показника із початком спостереження статистично 

доведено (р < 0,05). 

 

Установлено: при не контрольованому перебігу бронхіальної астми у 

функціональному стані серцево-судинної системи присутні патологічні 

декомпенсаційні зміни, які прогресували із часом і проявлялися підвищеним 

відсотком випадків коливання вище норми систолічного, діастолічного та 

середнього АТ за добу, день та ніч, а також достовірним збільшенням частоти 

елевації ST (0,20 мВ), депресії ST (–0,10 мВ) та відсотку випадків шлуночкових 

та передсердних ектопій, в тому числі нічних і бігеміній. Ступінь тяжкості 

перебігу захворювання впливав лише на виразність вищевказаних проявів. 

 

3.3 Фізична активність та працездатність хворих на бронхіальну астму  в 

залежності від ступеня тяжкості та контрольованості перебігу захворювання 

 

На візиті І у всіх хворих групи із легким перебігом хвороби при 

виконанні максимального фізичного навантаження, виконання максимальної 

1 2 3 4 5 

Пробіжки, абс. результат 0,2 ± 0,1 17,6 ± 0,2♦ 18,3 ± 0,1♦ 18,2 ± 0,8♦ 

Пробіжки, % нічних 0,0 ± 0,0 15,7 ± 2,3♦ 15,8 ± 2,5♦ 15,5 ± 1,2♦ 

Бігемінія, абс. результат 0,5 ± 0,0 16,7 ± 1,3♦ 15,9 ± 1,1♦ 17,1 ± 0,8♦ 

Бігемінія, % нічних 1,3 ± 0,1 10,4 ± 3,1♦ 8,1 ± 2,1♦ 10,2 ± 0,1♦ 

Тахікардія, абс. рез. 0,0 ± 0,0 23,0 ± 1,1♦ 24,2 ± 0,7♦ 25,1 ± 0,8♦ 

Тахікардія, % нічних 0,0 ± 0,0 22,0 ± 0,8♦ 23,8 ± 0,9♦ 27,7 ± 0,9♦ 
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роботи відбувалось за рахунок адекватної роботи з боку серцево-судинної 

системи та простежувалось не суттєве обмеження функціональної активності з 

боку легеневої системи.  

При максимальному фізичному навантаженні у хворих на контрольовану 

бронхіальну астму середнього ступеня тяжкості відбувається не ефективне 

функціонування як легеневої, так і серцево – судинної систем. А саме: зростає 

хвилинний об’єм дихання за рахунок частоти а не глибини дихання, робота 

серцево-судинної системи не продуктивна (надмірно зростає систолічний 

артеріальний тиск та частота серцевих скорочень, внаслідок чого серце швидко 

виснажується, падає ефективність її роботи, а отже воно не в змозі забезпечити 

адекватний потребам хвилинний об’єм крові для покривання енергозатрат у 

м’язах, виведення надлишку молочної кислоти та підтримки гомеостазу 

організму). Проте, всі вищевказані зміни є стабільними у часі без достовірного 

погіршення протягом десятирічного періоду спостереження. Отже, підводячи 

підсумок із проведеного дослідження, зниження толерантності до фізичного 

навантаження у хворих БА середнього ступеня тяжкості, пов'язано із 

порушенням економічності м'язової діяльності, розвитку гіпервентиляції у 

відповідь на навантаження, зниженням ефективності роботи з боку серцево − 

судинної системи, і як наслідок − дисфункції у роботі кардіореспіраторної 

системи.  

У хворих групи із не контрольованим перебігом БА середнього ступеня 

тяжкості, при первинному тестуванні лише 42,9 % досягнули максимального 

фізичного навантаження і повністю пройшли тест, решта 57,1 % хворих не 

досягнули анаеробного порогу. Тестування припинялось на вимогу пацієнтів 

через скарги на серцебиття, кашель та задуху (див. табл 3.9). 
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Таблиця 3.9  

Показники кардіореспіраторного навантажувального тесту у хворих 

на БА із не контрольованим перебігом середнього ступеня тяжкості 

захворювання, (M  m) 

Показники Здорові Візит І Візит ІІІ Візит IV 

n = 50 (n = 69) 

1 2 3 4 5 

Тривалість 3−ї 

фази тесту (хв)  
13,5 ± 1,9 7,2 ± 1,9

#
 6,4 ± 1,3# 4,2 ± 1,3#* 

V´O2/kg 

(мл/хв/кг) 
34,3 ± 2,5 21,1 ± 1,9# 18,4 ± 1,6# 10,4 ± 1,2#* 

V’O2/kg (%) 89,2 ± 5,1 71,4 ± 3,7
#
 72,3 ± 4,0

#
 66,7 ± 3,1

#
 

V'O2 (%) 102,8 ± 5,6 82,4 ± 3,2
#
 81,6 ± 3,1

#
 76,3 ± 2,7

#
 

V'O2p (%) 98,5 ± 8,2 79,4 ± 4,5
#
 77,2 ± 4,2

#
 71,5 ± 4,8

#
 

V'O2max (%) 99,3 ± 10,3 84,3 ± 5,4
#
 83,2 ± 5,1

#
 72,2 ± 5,4#* 

 RER (в. о.) 0,95 ± 0,1 0,93 ± 0,1 1,10 ± 0,1
#
 1,12 ± 0,1

#* 

BR (%) 88,1 ± 6,2 71,3 ± 2,8# 67,5 ± 2,3# 62,3 ± 2,1#* 

VDе/VT (%) 11,1 ± 2,5 8,2 ± 1,8
#
 7,5 ± 1,9

#
 7,1 ± 1,8

#
 

VDс/VT (%) 19,3 ± 1,8 15,2 ± 1,9
#
 14,8 ± 1,7 13,9 ± 1,9

#
 

V'E (л/хв) 77,1 ± 1,5 53,6 ± 3,1
#
 52,2 ± 2,4

#
 50,8 ± 2,1

#
 

V'E (%) 88,3 ± 2,1 54,8 ± 2,7
#
 53,6 ± 1,6

#
 50,3 ± 2,3

#* 

V'E/VCO2  (%) 23,6 ± 2,2 22,5 ± 2,2 23,2 ± 2,8 21,3 ± 2,2 

V'E/VO2 (%) 23,9 ± 1,4 21,2 ± 2,1 20,7 ± 2,9 19,9 ± 2,1 

AT (%) 49,5 ± 4,3 43,2 ± 3,2 42,0 ± 2,8 39,1 ± 1,4
#* 

SVc (мл) 58,4 ± 5,5 53,1 ± 1,5 48,8 ± 1,6 43,8 ± 1,9
#* 

FECO2 (%) 4,1 ± 1,6 3,2 ± 1,2 2,8 ± 1,2
#
 2,7 ± 1,2

#
 

FEТCO2 (%) 5,2 ± 1,2 4,4 ± 1,6 3,5 ± 1,6
#
 3,1 ± 1,4

#
 

FETO2  (%) 16,2 ± 4,4 13,7 ± 2,1 13,2 ± 2,2 12,2 ± 2,6
#
 

FEO2 (%) 15,2 ± 5,3 13,2 ± 2,3 12,3 ± 1,9 11,5± 2,1 
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Продовження таблиці 3.9 

1 2 3 4 5 
FEСO2 (%) 2,6 ± 0,9 1,8 ± 0,2 1,6 ± 0,2 1,6 ± 0,3 

PETCO2 (кПа) 5,9 ± 1,1 4,1 ± 1,6 4,2 ± 1,5 3,0 ± 1,6 

PETO2 (кПа) 14,8 ± 3,2 12,7 ± 1,5 12,6 ± 2,2 10,3 ± 2,4 

АП (в. о.) 0,6 ± 0,2 1,8 ± 0,5 1,7 ± 0,1 1,8 ± 0,2 

W (%) 103,4 ±3,1 83,5 ± 2,5
#
 82,3 ± 2,2

#
 72,4 ± 2,1

#* 

W (Вт/кг) 2,8 ± 1,1 0,9 ± 0,3
#
 0,9 ± 0,1

#
 0,5 ± 0,1

#
 

W (BT) 116,0 ± 6,1 95,3 ± 5,1
#
 93,8 ± 3,2

#
 87,6 ± 2,5

#*
 

dO2/dW 

(мл/хв/Вт) 

11,5 ± 1,2 6,3 ± 1,2
#
 5,8 ± 1,3

#
 4,3 ± 1,1

#*
 

dHR/dO2 

(уд/хв/мл) 

78,6 ± 4,5 72,2 ± 3,2 68,6 ± 3,2 61,8 ± 2,3
#* 

HR/Vkg 

(л/мл/кг) 

8,9 ± 1,5 6,8 ± 2,5
#
 5,4 ± 1,9

#
 5,0 ± 1,7

#
 

HR/VО2 

(уд/мл/кг) 

2,7 ± 1,6 2,3 ± 0,8
#
 2,3 ± 0,8

#
 1,9 ± 0,5

#
 

HR (л/хв) 112,5 ±8,6 98,2 ± 3,6
#
 96,5 ± 2,2

#
 82,2 ± 2,1

#* 

HR (%) 94,5 ± 8,9 85,7 ± 2,2 81,2 ± 2,3
#
 73,9 ± 2,5

#* 

VO2/HR (мл) 10,8 ± 2,5 8,5 ± 1,2 7,5 ± 1,2# 6,5 ± 0,9
#* 

VO2/HR (%) 89,5 ± 3,1 87,4 ± 2,8 82,1 ± 1,1 72,5 ± 3,2
#* 

SpO2 (%) 98,9 ± 2,2 95,3 ± 7,6 92,8 ± 3,5 88,4 ± 3,2
#
 

САТ  (мм рт. ст.) 155,3 ± 6,2 167,3 ± 7,2
#
 152,7 ± 6,2

#
 147,2 ± 5,8

#* 

ДАТ  (мм рт. ст.) 80,3 ± 5,6 77,2 ± 2,5
#
 75,5 ± 2,6

#
 72,4 ± 2,3

#
 

EqCO2  (%) 24,3 ± 2,3 22,3 ± 2,1 21,9 ± 1,8 18,4 ± 1,7
#
 

EqO2 (%) 25,2 ± 1,2 23,2 ± 1,7 22,8 ± 1,8 19,3 ± 1,5
#
 

MET (ккал/кг) 7,6 ± 1,5 4,8 ± 1,6
#
 4,5 ± 1,5

#
 3,7 ± 1,2

#
 

RW (relative 

workload) 

(Wt/kg) 

1,2 ± 0,1 0,8 ± 0,1# 0,6 ± 0,2
#
 0,2 ± 0,1

#* 

PМА (рatient 

maхimally 

achieved) (%) 

89,3 ± 6,2 77,3 ± 5,2
#
 76,1 ± 5,5

#
 66,5 ± 4,8

#* 

Задишка за 

шкалою Борга 

перед тестом 

0 ± 0,0 0 ± 0,0 0 ± 0,0 0 ± 0,0 
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Продовження таблиці 3.9 

1 2 3 4 5 

Задишка за 

шкалою Борга 

після тесту 

0-1 3,2 ± 0,4
#
 4,5 ± 0,2

#
 5,5 ± 0,2

#* 

V’O2/kg (%) 

показники на рівні АП 

n = 48 n = 33 

43,1± 3,1 48,8± 2,2 45,1± 2,3 43,3± 2,5
#* 

 

Примітки: 

1.  # – різниця показника у порівнянні із показником групи здорових осіб 

вірогідна (p < 0,05). 

2. * − різниця показника у порівнянні із показником візиту І вірогідна 

(p < 0,05). 

 

Отже, при максимальному фізичному навантаженні у хворих на не 

контрольовану бронхіальну астму середнього ступеня тяжкості відбувається не 

ефективне функціонування як легеневої, так і серцево – судинної систем. А 

саме: при фізичному навантаженні у даної категорії хворих зростає хвилинний 

об’єм дихання за рахунок частоти а не глибини дихання, серцево-судинна 

система у відповідь на наростаюче навантаження не продуктивно функціонує. 

Всі вищевказані зміни є не стабільними у часі, із достовірним погіршенням 

протягом десятирічного періоду спостереження.  

100 % хворих із тяжким частково контрольованим перебігом БА не 

виконали повністю тестування, така сама картина відбувалась і через сім і 

через десять років спостереження. Анаеробного порогу не досягнув жоден із 

обстежуваних. Основними причинами переривання виконання тестування були 

болі в мязах та серцебиття і задишка. За результатами проведеного тестування 

у групі на початку спостереження визначено достовірне погіршення 

ергоспірометричних параметрів, як в спірометричних показниках, так і в 

характеристиках роботи серцево-судинної системи, проте такі зміни були 
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стабільними, без достовірного погіршення протягом десятирічного періоду 

спостереження (табл. 3.10). 

 

Таблиця 3.10 

Динаміка показників кардіореспіраторного навантажувального тесту 

у хворих на БА із тяжким контрольованим перебігом захворювання,  

(M  m) 

Показники Здорові Візит І Візит ІІІ Візит IV 

n = 50 (n = 92) 
1 2 3 4 5 

Тривалість 3−ї 

фази тесту (хв)  
13,5 ± 1,9 5,1 ± 1,5# 4,9 ± 1,2# 4,8 ± 1,5# 

V´O2/kg 

(мл/хв/кг) 
34,3 ± 2,5 12,8 ± 1,8# 10,7 ± 1,2# 10,3 ± 0,9# 

V’O2/kg (%) 89,2 ± 5,1 54,7 ± 3,2# 53,2 ± 3,5# 49,8 ± 3,5# 

V'O2 (%) 102,8 ± 5,6 67,8 ± 3,8# 65,7 ± 2,8# 63,7 ± 2,5# 

V'O2p (%) 98,5 ± 8,2 68,9 ± 3,2# 68,7 ± 2,8# 66,9 ± 3,1# 

V'O2max (%) 99,3 ± 10,3 77,8 ± 5,5# 76,8 ± 4,1# 75,7 ± 3,6# 

V’O2 (мл/кг) 2498,3 ± 145,3 2185,56±113,1

# 

2048,3±116,4# 1988,1±117,3# 

V’CO2 (мл/хв) 2106,2 ± 125,3 1238,2 ± 78,9# 1123,3 ± 88,3# 1093,7 ± 87,8# 

RER (в. о.) 0,95 ± 0,1 1,7 ± 0,1# 1,7 ± 0,1# 1,6 ± 0,1# 

BR (%) 88,1 ± 6,2 55,3 ± 2,3# 54,7 ± 3,5# 55,2 ± 3,2# 

VDе/VT (%) 11,1 ± 2,5 9,5 ± 1,7 8,9 ± 1,8 8,2 ± 2,1 

VDс/VT (%) 19,3 ± 1,8 17,2 ± 6,1 16,8 ± 4,5 16,2 ± 5,1 

V'E (л/хв) 77,1 ± 1,5 42,7 ± 2,5# 42,8 ± 2,5# 44,3 ± 2,7# 

V'E (%) 88,3 ± 2,1 52,3 ± 2,3# 53,2 ± 2,5# 52,6 ± 2,2# 

V'E/VCO2  (%) 23,6 ± 2,2 21,8 ± 2,0 21,7 ± 1,5 20,1 ± 1,3 

V'E/VO2 (%) 23,9 ± 1,4 24,4 ± 2,3 23,5 ± 2,1 22,7 ± 2,5 

AT (%) 49,5 ± 4,3 47,4 ± 2,3 45,3 ± 2,6 46,7 ±2,4 

SVc (мл) 58,4 ± 5,5 49,2 ± 2,6 48,1 ± 2,2 46,7 ± 2,2 

FECO2 (%) 4,1 ± 1,6 3,8 ± 1,2 3,6 ± 1,5 3,5 ± 1,6 

W (%) 103,4 ±3,1 81,6 ± 1,6# 78,6 ± 1,6# 82,3 ± 1,5# 

W (Вт/кг) 2,8 ± 1,1 1,4 ± 0,2# 1,3 ± 0,1# 1,3 ± 0,2# 

W (BT) 116,0 ± 6,1 72,4 ± 3,1# 74,5 ± 2,8# 72,8 ± 2,5# 
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Продовження таблиці 3.10 

1 2 3 4 5 

dO2/dW 

(мл/хв/Вт) 

11,5 ± 1,2 9,3 ± 1,1# 8,2 ± 1,5# 8,3 ± 1,1# 

dHR/dO2 

(уд/хв/мл) 

78,6 ± 4,5 67,9 ± 4,1# 66,8 ± 3,8# 65,4 ± 2,9# 

HR/Vkg 

(л/мл/кг) 

8,9 ± 1,5 7,3 ± 2,2# 6,8 ± 1,8# 6,5 ± 2,3# 

HR/VО2 

(уд/мл/кг) 

2,7 ± 1,6 2,5 ± 0,6# 1,9 ± 0,1# 1,8 ± 0,6# 

HR (л/хв) 112,5 ±8,6 141,1 ± 5,2# 142,3 ± 5,3# 146,3 ± 6,1# 

HR (%) 94,5 ± 8,9 76,8 ± 3,5# 78,3 ± 2,3# 79,6 ± 2,8# 

VO2/HR (мл) 10,8 ± 2,5 8,2 ± 0,8# 7,8 ± 0,7# 7,9 ± 0,5# 

VO2/HR (%) 89,5 ± 3,1 67,3 ± 3,5# 65,8 ± 4,2# 66,8 ± 4,8# 

SpO2 (%) 98,9 ± 2,2 84,3 ± 3,5# 83,2 ± 3,2# 82,4 ± 2,8# 

САТ  (мм рт. 

ст.) 

155,3 ± 6,2 163,4 ± 4,2# 167,4 ± 5,9# 168,2 ± 5,1# 

ДАТ (мм рт. 

ст.) 

80,3 ± 5,6 100,3 ± 1,2# 104,1 ± 2,1# 102,8 ± 2,1# 

EqCO2  (%) 24,3 ± 2,3 28,6 ± 0,8# 30,1 ± 1,1# 32,1 ± 0,8# 

EqO2 (%) 25,2 ± 1,2 32,4 ± 1,6# 31,9 ± 2,2# 33,9 ± 2,8# 

MET (ккал/кг) 7,6 ± 1,5 6,8 ± 0,4# 6,5 ± 0,8# 6,5 ± 0,8# 

RW (relative 

workload) 

(Wt/kg) 

1,2 ± 0,1 0,8  ± 0,1# 0,7 ± 0,2# 0,8 ± 0,1# 

PМА (рatient 

maхimally 

achieved) (%) 

89,3 ± 6,2 66,9 ± 3,5# 67,8 ± 2,8# 66,5 ± 3,1# 

Оцінка 

задишки за 

шкалою Борга 

перед тестом 

0 ± 0,0 1,5 ± 0,2# 2,0 ± 0,0# 3,0 ± 0,0# 

Оцінка 

задишки за 

шкалою Борга 

після тесту 

0-1 4,5 ± 0,8# 3,5 ± 1,5# 4,5 ± 1,8# 

показники на рівні АП 

n = 0 

V’O2/kg (%) 0 ± 0,0 0 ± 0,0 0 ± 0,0 

 

Примітка. # – різниця показника у порівнянні із показником групи 

здорових осіб вірогідна (p < 0,05). 

Достовірної різниці у порівнянні із початком спостереження не 

спостерігалось. 
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У хворих із тяжким контрольованим перебігом БА фізична активність 

значно знижена, виконання максимального навантаження не було можливим, 

анаеробного порогу при максимальному навантаженні ніхто із хворих у групі 

не досягнув. За десятирічний інтервал спостереження спірометричні 

характеристики дихальної системи залишались достовірно зниженими беез 

суттєвої динаміки. Встановлене достовірне погіршання з боку ефективності 

функціонування серцево-судинної системи по доставці кисню до працюючих 

мязів. Виявлено ознаки значного перенапруження симпатичного відділу 

вегетативної нервової системи у відповідь на наростаюче фізичне 

навантаження, що проявлялось у різкому зростанні частоти серцевих скорочень 

та падіннм хвилинного об’єму кисню, зростання периферичного опору судин. 

У хворих із тяжким не контрольованим перебігом БА, достовірне 

погіршення ергоспірометричних параметрів також спостерігалось як в 

спірометричних показниках, так в характеристиках роботи серцево-судинної 

системи, проте такі зміни були не стабільними, із достовірним погіршенням 

протягом десятирічного періоду спостереження (табл. 3.11). 

 

Таблиця 3.11 

Динаміка показників кардіореспіраторного навантажувального тесту 

у хворих на БА із тяжким не контрольованим перебігом захворювання,  

(M  m) 

Показники Здорові Візит І Візит ІІІ Візит IV 

n = 50 (n = 43) 

1 2 3 4 5 

Тривалість 3−ї 

фази тесту (хв)  
13,5 ± 1,9 5,1 ± 1,5# 4,3 ± 1,8# 3,9 ± 1,5#* 

V´O2/kg 

(мл/хв/кг) 
34,3 ± 2,5 12,9 ± 1,8# 10,7 ± 1,2# 7,3 ± 0,8#* 
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Продовження таблиці 3.12 

1 2 3 4 5 

V’O2/kg (%) 89,2 ± 5,1 55,7 ± 3,2# 49,7 ± 3,3# 41,1 ± 3,8#* 

V'O2 (%) 102,8 ± 5,6 68,5 ± 3,5# 62,6 ± 2,5# 57,3 ± 2,2#* 

V'O2p (%) 98,5 ± 8,2 69,5 ± 3,3# 67,9 ± 2,2# 62,1 ± 3,2#* 

V'O2max (%) 99,3 ± 10,3 78,7 ± 5,4# 75,3 ± 4,2# 72,8 ± 2,4#* 

V’O2 (мл/кг) 2498,3 ±145,3 2185,56±113#,1 2055,2±114,3# 1068,2±118,6#* 

V’CO2 (мл/хв) 2106,2 ±125,3 1238,2 ±78,9# 1112,4 ± 89,3# 1888,6 ± 89,8#* 

RER (в. о.) 0,95 ± 0,1 1,8 ± 0,1# 1,7 ± 0,1# 2,3 ± 0,1#* 

BR (%) 88,1 ± 6,2 51,2 ± 2,4# 49,8 ± 3,6# 42,2 ± 1,2#* 

VDе/VT (%) 11,1 ± 2,5 9,2 ± 1,8# 8,3 ± 1,6# 7,2 ± 2,2# 

VDс/VT (%) 19,3 ± 1,8 17,3 ± 6,2 16,9 ± 4,7 13,2 ± 5,9 

V'E (л/хв) 77,1 ± 1,5 42,9 ± 2,9# 41,8 ± 2,5# 35,8 ± 2,5# 

V'E (%) 88,3 ± 2,1 52,4 ± 2,3# 49,2 ± 2,7# 42,8 ± 2,1#* 

SVc (мл) 58,4 ± 5,5 48,3 ± 2,2 45,7 ± 2,1# 41,5 ± 2,3# 

FECO2 (%) 4,1 ± 1,6 3,2 ± 1,1 2,8 ± 1,1# 2,1 ± 1,6# 

FEТCO2 (%) 5,2 ± 1,2 4,1 ± 1,5# 3,5 ± 1,4# 2,3 ± 1,2# 

FEO2 (%) 15,2 ± 5,3 13,1 ± 3,7 12,1 ± 2,8# 10,5± 1,5# 

FEСO2 (%) 2,6 ± 0,9 2,9 ± 0,2 2,9 ± 0,2 3,1 ± 0,3# 

PETCO2 (кПа) 5,9 ± 1,1 3,3 ± 1,3# 3,2 ± 1,6# 3,1 ± 1,2# 

PETO2 (кПа) 14,8 ± 3,2 12,1 ± 2,1 11,7 ± 2,0 10,1 ± 2,1# 

АП (в. о.) 0,6 ± 0,2 1,2 ± 0,5 1,4 ± 0,1# 1,8 ± 0,2# 

W (%) 103,4 ±3,1 73,8 ± 1,6# 67,3 ± 1,5# 62,9 ± 1,1#* 

 W (Вт/кг) 2,8 ± 1,1 1,3 ± 0,2# 1,1 ± 0,1# 0,9 ± 0,1# 

W (BT) 116,0 ± 6,1 61,3 ± 3,2# 67,6 ± 2,5# 60,2 ± 2,4#* 

dO2/dW 

(мл/хв./Вт) 

11,5 ± 1,2 5,1 ± 1,1# 5,3 ± 1,5# 5,2 ± 1,1# 

dHR/dO2 

(уд/хв/мл) 

78,6 ± 4,5 68,8 ± 4,2 67,2 ± 2,5 63,1 ± 2,8# 

HR/Vkg 

(л/мл/кг) 

8,9 ± 1,5 7,2 ± 2,2 6,9 ± 1,8# 6,2 ± 2,2# 

HR/VО2 

(уд/мл/кг) 

2,7 ± 1,6 2,2 ± 0,8 1,1 ± 0,1#* 0,6 ± 0,2#* 

HR (л/хв) 112,5 ±8,6 139,1 ± 5,1 144,8 ± 5,2# 200,6 ± 6,2#* 

HR (%) 94,5 ± 8,9 78,5 ± 3,5# 72,9 ± 2,1# 49,7 ± 3,1#* 

VO2/HR (мл) 10,8 ± 2,5 7,9 ± 0,6# 6,2 ± 0,6# 2,9 ± 0,2#* 

VO2/HR (%) 89,5 ± 3,1 66,7 ± 3,8# 62,1 ± 4,1# 45,8 ± 4,2#* 

SpO2 (%) 98,9 ± 2,2 83,3 ± 3,9# 80,9 ± 3,5# 81,6 ± 3,1# 

САТ  (мм рт. 

ст.) 

155,3 ± 6,2 161,0 ± 4,1 178,2 ± 6,9# 220,2 ± 3,1#* 

ДАТ (мм рт. 

ст.) 

80,3 ± 5,6 105,3 ± 1,2# 108,1 ± 2,1# 125,6 ± 2,1# 

EqCO2  (%) 24,3 ± 2,3 28,4 ± 0,6# 31,2 ± 1,0# 37,3 ± 0,7#* 

EqO2 (%) 25,2 ± 1,2 31,2 ± 1,5# 32,6 ± 2,5# 35,6 ± 2,2# 

MET (ккал/кг) 7,6 ± 1,5 3,0 ± 0,2# 3,7 ± 0,3# 2,5 ± 0,3# 
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Продовження таблиці 3.12 

1 2 3 4 5 

RW (relative workload) 

(Wt/kg) 
1,2 ± 0,1 0,7  ± 0,1 0,6 ± 0,2# 0,5 ± 0,1# 

PМА (рatient maхimally 

achieved) (%) 
89,3 ± 6,2 66,5 ± 3,8# 65,5 ± 3,5# 61,4 ± 3,8# 

Задишка за шкалою Борга 

перед тестом 
0 ± 0,0 1,5 ± 0,2# 2,0 ± 0,0# 2,0 ± 0,0# 

аадишки за шкалою Борга 

після тесту 
0-1 4,5 ± 0,8# 3,5 ± 1,5# 4,0 ± 1,5# 

показники на рівні АП 

V’O2/kg (%) n = 0 

0 ± 0,0 0 ± 0,0 0 ± 0,0 

 

Примітки: 

1. # – різниця показника у порівнянні із показником групи здорових осіб 

вірогідна (p < 0,05). 

2. * − різниця показника у порівнянні із показником візиту І  

вірогідна (p < 0,05). 

 

Отже,при тяжкому не контрольованому перебігу астми відбувається 

значне зниження фізичної активності, яке прогресує із часом, значно 

обмежуючи повсякденну активність даної категорії хворих. Виконання 

навантаження у таких хворих відбувається за рахунок функціонального 

перевантаження та дискоординування роботи серцево − судинної та легеневої 

систем. Через обмеження функціональної активності респіраторної системи 

обмежується надходження кисню до легень, а отже зменшується його 

перенесення із током крові до мязів – (зниження V´O2/kg, V'O2, V'O2p V'O2max, 

V’O2 (V-slope), V’CO2 (V-slope) RER , BR). За таких умов серцево-судинна 

система працювала із максимальним функціональним перевантаженням та 

швидким виснаженням і втратою основної своєї функції по доставці збагаченої 

киснем крові до працюючих мязів –  (зниження dHR/dO2, HR/VО2, VO2/HR, 
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SpO2, HR/Vkg зростанням HR, САТ, ДАТ). В результаті чого, толерантність до 

фізичного навантаження та рівень виконаної роботи були низькими (падіння W 

dO2/dW, MET, RW, РМА).  

 

3.4 Довготртвала динаміка та прогнозування функціонального стану 

кардіореспіраторної системи у хворих на бронхіальну астму в залежності від 

ступеня тяжкості та контрольованості перебігу захворювання 

 

Методом багатовимірного кореляційного і регресійного аналізу було 

вивчено взаємозв'язок максимальної потужності виконаного навантаження  

(W, Вт) і основних параметрів вентиляції, гемодинаміки і аеробного обміну. У 

загальній сукупності хворих з порушенням легеневого газообміну і здорових 

осіб виявлено пряма залежність між W і МСК. У хворих на легку БА коефіцієнт 

кореляції між зазначеними параметрами склав 0,87 (р < 0,001), у здорових осіб 

0,86 (р < 0,001), у хворих на контрольовану БА середньої тяжкості − 0,81  

(р < 0,001), на не контрольовану БА − 0,80 (р < 0,001), при тяжкому 

контрольованому перебігу БА − 0,78 (р < 0,001), при тяжкому не 

контрольованому перебігу БА − 0,86 (р < 0,001).  З параметрами системи 

транспорту кисню залежність змінювалася в залежності від тяжкості та 

контрольованості перебігу БА, відображаючи неспроможність апарату 

вентиляції. Між досягнутою потужністю навантаження (W, Вт) і величиною 

кисневого пульсу (КП) коефіцієнт кореляції у хворих із легким перебігом БА 

був 0,86 (р < 0,001), у здорових 0,87  (р < 0,001), при контрольованій БА 

середньої тяжкості − 0,79 (р < 0,001), при не контрольованому − 0,78  

(р < 0,001), при тяжкому контрольованому перебігу − 0,68 (р < 0,001), при не 

контрольованому − 0,61 (р < 0,001). Між рівнем хвилинного об'ємі дихання 

(ХОД) 0,84 (р <0,05) при легкому перебігу БА, 0,78 (р < 0,05) при 

контрольованому перебігу БА середньої тяжкості, при не контрольованому − 

0,76 (р <0,05), при контрольованій тяжкій БА 0,54 (р < 0,05), при не 

контрольованій БА − 0,52 (р <0,05) і здорові 0,87 (р < 0,05), відповідно). 
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Для оцінки темпу зниження фізичної активності розраховували 

інтегральні середні багаторічні показники енергодеятельності і газообміну за 

формулами: 

1. Інтегральний показник середньорічного зниження толерантності до 

фізичного навантаження: визначальними показниками фізичного стану є 

показники бронхіальної прохідності (FEV1, FVC), загальна і питома дифузійна 

здатність легенів (ДЗ, ДЗ/АВ) та гемодинамічні характеристики, виміряні в 

стані спокою (див. 3.3): 

 

AW = (W перв. - W повт.)/n                   (3.3) 

 

де AW (Вт в рік) — показник середньорічного зниження толерантності до 

фізичного навантаження; 

W − порогова потужність (Вт), що визначається при первинному і 

повторному тестуванні; n − роки спостереження. 

2. Інтегральний показник середньорічного рівня зниження фізичної 

працездатності (див. 3.4): 

 

ΔN = (W перв. − W повт.)/n              (3.4) 

 

де ΔN (% на рік) − показник середньорічного зниження рівня фізичної 

активності; 

W − порогова потужність (% від належної величини), що визначається 

при первинному і повторному тестуванні; 

n − роки спостереження. 

3. Інтегральний показник середньорічного зниження максимальної 

аеробного потужності (див. 3.5): 

 

ΔПО2 = (П02 перв. – ПО2 повт.)/n                      (3.5) 
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де ΔПО2 – інтегральний показник середньорічного зниження 

максимальної аеробного потужності; 

П02 (мл) − величина споживання кисню, що визначається при 

первинному і повторному тестуванні; n − роки спостереження. 

При оцінці середньорічної втрати толерантності до фізичного 

навантаження (AW ) активності у хворих із легким перебігом БА достовірних 

змін не виявлено (0,5 %), так само як і в групі здорових (0,2 %). У хворих на 

контрольовану БА середнього ступеня тяжкості максимальна потужність 

виконаного навантаження (W, Вт), за десятирічний інтервал спостереження 

достовірно знизилась на 25,3 % (р < 0,001) від вихідного рівня, а при не 

контрольованому перебігу – на 45,5 %. При тяжкому контрольованому перебігу 

БА максимальна потужність виконаного навантаження падала на 54,7 %, а при 

не контрольованому − на 74,6 %. За період багаторічного спостереження 

величина середньорічного зниження толерантності до фізичного навантаження 

у хворих на контрольовану БА середнього ступеня тяжкості склала в 

середньому по групі (2,01 ± 0,5) Вт на рік, при не контрольованому перебігу – 

(3,02 ± 0,2) Вт на рік. У хворих із тяжкою контрольованою БА – (3,45 ± 0,3) Вт 

на рік (р> 0,05), а при не контрольованому – (7,2± 0,3) Вт на рік (рис 3.1). 

Показник середньорічного зниження рівня фізичної працездатності 

(AN,% в рік) із поправкою на вік у хворих на БА легкого перебігу не 

відрізнявся від групи здорових і становив в середньому (0,21± 0,2) % в рік, при 

контрольованій БА середнього ступеня –  склала (0,44 ± 0,3) % в рік, при не 

контрольованому – (0,92 ± 0,4) % в рік, у хворих із тяжкою контрольованою БА 

– (1,02 ± 0,6) % в рік, при не контрольованому – (2,4 ± 0,5) % в рік. 

При оцінці середньорічного зниження максимальної аеробної потужності 

у хворих на легку БА не виявлено достовірних змін у групі протягом 

десятирічного спостереження. При контрольованій БА середнього ступеня 

тяжкості відсоток хворих зі зниженим рівнем енергодіяльності ΔПО2 

збільшився з 27,5 % до 32,5 % та становило в середньому (0,5 ± 0,3) мл на рік, а 

при не контрольованому перебігу з 29,9 % до 62,5 % та (1,5 ± 0,2) мл на рік, у 
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хворих із тяжкою контрольованою БА з 39,5 % до 42,5 % та (3,5 ± 0,5) мл на рік 

а при не контрольованому перебігу – з 41,2 % до 85,6 % та (8,5 ± 0,8) мл на рік. 
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Контрольована тяжка БА Не контрольована тяжка БА

  

 Рис. 3.1. Середньорічне зниження толерантності до фізичного 

навантаження у хворих на БА 

 

За даними ергоспірометріі зниження толерантності до фізичного 

навантаження у хворих на БА середнього, а особливо тяжкого перебігу 

супроводжувалась погіршенням гемодинаміки при максимальній м'язовій 

діяльності (рис 3.2). 

% 
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 Рис. 3.2. Середньорічне зниження рівня фізичного навантаження  

у хворих на БА 

 

Це характеризувалось достовірним зниженням досягнення рівня 

максимальної ЧСС при контрольованый БА середнього ступеня до 10,5 % від 

вихідного, при не контрольованому перебігу – до 13,8 %, при тяжкому 

контрольованому перебігу БА до 21,5 %, при не контрольованому – 26,8 % від 

вихідного рівня (рис. 3.3). 

За десятирічний інтервал спостереження різниця середніх значень 

кисневого пульсу КП (мл) у хворих на легку БА достовірно не вдрізнялась від 

значень початку спостереження, при контрольованій БА середнього ступеня 

КП знижувався в порівнянні з початком дослідження на 6,5 %, а при не 

Ватт 
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контрольованомк перебігу майже в два рази перевищувало значення (16,6 %), 

притяжкому контрольованому перебігу відповідно 11,8 %, при не 

контрольованому – 31,5 %. 
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Контрольована тяжка БА Не контрольована тяжка БА

  

 Рис. 3.3. Середньорічне зниження максимальної аеробної 

потужності у хворих на БА 

 

В цілому, величина КП в групі хворих на не контрольований перебіг БА 

середнього та особливо тяжкого перебігу була достовірно менше в порівнянні з 

початком дослідження (р < 0,05), що свідчить про зниження ефективності 

роботи системи транспорту кисню в міру подальшого перебігу захворювання. 

При легкому перебігу БА різниця середніх значень КП (мл) у порівнянні з 

початком дослідження зменшувалась в середньому 1,5 %, тоді як при 

контрольованому перебігу БА середньої тяжкості – 5,8 %, при не 

контрольованому – 15,2 %, при тяжкому контрольованому перебігу – 6,5 %, 

Мл 
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при не контрольованому – 23,5%. Вцілому, при не контрольованому перебігу 

БА значення КП було достовірно нижчим, порівняно із початком 

спостереження, що свідчило про зниження ефективності роботи системи 

транспорту кисню по мірі подальшого перебігу захворювання. Приріст ЧСС від 

рівня спокою до досягнутого рівня газообміну (АЧСС/МЕТ) за час 

спостереження у хворих на БА легкого перебігу залишався без змін, при 

контрольованому перебігу БА середньої тяжкості АЧСС/МЕТ збільшився на 

збільшився на 6,0 %, а при не контрольованому перебігу збільшився майже в 2 

ази – 15,8 %. При тяжкому контрольованому перебігу АЧСС/МЕТ 

збільшувався на 8,3 %, а при не контрольованому – на 18, 7 % (табл. 3.13, 3.14). 

 



Таблиця 3.13  

Динаміка показників газообмінної ефективності кардіореспіраторної системи у хворих на БА середнього ступеня 

тяжкості   

Показник Контрольована БА 

(n=82) 

Не контрольована БА  

(n =69) 

початок 

спостереження 

7 років 10 років початок 

спостереженн

я 

7 років 10 років 

ЧСС, уд/хв 165,2 ± 2,8 158,3 ± 3,2 156,8 ± 3,1 168,0 ± 2,5 148,1 ± 2,2 136,5 ± 2,1*# 

ЧСС, % долж. 94,7 ± 1,10 92,5 ± 1,3 96,4 ± 1,6 94,7 ± 1,10 89,4 ± 1,5 86,5 ± 1,4*# 

КП, мл 12,30 ± 1,1 11,8 ± 1,8 11,5 ± 1,8 12,3 ± 1,1 11,3 ± 1,6 8,4 ± 1,0*# 

КП, % долж. 84,3 ± 1,29 83,3 ± 1,3 83,2 ± 1,2 84,3 ± 1,29 83,3 ± 1,3 73,2 ± 1,2*# 

КП, мл/уд/кг 0,178 ± 0,07 0,169 ± 0,07 0,168 ± 0,008 0,178 ± 0,07 0,163 ± 0,05 0,148 ± 0,002#* 

АЧСС/МЕТ 9,87 ± 0,8 10,48 ± 1,2 10,55 ± 1,3 9,87 ± 0,8 11,58 ± 1,3 12,59 ± 1,3*# 

ЧД, в 1 хв. 30,5 ± 1,3 28,9 ± 2,2 28,7 ± 2,1 30,5 ± 1,3 28,3 ± 2,2 24,8 ± 1,8*# 

ХОД, л 70,6 ± 4,8 66,1 ± 2,5 65,1 ± 2,2 70,6 ± 4,8 65,3 ± 2,2 61,5 ± 1,8*# 

ХОД, % долж. 81,6 ± 3,7 77,2 ± 1,4 77,2 ± 1,2 81,6 ± 3,7 75,3 ± 1,5 62,1 ± 1,1*# 

 

Примітки: 

1. * − різниця показника у порівнянні із показником контрольованої БА  вірогідна (p < 0,05). 

2. # – різниця показника у порівнянні із початком спостереження  вірогідна (p < 0,05). 

 

 

1
4
4

 



Таблиця 3.14  

Динаміка показників газообмінної ефективності кардіореспіраторної системи у хворих на  тяжку БА  

Показник Контрольована БА 

(n=92) 

Не контрольована БА  

(n =43) 

початок 

спостереження 

7 років 10 років початок 

спостереженн

я 

7 років 10 років 

ЧСС, уд/хв 166,8 ± 2,8 156,3 ± 3,2 152,3 ± 2,8 167,5 ± 2,1 144,3 ± 1,8*# 135,5 ± 1,6*# 

ЧСС, % долж. 95,3 ± 1,1 92,4 ± 1,6 90,4 ± 1,6 94,8 ± 1,2 85,3 ± 1,2*# 66,2 ± 1,2*# 

КП, мл 12,3 ± 1,1 11,8 ± 1,8 12,1 ± 1,2 12,8 ± 1,2 7,3 ± 1,5*# 5,3 ± 1,0*# 

КП, % долж. 84,3 ± 1,2 83,2 ± 1,3 79,2 ± 1,2 84,8 ± 1,3 72,8 ± 1,6#* 63,9 ± 1,3*# 

КП, мл/уд/кг 0,178 ± 0,007 0,158 ± 0,009 0,153 ± 0,005 0,177 ± 0,05 0,156 ± 0,0#2 0,132 ± 0,003#* 

АЧСС/МЕТ 9,87 ± 0,8 10,33 ± 1,2 11,21 ± 1,3 9,55 ± 0,6 12,63 ± 1,5#* 14,21 ± 1,2*# 

ЧД, в 1 хв. 30,5 ± 1,3 29,1 ± 2,2 27,2 ± 2,1 31,4 ± 1,5 26,4 ± 2,1#* 23,2 ± 1,6*# 

ХОД, л 70,6 ± 4,8 69,2 ± 3,9 63,4 ± 3,0 69,3 ± 4,1 56,3 ± 2,1*# 46,3 ± 1,8*# 

ХОД, % долж. 81,6 ± 3,7 70,2 ± 1,4 68,4 ± 1,2 82,1 ± 3,1 65,4 ± 1,6*# 52,4 ± 1,3*# 

 

Примітки: 

1. * − різниця показника у порівнянні із показником контрольованої БА  вірогідна (p < 0,05). 

2. # – різниця показника у порівнянні із початком спостереження  вірогідна (p < 0,05). 
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В результаті проведеного дослідження установлено, що не зворотні 

декомпенсаційні зміни газообмінної ефективності кардіореспіраторної системи 

виникають при обтяженні перебігу захворювання, а ступінь вираженості із 

часом – від контрольованості астми.  

 

3.5 Адаптаційні можливості кардіореспіраторної системи хворих на 

бронхіальну астму в залежності від ступеня тяжкості та контрольованості 

перебігу захворювання 

 

Адаптаційні можливості – це запас функціональних резервів, які постійно 

використовуються на підтримку рівноваги між організмом і середовищем. 

Функціональні резерви – це діапазон можливих змін функціональної активності 

фізіологічних систем, який може бути забезпечений активаційними 

механізмами організму. Плата за адаптацію, що виходить за межі резервних 

можливостей організму, призводить до зриву адаптаційного механізму і появи 

стійких патологічних змін [138].  

Усім хворим проводилось дослідження адаптаційного потенціалу серцево 

− судинної системи (АП) по Баєвському та його довготривалої динаміки. При 

узагальненні отриманих результатів проведеного тестування хворих на БА 

встановлено, що АП хворих залежить від ступеня тяжкості та контрольованості 

перебігу захворювання. Чим тяжчий та не контрольованіший перебіг, тим 

гірший АП. У групі здорових показник АП був у межах «задовільна адаптація». 

У 100,0 % хворих із легким перебігом БА рівень АП був у межах «напруга 

механізмів адаптації», тобто функціонування організму, що забезпечується за 

рахунок більш високого, ніж у нормі, напруження регуляторних систем, 

динаміки показника у групі не відбувалась. У хворих із контрольованим 

перебігом БА середнього ступеня тяжкості АП був у межах «незадовільна 

адаптація», коли функціональні можливості знижені, а гомеостаз зберігається 

лише за умови значного напруження регуляторних систем або за рахунок 

включення додаткових компенсаторних механізмів, динаміки показника між 
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візитами не було. При не контрольованому перебігу БА середньої тяжкості АП 

достовірно погіршувався на десятому році спостереження до діапазону «зрив 

адаптації», і якщо на початку спостереження він був у межах (3,2 ± 1,0) бали, 

на сьомому році спостереження − (3,3 ± 0,7) бали, то на десятому році −  

(3,1 ± 1,0) бали.  

У хворих із частково контрольованим тяжким перебігом БА АП був 

найгіршим − «зрив адаптації», при якому спостерігається виснаження її 

механізмів, що проявляється значним зниженням функціональних можливостей 

організму, порушенням гомеостазудинаміки показника в групі не було.. При 

тяжкому не контрольованому перебігу АП становив (2,0 ± 0,1) балів, через сім 

років − (1.9 ± 0,2) бали, а через 10 років − (1.6 ± 0,2) бали (табл. 3.15). 

 

Таблиця 3.15 

АП у хворих на БА в залежності від ступеня тяжкості та 

контрольованості перебігу захворювання  (M  m) 

Візити АП (бали) 

початок 

спостереження 

7 років 10 років 

Здорові (n = 50) 5,8 ± 0,6 5.2 ± 0,4 5,5 ± 0,1 

БА легкого перебігу (n = 92) 4,6 ± 0,2 4,8 ± 0,2 4,6 ± 0,2 

БА контрольована середньої 

тяжкості (n = 81) 
3,1 ± 0,3* 3,2 ± 0,4* 3,6 ± 1,1* 

БА не контрольована середньої 

тяжкості (n = 69) 
3,2 ± 1,0* 3,3 ± 0,7* 3,1 ± 1,0*# 

БА тяжка частково 

контрольована(n = 92) 
2,4 ± 0,2* 2,3 ± 0,3* 2,4 ± 0,1* 

БА тяжка неконтрольована (n = 43) 2,0 ± 0,1* 1,9 ± 0,2* 1.6 ± 0,2*# 

Примітки: 

1. * – різниця показника у порівнянні із здоровими вірогідна  

(р < 0,05). 

2. # − різниця показника у порівнянні із початком спостереження, 

вірогідна, (p < 0,05). 
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Отже, підсумовуючи проведені дослідження у хворих на бронхіальну 

астму можна зробити висновок, що перебіг, ступінь контрольованості 

захворювання впливає на адаптаційні можливості кардіореспіраторної системи 

хворого: чим тяжчий перебіг захворювання, тим гірші вищевказані параметри, 

причому достовірне їхнє погіршання спостерігається вже через десять років від 

початку спостереження на фоні стандартного курсового лікування лише за 

умов не контрольованого перебігу БА. 

Адаптаційний потенціал напряму залежить від адаптаційного резерву 

кардіореспіраторної системи – різницю між максимально можливим 

показником при інтенсивній м’язовій роботі та фізіологічного спокою [20]. У 

першу чергу резерв реалізується при роботі до 30,0 % від абсолютних 

можливостей організму і включає перехід від стану спокою до повсякденної 

діяльності. Аналіз результатів популяційних досліджень описує так званий 

''безпечний рівень" адаптаційного резерву кардіореспіраторної системи – 

максимальне споживання кисню при м’язевій діяльності (МСК) для чоловіків 

42 мл/хв/кг, а для жінок – 35 мл/хв/кг маси тіла. У "безпечній зоні" 

адаптаційного резерву кардіореспіраторної системи не реалізуються ендогенні 

фактори ризику та не відбувається маніфестація хронічних не інфекційних 

захворювань. При виході індивідуума із "безпечної зони" запускається 

саморозвиток дезаптаційних процесів без зміни сили діючих факторів (умов 

існування): спочатку активізуються ендогенні фактори ризику, а далі 

запускається патологічний процес і відбувається його маніфестація у вигляді 

конкретної нозологічної форми. Звідси випливає, що чим ближче до вікової та 

статевої норми споживання кисню організмом (МСК), тим вищий адаптаційний 

резерв кардіореспіраторної системи. Проведені дослідження дозволили виявити 

певну залежність між рівнем фізичної активності організму та адаптаційним 

резервом кардіореспіраторної системи.  

Визначення МСК за допомогою анкетування проводилось тричі із 

інтервалом у сім та десять років в періоді ремісії. Коливання в середньому 

значення МСК визначене із проведеням велоергоспірометрії відрізнялось від 
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величини МСК визначеного не прямим методом в середньому на 1,3 − 2,5 

мл/кг/хв. В результаті проведених досліджень встановлено наступне. На 

початку спостереження у хворих із легким перебігом значення МСК 

(встановлене велоергометричним методом) на початку спостереження 

становило (31,8 ± 2,2) мл/кг/хв., (здорові (35,5 ± 2,1) мл/кг/хв.), у хворих із 

контрольованим перебігом БА середнього ступеня тяжкості − (17,3 ± 1,6) 

мл/кг/хв, із не контрольованим перебігом − (18,2 ± 1,8) мл/кг/хв, із тяжким 

контрольованим перебігом БА − (8,5 ± 1,2) мл/кг/хв.), із тяжким не 

контрольованим перебігом − (8,2 ± 1,3) мл/кг/хв. Через сім років відповідно у 

хворих із легким перебігом значення МСК було не змінним і становило  

(39,4 ± 2,5) мл/кг/хв., у хворих із контрольованим перебігом БА середнього 

ступеня тяжкості − (18,2 ± 1,8) мл/кг/хв, із не контрольованим перебігом −  

(17,5 ± 1,6) мл/кг/хв, із тяжким контрольованим перебігом БА − (8,2 ± 1,2) 

мл/кг/хв.), із тяжким не контрольованим перебігом − (7,6 ± 1,2) мл/кг/хв. 

Достовірних змін порівняно із початком спостереження не виявлено в жодній із 

груп. 

Через десять років відповідно у хворих із легким перебігом значення 

МСК не відрізнялось від групи здорових., у хворих із контрольованим 

перебігом БА середнього ступеня тяжкості − (17,8 ± 1,6) мл/кг/хв, із не 

контрольованим перебігом достовірно падав до (12,9 ± 1,6) мл/кг/хв, із тяжким 

контрольованим перебігом БА − (7,9 ± 1,3) мл/кг/хв.), із тяжким не 

контрольованим перебігом достовірно знижувався до (6,2 ± 1,2) мл/кг/хв. 

порівняно із початком спостереження (табл. 3.19). 

Так само, як і при визначенні МСК велоергоспірометричних методом, 

при не прямому визначенні МСК за допомогою опитувальника виявлено, що 

фізична активність, а отже і енергетичний рівень організму у хворих на 

бронхіальну астму залежить від ступеня тяжкості та контрольованості перебігу 

захворювання: найвищий та стабільний він при легкому перебігу БА, 

найнижчий він при тяжкому не контрольованому перебігу БА (табл. 3.16). 

 



-Таблиця 3.16 

 

МСК у хворих на БА в залежності від ступеня тяжкості перебігу захворювання визначене 

велоергоспірометричних методом (M  m) 

Візити VO2max мл/кг/хв 

здорові БА легка БА контрольована 

середнього ступеня 

БА не контрольована 

середнього ступеня 

тяжка 

частково 

контр. БА 

тяжка не 

контрольована 

БА 

n = 50 n = 92 n = 81 n = 69 n = 92 n = 43 

Візит І 

35,5 ± 2,1 

31,8 ± 2,2 17,3 ± 1,6* 18,2 ± 1,8* 8,5 ± 1,2* 8,2 ± 1,3* 

Візит ІІ  39,4 ± 2,5 18,2 ± 1,8* 17,5 ± 1,6* 8,2 ± 1,2* 7,6 ± 1,2* 

Візит ІІІ 41,1 ± 2,2 17,8 ± 1,6* 12,9 ± 1,6*# 7,9 ± 1,3* 6,2 ± 1,2*# 

 

Примітки: 

1. *– різниця показника у порівнянні із показником групи здорових осіб вірогідна (p < 0,05). 

2. # − різниця показника у порівнянні із показником візиту І вірогідна (p < 0,05). 
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Таблиця 3.17 

 

МСК у хворих на БА в залежності від ступеня тяжкості перебігу захворювання визначене не прямим методом 

 (M  m) 

 

Візити VO2max мл/кг/хв 

здорові БА легка БА контрольована 

середнього ступеня 

БА не 

контрольована 

середнього 

ступеня 

тяжка частково 

контрольована 

БА 

тяжка не 

контрольована БА 

n = 50 n = 92 n = 81 n = 69 n = 92 n = 43 

Візит І 

38,8 ± 2,5 

31,3 ± 2,1 19,2 ± 1,6* 20,3 ± 1,6* 13,4 ± 0,8* 12,4 ± 0,8* 

Візит ІІ  
31,8 ± 1,9 19,7 ± 1,8* 19,8 ± 1,4* 12,1 ± 1,3* 10,1 ± 1,3* 

Візит ІІІ 
30,9 ± 2,2 18,3 ± 1,6* 15,7 ± 1,8* 12,6 ± 0,9* 6,6 ± 0,9*# 

 

Примітк: 

1. *– різниця показника у порівнянні із показником групи здорових осіб вірогідна (p < 0,05). 

2. # − різниця показника у порівнянні із показником візиту І вірогідна (p < 0,05). 

 1
5
1
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Оцінювання адаптаційного  кардіореспіраторного резерву проводилось із 

прораховуваням показника реакції серцево – судинної системи на затримку 

дихання (ПР). При прорахуванні показника адаптаційного 

кардіореспіраторного резерву виявлено, що при легкому перебігу бронхіальної 

астми ПР не відрізняється від показників групи здорових та знаходиться в до 

1,2 бали: на початку спостереження − (0,8 ± 0,2) бали, через сім років −  

(0,9 ± 0,2) бали, на десятий рік − (0,8 ± 0,1) бали. При контрольованому 

перебігу БА середньої тяжкості ПР був здостовірно зниженим проте без 

динаміки всередині групи: на початку спостереження до (1,8 ± 0,5) балів, на 

сьомий рік − (1,5 ± 0,3) балів, на десятий рік − (1,6 ± 0,4) балів. При не 

контрольованому перебігу БА показник достовірно знижувався на десятий рік 

спостереження до (2,2 ± 0,4) балів. При тяжкому контрольованому перебігу БА 

достовірних змін в середині групи не виявлено протягом усього періоду 

спостереження, а при тяжкому не контрольованому перебігу БА ПР 

погіршувався до (3,5 ± 0,2) балів на десятий рік спостереження (табл. 3.18). 

 

 

 



Таблиця 3.18 

 

Кардіореспіраторний резерв (бали) у хворих на БА в залежності від ступеня тяжкості перебігу захворювання 

(M  m) 

Візити Кардіореспіраторний резерв (бали) 

здорові БА легка БА 

контрольована 

середнього 

ступеня 

БА не 

контрольована 

середнього 

ступеня 

тяжка частково 

контрольована 

БА 

тяжка не 

контрольована 

БА 

n = 50 n = 92 n = 81 n = 69 n = 92 n = 43 

Візит І 0,8± 0,2 0,8 ± 0,2 1,8 ± 0,5* 1,7 ± 0,5* 2,6 ± 0,5* 2,4± 0,5* 

Візит ІІ  0,8 ± 0,2 0,9 ± 0,2 1,5 ± 0,3* 2,0 ± 0,3* 2,4 ± 0,5* 2,8 ± 0,5* 

Візит ІІІ 0,6 ± 0,1 0,8 ± 0,1 1,6 ± 0,4# 2,2 ± 0,4# 2,7 ± 0,2# 3,5 ± 0,2*# 

 

Примітки: 

1. *– різниця показника у порівнянні із показником групи здорових осіб вірогідна (p < 0,05). 

2. # − різниця показника у порівнянні із показником візиту І вірогідна (p < 0,05). 
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Оцінка індексу функціональних змін (ІФЗ) забезпечує системний підхід 

до вирішення завдання кількісного визначення рівня здоров’я. ІФЗ як 

комплексний інтегральний показник відображає складну систему 

взаємозв’язків, що характеризує рівень функціонування всіх систем.  

Для оцінки адаптаційних можливостей на основі середньої величини та 

стигмального відхилення визначено чотири рівня ІФЗ: задовільний, 

напруження адаптації, незадовільний, зрив адаптації. Значення ІФЗ дозволяють 

класифікувати адаптаційний потенціал за рівнями: задовільна адаптація  

(< 2,59), напруга механізмів адаптації (2,6–3,09), незадовільна адаптація 

 (3,10–3,49), зрив адаптації (> 3,50).  

У групі здорових показник ІФЗ був у межах «Задовільна адаптація» у 

75,0 %, у решти 25,0 % – «напруга механізмів адаптації».  У 47,8 % хворих із 

легким перебігом БА рівень ІФЗ був у межах «Задовільна адаптація», у 

більшості – 52,2 % – «напруга механізмів адаптації». При контрольованому 

перебігу БА середньої тяжкості ІФЗ був у мехах «незадовільна адаптація» у 

56,8 % хворих, у  43,2 % – напруга (табл. 3.22). Через 7 та років спостереження 

суттєвих змін у ІФЗ не відбувалось. При не контрольованому перебігу на 

сьомий рік спостереження у 15,9 % хворих ІФЗ визначався на рівні зриву 

адаптаційних можливостей, а через 10 років – 24,6 %. При тяжкому перебігу 

відповідно відсоток хворих зі зривом компенсаторних механізмів був 44,6 % 

при контрольованомута 46,5 % при не контрольованому перебігу астми, 

достовірно збільшувався відсоток хворих зі зривом компенсчаторних 

механізмів при неконтрольованому перебігу БА – 93,0 %, залишаючись без 

змін через 10 років (табл. 3.19, 3.20, 3.21). 



Таблиця 3.19 

 

Розподіл хворих на БА за рівнем адаптаційних можливостей з урахуванням ступеня тяжкості та 

контрольованості захворювання 

Рівень ІФЗ Легкий (n=92) Середньої тяжкості (n=150) Тяжкий (n=135) 

контрольована

(n=92) 

контрольована 

(n=81) 

не контрольована 

(n=69) 

контрольована 

(n=92) 

не контрольована 

(n=43) 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

Задовільна 

адаптація 

(< 2,59) 

44 47,8 – – – – – – – – 

Напруга 

механізмів 

адаптації  

(2,6–3,09) 

48 52,2 35 43,2# 36 52,2*# 4 4,3*# 2 4,7*# 

Незадовільна 

адаптація  

(3,10–3,49) 

– – 46 56,8 28 40,6*# 47 51,0*# 21 48,8*# 

Зрив 

адаптації  

(> 3,50) 

– – – – 5 7,2*# 41 44,6*# 20 46,5*# 

 

Примітки: 

1 * – різниця достовірна між хворими із захворюванням різного ступеня тяжкості (p < 0,05);  

2. # – різниця достовірна між показником рівня ІФЗ (p < 0,05). 

1
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Таблиця 3.20 

 

Динаміка розподілу хворих на БА за рівнем адаптаційних можливостей середнього ступеня тяжкості та 

контрольованості захворювання 

Рівень ІФЗ Середньої тяжкості (n=150) 

контрольована 

(n=81) 

неконтрольо-

вана 

(n=69) 

контрольована 

(n=81) 

неконтрольо-

вана 

(n=69) 

контрольована 

(n=81) 

неконтроль-

ована 

(n=69) 

початок спостереження 7 років 10 років 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

Задовільна 

адаптація (<2,59) – – – – – – – –     

Напруга механізмів 

адаптації  

(2,6–3,09) 

35 43,2 36 52,2*# 34 42,0 4 5,8* 32 39,1 1 1,5* 

Не задовільна 

адаптація  

(3,10–3,49) 

46 56,8# 28 40,6* 43 53,1# 47 68,1*# 44 54,3# 51 73,9*# 

Зрив адаптації 

(>3,50) 
– – 5 7,2 4 4,9 11 15,9* 5 7,2 17 24,6* 

 

Примітки: 

1 * – різниця достовірна між хворими із захворюванням різного контролю (p < 0,05);  

2. # – різниця достовірна між показником рівня ІФЗ при не контрольованій БА (p < 0,05). 
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Таблиця 3.21 

Динаміка розподілу хворих на БА за рівнем адаптаційних можливостей тяжкого перебігу різної 

контрольованості захворювання 

Рівень ІФЗ Тяжкий (n=135) 

контрольована 

(n=92) 

неконтрольо-

вана 

(n=43) 

контрольована 

(n=92) 

неконтрольо-

вана 

(n=43) 

контрольована 

(n=92) 

неконтрольо-

вана 

(n=43) 

початок спостереження 7 років 10 років 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

Задовільна 

адаптація 

(< 2,59) 

– – – – – – – – – – – – 

Напруга 

механізмів 

адаптації  

(2,6–3,09) 

4 4,3*# 2 4,7*# – – – – – – – – 

Не 

задовільна 

адаптація  

(3,10–3,49) 

47 51,0* 21 48,8* 43 46,7 3 7,0 40 43,5 3 7,0 

Зрив 

адаптації  

(> 3,50) 

41 44,6* 20 46,5* 49 53,3 40 93,0# 52 56,5 52 93,0# 

Примітки: 

1 * – різниця достовірна між хворими із захворюванням різного контролю (p < 0,05);  

2. # – різниця достовірна між показником рівня ІФЗ (p < 0,05). 

1
5
7

 



158 
 

 

В результаті проведеного дослідження встановлено суттєві відмінності у 

рівні адаптаційно-резервних можливостей при різному ступені тяжкості та 

контрольованості перебігу бронхіальної астми –  має місце залежність ступеня 

тяжкості та контрольованості захворювання від рівня адаптаційно-резервних 

можливостей організму. Чим гірші показники адаптаційного потенціалу, 

кардіореспіраторного резерву, анаеробної витривалоста та індексу фізичного 

здоров’я, тим тяжчий та не контрольованіший буде перебіг захворювання. У 

хворих на БА легкого перебігу переважають процеси напруження адаптації  

(52,2 %), тобто функціонування організму, що забезпечується за рахунок більш 

високого, ніж у нормі, напруження регуляторних систем. При контрольованому 

перебігу БА середньої тяжкості ІФЗ був у мехах «незадовільна адаптація» у  

56,8 % хворих, у  43,2 % – напруга. Через 7 та років спостереження суттєвих 

змін у ІФЗ не відбувалось. При не контрольованому перебігу на сьомий рік 

спостереження у 15,9 % хворих ІФЗ визначався на рівні зриву адаптаційних 

можливостей, а через 10 років вже у  24,6 %. При тяжкому перебігу відповідно 

відсоток хворих зі зривом компенсаторних механізмів був 44,6 % при 

контрольованому та 46,5 % при не контрольованому перебігу астми, достовірно 

збільшувався відсоток хворих зі зривом компенсаторних механізмів при 

неконтрольованому перебігу БА – 93,0 %, залишаючись без змін через 10 років, 

тому визначення рівня адаптаційних можливостей організму, що визначається за 

ІФЗ, може бути одним із критеріїв прогнозування перебігу БА. 

 

Висновки 

Установлено, що вираженість прояву дезадаптаційних змін 

функціонального стану респіраторної та серцево–судинної систем хворих на 

бронхіальну астму залежить від ступеня тяжкості, а їхнє прогресування – від 

контрольованості хвороби. До дезадаптаційних процесів відноситься: 

дисфункція респіраторної системи при фізичному навантаженні (зростання 

хвилинного об’єму дихання за рахунок частоти дихання, збільшення продукції та 
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зменшення виведення вуглекислого газу, зменшення об’єму, резерву вентиляції 

та засвоєння кисню легенями), функціональне виснаження серцево-судинної 

системи (низький резерв частоти серцевих скорочень на максимумі 

навантаження та процент кисню екстрагованого з одного ударного об’єму серця, 

високий рівень систолічного та діастолічного артеріального тиску, частоти 

серцевих скорочень в спокої). Внаслідок цього фізична працездатність щорічно 

знижується при контрольованому перебігу БА від 0,5 % до 1,5 %, а при 

неконтрольованому перебігу хвороби – від 5,2 % до 7,8 %.  

Розроблено прогностичні математичні моделі із визначення середньорічної 

втрати рівня виконуваної роботи (РВР) та фізичного навантаження (РФН), а 

також максимальної аеробної витривалості (АВ) у хворих на бронхіальну астму. 

Установлено, що середньорічне зниження РВР відбувається лише при 

неконтрольованому перебігу захворювання  від 3,02 Вт до 7,2 Вт на рік (при 

контрольованому перебігу  від 2,01 Вт до 3,45 Вт на рік). Середньорічне 

зниження РФН із поправкою на вік при контрольованій астмі середнього ступеня 

становить 0,44 % на рік, при неконтрольованому її перебігу − 0,92 % на рік, тоді 

як при тяжкому частково контрольованому перебігу БА до 1,02 % на рік, при 

неконтрольованому тяжкому перебігу  2,4 % на рік. РФН при контрольованому 

перебігу захворювання середнього ступеня достовірно знижується на 25,3 % від 

вихідного рівня, а при неконтрольованому її перебігу − на 45,5 % впродовж 10-

річного часу спостереження, при тяжкому частково контрольованому її перебігу 

відповідно на 54,7 %, а при неконтрольованому − на 74,6 %. Зниження АВ на рік 

становило: 0,5 МЕТ при контрольованому перебігу астми середнього ступеня, 

1,5 МЕТ – при неконтрольованому, до 3,5 МЕТ – при тяжкому частково 

контрольованому та до 8,5 МЕТ –  при неконтрольованому тяжкому перебігу 

захворювання.  
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РОЗДІЛ 4 

МОРФОЛОГІЧНІ ТА БІОФІЗИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕРИТРОЦИТІВ ТА 

СИВОРОТКИ КРОВІ У ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ В 

ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СТУПЕНЯ ТЯЖКОСТІ ТА КОНТРОЛЬОВАНОСТІ 

ПЕРЕБІГУ ЗАХВОРЮВАННЯ 

 

4.1 Особливості біофізичних характеристик еритроцитів крові та їхня 

довготривала динаміка у хворих на бронхіальну астму із різним ступенем 

тяжкості контрольованістю перебігу захворювання 

 

 

Одним із завдань проведеного дослідження було встановлення та 

довготривалий аналіз отриманих результатів біофізичних властивостей мембран 

еритроцитів у хворих на бронхіальну астму в залежності від клінічного варіанту 

перебігу захворювання. Встановлено у всіх хворих із легким перебігом БА 

порушення деформаційної здатності та осмотичної стійкості еритроцитів не 

значні, достовірної різниці, порівняно із групою здорових осіб не спостерігалось, 

показники залишались стабільмим протягом десяти років спостереження (див. 

табл. 4.1). 

  

Таблиця 4.1  

Біофізичні показники реологічної властивості крові у хворих на БА 

легкого перебігу (М ± m) 

Показники Здорові 

(n=50) 

Хворі на БА (n = 81) 

візит І візит ІІІ візит ІV 

1 2 3 4 5 

ВГМП (в. о.) 0,014 ± 0,001 0,029 ±0,018 0,030 ± 0,019 0,031 ± 0,019 

ВЗМЕ (в. о.) 0,315 ± 0,005 0,308 ±0,002 0,300 ± 0,004 0,298 ± 0,004 

Ступінь деформації 

мембран еритроцитів 

(бали) 

1,0 ± 0,0 1,0  ± 0,0 1,2  ± 0,0 1,5 ± 0,0 
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Продовження таблиці 4.1 

 

1 2 3 4 5 

Ступінь гіпоксичної 

анізотропії (бали) 
0,1 ± 0,0 0,1 ± 0,0 0,1 ± 0,0 0,1 ± 0,0 

Сорбційна ємність 

еритроцитів крові (%) 
32,0 ± 2,6 36,3 ± 2,1 38,2 ± 2,2 33,9 ± 1,8 

Коефіцієнт розподілу 

метиленового синього 

між кліт. і серед. (Q) 

(в. о.) 

0,71 ± 0,02 0,73 ± 0,06 0,77 ± 0,06 0,75 ± 0,06 

 

Статистично достовірної відмінності у порівняні із групою здорових осіб 

не було. 

Зовсім по іншому виглядали отримані дані у хворих із перебігом БА 

середнього ступеня тяжкості, змінюючись протягом 10 років спостереження в 

залежності від того контрольована БА чи ні (рис. 4.1, 4.2, 4.3). 

Дискоцити Ехіноцити

Мішеневидні еритроцити Дегенеративні форми

 Рис. 4.1  Морфологічна структура еритроцитів крові у хворих на БА 

середнього ступеня тяжкості із контрольованим перебігом захворювання 

перший рік спостереження 
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Дискоцити Ехіноцити

Мішеневидні еритроцити Дегенеративні форми

 

Рис. 4.2  Морфологічна структура еритроцитів крові у хворих на БА 

середнього ступеня тяжкості із контрольованим перебігом захворювання 

п'ятий рік спостереження 

Дискоцити Ехіноцити

Мішеневидні еритроцити Дегенеративні форми

 

Рис. 4.3  Морфологічна структура еритроцитів крові у хворих на БА 

середнього ступеня тяжкості із контрольованим перебігом захворювання 

десятий рік спостереження 
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Таблиця 4.2 

Біофізичні показники реологічних властивостей крові у хворих на 

контрольовану БА середнього ступеня тяжкості (М ± m) 

Показники Здорові  Хворі на БА 

(n = 69) 

(n = 50) візит І візит ІІІ візит ІV 

ВГМП (в. о.) 0,014 ± 0,001 0,249±0,045# 0,251±0,043# 0,259±0,022# 

ВЗМЕ (в. о.) 0,315 ± 0,005 0,249±0,005# 0,291±0,005# 0,295 ± 0,004# 

Ступінь деформації 

мембран еритроцитів 

(бали) 1,0 ± 0,0 2,5 ± 0,0# 2,5 ± 0,0# 2,5 ± 0,01# 

Кристалооптичні 

характеристики 

сироватки крові (бали) 0,1 ± 0,0 2,5 ± 0,0# 2,5 ± 0,0# 2,5 ± 0,01# 

Сорбційна ємність 

еритроцитів крові (%) 32,0 ± 2,6 79,3 ± 8,3# 80,0 ± 6,2# 81,4 ± 7,1# 

Коефіцієнт розподілу 

метиленового синього 

між еритроцитом і сер. 

(Q) (в. о.) 
0,71 ± 0,02 1,32 ± 0,09# 1,34 ± 0,09# 1,33 ± 0,06# 

 

Примітка # – різницю показника у порівнянні із групою здорових осіб 

статистично доведено (p < 0,001). 

Достовірної різниці порівняно із початком спостереження не встановлено. 

 

При не контрольованому перебігу хвороби сорбційна ємність еритроцитів 

крові була (79,3 ± 8,3) % на початку спостереження, через 5 років −  

(80,0 ± 6,2)%, через 10 − (81,4 ± 7,1) %. Коефіцієнт розподілу метиленового 

синього між клітиною і середовищем (Q) був (1,32 ± 0,09) в. о., через 5 років 
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(1,34 ± 0,09) в. о., через 10 років − (1,33 ± 0,06) в. о. При не контрольованому 

перебігу БА на початку спостереження деформаційний індекс (ID) становив − 

(0,13 ± 0,002) ум. од., спостерігалось зниження середнього діаметра (5,78 ± 0,054) 

мкм і сферуляція еритроцитів (81,2 ± 1,2) мм3, число нормоформ становило  

(53,8 ± 1,2) %, ехіноцитів − (15,8 ± 1,1) %, мішеневидних клітин − (13,5 ± 0,5) %, 

число дегенеративних еритроцитів − (16,9 ± 0,8) %. (рис. 4.4).  

Через 5 років деформаційний індекс (ID) становив − (0,11 ± 0,003) ум. од., 

відбувалось зниження нормоформ до (47,1 ± 1,0) %, кількості ехіноцитів 

зростало до (16,8 ± 0,3) %, мішеневидних − до (14,5 ± 0,6) %, число 

дегенеративних еритроцитів збільшувалось до (21,3 ± 1,2) %, СДЕ – (4,18 ± 0,03) 

мкм, MCV – (72,3 ± 1,3) мм3. Достовірно змінювався лише відсоток 

циркулюючих мішене видних клітин, що на наш погляд є адаптивною реакцією 

на хронічну бронхіальну обструкцію.  

Через 10 років картина крові була без суттєвих змін: деформаційний індекс 

(ID) становив − (0,10 ± 0,003) ум. од., кількість нормоформ становило  

(52,9 ± 1,3) %, ехіноцитів − (16,2 ± 1,1) %, мішеневидних клітин − (16,5 ± 0,6) %, 

число дегенеративних еритроцитів − (14,4  ± 0,9) % (рис. 4.5).  

На початку спостереження значення відносного градієнтного мембранного 

потенціалу у групі було вище, ніж у здорових осіб: (0,251 ± 0,045) в. о. (здорові 

особи − (0,014 ± 0,001) в. о.), через 5 років − (0,258± 0,045) в. о.,через 10 років − 

(0,313 ± 0,020) в. о. Відзначалася помірна втрата відносного заряду мембранами 

еритроцитів до (0,243 ± 0,005) в. о. (здорові особи (0,298 ± 0,004) в. о.) на початку 

спостереження, через 5 років − (0,245±0,005) в. о.,через 10 років − (0,238 ± 0,004) 

в. о. 
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Дискоцити Ехіноцити

Мішеневидні еритроцити Дегенеративні форми

 

 

Рис. 4.4 Морфологічна структура еритроцитів крові у хворих на БА 

середнього ступеня тяжкості із не контрольованим перебігом захворювання 

перший рік спостереження 

 

Дискоцити Ехіноцити

Мішеневидні еритроцити Дегенеративні форми
  

Рис. 4.5 Морфологічна структура еритроцитів крові у хворих на БА 

середнього ступеня тяжкості із не контрольованим перебігом захворювання 

п'ятий рік спостереження 
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Рідкокристалічна структура сироватки крові становила (2,5 ± 0,0) бали на 

початку спостереження,через 5 років (2,0 ± 0,0) бали, через 10 років залишалась 

без змін − (2,0 ± 0,0) бали. Через зниження заряду на еритроцитарній мембрані та 

зростання на ній градієнтного мембранного потенціалу, за рахунок підвищення її 

проникності відповідно зростала і сорбційна ємність еритроцитів крові зростала і 

сорбційна ємність еритроцитів крові до (75,4 ± 6,3) % на початку спостереження, 

через 7 років − (81,8 ± 6,1)%, через 10 − (86,2 ± 5,2) %. Ступінь деформації 

еритроцитів крові був достовірно зміненим відносно групи здорових до  

(2,5 ± 0,0) бали, достовірно зростаючи на 7 рік до  (3,0 ± 0,0) бали, залишаючись 

таким і на 10 році спостереження(рис. 4.6). 

 

Дискоцити Ехіноцити

Мішеневидні еритроцити Дегенеративні форми

 

 

Рис. 4.6  Морфологічна структура еритроцитів крові у хворих на БА 

середнього ступеня тяжкості із не контрольованим перебігом захворювання 

десятий рік спостереження 
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Коефіцієнт розподілу метиленового синього між клітиною і середовищем 

(Q) був (1,36 ± 0,08) в. о., через 7 років (1,39 ± 0,06) в. о., через 10 років −  

(1,42 ± 0,08) в. о. Більш детальна інформація представлена в таблиці 4.3. 

 

Таблиця 4.3 

Біофізичні показники реологічних властивостей крові у хворих на не 

контрольовану БА середнього ступеня тяжкості (М ± m) 

Показники Здорові  Хворі на БА 

(n = 92) 

(n = 50) візит І візит ІІІ візит ІV 

ВГМП (в. о.) 0,014 ± 0,001 0,251±0,045# 0,258±0,045# 0,313±0,020#* 

ВЗМЕ (в. о.) 0,315 ± 0,005 0,243±0,005# 0,245±0,005# 0,238 ±0,004#* 

 Ступінь 

деформації 

мембран 

еритроцитів (бали) 

1,0 ± 0,0 2,5 ± 0,0# 3,0 ± 0,0#* 3,0 ± 0,01#* 

Кристалооптичні 

характеристики 

сироватки крові 

(бали) 

0,1 ± 0,0 2,5 ± 0,0# 3,0 ± 0,0#* 3,0 ± 0,01#* 

Сорбційна ємність 

еритроцитів крові 

(%) 
32,0 ± 2,6 75,4 ± 6,3# 81,8 ± 6,1# 86,2 ± 5,2#* 

Коефіцієнт 

розподілу 

метиленового 

синього між 

еритроцитом і сер. 

(Q) (в. о.) 

0,71 ± 0,02 1,6 ± 0,08# 1,39 ± 0,06# 1,42 ± 0,08#* 

 

Примітки: 

1. # – різницю показника у порівнянні із групою здорових осіб статистично 

доведено (p < 0,001). 

2. * − різницю показника у порівнянні із початком  спостереження 

статистично доведено (p < 0,001). 
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Зовсім по іншому виглядали отримані дані у хворих із тяжким перебігом 

захворювання, достовірно змінюючись протягом 10 років спостереження. При 

тяжкому контрольованому перебігу БА значення коефіцієнту деформаційного 

індексу (ID) становило (0,07 ± 0,001) ум. од. на початку спостереження, на тлі 

значного зниження діаметра червоних клітин крові (СДЕ) (4,12 ± 0,02) мкм 

відзначена тенденція до зниження їх об’єму (MCV) (71,2 ± 1,1) мм3, зміни у 

морфологічній структурі еритроцитів були більш вираженіші: число нормоформ 

становило (46,0 ± 0,9) %, ехіноцитів − (17,5 ± 1,2) %, мішеневидних клітини − 

(16,7 ± 0,5) %, число дегенеративних еритроцитів − (19,3 ± 0,9) % (рис. 4.7). 

Дискоцити Ехіноцити

Мішеневидні еритроцити Дегенеративні форми

 

Рис. 4.7 Морфологічна структура еритроцитів крові у хворих на БА 

тяжкого контрольованого перебігу захворювання перший рік 

спостереження 

 

Через 5 років у групі значення коефіцієнту деформаційного індексу (ID) 

становило (0,04 ± 0,001) ум. од., на тлі не значного зниження діаметра червоних 

клітин крові СДЕ – (3,85 ± 0,02) мкм, MCV – (68,4 ± 1,2) мм3, зміни у 
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морфологічній структурі еритроцитів були більш вираженіші, проте достовірно 

не змінювались порівняно із початком спостереження: число нормоформ 

становило (43,0 ± 0,9) %, ехіноцитів − (18,5 ± 1,2) %, мішеневидних клітини − 

(18,2 ± 0,5) %, число дегенеративних еритроцитів − (20,3 ± 0,7) %. На десятому 

році значення коефіцієнту деформаційного індексу (ID) становило (0,04 ± 0,001) 

ум. од., на тлі збереження зменшеного діаметра червоних клітин крові СДЕ – 

(3,78 ± 0,03) мкм, MCV – (69,3 ± 1,2) мм3, зміни у морфологічній структурі 

еритроцитів були більш вираженіші, проте достовірно не змінювались порівняно 

із початком спостереження: число нормоформ становило (43,5 ± 0,9) %, 

ехіноцитів − (18,0 ± 1,2) %, мішеневидних клітини − (16,2 ± 0,5) %, число 

дегенеративних еритроцитів − (22,3 ± 0,8) (рис. 4.8). 

Дискоцити Ехіноцити

Мішеневидні еритроцити Дегенеративні форми

  

 

Рис. 4.8  Морфологічна структура еритроцитів крові у хворих на БА 

тяжкого контрольованого перебігу захворювання п'ятий рік спостереження 

 

Значення відносного градієнтного мембранного потенціалу було вище, ніж 

у здорових осіб: (0,361±0,048) в. о. (здорові особи − (0,014 ± 0,001) в. о.) на 
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початку спостереження, через 5 років − (0,359±0,042) в. о.,через 10 років − 

(0,357±0,022) в. о. Відзначалася значна втрата відносного заряду мембранами 

еритроцитів до (0,121±0,005) в. о. (здорові особи (0,315 ± 0,005) в. о.) на початку 

спостереження, через 5 років − (0,122±0,006) в. о.,через 10 років − (0,0120±0,002) 

в. о. Відмічалось значне наростання відного градієнтного потенціалу − до  

(0,364 ± 0,017) в. о. (здорові особи (0,014 ± 0,001) в. о.) на початку 

спостереження, через 5 років − (0,369±0,028) в. о.,через 10 років − (0,365±0,012) 

в. о. (рис. 4.9, табл. 4.4). 

Дискоцити Ехіноцити

Мішеневидні еритроцити Дегенеративні форми

  

 

Рис. 4.9  Морфологічна структура еритроцитів крові у хворих на БА 

тяжкого контрольованого перебігу захворювання десятий рік 

спостереження 
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Таблиця 4.4 

 

Біофізичні показники реологічних властивостей крові у хворих із 

тяжким контрольованим перебігом (М ± m) 

Показники Здорові  Хворі на БА  

(n = 43) 

(n = 50) візит І візит ІІІ візит ІV 

ВГМП (в. о.) 0,014 ± 0,001 0,361±0,0485# 0,359±0,042# 0,357±0,022# 

ВЗМЕ (в. о.) 0,315 ± 0,005 0,121±0,005# 0,122±0,006# 0,0120±0,002# 

 Ступінь деформації 

мембран еритроцитів 

(бали) 
1,0 ± 0,0 3,0 ± 0,0# 3,0 ± 0,0# 3,0 ± 0,01# 

Кристалооптичні 

характеристики 

сироватки крові (бали) 
0,1 ± 0,0 3,0 ± 0,0# 3,0 ± 0,0# 3,0 ± 0,0# 

Сорбційна ємність 

еритроцитів крові (%) 
32,0 ± 2,6 95,3 ± 5,3# 96,8 ± 6,4# 95,3 ± 6,2# 

 Коефіцієнт розподілу 

метиленового синього 

між еритроцитом і 

сер. (Q) (в. о.) 

0,71 ± 0,02 2,41 ± 0,08# 2,39 ± 0,06# 1,33 ± 0,08* 

 

Примітка 1. # – різницю показника у порівнянні із групою здорових осіб 

статистично доведено (p < 0,001). 

Статистично достовірних змін порівняно із початком спостереження не 

було. 

 

Сироватка крові у всіх пацієнтів мала ознаки гіпоксичної анізотропії із 

втратою структурованості (3,0 ± 0,0) бали на початку спостереження,через 5 

років (3,0 ± 0,0) бали, через 10 років залишалась без змін − (3,0 ± 0,0) в. о. − була 

максимально зміненою без окресленої кристалічної структури. Сорбційна 

ємність еритроцитів крові на початку спостереження була (95,3 ± 5,3) %, через 5 

років − (96,8 ± 6,4)%, через 10 − (95,3 ± 6,2) %. Коефіцієнт розподілу 

метиленового синього між клітиною і середовищем (Q) був (2,41 ± 0,08) в. о., 
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через 5 років (2,39 ± 0,06) в. о., через 10 років − (1,33 ± 0,08) в. о. Проте 

статистично достовірних змін порівняно із початком спостереження не 

відбувалось. 

При тяжкому не контрольованому перебігу БА значення коефіцієнту 

деформаційного індексу (ID) становило (0,08 ± 0,001) ум. од. на початку 

спостереження на тлі значного зниження діаметра червоних клітин крові (СДЕ) 

(4,18 ± 0,02) мкм відзначена тенденція до зниження їх об’єму (MCV)  

(70,6 ± 1,0) мм3, зміни у морфологічній структурі еритроцитів були більш 

вираженіші: число нормоформ становило (41,9 ± 0,8) %, ехіноцитів −  

(19,5 ± 1,2) %, мішеневидних клітини − (17,5 ± 0,8) %, число дегенеративних 

еритроцитів − (21,1 ± 0,9) % (рис. 4.10). 

Дискоцити Ехіноцити

Мішеневидні еритроцити Дегенеративні форми

  

Рис. 4.10  Морфологічна структура еритроцитів крові у хворих на БА 

тяжкого не контрольованого перебігу захворювання перший рік 

спостереження 
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Через 5 років у групі значення деформаційного індексу (ID) достовірно 

знижувалось і становило (0,02 ± 0,001) ум. од., на тлі значного зниження 

діаметра червоних клітин крові СДЕ – (2,98 ± 0,01) мкм, MCV – (63,4 ± 1,1) мм3, 

зміни у морфологічній структурі еритроцитів були більш вираженіші, достовірно 

змінювались порівняно із початком спостереження: число нормоформ становило 

(33,8 ± 0,7) %, ехіноцитів − (24,5 ± 1,1) %, мішеневидних клітини −  

(20,5 ± 0,4) %, число дегенеративних еритроцитів − (22,0 ± 0,6) %. На десятому 

році значення деформаційного індексу (ID) було стабільно низьким і становило 

(0,02 ± 0,001) ум. од., на тлі збереження зменшеного діаметра червоних клітин 

крові СДЕ – (3,59 ± 0,02) мкм, MCV – (65,2 ± 1,3) мм3, зміни у морфологічній 

структурі еритроцитів були більш вираженіші, зберігаючи достовірну різницю 

порівняно із початком спостереження: число нормоформ становило  

(34,5 ± 0,9) %, ехіноцитів − (25,0 ± 1,2) %, мішеневидних клітини − (20,5 ± 0,4) 

%, число дегенеративних еритроцитів − (20,0 ± 0,6) % (рисунок 4.11).  

Значення відносного градієнтного мембранного потенціалу також було 

достовірно вище, ніж у здорових осіб: (0,368±0,045) в. о. (здорові особи −  

(0,014 ± 0,001) в. о.) на початку спостереження, достовірно зростаючи через 5 

років − (0,371±0,041) в. о., а через 10 років − (0,374 ± 0,021) в. о. Відзначалася 

достовірна втрата відносного заряду мембранами еритроцитів до  

(0,119 ± 0,004) в. о. (здорові особи (0,315 ± 0,005) в. о.) на початку 

спостереження, достовірно падаючи через 5 років − (0,106 ± 0,006) в. о.,через 10 

років − (0,102 ± 0,002) в. о. Відмічалось достовірно високий відносний 

градієнтний потенціал − (0,368 ± 0,015) в. о. (здорові особи (0,014 ± 0,001) в. о.) 

на початку спостереження, із достовірним зростанням через 5 років −  

(0,378 ± 0,025) в. о., зберігаючи своє значення через 10 років − (0,379 ± 0,012) в.о. 
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Дискоцити Ехіноцити

Мішеневидні еритроцити Дегенеративні форми

  

 

Рис. 4.11  Морфологічна структура еритроцитів крові у хворих на БА 

тяжкого не контрольованого перебігу захворювання п'ятий рік 

спостереження 

 

Ступінь деформації мембран еритроцитів була найвищою (деформовано 

70,0 % і більше еритроцитів) – (3,0 ± 0,0) бали, зберігаючись такою протягом 

усього періоду спостереження (рис. 4.12). 
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Дискоцити Ехіноцити

Мішеневидні еритроцити Дегенеративні форми

 

Рис. 4.12 Морфологічна структура еритроцитів крові у хворих на БА 

тяжкого не контрольованого перебігу захворювання десятий рік 

спостереження 

 

Сироватка крові у всіх пацієнтів мала ознаки гіпоксичної анізотропії із 

втратою структурованості на початку спостереження через 5 років,, через 10 

років залишалась без змін − була максимально зміненою без окресленої 

кристалічної структури (табл. 4.5).  
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Таблиця 4.5 

Біофізичні показники реологічних властивостей крові у хворих із 

тяжким не контрольованим перебігом (М ± m) 

Показники Здорові  

(n = 50) 

Хворі на БА  

(n = 92) 

візит І візит ІІІ візит ІV 

ВГМП (в. о.) 0,014 ± 0,001 0,368±0,045# 0,371±0,041*# 0,374±0,021*# 

ВЗМЕ (в. о.) 
0,315 ± 0,005 0,119±0,004# 0,106±0,006*# 0,102±0,002*# 

Ступінь деформації 

мембран еритроцитів 

(бали) 
1,0 ± 0,0 3,0 ± 0,0# 3,0 ± 0,0# 3,0 ± 0,01# 

Кристалооптичні 

характеристики 

сироватки крові (бали) 
0,1 ± 0,0 3,0 ± 0,0# 3,0 ± 0,0# 3,0 ± 0,0# 

Сорбційна ємність 

еритроцитів крові (%) 
32,0 ± 2,6 94,3 ± 5,1*# 98,8 ± 4,4*# 99,1 ± 6,2*# 

Коефіцієнт розподілу 

метиленового синього 

між еритроцитом і сер. 

(Q)(в. о.) 

0,71 ± 0,02 2,39 ± 0,06*# 3,28 ± 0,05*# 3,23 ± 0,03*# 

 

Примітки: 

1. # – різницю показника у порівнянні із групою здорових осіб статистично 

доведено (p < 0,001); 

2. * − різницю показника у порівнянні із початком  спостереження 

статистично доведено (p < 0,001). 

 

Отже, підводячи підсумок в отриманих результатах, ступінь тяжкості та 

контрольованість перебігу бронхіальної астми впливає на біофізичні 

характеристики еритроцитарної мембрани: чим тяжчий перебіг, тим більш 

вираженими є зміни еритроцитарної мембрани, при чому вищевказані 

характеристикиє не стабільними у часі. 
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При легкому перебігу БА не встановлено достовірних змін у 

морфологічних характеристиках еритроцитів крові − процентне співвідношення 

дискоцитів, ехіноцитів та мішене видних клітин (за відсутності дегенеративних 

форм) ідентичне здоровим без динаміки пртягом десятирічного динамічного 

спостереження. Відносний заряд еритроцитарної мембрани та градієнтний 

потенціал еритроцитарної мембрани в межах норми, що підтверджувалось 

нормальним коефіцієнтом розподілу метиленового синього, нормальним 

значенням сорбційної ємності та осмотичної стійкості еритроциту, а також 

діаметром еритроциту в межах норми та високим значенням деформаційного 

коефіцієнту, еритроцити здатні виконувати свої кисневотранспортні функції в 

повній мірі відповідно до потреб. Це підтверджувалось рідкокристалічною 

структурованістю сироватки крові, відсутністю гіпоксичних ознак. 

При перебігу середнього ступеню тяжкості біофізичні та морфологічні 

характеристики еритроцитів крові зрушені. У морфологічній картині зростає 

відсоток компенсаторного утворення мікроцитів (зменшення діаметру 

еритроцита, зменшення сорбційної ємності та осмотичної стійкості, зменшення 

відсотку дискоцитів із наростанням ехіноцитів, мішене видних клітин та появою 

дегенеративних форм). Дане явище є першими проявами зриву адаптаційних 

механізмів за рахунок зростання градієнтного мембранного потенціалу, падіння 

заряду еритроцитарної мембрани, що підтверджується зростанням коефіцієнту 

розподілу метиленового синього між еритроцитом і середовищем, появою не 

вираженої гіпоксичної анізотропії сиворотки крові. І при контрольованому 

перебігу БА вищевказані зміни є достовірно не зворотніми¸ проте стабільними 

протягом десятирічного періоду спостереження. При не контрольованому 

перебігу вже на сьоми рік спостереження відбуваються достовірні зміни 

практично у всіх вищевказаних показниках, крім гіпоксичної анізотропії 

сиворотки крові, що є показником початкових механізмів дезадаптації 

кисневотранспортної функції еритроциту. 

При тяжкому перебігу БА у морфологічній картині крові виявляється 
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величезна кількість мікроцитів (як компенсаторна реаккція на хронічну 

гіпоксію), достовірно низкий деформаційний індекс призводить до зменшення  

діаметру еритроцитів, сорбційна ємність та осмотична стійкості еритроциту 

достовірно знижені, внаслідок чтого в крові значно знижена кількість 

дискоцитів, наростають «патологічні» форми еритроцитів − ехіноцити, 

мішеневидні та дегенеративні форми, що не здатні виконувати 

кисневотранспортну функцію. На мембрані падає заряд, нпростає градієнтний 

потенціал (підтверджується високим коефіцієном розподілу метиленового 

синього між еритроцитом і середовищем), присутня постійна виражена 

гіпоксична анізотропія сиворотки крові. При контрольованому тяжкому перебігу 

БА вищевказані зміни є не зворотніми зі зберіганням достовірної різниці у 

порівнянні із групою здорових протягом усього періоду спостереження, а при не 

контрольованому перебігу − наростання достовірного погіршення у визначених 

характеристиках вже на п'ятому році спостереження. 

 

4.2 Мембранні особливості еритроцитів крові у хворих на бронхіальну 

астму при фізичному навантаженні в залежності від супеня тяжкості та 

контрольованості перебігу захворювання 

 

Ключова роль у сприйнятті змін, викликаних фізичним навантаженням 

(ФН), а також у формуванні адекватної адаптивної відповіді на них належить, на 

наш погляд, клітинним мембран еритроцитів, ендотеліоцитів, клітин 

альвеолярного епітелію [10 – 13]. 

Встановлено, що із зміною ступеня тяжкості БА відбувається зміна 

кисневого режиму із розвитком хронічної гіпоксії, що провокує біофізичні та 

морфологічні зміни у самому еритроциті, знижуючи швидкість переходу однієї 

структури гемоглобіну в іншу та його спорідненості до кисню. І тому, якщо у 

хворих із легким перебігом захворювання не було встановлено достовірних змін 

у відсотку патологічно деформованих еритроцитів периферичної крові порівняно 
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зі здоровими, то вже у хворих на БА середнього ступеня тяжкості відбуваються 

помітні зміни в біофізичних параметрах та морфології еритроцитів, а саме: 

тенденція до низьких значень агрегації еритроцитів, у порівнянні із здоровими. 

Це є наслідком мікроцитозу, адже зменшені розміри еритроцитів та зниження 

агрегації є адаптаційними механізмами, що створюють умови для оптимізації 

мікроциркуляції. у хворих Проте у хворих із найтяжчим перебігом захворювання 

величина агрегації еритроцитів підвищена, що свідчить про значне ушкодження 

еритроциту із утворенням патологічно деформованих морфоформ, що не здатні 

підтримувати свої функції у реологічній властивості крові. У хворих із легким 

ступенем перебігу БА після тестування відсоток нормо форм (дискоцитів) 

практично не змінювався: (рис. 4.11, 4.12, 4.13, 4.14). 
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Рис. 4.11 Морфологічна структура еритроцитів крові здорових до та 

після кардіореспіраторного тестування 
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Рис. 4.12 Біофізичні характеристики мембрани  еритроцитів крові 

здорових до та після кардіореспіраторного тестування 
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Рис. 4.13  Морфологічна структура еритроцитів крові у хворих із 

легким перебігом БА до та після кардіореспіраторного тестування 

%

  

в.о. 
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 Рис. 4.14 Біофізичні характеристики мембрани  еритроцитів крові у 

хворих із легким перебігом БА до та після кардіореспіраторного тестування 

 

У хворих із контрольованим перебігом БА середнього ступеня тяжкості до 

тестування зсуви морфометричних показників були вираженішими і достовірно 

відрізнялися від здорових – (рис. 4.15 4.16). 
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 Рис. 4.15 Морфологічна структура еритроцитів крові у хворих із 

контрольованим перебігом БА середнього ступеня до та після 

кардіореспіраторного тестування 

в.о. 

%  



184 
 

 

0,22

0,23

0,24

0,25

0,26

0,27

0,28

0,29

ВЗМЕ ВГМП

До навантаження Після навантаження
 

Примітка: # – статистично достовірна відмінність порівняно із початком 

тестування  (р < 0,05).  

 

Рис 4.16 Біофізичні характеристики мембрани  еритроцитів крові у 

хворих хворих із контрольованим  перебігом БА середнього ступеня до та 

після кардіореспіраторного тестування 

 

Значення відносного градієнтного мембранного потенціалу у групі до 

тестування було вище, ніж у здорових осіб: (0,249±0,045) в. о. (здорові особи −  

(0,014 ± 0,001) в. о.), після тестування − (0,258±0,041) в. о., відносний заряд 

мембранами еритроцитів змінювався з (0,249±0,005) в. о. (здорові особи  

(0,298 ± 0,004) в. о.) до (0,290±0,005) в. о. після тестування. Ступінь деформації 

еритроцитів до тестування достовірно відрізнявся від групи здорових −  

(2,5 ± 0,0) бали (здорові (1,0 ± 0,0) бали), залишаючись стабільним після тесту − 

(2,5 ± 0,0) бали Рідкокристалічна структура сироватки крові становила (2,5 ± 0,0) 

бали на початку спостереження, після тесту −  (2,5 ± 0,0) в. о. Сорбційна ємність 

еритроцитів крові була (79,3 ± 8,3) % на початку спостереження, після 

тестування − (80,4 ± 6,1)%, коефіцієнт розподілу метиленового синього між 

клітиною і середовищем (Q) був (1,32 ± 0,09) в. о., а після тесту −  (1,35 ± 0,08) в. 

о. 

в.о. 

# 

# 
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При не контрольованому перебігу БА на початку спостереження 

деформаційний індекс (ID) становив − (0,13 ± 0,002) ум. од., спостерігалось 

зниження середнього діаметра (5,78 ± 0,054) мкм і сферуляція еритроцитів  

(81,2 ± 1,2) мм3, число нормоформ становило (53,8 ± 1,2) %, ехіноцитів −  

(15,8 ± 1,1) %, мішеневидних клітин − (13,5 ± 0,5) %, число дегенеративних 

еритроцитів − (16,9 ± 0,8) %. Після тестування деформаційний індекс (ID) 

становив − (0,10 ± 0,003) ум. од., відбувалось достовірне  зниження нормоформ 

до (45,1 ± 1,0) %, кількості ехіноцитів зростало до (18,4 ± 0,2) %, мішеневидних − 

до (19,5 ± 0,5) %, без суттєвої зміни числа дегенеративних еритроцитів до  

(17,0 ± 1,1) %, достовірно падали СДЕ – (4,01 ± 0,02) мкм, MCV – (70,1 ± 1,1) 

мм3, що на наш погляд було адаптивною реакцією (рис. 4.17). 
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Примітка:  # – статистично достовірна відмінність порівняно із початком 

тестування  (р < 0,05).  

 

Рис. 4.17 Морфологічна структура еритроцитів крові у хворих із не 

контрольованим перебігом БА середнього ступеня до та після 

кардіореспіраторного тестування 
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На початку спостереження значення відносного градієнтного мембранного 

потенціалу у групі було вище, ніж у здорових осіб: (0,251±0,045) в. о. (здорові 

особи − (0,014 ± 0,001) в. о.), після тестування − (0,325±0,042) в. о., відносний 

заряд мембранами еритроцитів до тестування був знижений до  (0,243±0,005) в. 

о. (здорові особи (0,298 ± 0,004) в. о.), після тестування − (0,213±0,002) в. о. 

Рідкокристалічна структура сироватки крові становила (2,5 ± 0,0) бали на 

початку спостереження, залишалась без змін після тестування − (2,5 ± 0,0) бали. 

(рис. 4.18). 
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Примітка:  # – статистично достовірна відмінність порівняно із початком 

тестування  (р < 0,05).  

 

Рис.  4.18 Біофізичні характеристики мембрани  еритроцитів крові у 

хворих хворих із не контрольованим  перебігом БА середнього ступеня до та 

після кардіореспіраторного тестування 
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При тяжкому контрольованому перебігу БА до проведення тестування 

значення коефіцієнту деформаційного індексу (ID) становило (0,07 ± 0,001) ум. 

од. на тлі значного зниження діаметра червоних клітин крові (СДЕ) (4,12 ± 0,02) 

мкм відзначена тенденція до зниження їх об’єму (MCV) (71,2 ± 1,1) мм3, зміни у 

морфологічній структурі еритроцитів були більш вираженіші: число нормоформ 

становило (46,0 ± 0,9) %, ехіноцитів − (17,5 ± 1,2) %, мішеневидних клітини − 

(16,7 ± 0,5) %, число дегенеративних еритроцитів − (19,3 ± 0,9) % (рис. 4.19). 
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Примітка: # – статистично достовірна відмінність порівняно із початком 

тестування  (р < 0,05).  

 

Рис. 4.19  Морфологічна структура еритроцитів крові у хворих із 

тяжким контрольованим  перебігом БА до та після кардіореспіраторного 

тестування 

 

Після проведеного тестування у групі значення коефіцієнту 

деформаційного індексу (ID) становило (0,02 ± 0,001) ум. од., на тлі значного 

зниження діаметра червоних клітин крові СДЕ – (3,78 ± 0,02) мкм, MCV –  

(65,41 ± 1,2) мм3, зміни у морфологічній структурі еритроцитів були більш 
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вираженіші, достовірно змінювались порівняно із початком спостереження: 

число нормоформ становило (41,0 ± 0,8) %, ехіноцитів − (17,1 ± 1,2) %, 

мішеневидних клітини − (10,3 ± 0,5) %, число дегенеративних еритроцитів − 

(31,6 ± 0,8) %. Значення відносного градієнтного мембранного потенціалу було 

вище, ніж у здорових осіб: (0,361 ± 0,048) в. о. (здорові особи − (0,014 ± 0,001) в. 

о.) на початку спостереження, після тестування − (0,398±0,040) в. о., відзначалася 

значна втрата відносного заряду мембранами еритроцитів до (0,125 ± 0,005) в. о. 

(здорові особи (0,315 ± 0,005) в. о.) на початку спостереження, після тестування 

− (0,10 1± 0,002) в. о. Ступінь деформації мембран еритроцитів була найвищою 

(деформовано  

70,0 % і більше еритроцитів) (3,0 ± 0,0) бали, зберігаючись такою і після 

тестування (рис. 4.20). 
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Примітка: # – статистично достовірна відмінність порівняно із початком 

тестування  (р < 0,05).  
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Рис. 4.20 Біофізичні характеристики мембрани  еритроцитів крові у 

хворих хворих із не контрольованим  перебігом БА середнього ступеня до та 

після кардіореспіраторного тестування 

Сироватка крові у всіх пацієнтів тяжкого контрольованого перебігу 

достовірно відрізнялась від групи здорових, мала ознаки гіпоксичної анізотропії 

із втратою структурованості (3,0 ± 0,0) бали на початку спостереження, так і 

після тестування (3,0 ± 0,0) бали − була максимально зміненою без окресленої 

кристалічної структури. Сорбційна ємність еритроцитів крові була  достовірно 

підвищеною відносно здорови − (95,3 ± 5,3) %, до тестування та достовірно 

збільшувалась до (99,8 ± 6,1) % після, коефіцієнт розподілу метиленового 

синього між клітиною і середовищем (Q) був достовірно нижчим здорових  

(2,41 ± 0,08) в. о., до тестування та достовірно падав до (2,12 ± 0,06) в. о. після. 

При тяжкому не контрольованому перебігу БА спостерігалась достовірна 

різниця із групою здорових як до тестування, так і після нього, крім того, 

спостерігалась достовірне погіршення після проведеного кардіореспіраторного 

тестування в усіх показниках. А саме: значення коефіцієнту деформаційного 

індексу (ID) становило (0,08 ± 0,001) ум. од. на початку спостереження на тлі 

значного зниження діаметра червоних клітин крові (СДЕ) (4,18 ± 0,02) мкм 

відзначена тенденція до зниження їх об’єму (MCV) (70,6 ± 1,0) мм3, зміни у 

морфологічній структурі еритроцитів були більш вираженіші: число нормоформ 

становило (41,9 ± 0,8) %, ехіноцитів − (19,5 ± 1,2) %, мішеневидних клітини − 

(17,5 ± 0,8) %, число дегенеративних еритроцитів − (21,1 ± 0,9) % (рис. 4.21). 

Після проведеного тестування у групі значення деформаційного індексу (ID) 

достовірно знижувалось і становило (0,02 ± 0,001) ум. од., на тлі значного 

зниження діаметра червоних клітин крові СДЕ – (2,65 ± 0,01) мкм, MCV – (60,4 ± 

1,1) мм3, 
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Примітка:  # – статистично достовірна відмінність порівняно із початком 

тестування  (р < 0,05).  

 

Рис. 4.21 Морфологічна структура еритроцитів крові у хворих із 

тяжким не контрольованим  перебігом БА до та після кардіореспіраторного 

тестування 

 

Зміни у морфологічній структурі еритроцитів були більш вираженіші, 

достовірно змінювались порівняно із початком спостереження: число нормоформ 

становило (33,8 ± 0,7) %, ехіноцитів − (24,5 ± 1,1) %, мішеневидних клітини − 

(20,5 ± 0,4) %, число дегенеративних еритроцитів − (22,0 ± 0,6) % (рис. 4.22). 

%  

# 

# 

# 
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Примітка:  # – статистично достовірна відмінність порівняно із початком 

тестування  (р < 0,05).  

 

Рис. 4.22 Біофізичні характеристики мембрани  еритроцитів крові у 

хворих хворих із тяжким не контрольованим  перебігом БА до та після 

кардіореспіраторного тестування 

 

Значення відносного градієнтного мембранного потенціалу також було 

достовірно вище, ніж у здорових осіб: (0,368±0,045) в. о. (здорові  

особи − (0,014 ± 0,001) в. о.) на початку спостереження, після тестування − 

(0,392±0,041) в. о., відносний заряд мембранами еритроцитів був знижений  до 

(0,119±0,004) в. о. (здорові особи (0,315 ± 0,005) в. о.) на початку спостереження, 

достовірно падаючи після тестування до (0,104±0,006) в. о. Відносний 

градієнтний потенціал був підвищений до (0,368 ± 0,015) в. о. (здорові особи 

(0,014 ± 0,001) в. о.) на початку спостереження, із достовірним зростанням після 

тестування до (0,308 ± 0,021) в. о. Ступінь деформації мембран еритроцитів була 

# 

# 

в.о. 
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найвищою (деформовано 70 % і більше еритроцитів) (3,0 ± 0,0) бали, 

зберігаючись такою протягом усього періоду спостереження 

Сироватка крові у всіх пацієнтів мала ознаки гіпоксичної анізотропії із 

втратою структурованості (3,0 ± 0,0) бали на початку спостереження,після 

навантаження − (3,0 ± 0,0) бали, сорбційна ємність еритроцитів крові на початку 

спостереження була (94,3 ± 5,1) %, достовірно зростаючи після тестування − 

(99,8 ± 2,4)%, коефіцієнт розподілу метиленового синього між клітиною і 

середовищем (Q) був достовірно зниженим на початку спостереження до 

(2,39 ± 0,06) в. о., достовірно підвищуючись після тестування до  (3,41 ± 0,05) в. 

о. 

Встановлено, що при легкому перебігу БА біофізичні та 

морфофункціональні характеристики еритроцитів крові та кристалооптичні 

параметри сироватки крові достовірно не відрізняються від даних здорових, 

залишаючись стабільно в межах номи і після проведеного тестування, що 

свідчить про достатні адаптаційні процеси на мембрані еритроциту та адекватну 

реакцію на навантаження. 

При перебігу БА середнього ступеня тяжкості, не залежно від того, 

контрольований перебіг захворювання чи ні, відбуваються достовірні зміни у 

морфологічних параметрах еритроцитів крові у бік зменшення відсотку 

дискоцитів, наростання умовно − патологічних форм − ехіноцитів та мішене 

видних клітин (здатні виконувати свої функції в неповній мірі), а також появі 

дегенеративних форм, які є функціонально не активними формами еритроцитів і 

в нормі деструктуруються. Також, виявлено достовірно нижчий деформаційний 

коефіцієнт еритроцитарної мембрани зі зниженням деформаційної здатності та 

осмотичної стійкості еритроциту (зниження СДЕ, MCV, зростання коефіцієнту 

розподілу метиленового синього між клітиною та середовищем), зменшення 

діаметру еритроциту із появою мікроцитів, а також появою ознак гіпоксичної 

анізотропії сиворотки крові втрата заряду на еритроцитарній мембрані та 

зростанням градієнтного мембранного потенціалу. Причому після проведеного 
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кардіореспіраторного тестування достовірні зміни в оцінюваних показниках були 

достовірно гіршими порівняно із початковими даними не залежно від 

контрольованості перебігу захворювання. 

При тяжкому перебігу астми, всі вищевказані зміни в оцінюваних 

параметрах також достовірно відрізнялись від групи здорових, проте зміни в них 

були вираженішими, із достовірним погіршенням після тестування, знову ж таки 

не залежно від того, контрольований це перебіг захворювання чи ні: всі 

показники однаково достовірно погіршувались як при контролі, так і при втраті 

контролю астми. 

Висновки. 

В результаті проведеної роботи вперше установлено адаптаційні та 

дезадаптаційні зміни морфологічних та біофізичних характеристик еритроцитів і 

сироватки крові у хворих на БА різного ступеня тяжкості та контрольованості. 

Доведено, що патологічні дезадаптаційні процеси виникають лише при 

обтяжливому перебізі хвороби середнього та тяжкого ступеня (зниження 

сорбційної ємності та осмотичної стійкості еритроцитів, поява дегенеративних 

морфоформ, зростання значення градієнтного мембранного потенціалу та 

коефіцієнту розподілу метиленового синього між еритроцитом та зовнішнім 

середовищем, зниженням z-потенціалу еритроцитів, поява гіпоксичної 

анізотропії сиворотки крові, а отже порушення кисневотранспортної функції 

крові). При контрольованому або частково контрольованому перебігу хвороби 

вищевказані характеристики стабільні у часі. При неконтрольованому перебізі  – 

такої закономірності не встановлено (достовірне зниження деформаційної 

здатності еритроциту на 30,5 %, осмотичної їх стійкості − на 41,2 %, відносного 

градієнтного мембранного потенціалу на 25,4 %, зниження z-потенціалу 

еритроцитів на 24,8 %, зменшення середнього діаметру еритроциту на 40,0 %, 

незворотня сферуляція еритроцитів до 60,5 %, зменшення нормоформ на 46,0 %, 

наростання гіпоксичної анізотропії сироватки крові при тяжкій неконтрольованій 

астмі за десятирічний проміжок часу).  
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РОЗДІЛ 5 

ОСОБЛИВОСТІ ЗМІН АДАПТИВНОГО ІМУНІТЕТУ У ХВОРИХ НА 

БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ЇЇ КОНТРОЛЬОВАНОСТІ  

 

5.1 Особливості змін Т-системи імунітету у хворих на бронхіальну астму з 

різною її контрольованістю 

 

Для вивчення особливостей змін лейкограми й Т-системи імунітету у 

хворих на БА з різною її контрольованістю визначали кількість лейкоцитів, 

відносний та абсолютний вміст Лф у ПК, Т-клітин та їх імунорегуляторних 

субпопуляцій, оцінювали проліферативну відповідь Т-лімфоцитів на ФГА, а 

також частоту та характер змін цих показників у хворих з контрольованою, 

частково контрольованою та неконтрольованою БА. 

Аналіз отриманих даних, представлених у табл. 5.1, продемонстрував 

статистично підтверджене підвищення відносного та абсолютного вмісту 

лімфоцитів у групах хворих з контрольованою та частково контрольованою БА. 

У групі пацієнтів з неконтрольованою БА відхилень цього показника від 

референтних значень виявлено не було. У групі хворих з частково 

контрольованим перебігом БА мало місце збільшення вмісту лейкоцитів у крові 

за рахунок підвищеного вмісту лімфоцитів, проте, як вже зазначалося вище, 

відносна та абсолютна кількість останніх не відрізнялася від цих показників 

групи пацієнтів з контрольованою БА.  Зменшені відносний та абсолютний вміст 

пан-Т-клітин (CD3+19- Лф), які були зафіксовані у групі пацієнтів з частково 

контрольованою БА, також не відрізнялися від цих показників у групи пацієнтів 

з контрольованим перебігом хвороби. 

.



Таблиця 5.1 

Показники лейкограми у хворих на БА з різною контрольованістю хвороби 

Показники Референт

-ні 

показник

и 

Хворі з перебігом БА 

контрольованим (n = 9) частково контрольованим           

(n = 63) 

неконтрольованим (n =64) 

M m Me min - max  M m Me min - max  M m Me min - max  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Вміст 

лейкоцитів                                  

109/л 

 

6,8  0,4 

 

7,3 

 

1,0 

 

6,8 

 

3,2  11,2 

 

9,0*# 

 

0,5 

 

8,5 

 

4,0  25,7 

 

7,9 

 

0,4 

 

7,2 

 

3,5  18,2 

лімфоцитів  

%                                      

 

34,8  1,7 

 

46,0* 

 

4,1 

 

46,0 

 

24,0  59,0 

 

41,1* 

 

1,5 

 

40,0 

 

21,0  65,0 

 

38,2 

 

2,2 

 

36,3 

 

6,0  79,0 

109/л 2,340,16 3,48* 0,6 3,30 1,01  6,02 3,71* 0,28 3,22 1,3613,62 
3,02

* 
0,22 2,79 0,268,26 

моноцитів   

  %                                           

 

5,9  0,7 

 

5,2 

 

1,0 

 

4,0 

 

1,01  11,0 

 

4,1 

 

0,5 

 

3,0 

 

0,0115,0 

 

4,5 

 

0,3 

 

4,1 

 

0,1  10,0 

109/л 0,380,04 0,41 0,12 0,33 0,06  1,12 0,36 0,04 0,26 0,011,62 0,33 0,03 0,29 0,01  

1
9
6

 



Продовження таблиці 5.1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

гранулоцитів 

%  

 

57,9  2,0 

 

48,8* 

  

3,5 

 

46,0 

 

34,0  66,0 

 

54,2 

  

2,1 

 

57,0 

 

18,057,0 

 

56,1 

  

1,8 

 

57,5 

 

22,0  88,5 

109/л 3,97  0,31 3,54 0,57 3,47 1,63  6,83 4,89 0,30 4,49 1,5513,21 4,59 0,34 3,84 1,3812,30 

 нейтрофілів                   

%            

 

55,4  2,5 

 

45,4* 

  

3,9 

 

41,0 

 

34,065,0 

 

50,5 

  

2,4 

 

53,0 

 

27,0  4,0 

 

53,2 

  

2,0 

 

54,0 

 

20,0  88,5 

109/л 3,53  0,24 3,31 0,57 3,47 1,506,83 4,58* 0,29 4,06 1,5511,93 4,58* 0,29 4,06 1,5511,93 

109/л 0,08  0 0,23 0,10 0,13 0,01  0,86 0,32* 0,04 0,25 0,01  1,28 0,36* 0,05 0,29 0,01  1,16 

 еозинофілів                   

%  

 

2,3  0,20 

 

3,3 

  

0,9 

 

4,0 

 

0,1  8,0 

 

3,6 

 

0,4 

 

3,0 

 

0,1  14,0 

 

4,9 

 

0,7 

 

3,5 

 

0,1  15,0 

109/л 0,08  0 0,23 0,10 0,13 0,01  0,86 0,32* 0,04 0,25 0,01  1,28 0,36* 0,05 0,29 0,01  1,16 

 

Примітка. * − різницю показника у порівнянні з референтним статистично підтверджено (р < 0,05).  

1
9
7
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У групі хворих з контрольованою БА спостерігалося адаптаційне 

зменшення відносного вмісту пан Т-клітин й абсолютного вмісту Т-хелперів 

(CD3+19– Лф) − відповідно (0,69 0,06)109/л при референтних значеннях 

 (0,89 0,06)109/л (p < 0,05), а також збільшення відносного вмісту 

цитотоксичних Т-лімфоцитів, тоді як статистично підтвердженої різниці 

абсолютного вмісту цих клітин, імунорегуляторного індексу та проліферативної 

відповіді Т-лімфоцитів на ФГА у порівнянні з референтними показниками 

визначено не було (табл. 5.2). 

У групі хворих з частково контрольованим перебігом БА мало місце 

збільшення вмісту лейкоцитів у крові за рахунок підвищеного вмісту лімфоцитів, 

проте, як вже зазначалося вище, відносна та абсолютна кількість останніх не 

відрізнялася від цих показників групи пацієнтів з контрольованою БА.  Зменшені 

відносний та абсолютний вміст пан-Т-клітин (CD3+19- Лф), які були зафіксовані 

у групі пацієнтів з частково контрольованою БА, також не відрізнялися від цих 

показників у групи пацієнтів з контрольованим перебігом хвороби. Звертає на 

себе увагу те, що у групі хворих з частковим контролем БА відносна кількість Т-

хелперів (CD48+ Лф) була достовірно зниженою як у порівнянні з референтною, 

так і в порівнянні з цим показником групи хворих з контрольованою БА. В той 

же час абсолютний вміст цих клітин, навпаки, був достовірно підвищеним  

порівняно з референтним показником та показником групи пацієнтів з 

контрольованим перебігом хвороби, що є характерним для зриву механізмів 

адаптації.  

Низький відносний вміст цитотоксичних Т-клітин у групі хворих з 

частковим контролем БА не супроводжувався адекватним зменшенням 

абсолютної кількості цієї субпопуляції лімфоцитів.  

Збільшення імунорегуляторного індексу у цій групі обстежених у 

порівнянні з цим показником групи хворих з контрольованою БА не знайшов 

статистичного підтвердження, проте ця тенденція проявлялася досить чітко.



Таблиця 5.2 

Показники Т-системи імунітету у хворих на БА з різною контрольованістю хвороби 

 

Показники Референтні 

показники 

Хворі з БА 

контрольованою (n = 9) частково контрольованою           

(n = 57) 

неконтрольованою (n =64) 

M m Me min - max  M m Me min - max  M m Me min - max  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Вміст Т-клітин (CD3+19- Лф)   

% 67,2  1,2 36,6* 4,1 39,0 20,052,0 37,4* 1,6 36,0 15,070,4 52,9*# 2,1 51,0 20,0  82,7 

109/л 1,69  0,1 1,28 0,30 1,08 0,382,75 1,35* 0,10 1,13 0,43 1,50# 0,11 1,37 0,09   

Вміст Т-хелперів (CD3+19- Лф)   

%                         38,6  1,2 36,6 0,4 37,0 34,038,5 24,5*# 1,9 22,0 7,0  57,8 41,8 1,7 41,1 29,3  62,5 

109/л 0,89  0,06 0,69* 0,06 0,67 0,650,72 0,95# 0,11 0,83 0,183,11 0,90# 0,14 0,69 0,14  3,53 

Вміст цитотоксичних Т-клітин (CD4-8+ Лф)                

%            26,4  1,3 33,8* 0,6 35,6 33,236,5 17,2# 1,2 17,0 8,0  36,0 24,6# 1,7 24,8 11,9  40,5 

109/л 0,60  0,03 0,64 0,04 0,64 0,590,68 0,66 0,07 0,57 0,162,04 0,52 0,06 0,52 0,06  0,96 

Імунорегуляторний індекс                              

                 

у.о.                                           
1,50,1 1,1 0,2 1,1 1,3 1,5 0,1 1,3 2,9 1,9# 0,2 1,7  3,7 

1
9
9

 



Продовження таблиці 5.2 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Проліферативна відповідь Т- лімфоцитів на ФГА   

%                                     57,71,7 58,7 5,4 60,0 78,0 58,2 1,8 61,2 83,0 61,0 1,2 62,0  81,0 

 
Примітки: 

1. * − різницю показника у порівнянні з референтним статистично підтверджено (р < 0,05);  

2. # − різницю показника у порівнянні з показником групи хворих з контрольованою БА статистично 

підтверджено (р < 0,05);  

3. − різницю показника у порівнянні з показником групи хворих з частково контрольованою БА статистично 

підтверджено (р < 0,05).  

 

 

 

2
0
0
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Відмінностей проліферативної відповіді Т-клітин на ФГА від референтного 

значення та показника групи хворих на контрольовану БА у пацієнтів з 

частковим її контролем визначено не було. 

У групі хворих з неконтрольованою БА зменшення відносного та 

абсолютного вмісту пан- Т-клітин (CD3+19- Лф) та Т-хелперів  не 

спостерігалося: ці показники не відрізнялися від референтних. У цій групі також 

мало місце статистично підтверджене зменшення абсолютного вмісту 

цитотоксичних Т-лімфоцитів. Це призводило до збільшення імунорегуляторного 

індексу, який був достовірно вищим, ніж у групах з контрольованою та частково 

контрольованою БА (відповідно М = 1,9 у. о., Ме =1,7 у. о. у порівнянні з М = 1,5 

у. о., Ме =1,3 у. о. та М = 1,1 у. о., Ме =1,3 у. о;  0,2 у. о. (р < 0,05). Виявлені  

зміни свідчили про подальший зрив адаптаційних імунологічних механізмів у 

хворих на БА з відсутністю її контролю. 

При аналізі частоти та спрямованості змін лейкограми було встановлено, 

що в групах хворих на частково контрольовану та неконтрольовану БА 

нейтрофільоз визначався частіше, ніж у групі пацієнтів з контрольованим 

перебігом хвороби (відповідно у 41,3 %, 34,5 % та 11,1 %; p < 0,05). Також 

виявлялася чітка тенденція до збільшення частоти еозинофілії по мірі 

погіршання контрольованості БА, хоча ці зміни й не були статистично 

підтверджені (табл. 5.3).  

При аналізі напрямків та частоти змін Т-системи імунітету (табл. 5.4) було 

з’ясовано, що при контрольованій БА адаптаційне зменшення абсолютного 

вмісту  пан-Т-клітин мало місце у 44,4 % випадків, а їх підвищений вміст був 

виявлений у 22,2 %. Змін абсолютної кількості Т-хелперів (CD4+8- лімфоцитів) у 

жодного пацієнта з цієї групи хворих виявлено не було і тільки в одному випадку 

(11,1 %) було зафіксовано підвищення вмісту цитотоксичних Т-клітин (CD4-8+ 

Лф). Проте у 44,4 % пацієнтів цієї групи було визначено зменшення 

імунорегуляторного індексу.  



202 
 

 

Таблиця 5.3 

Напрямок та частота змін показників лейкограми у хворих на БА з 

різною контрольованістю хвороби 

 Групи 

обстежених 

Напрямок та частота змін показників лейкограми 

n знижені референтні підвищені 

n1 % 

 (M  m) 

n1 % (M  m) n1 %  

(M  m) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Хворі на БА Вміст лейкоцитів (109/л)                            

контрольовану 9 1 11,1  10,5 5 55,6  16,6 3 33,3  15,7 

частково 

контрольовану 
63 0 0,0 47 74,6  5,5 16 25,4  5,5 

неконтрольовану 58 3 5,2  2,9 44 75,9  5,6 11 19,0  5,2 

Хворі на БА Вміст лімфоцитів (109/л)                            

контрольовану 9 1 11,1  10,5 5 55,6  16,6 3 33,3  15,7 

частково 

контрольовану 
63 0 0,0 43 68,3  5,9 20 31,7  5,9 

неконтрольовану 58 3 5,2  2,9 40 69,0  6,1 15 25,9  5,8 

Хворі на БА Вміст моноцитів (109/л)                            

контрольовану 9 3 33,3  15,7 5 55,6  16,6 1 11,1  10,5 

частково 

контрольовану 
63 25 39,7  6,2 31 49,2  6,3 7 11,1  4,0 

неконтрольовану 58 14 24,1  5,8 42 72,4  5,9 2 3,4  2,4 

Хворі на БА Вміст гранулоцитів (109/л)                            

контрольовану 9 3 33,3  15,7 5 55,6  16,6 1 11,1  10,5 

частково 

контрольовану 
63 15 23,8  5,4 31 49,2  6,3 17 27,0  5,6 

неконтрольовану 58 20 34,5  6,2 27 46,6  6,6 11 19,0  5,2 

Хворі на БА Вміст нейтрофілів (109/л)                            

контрольовану 9 4 44,4  16,6 4 44,4  16,6 1 11,1  10,5 
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Продовження таблиці 5.3 

  

 2 3 4 5 6 7 8 

частково 

контрольовану 
63 21 33,3  5,9 16 25,4  5,5 26 41,3  6,2# 

 неконтрольована 58 25 43,1  6,5 13 22,4  5,5 20 34,5  6,2# 

БА Вміст еозинофілів (109/л) 

контрольована 9 − − 5 55,6  16,6 4 44,4  16,6 

− частково 

контрольована 
61   26 42,6  6,3 35 57,4  6,3 

−неконтрольована 34   12 35,3  8,2 21 61,8  8,2 

 

Примітки: 

1. # − різницю показника у порівнянні з показником групи хворих з 

контрольованою БА  статистично підтверджено (р < 0,05); 

2.  − різницю показника у порівнянні з показником групи хворих з 

частково контрольованою БА  статистично підтверджено (р < 0,05).  

 

Таблиця 5.4 

Напрямок та частота змін показників Т-системи  імунітету у хворих на 

БА з різною контрольованістю хвороби 

 

Групи 

обстежених 
Напрямок та частота змін імунологічних показників 

n знижені референтні підвищені 

n1 % (M  m) n1 % (M  m) n1 % (M m) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Хворі на БА Вміст Т-клітин (CD3+19- Лф)    109/л                             

контрольовану 9 4 44,4  16,6 3 33,3  15,7 2 22,2 13,9 
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Продовження таблиці 5.3 

  

 2 3 4 5 6 7 8 

частково 

контрольовану 
57 21 36,8  6,4 25 43,9  6,6  12 21,1  5,4 

неконтрольовану 58 20 34,5  6,2 22 37,9  6,4 16 27,6  5,9 

Хворі на БА Вміст Т-хелперів (CD4+8- Лф) 109/л             

контрольовану 9 0 0,0 9 100,0 9 0 

частково 

контрольовану 
31 4 12,9  6,0 21 66,7  8,5# 6 20,4  7,2# 

 неконтрольовану 24 1 4,2  4,1 19 79,2  8,3 4 16,6  7,6 

Хворі на БА Вміст цитотоксичних Т-клітин (CD4-8+ Лф)    109/л               

контрольовану 9 0 0,0 8 89,8  10,5 1 11,1  10,5 

частково 

контрольовану 
31 9 29,0  8,1# 15 48,4  9,0# 7 22,6  7,5 

неконтрольовану 24 11 45,8  10,2# 11 45,8  10,2# 2 8,3  5,6 

Хворі на БА Імунорегуляторний індекс (у.о.)                      

контрольовану 9 4 44,4  16,6 4 44,4  16,6 1 11,1  10,5 

частково 

контрольовану 
31 17 54,8  8,9 10 32,3  8,4 4 12,9  6,0 

неконтрольовану 24 9 37,5  9,9 9 37,5  9,9 6 25,0  8,8 

Хворі на БА Проліферативна відповідь Т- лімфоцитів  на ФГА  (%)                                     

контрольовану 9 3 33,3  15,7 5 55,6  16,6 1 11,1  10,5 

частково 

контрольовану 
58 24 41,4  6,5 24 41,4  6,5 10 17,2  5,0 

неконтрольовану 57 14 24,6  5,7 36 63,2  6,4 7 12,3  4,4 

 

Примітки: 

1. # − різницю показника у порівнянні з показником групи хворих з 

контрольованою БА  статистично підтверджено (р < 0,05);  

2.  − різницю показника у порівнянні з показником групи хворих з 

частково контрольованою БА  статистично підтверджено (р < 0,05).  
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Понад половини хворих цієї групи мали референтні рівні проліферативної 

відповіді Т-клітин на ФГА, а у кожного третього виявлялося її пригнічення, що 

могло бути обумовлено отриманим ними лікуванням, у першу чергу дією ІГКС. 

У групі хворих з частково контрольованою БА достовірних відмінностей 

частоти змін вмісту пан-Тклітин встановлено не було, у кожного п’ятого зростав 

вміст Т-хелперів і в кожного третього пацієнта цієї групи відзначалося 

зменшення абсолютної кількості цитотоксичних Т- лімфоцитів, що свідчило про 

виснаження  у цих пацієнтів адаптаційних механізмів. У 41,4 % хворих з 

частково контрольованою БА було відзначено пригнічення проліферативної 

відповіді Т-клітин на мітоген що достовірно від групи пацієнтів з 

контрольованим перебігом хвороби не відрізнялося. 

У групі пацієнтів з неконтрольованою БА різниці частоти та напрямку змін 

абсолютної кількості пан-Т-клітин у порівнянні з групами хворих на БА з 

контрольованим та частково контрольованим перебігом цієї хвороби визначено 

не було. Зменшення вмісту Т-хелперів було відзначено тільки в одному випадку 

(4,2 %) й у 45,8 % мало місце зниження абсолютної кількості цитотоксичних  

Т-лімфоцитів. У цій групі пригнічення проліферативної відповіді Т-клітин на 

ФГА було встановлено тільки у 24,6 %. З огляду на потужну терапію хворих цієї 

групи така низька частота пригнічення проліферативної відповіді Т-клітин на 

ФГА може бути непрямою ознакою зниження чутливості лімфоцитів до ГКС у 

2/3 пацієнтів з неконтрольованою БА.  

 

5.2 Вплив дексаметазону на проліферативну активність лімфоцитів 

периферійної крові у хворих на БА з різним перебігом хвороби 

 

Дослідження впливу дексаметазону на проліферативну активність 

лімфоцитів периферійної крові було проведено у 104 хворих на БА віком від 19 

до 78 років з різною тяжкістю та контрольованістю хвороби, серед яких було 31 

особа чоловічої статі та 73 − жіночої.  Легку БА було діагностовано у 21 



206 
 

 

пацієнта, БА середньої тяжкості − у 54, тяжку  у 29 хворих.  Контрольовану БА 

було визначено у 11 хворих, частково контрольовану − у 61 пацієнта, 

неконтрольовану − у 32. В контрольну групу було включено 12 осіб – волонтерів 

з відсутністю клінічних ознак соматичної та/або інфекційної патології. 

Результати вивчення впливу дексаметазону на проліферативну відповідь 

лімфоцитів периферійної крові на ФГА у хворих з різною тяжкістю БА 

представлені в табл. 5.5. Аналіз цих даних продемонстрував, що в усіх трьох 

групах пацієнтів з різною тяжкістю БА відбувалося зниження проліферативної 

відповіді лімфоцитів на ФГА у порівнянні з показником контрольної групи, яке 

було статистично підтверджено при тяжкій БА та БА середньої тяжкості. 

 

Таблиця 5.5 

Вплив дексаметазону на проліферативну відповідь лімфоцитів 

периферійної крові на ФГА у хворих з різною тяжкістю БА 

Групи обстежених Показники 

n М m Ме Min Max 

1 2 3 4 5 6 7 

Проліферативна відповідь лімфоцитів на фітогемаглютинін  (%) 

Контрольна 12 66,6 2,2 71,5 52,7 72,0 

З легкою БА 21 59,1 3,4 60,7 21,3 74,7 

З БА середньої тяжкості 54 58,0* 1,6 60,7 22,0 81,0 

З тяжкою БА 29 61,2* 1,7 62,5 39,0 75,0 

Проліферативна відповідь лімфоцитів на фітогемаглютинін з дексаметазоном 

(%) 

Контрольна 12 38,0 1,1 37,8 33,0 44,0 

З легкою БА 21 35,1 2,6 35,7 16,3 55,0 
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Продовження таблиці 5.5 

1 2 3 4 5 6 7 

З БА середньої тяжкості 54 34,9 2,1 2,1 65,0 5,0 

З тяжкою БА 29 35,6 2,0 35,5 12,0 63,0 

Індекс пригнічення дексаметазоном проліферативної відповіді 

лімфоцитів на фітогемаглютинін  

Контрольна 12 0,57 0,02 0,54 0,52 0,68 

З легкою БА 21 0,62 0,04 0,67 1,08 0,25 

З БА середньої тяжкості 54 0,60 0,04 0,63 1,23 0,02 

З тяжкою БА 29 0,60 0,04 0,60 1,18 0,18 

 

Примітка. *  різницю показника у порівнянні з показником контрольної 

групи статистично підтверджено (p < 0,05). 

 

Це може бути пов’язано з більш потужною імуносупресивною терапією, 

яка застосовується для лікування цих хворих. Проте міжгрупових відмінностей 

цього показника виявлено не було. 

Проліферативна відповідь лімфоцитів на ФГА у присутності ДМ в усіх 

трьох групах хворих з різною тяжкістю БА від контрольної не відрізнялася, хоча 

тенденція до її зниження простежувалася досить чітко. Індекс пригнічення 

дексаметазоном пр5.5оліферативної відповіді лімфоцитів на ФГА також 

практично не відрізнявся від контрольного.  

Високу чутливість лімфоцитів до дексаметазону було визначено тільки у 

21 хворого на БА (20,2 %), у 57 осіб (54,8 %) вона була помірно зниженою, а 26 

пацієнтів (25,0 %) мали ознаки глюкокортикоїдної резистентності, які не 

залежали від тяжкості хвороби (рис. 5.1).  
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 Рис. 5.1 Вплив дексаметазону на проліферативну активність 

лімфоцитів, стимульовану фітогемаглютиніном, у хворих на бронхіальну 

астму з різною тяжкістю хвороби 

 

Варто зазначити, що серед хворих на БА з резистентністю їхніх лімфоцитів 

до дексаметазону у 20 (19,2 %) випадках вона мала відносний характер (ІДМ 

більший 0,74 та менший 1,00), а у 6 пацієнтів (5,8 %)  абсолютний (ІДМ 1,00 та 

більший). Усі ці шестеро мали незадовільну контрольованість хвороби. 

Результати вивчення впливу дексаметазону на проліферативну відповідь 

лімфоцитів периферійної крові на ФГА у хворих на БА з різною 

контрольованістю цієї хвороби представлені у табл. 5.6. 
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 Таблиця 5.6 

Вплив дексаметазону на проліферативну відповідь лімфоцитів 

периферійної крові на ФГА у хворих з різною контрольованістю БА 

Групи обстежених Показники 

n М m Ме Min Max 

Проліферативна відповідь лімфоцитів на фітогемаглютинін (%) 

Контрольна 12 66,6 2,2 71,5 52,7 72,0 

З контрольованою БА 11 58,7 4,5 64,5 23,3 71,2 

З частково контрольованою БА 61 58,1* 1,5 60,6 21,3 78,0 

З неконтрольованою БА 32 61,1 1,9 62,4 22,0 81,0 

Проліферативна відповідь лімфоцитів на фітогемаглютинін  

з дексаметазоном (%) 

Контрольна 12 38,0 1,1 37,8 33,0 44,0 

З контрольованою БА 11 34,9 3,6 33,3 16,3 49,3 

З частково контрольованою БА 61 33,3* 1,8 36,0 5,0 61,7 

З неконтрольованою БА 32 38,6 2,2 35,6 20,3 70,0 

Індекс пригнічення дексаметазоном проліферативної відповіді лімфоцитів на 

фітогемаглютинін (у.о.) 

Контрольна 12 0,57 0,02 0,54 0,52 0,68 

З контрольованою БА 11 0,60 0,04 0,62 0,25 0,80 

З частково контрольованою БА 61 0,58 0,03 0,63 0,02 1,18 

З неконтрольованою БА 32 0,66* 0,04 0,61 0,29 1,23 

 

Примітка. *  різницю показника у порівнянні з показником контрольної 

групи статистично підтверджено (p < 0,05). 

 

Аналіз цих даних продемонстрував, що у хворих з різною 

контрольованістю БА має місце чітка тенденція до її зниження у пацієнтів усіх 

трьох груп. Але статистичне підтвердження було встановлено лише у групі з 

частково контрольованим перебігом хвороби. Це могло бути обумовлено 

більшою кількістю спостережень саме у цій групі (n = 61), тоді як кількість 
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спостережень у двох інших групах була значно меншою  

(n = 11 та n = 32, відповідно), а похибки − більшими (відповідно m = 4,5  

та m = 1,9). 

Пригнічення проліферативної відповіді на ФГА у присутності 

дексаметазону у порівнянні з контрольною групою умовно здорових осіб було 

зафіксовано лише у групі пацієнтів з частково контрольованою БА, в групі 

хворих з контрольованим її перебігом воно не було статистично підтверджено, а 

в групі обстежених з неконтрольованою БА цей показник від контрольного не 

відрізнявся. Відмінностей індексу пригнічення дексаметазоном проліферативної 

відповіді лімфоцитів на ФГА у групах хворих на БА з контрольованим та 

частково контрольованим її перебігом не спостерігалося, тоді як у групі 

пацієнтів з неконтрольованою БА він виявився достовірно вищим − (відповідно 

М = 0,66; Ме = 0,61 та М = 0,57; Ме = 0,54; p < 0,05).  

Результати вивчення частоти високого, помірного та зниженого впливу ДМ 

на стимульовану ФГА проліферативну активність Лф хворих на БА з різною її 

контрольованістю представлені на рис. 5.2. Як свідчать наведені дані, у 

більшості хворих усіх трьох груп мало місце зниження чутливості Лф до ДМ: 

лише у 9,0 % пацієнтів з контрольованою БА та у 12,5 % з неконтрольованим її 

перебігом інгібіція ДМ проліферативної відповіді Лф на ФГА виявилася 

високою. Серед хворих з частково контрольованим перебігом БА високу 

чутливість Лф до дексаметазону мали 24,6 % (p < 0,05).  

Низький вплив ДМ на стимульовану ФГА проліферативну активність Лф 

спостерігався практично у третини хворих на БА з частково контрольованим та 

неконтрольованим її перебігом, що свідчить про наявність у них резистентності 

до ГКС.  
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Рис. 5.2 Вплив дексаметазону на проліферативну активність 

лімфоцитів, стимульовану фітогемаглютиніном, у хворих з різною 

контрольованістю бронхіальної астми 

 

Звертає на себе увагу те, що практично у кожного десятого пацієнта з 

контрольованою БА також мала місце резистентність до дексаметазону, що може 

Примітки: 

1.* −різницю показника у порівнянні з показником групи хворих з 

контрольованою бронхальною астмою статистично підтверджено (p < 0,05); 

2. # − різницю показника у порівнянні з показником групи хворих з частково 

контрольованою бронхальною астмою статистично підтверджено (p < 0,05). 
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обумовлювати у них недостатню ефективність монотерапії із застосуванням 

ІГКС і втрату контролю над хворобою у недалекому майбутньому. Таким 

пацієнтам доцільно як можна раніше проводити комбіновану терапію з 

використанням інших протиастматичних препаратів (β2-агоністів тривалої дії, 

антагоністів рецепторів лейкотрієнів та інших). 

Як вже було зазначено вище, у хворих на БА, які отримують ГКС, 

знижується активність Лф, у т.ч. їх проліферативна відповідь на мітогени. Тому у 

хворих на БА нами був вивчений вплив ДМ на проліферативну відповідь Лф на 

ФГА в залежності від її вихідного рівня. Аналіз отриманих даних (рис. 5.3) 

продемонстрував підвищення на 17,5 % середнього індексу пригнічення ДМ 

проліферативної відповіді Лф на ФГА у хворих на БА зі зниженим її вихідним 

рівнем у порівнянні з групою пацієнтів з референтними значеннями цього 

показника (М = 0,57; Ме = 0,71 та М = 0,57; Ме = 0,58; p < 0,05). Частота 

резистентності Лф до ГКС у хворих на БА зі зниженою їх проліферативною 

активністю, стимульованою ФГА, була у 4,2 рази вищою, ніж у групі порівняння 

(рис. 5.4): відповідно (33,3  8,2) % та (7,8  3,1) % (p < 0,01).  

Отже, можна очікувати, що у цих пацієнтів подальше збільшення дози ГКС 

не буде призводити до поліпшення їх клінічного стану. Проте воно може суттєво 

підвищити ризик виникнення ускладнень, обумовлених ГКС. Це стосується усіх 

26 хворих з резистентністю Лф до ГКС, а особливо тих шістьох, хто мав 

абсолютну рефрактерність лімфоцитів до дексаметазону.  

Таким чином, при виконанні даного підрозділу досліджень було 

продемонстровано, що ознаки резистентності лімфоцитів до ГКС мали місце у 

25,0 % хворих на бронхіальну астму: у 5,8 % випадків вона була абсолютною,  та 

відносною – у решти 19,2 %. Резистентність лімфоцитів до 

глюкокортикостероїдів спостерігалася практично у третини хворих на БА з 

частково контрольованим і неконтрольованим її перебігом хвороби та у кожного 

десятого пацієнта з контрольованою БА (рис 5.3). Це може обумовлювати у цих 
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пацієнтів недостатню ефективність монотерапії із застосуванням ІГКС і втрату 

контролю над хворобою. 
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Примітка. * −різницю показника у порівнянні з показником групи хворих з 

контрольованою бронхальною астмою статистично підтверджено (p < 0,05). 

 

Рис. 5.3 Індекс пригнічення дексаметазоном проліферативної 

відповіділімфоцитів на фітогемаглютинін у хворих на бронхіальну астму з 

різним її вихідним рівнем 

 

З’ясовано, що серед хворих на БА зі зниженою проліферативною 

відповіддю Лф на ФГА їх резистентність до ГКС була у 4 рази частішою, ніж у 

пацієнтів з референтними рівнями проліферативної активності лімфоцитів - 

відповідно у (33,3  8,2) % та (7,8  3,1) % випадків (p < 0,01) (рис 5.4). 

* 
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Примітка. * −різницю показника у порівнянні з показником групи хворих з 

контрольованою бронхальною астмою статистично підтверджено (p < 0,05). 

 

Рис. 5.4 Частота резистентності до глюкокортикоїдів у хворих на 

бронхіальну астму з різним вихідним рівнем проліферативної відповіді 

лімфоцитів на фітогемаглютинін  

 

Ймовірно, що у цих пацієнтів подальше збільшення дози ГКС не буде 

призводити до поліпшення їх клінічного стану. Проте воно може суттєво 

підвищити ризик виникнення ускладнень, обумовлених 

глюкокортикостероїдами. Це стосується усіх 26 хворих з резистентністю до 

стероідів, а особливо тих шістьох, хто мав абсолютну рефрактерність лімфоцитів 

до ГКС.  

* 
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На підставі даних, викладених вище, було запропоновано технологію 

прогнозування неконтрольованого перебігу бронхіальної астми, яка полягає у 

визначенні in vitro резистентності лімфоцитів до ГКС шляхом обчислення 

індексу пригнічення дексаметазоном проліферативної відповіді лімфоцитів на 

ФГА, як відношення відсотку бластних клітин після інкубації лімфоцитів крові з 

ФГА і дексаметазоном до відсотку бластних клітин після інкубації з ФГА, і при 

індексі від 0,40 до 0,75 визначають помірну резистентність лімфоцитів до 

глюкокортикостероїдів, а при індексі понад 0,75 − високу. Застосування даної 

технології дозволило прогнозувати неконтрольований перебіг БА у 25,0 % 

хворих, у т.ч. у третини хворих з неконтрольованим і частково контрольованим її 

перебігом та у кожного десятого пацієнта з контрольованою БА ще до появи у 

них клінічних ознак стероїдної резистентності. 

 

5.3 Особливості змін В-системи імунітету у хворих на бронхіальну астму з 

різною її контрольованістю 

 

Показники В-системи імунітету у хворих на БА з різною її 

контрольованістю наведені у табл. 5.7. 

Аналіз даних продемонстрував збільшення відносного та абсолютного 

вмісту В-клітин в усіх групах хворих на БА, найбільш виразне у групі пацієнтів з 

контрольованим перебігом хвороби. Рівні імуноглобулінів усіх класів у 

сироватці крові у групі хворих на контрольовану БА не відрізнялися від 

референтних, а рівні середньомолекулярних ЦІК  виявилися підвищеними у 2,3 

рази.  

У групі хворих на БА з частковим її контролем збільшення відносного 

вмісту В-клітин виявилося менш виразним, ніж у групі пацієнтів з 

контрольованою БА, але статистично підтверджених відмінностей абсолютної 

кількості В-лімфоцитів між цими групами встановлено не було.   
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Рівні загальних імуноглобулінів А, М та G у сироватці крові у групі 

пацієнтів з частково-контрольованою БА теж не відрізнялися від референтних. У 

той же час рівні Ig E у цій групі зростали майже у 5,5 разів − до 230,0 у.о.  

(p < 0,05).  

Рівні середньомолекулярних ЦІК у групі хворих з частково 

контрольованою БА теж перевищували референтні і не відрізнялися від цих 

показників групи пацієнтів з контрольованим перебігом захворювання. 

Особливості змін показників В-системи імунітету у групі хворих з 

неконтрольованою БА полягали у достовірно більш виразному зростанні рівнів 

Ig A, ніж у групах пацієнтів з контрольованою та частково контрольованою БА, і 

максимально високими рівнями Ig E.  

При дослідженні напрямків та частоти змін показників В-системи 

імунітету збільшення абсолютної кількості В-клітин (CD3–19+ Лф) було виявлено 

майже в усіх хворих з контрольованою БА (у 88,9 %). Змін рівнів Ig A, Ig M та Ig 

G у цій групі пацієнтів не спостерігалося, підвищення рівнів Ig Е було 

зафіксовано у кожного третього хворого, високі рівні середньо-молекулярних 

ЦІК – у кожного п’ятого пацієнта (табл  5.8). 

 

 

 



Таблиця 5.8  

Показники В-системи імунітету у хворих на БА з різною контрольованістю хвороби 

Показники 

Референт-

ний 

діапазон 

Хворі з БА 

контрольованою (n = 9) частково контрольованою  

(n = 63) 

неконтрольованою (n = 59) 

M m Me Мin - Max  M m Me Мin - Max  M m Me Мin - Max  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Вміст В-

клітин 

(CD3−19+ 

Лф) 

  %  11,1  1,0 25,3* 2,9 24,0 12,0 36,0 18,5*# 1,3 17,0 2,5 45,0 20,1* 1,3 18,5 6,2 47,5 

109/л 0,25  0,03  0,78* 0,14 0,72 0,36 1,69 0,70* 0,07 0,59 0,042,45 0,62* 0,06 0,57 0,02 1,54 

Рівень Ig A  

мг/л 
2,9 0,1 2,7 0,1 2,8 1,9 3,2 2,9 0,1 2,8 1,2 6,6 3,9*# 0,2 3,2 1,2 6,6 

Рівень Ig M 

мг/л 
1,6 0,1 1,9 0,2 2,1 1,1 2,7 1,8 0,1 1,8 0,5 4,4 1,9 0,1 1,8 0,5 5,0 

Рівень Ig G  

мг/л 
13,4 0,4 15,5 1,0 16,0 12,0  15,5 0,4 15,0 10,0 24,0 16,4 0,4 16,0 8,8 23,3 

Рівень Ig E  

МО/мл  
42,0 15,5 122 48 106 25,0310,0 230*# 43 112 16 1180 301*# 47 130 2 1250 

2
1
7

 



Продовження таблиці 5.8 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Рівень 

серед-

ньомол. 

ЦІК   (у.о.)  

 

35,1 9,3 

 

82,1* 

 

11,5 

 

80,0 

 

38,0148,0 

 

93,5* 

 

14,6 

 

74,5 

 

25,0912,0 

 

75,4* 

 

6,7 

 

66,0 

 

4,0 338.0 

 

Примітки: 

1. * − різницю показника у порівнянні з референтним статистично підтверджено (р < 0,05);  

2. # − різницю показника у порівнянні з показником групи хворих з контрольованою БА  статистично підтверджено 

(р < 0,05);  

3.  − різницю показника у порівнянні з показником групи хворих з частково контрольованою БА  статистично 

підтверджено (р < 0,05).  

 

 

2
1
8
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У групі з частково контрольованою БА були виявлені такі самі зміни 

показників В-системи імунітету, як і у групі пацієнтів з контрольованою БА.  

У групі хворих на БА з неконтрольованим перебігом хвороби частота 

зростання абсолютної кількості В-клітин була меншою, ніж у групі  з 

контрольованою БА (у 59,6 % та 88,9 %, відповідно; p < 0,05), підйом рівнів Ig 

A мав місце у кожного третього пацієнта (у 27,6 %, у групі хворих з 

контрольованою БА – в жодному випадку, та у 3,2 % пацієнтів з частковим 

контролем хвороби, відповідно; p < 0,05). А підвищені рівні Ig Е у групі хворих 

з неконтрольованою БА були визначені у більшої кількості пацієнтів, ніж у 

групах пацієнтів з контрольованою та частково контрольованою БА 

(відповідно у 54,4 %, 33,3 та 12,9 % ; p < 0,05) (табл. 5.9).   

Таблиця 5.9 

 

Напрямок та частота змін показників В-системи імунітету у хворих 

на БА з різною контрольованістю хвороби 

Групи 

обстежених 

Напрямок та частота змін імунологічних показників 

n 
знижені референтні підвищені 

n1 % (M  m) n1 % (M  m) n1 % (M  m) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Хворі на БА Вміст В-клітин (CD3 19+ Лф) 109/л           

контрольовану 9 0 0,0 1 11,1  10,5 8 88,9  10,5 

частково 

контрольовану 
57 2 3,5  2,4 16 28,1  6,0 39 68,4  6,2 

неконтрольовану 57 3 5,3  3,0 20 35,1  6,3# 34 59,6  6,5# 

Хворі на БА Рівень Ig A мг/мл 

контрольовану 9 0 0,0 9 100,0 0 0,0 

частково 

контрольовану 
62 0 0,0 60 96,8  2,2 2 3,2  2,2 

неконтрольовану 58 0 0,0 42 72,4 5,9# 16 27,6 5,9# 

Хворі на БА Рівень Ig M мг/мл 
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Продовження таблиці 5.9 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

контрольована 9 0 0,0 9 100,0 0 0,0 

частково 

контрольована 
61 2 3,3  2,3 58 95,1  2,8 1 1,6  1,6 

неконтрольована 58 6 10,3  4,0 48 82,8  5,0# 4 6,9  3,3 

БА Рівень Ig G    

контрольована 9 0 0,0 8 88,910,5 1 11,1  10,5 

частково 

контрольована 
62 0 0,0 54 87,1  4,3 8 12,9  4,3 

неконтрольована 58 1 1,7  1,7 48 82,8  5,0 9 15,5  4,8 

БА: Рівень Ig E    

контрольована 9 − − 6 66,7  15,7 3 33,3  15,7 

частково 

контрольована 
47 − − 26 55,3  7,3 8 12,9  7,3 

неконтрольована 58 − − 26 45,6  6,5 31 54,4  6,5 

БА: Рівні середньо-молекулярних ЦІК    

контрольована 9 − − 7 77,8  13,9 2 22,2  13,9 

частково 

контрольована 
47 − − 50 83,3  5,4 10 16,7  5,4 

неконтрольована 58 − − 50 87,7  4,3 7 12,3  4,3 

 

Примітк: 

1. # − різницю показника у порівнянні з показником групи хворих з 

контрольованою БА  статистично підтверджено (р < 0,05);  

2.  − різницю показника у порівнянні з показником групи хворих з 

частково контрольованою БА  статистично підтверджено (р < 0,05).  

 

Таким чином, неконтрольована БА характеризувалася меншим 

зростанням абсолютної кількості В-клітин, ніж у групі з контрольованою БА, 

підйомом рівнів Ig A, який мав місце у кожного третього пацієнта, та 

зростанням рівнів Ig Е у більшої кількості пацієнтів, ніж у групах пацієнтів з 
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контрольованою та частково контрольованою БА (відповідно у 54,4 %, 33,3 % 

та 12,9 % ; p < 0,05).  

 

5.4 Особливості змін клітинних факторів неспецифічної резистентності у 

хворих на бронхіальну астму з різною її контрольованістю 

 

Дослідженні стану клітинних факторів неспецифічної резистентності 

було проведено у хворих з різною контрольованістю БА. Його результати 

представлені у табл. 5.10.  

Як свідчать наведені дані, у групи хворих з контрольованою БА 

відхилення відносного та абсолютного вмісту НК-клітин (CD316+ Лф) від 

референтних значень виявлено не було. Поглинальна здатність гранулоцитів 

теж не відрізнялася від референтної. Але абсолютна кількість фагоцитуючих 

гранулоцитів у цій групі виявилася достовірно меншою ніж референтна  

(1,31  0,21)109/л та (2,68 0,22)109/л, відповідно; p < 0,05).  

Продукція гранулоцитами активних форм кисню у групі пацієнтів з 

контрольованою БА виявилася у 2,6 разів вищою за референтну: відповідно  

(50,0  8,3) у. о. та (19,4  6,2) у. о.; p < 0,05. Поглинальна здатність моноцитів 

периферійної крові у групі хворих на контрольовану БА знижувалася, проте 

абсолютна кількість фагоцитуючих моноцитів залишалася на референтному 

рівні. Продукція моноцитами активних форм кисню зростала у 2 рази. У групі 

хворих на частково-контрольовану БА було зафіксоване статистично 

підтверджене збільшення абсолютного вмісту НК-клітин (CD316+ Лф), 

посилення поглинальної здатності Гр і Мц ПК при паралельному зменшенні 

фагоцитарного числа. Посилення продукції Гр активних форм кисню було 

таким же, як і у групі пацієнтів з контрольованим перебігом хвороби. 

Активацію кисневозалежного метаболізму Мц у групі хворих з частково 

контрольованою БА статистично підтверджено не було. 

 



Таблиця 5.10 

Стан клітинних факторів природної резистентності у хворих на БА з різною її контрольованістю 

Показники 

Референт-

ні 

показники 

Хворі з БА 

M m Me Мin - Max  M m Me Мin - Max  M m Me Мin - Max  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Вміст НК-

клі-тин 

(CD316+  

Лф)    %         

109/л 

 

 

9,2  1,1 

0,22  0,02 

 

 

7,8 

0,15 

 

 

0,4 

0,04 

 

 

7,8 

0,14 

 

 

7,3 – 7,8 

0,12 – 0,17 

 

 

13,9 

0,57*# 

 

 

1,1 

0,09 

 

 

12,2 

0,46 

 

 

5,0 – 28,0 

0,10 – 2,45 

 

 

8,9 

0,17 

 

 

1,3 

0,03 

 

 

7,8 

0,15 

 

 

0,6 – 20,1 

0,01 – 0,47 

Показники функціонального стану гранулоцитів 

Поглинальн

а здатність      

%                                

109/л 

 

33,1  1,8 

2,68  0,22 

 

37,4 

1,31* 

 

4,1 

0,21 

 

32,0 

1,46 

 

22,0 – 58,0 

0,55 – 1,98 

 

42,4* 

2,14*# 

 

2,0 

0,19 

 

43,0 

1,78 

 

15,0 – 93,0 

0,43 – 6,21 

 

38,9* 

1,70* 

 

1,8 

0,16 

 

37,0 

1,46 

 

15,0 – 83,0 

0,37– 7,29 

Фагоцитарн

е число 

(у.о.)    
8,4  0,9 7,2 0,5 6,6 5,6 – 10,0 6,2* 0,2 5,7 5,0 –11,0 7,9 0,4 7,2 5,2 –18,7 

Продукція 

активних 

форм 

кисню (у.о.)                                                                         

19,4  6,2 50,0* 8,3 50,0 20,0 – 78,0 52,8* 2,5 53,0 14,0 – 89,0 38,0* 0,2 28,1 13,3 – 82,0 

2
2
2

 



Продовження таблиці 5.10 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 

Поглинальна 

здатність 

       %  

109/л 

 

54,3  2,2 

0,190,03 

 

35,0* 

0,15 

 

4,7 

0,04 

 

33,0 

0, 14 

 

21,0  62,0 

0,12  0,17 

 

28,8* 

0,10* 

 

1,3 

0,01 

 

27,5 

0,07 

 

14,0 – 64,0 

0,01 – 0,32 

 

30,7* 

0,10* 

 

1,8 

0,01 

 

27,7 

0,08 

 

14,0 – 61,0 

0,01 – 0,28 

Фагоцитарне 

число      

(у.о.)                                           

 

8,8 

 

7,2 

 

0,5 

 

6,6 

 

5,6   

 

6,1# 

 

0,2 

 

5,2 

 

5,0 – 10,2 

 

6,6 

 

0,3 

 

3,5 

 

2,6 – 23,6 

Продукція 

активних 

форм кисню      

(у.о.)                                                                         

 

18,7   

 

39,0* 

 

8,1 

 

31,5 

 

19,0   

 

27,0 

 

2,0 

 

24,0 

 

10,0 – 68,0 

 

24,7 

 

1,5 

 

20,5 

 

13,0 – 65,0 

 

Примітки: 

1. * − різницю показника у порівнянні з референтним статистично підтверджено (р < 0,05); 

2. # − різницю показника у порівнянні з показником групи хворих з контрольованою БА статистично підтверджено 

(р < 0,05); 

3.  − різницю показника у порівнянні з показником групи хворих з частково контрольованою БА  статистично 

підтверджено (р < 0,05).  

 

 

2
2
3
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Вивчення частоти змін показників функціонального стану фагоцитуючих 

клітин у хворих на БА з різною її контрольованістю (табл. 5.11) цілком 

узгоджувалися з представленими вище даними.  

Так, зменшення вмісту НК-клітин (CD316+ Лф)  та поглинальної 

здатності гранулоцитів та моноцитів було встановлене майже в усіх пацієнтів з 

контрольованою БА, а посилення продукції цими клітинами активних форм 

кисню було визначено у 75,0 % та 87,5 % пацієнтів цієї групи, відповідно.  

 

Таблиця 5.11 

Напрямок та частота змін показників клітинних факторів природної 

резистентності у хворих на БА з різною контрольованістю хвороби 

Групи 

обстежених 

Напрямок та частота змін імунологічних показників 

n 
знижені референтні підвищені 

n1 % (M  m) n1 % (M  m) n1 % (M  m) 

1 2 3 4 5 6 7 80,0 

Хворі на БА Вміст НК-клітин (CD316+ Лф) 109/л 

контрольовану 9 8 88,9  10,5 1 11,1  10,5 0 0,0 

частково 

контрольовану 
31 2 6,5  4,4# 14 45,2  8,9# 15 48,4  9,0# 

неконтрольовану 23 11 47,810,4# 12 52,2 10,4# 0 0,0 

Хворі на БА Поглинальна здатність  гранулоцитів %     

контрольовану 9 8 88,9  10,5 1 11,1  10,5 0 0,0 

частково 

контрольовану 
50 44 88,0  4,6 5 10,0  4,2 1 2,0  2,0 

неконтрольовану 53 49 92,5  3,7 1 1,9  1,9 2 3,8  2,7 

Хворі на БА Вміст фагоцитуючих  гранулоцитів 109/л 

контрольовану 9 9 100,0 0 0,0 0,0 0,0 

частково 

контрольовану 
50 26 52,0  7,1# 13 26,0  6,2 11 22,0  5,9# 

неконтрольовану 53 39 73,6  6,1# 10 18,9  5,4 4 7,5  3,6# 
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Продовження таблиці 5.11 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Хворі на БА Фагоцитарне число гранулоцитів у.о. 

контрольовану 9 7 77,8  13,9 2 22,2  13,9 0,0 0,0 

частково 

контрольовану 
50 44 88,0  4,6 5 10,0  4,2 1 2,0  2,0 

неконтрольовану 53 35 66,0  6,5 11 20,8  5,6 7 13,2  

4,6 

Хворі на БА Продукція гранулоцитами активних форм кисню у.о.                                               

контрольовану 8 0 0,0 2 25,0  15,3 6 75,015,3 

частково 

контрольовану 
53 0 0,0 6 11,3  4,3 47 88,7  4,3 

неконтрольовану 54 0 0,0 26 48,1  6,8# 28 51,9 6,8 

Хворі на БА Поглинальна здатність моноцитів %    

контрольовану 9 8 88,9  10,5 0 0,0 1 11,110,5 

частково 

контрольовану 
56 53 94,6  3,0 2 3,6  2,5 1 1,8  1,8 

неконтрольовану 51 42 82,4  5,3 8 15,7  5,1 1 2,0  2,0 

Хворі на БА Вміст фагоцитуючих моноцитів 109/л 

контрольовану 9 7 77,8  13,9 1 11,1  10,5 1 11,110,5 

частково 

контрольовану 
56 43 76,8  5,6 10 17,9  5,1 3 5,4  3,0 

неконтрольовану 51 42 82,4  5,3 8 15,7  5,1 1 2,0  2,0 

Хворі на БА Фагоцитарне число моноцитів у.о.                                           

контрольовану 9 6 66,7  15,7 3 33,3  15,7 0,0 0,0 

частково 

контрольовану 
56 47 83,9  4,9 7 12,5  4,4 2 3,6  2,5 

неконтрольовану 51 34 66,7  6,6 6 11,8  4,5 11 21,65,8 

Хворі на БА Продукція моноцитами активних форм кисню у.о.                                               

контрольовану 8 0 0,0 1 12,5  11,7 7 87,511,7 
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Продовження таблиці 5.11 

 

 2 3 4 5 6 7 8 

частково 

контрольовану 
50 13 26,0  6,2 4 8,0  3,8 33 66,0  6,7 

неконтрольовану 50 6 12,0  4,6 18 36,0  6,8 26 52,0  7,1 

 

Примітки: 

1. # − різницю показника у порівнянні з показником групи хворих з 

контрольованою БА  статистично підтверджено (р < 0,05); 

2.  − різницю показника у порівнянні з показником групи хворих з 

частково контрольованою БА  статистично підтверджено (р < 0,05).  

 

У 48,4 % хворих на БА з частковим контролем хвороби виявлено 

адаптаційне збільшення вмісту НК-клітин (CD316+ Лф) та абсолютної  

кількості фагоцитуючих гранулоцитів (у 22,0 %), чого не спостерігалося у групі 

пацієнтів з контрольованою БА. Відмінностей частоти змін функціонального 

стану моноцитів у групах з контрольованою та частково контрольованою БА 

виявлено не було. 

Отже, у групі хворих з  контрольованою БА відбувалися мінімальні зміни 

лейкограми, які проявлялися підвищенням абсолютного вмісту лімфоцитів, 

зменшенням абсолютного вмісту моноцитів і гранулоцитів (у 33,3 % випадків) та 

еозинофілією (у 44,4 % пацієнтів). У цій групі спостерігалося зменшення 

відносного вмісту пан-Т-клітин (яке було зафіксоване у 44,4 %) переважно за 

рахунок Т-хелперної субпопуляції та збільшення відносного вмісту 

цитотоксичних Т-лімфоцитів, яке не призводило до зростання абсолютного 

вмісту цих клітин. Майже в усіх хворих з контрольованою БА (у 88,9 %)  було 

виявлено підвищення абсолютної кількості В-клітин (CD3 19+ Лф), зростання 

рівнів Ig Е −у кожного третього хворого,  високі рівні середньо-молекулярних 

ЦІК − у кожного п’ятого, внаслідок чого рівні середньомолекулярних ЦІК у 
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групі хворих з контрольованою БА зростали у 2,3 рази в порівнянні з 

референтними. Зміни клітинних факторів неспецифічної резистентності при 

контрольованій БА характеризувалися зменшенням абсолютної кількості 

фагоцитуючих гранулоцитів, посиленням продукції активних форм кисню 

гранулоцитами у 2,6 рази, моноцитами − у 2 рази. 

У групі хворих з частково контрольованою БА зміни лейкограми були 

більш виразними, ніж при контрольованому перебігу хвороби. Вони 

характеризувалися лейкоцитозом, лімфоцитозом, нейтрофільозом та більш 

виразною еозинофілією. Зростання абсолютного вмісту Т-хелперів (CD4-8+ Лф) 

та зменшення абсолютного вмісту цитотоксичних Т-клітин, є ознаками зриву 

імунологічних адаптаційних механізмів.  Це підтверджувалося підйомом у цій 

групі рівнів Ig E майже у 5,5 разів − до 230,0 у.о. (p < 0,05). Зміни стану 

фагоцитуючих клітин у цій групі відрізнялися компенсаторнім збільшенням 

абсолютного вмісту НК-клітин (CD316+ Лф) і фагоцитуючих гранулоцитів та 

моноцитів при паралельному зменшенні їх питомої здатності поглинання, а 

також відсутністю посилення продукції моноцитами активних форм кисню, що 

може обумовлювати зниження у цих хворих протиінфекційний захист та 

підвищений ризик виникнення бактеріальних інфекцій.   

У групі пацієнтів з неконтрольованою БА зміни лейкограми 

характеризувалися зростанням частоти нейтрофільозу та еозинофілії.  

Характерною особливістю стану Т-системи імунітету було статистично 

підтверджене зменшення абсолютного вмісту цитотоксичних Т-лімфоцитів (у 

45,8 %), яке призводило до зростання імунорегуляторного індексу й свідчило про 

подальший зрив адаптаційних імунологічних механізмів. Пригнічення 

проліферативної відповіді Т-лімфоцитів на мітоген у цій групі було зафіксоване 

лише у 24,6 % пацієнтів, що з огляду на потужну терапію хворих може бути 

непрямою ознакою зниження чутливості лімфоцитів до ГКС у 2/3 пацієнтів з 

неконтрольованою БА. Особливості змін показників В-системи імунітету у групі 

хворих з неконтрольованою БА полягали у достовірно більш виразному 
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зростанні рівнів Ig A, ніж у групах пацієнтів з контрольованою та частково 

контрольованою БА, і максимально високими рівнями Ig E, які виявлялися у  

54,4 % хворих. Зниження вмісту НК-клітин у кожного другого хворого з 

неконтрольованю БА, зменшення абсолютного вмісту фагоцитуючих 

гранулоцитів у переважної більшості пацієнтів, менша частота посилення 

продукції циркулюючими фагоцитами активних форм кисню можуть мати 

ятрогенне походження і призводити до зниження протиінфекційного захисту цих 

пацієнтів та збільшувати ризик загострення БА.  

Продемонстровано, що ознаки резистентності лімфоцитів до 

глюкокортикотероїдів мають місце у 25,0 % хворих БА: абсолютно  у 5,8 % 

випадків, відносна – у решти 19,2 %. Це може обумовлювати у цих пацієнтів 

недостатню ефективність монотерапії із застосуванням ІГКС і втрату контролю 

над хворобою. З’ясовано, що серед хворих на БА зі зниженою проліферативною 

відповіддю лімфоцитів на ФГА їх резистентність до ГКС була у 4 рази частішою, 

ніж у хворих з референтними рівнями проліферативної активості лімфоцитів - 

відповідно у (33,3  8,2) % та (7,8  3,1) % випадків (p < 0,01). Ймовірно, що у 

цих пацієнтів подальше збільшення дози ГКС не буде призводити до поліпшення 

їх клінічного стану. Проте воно може суттєво підвищити ризик виникнення 

ускладнень, обумовлених ГКС. Це стосується усіх 26 хворих з резистентністю до 

стероїдів, а особливо тих шістьох, хто мав абсолютну рефрактерність лімфоцитів 

до ГКС.  

Визначено, що у групі хворих із контрольованою бронхіальною астмою 

адаптаційне зменшення відносного вмісту пан-Т-клітин у крові має місце у  

44,4 % випадків і відбувається переважно за рахунок Т-хелперної субпопуляції 

при паралельному збільшенні відносної кількості цитотоксичних Т-лімфоцитів. 

Тому при зростанні абсолютного вмісту В-клітин, яке виявляється у більшості 

(88,9 %) пацієнтів з контрольованою БА підйом рівнів Ig Е має місце лише у 

кожного третього хворого. У кожного п’ятого хворого цієї групи зростають рівні 



 

 

229 
 

 

середньо-молекулярних циркулюючих імунних комплексів, що свідчить про 

активність у них аутоімунного компоненту запального процесу.  

Продемонстровано, що у групі хворих з частково контрольованою 

бронхіальною астмою зростання абсолютного вмісту Т-хелперів та зменшення 

абсолютного вмісту цитотоксичних Т-клітин у периферійній крові є ознаками 

зриву імунологічних адаптаційних механізмів. Це підтверджується підйомом 

рівнів Ig E у цій групі майже у 5,5 разів − до 230,0 у.о. (p < 0,05). Виявлено, що 

характерною особливістю змін Т-системи імунітету при неконтрольованій 

бронхіальній астмі виступає зменшення абсолютного вмісту цитотоксичних Т-

лімфоцитів (у 45,8 % випадків) у периферійній крові, яке призводить до 

зростання імунорегуляторного індексу й свідчить про подальший зрив 

адаптаційних імунологічних механізмів, що підтверджується максимально 

високими рівнями Ig E, котрі виявляються у 54,4 % пацієнтів цієї групи. 

Установлено, що зміни клітинних факторів неспецифічної резистентності при 

контрольованій БА характеризуються зменшенням абсолютної кількості 

фагоцитуючих гранулоцитів, посиленням у 2,6 рази продукції активних форм 

кисню гранулоцитами та у 2 рази − моноцитами, що забезпечує достатній 

протиінфекційний захист. 

З’ясовано, що зміни стану фагоцитуючих клітин у групі хворих на 

частково-контрольовану БА відрізняються компенсаторнім зростанням 

абсолютного вмісту НК-клітин (CD316+ Лф) та фагоцитуючих гранулоцитів і 

моноцитів при паралельному зменшенні їх питомої здатності до поглинання, а 

також відсутністю посилення продукції моноцитами активних форм кисню. Це 

обумовлює недостатність протиінфекційного захисту та підвищує ризик 

виникнення бактеріальних інфекцій. 

Продемонстровано, що у хворих з неконтрольованою бронхіальною 

астмою зниження вмісту НК-клітин, яке має місце у кожного другого пацієнта, 

зменшення абсолютного вмісту фагоцитуючих гранулоцитів у переважної 

більшості випадків, менша частота посилення продукції циркулюючими 
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фагоцитами активних форм кисню можуть мати ятрогенне походження і 

призводити до зниження протиінфекційного захисту у цих пацієнтів й 

обумовлювати високий ризик загострення хвороби. Визначено, що ознаки 

резистентності лімфоцитів до глюкокортикостероїдів мають місце у 25,0 % 

хворих на бронхіальну астму: у т.ч. у 5,8 % випадків резистентність є 

абсолютною, у 19,2 % – відносною. З’ясовано, що серед хворих на бронхіальну 

астму зі зниженою проліферативною відповіддю лімфоцитів на 

фітогемаглютинін їх резистентність до глюкокортикостероїдів виявляється у 4 

рази частіше, ніж у хворих з референтними рівнями проліферативної активності 

лімфоцитів − відповідно у (33,3  8,2) % та (7,8  3,1) % випадків (p < 0,01). 

Ймовірно, що у цих пацієнтів подальше збільшення дози глюкокортикостероїдів 

не буде призводити до поліпшення їх клінічного стану. Проте воно може суттєво 

підвищити ризик виникнення ускладнень, обумовлених 

глюкокортикостероїдами. Це стосується усіх хворих з резистентністю до 

глюкокортикостероїдів, а особливо тих, хто має абсолютну рефрактерність 

лімфоцитів до глюкокортикостероїдів. 

 

5.5 Особливості спонтанного апоптозу лімфоцитів у хворих на бронхіальну 

астму з різною її контрольованістю 

 

Показники спонтанного апоптозу у хворих на контрольовану та 

неконтрольовану БА  представлені у табл. 5.12.  

Аналіз цих даних продемонстрував суттєве підвищення середньої кількості 

Лф з ранніми ознаками апоптозу (Анексин 5 +/7AAD−Лф) у хворих з 

контрольованою БА, тоді як відхилень від референтних значень середньої 

кількості Лф з ранніми і пізніми (Анексин 5 +/7AAD+ Лф) та пізніми (Анексин 5-

/7AAD+ Лф) ознаками апоптозу визначено не було. Показник спонтанного 

апоптозу у цій групі в 3,2 рази перевищував такий показник в групі здорових 
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осіб. У групі хворих на неконтрольовану БА зростання кількості апоптичних Лф 

виявлено не було.  

Таблиця 5.12 

Показники спонтанного апоптозу лімфоцитів у хворих на бронхіальну 

астму з різною її контрольованістю 

Показники спонтанного 

апоптозу лімфоцитів 

(%) 

Групи обстежених 

здорові 

особи 

(n = 11) 

хворі на бронхіальну астму 

контрольовану                 

(n = 11) 

неконтрольовану             

(n = 16) 

M  m (%) M  m (%) M  m (%) 

Анексин 5 +/7AAD Лф 4,5  1,9 38,3  13,0* 7,9  2,1# 

Анексин 5 +/7AAD+ Лф 3,7  1,2 5,9  2,4 3,8  1,3 

Анексин 5/7AAD+ Лф 9,0  2,6 10,1  1,3 9,5  3,1 

Анексин 5 +ALL  Лф 8,2  2,8 44,2  12,2* 11,8  2,9# 

7AAD+ ALL Лф 12,7  3,3 16,0  4,8 13,3  4,2 

(Анексин 5 +ALL)+  (7AAD+ 

ALL ) Лф 
17,2  2,4 54,3  11,2* 21,3  4,4# 

 

Примітки: 

1. Анексин 5 +/7AAD Лф   лімфоцити з ранніми ознаками апоптозу; 

2. Анексин 5/7AAD+ Лф   лімфоцити з пізніми ознаками апоптозу;  

3. Анексин 5 +/7AAD+ Лф   лімфоцити з ранніми та пізніми ознаками 

апоптозу; 

4. Анексин 5 +ALL    усі лімфоцити з ранніми ознаками апоптозу; 

5. 7AAD + ALL Лф   усі лімфоцити з пізніми ознаками апоптозу; 

6. (Анексин 5 +ALL)+  (7AAD+ ALL ) Лф усі лімфоцити з ознаками 

апоптозу; 

7. *  різницю показника у порівнянні з референтними статистично 

підтверджено (p < 0,05); 

8. #  різницю показника у порівнянні з показником групи з 

неконтрольованою БА статистично підтверджено (p < 0,05). 
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Аналіз індивідуальних змін показників спонтанного апоптозу Лф 

підтвердив представлені вище дані. Відсоток хворих на контрольовану БА, у 

яких було  зафіксоване підвищення кількості Лф з ранніми ознаками апопттозу 

(рис. 5.5), сягав 81,8 %, у хворих з неконтрольованим перебігом хвороби − у 2,2 

рази менше (37,5 %, p < 0,05).  

Майже у третини хворих на контрольовану БА (27,3 %) мало місце 

підвищення відсотку Лф з ранніми та пізніми ознаками апоптозу, і тільки у 

кожного п’ятого – при неконтрольованій БА (18,8 %, р > 0,05). У 27,3 % 

пацієнтів з контрольованою БА було  зафіксоване підвищення кількості Лф з 

пізніми проявами апоптозу, у групі хворих з неконтрольованим перебігом 

хвороби − у 12,5 % (p < 0,05). Отже, високі показники спонтанного апоптозу Лф 

були визначені у переважної більшості пацієнтів з контрольованою БА (81,8 %), і 

тільки у третини хворих на неконтрольованим її перебігом (31,3 %; p < 0,05). 

Частота зменшення відсотку Лф з ранніми проявами апоптозу Лф була 

незначною у хворих на БА обох груп − 9,1 % та 6,1% ( р > 0,05), відповідно (рис. 

5.6). У третини пацієнтів з контрольованою БА (27,3 %) відзначалося зменшення 

кількості Лф як з ранніми так і пізніми проявами апоптозу, у хворих з 

неконтрольованою БА - майже на 10,0 % частіше − у 37,5 % ( хоча цю різницю 

не було підтверджено статистично). Зменшення відсотку Лф з пізніми ознаками 

апоптозу Лф у хворих на контрольовану БА було встановлено у 36,4 % випадків, 

і  в 1,7 частіше – при неконтрольованій БА (62,5 %; р > 0,05). 
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Частота зниження спонтанного апоптозу лімфоцитів у 

хворих на БА різної контрольованості

контрольована БА неконтрольована БА

 

А5 +/7AAD+ Лф   лімфоцити з ранніми та пізніми ознаками апоптозу. 

А5 +/7AAD Лф   лімфоцити з ранніми ознаками апоптозу. 

А5/7AAD+ Лф   лімфоцити з пізніми ознаками апоптозу.   

А5 + усі    усі лімфоцити з ранніми ознаками апоптозу. 

7AAD + Лф усі   усі лімфоцити з пізніми ознаками апоптозу. 

  (А5 +)+  (7AAD+) Лф усі   лімфоцити з ознаками апоптозу. 

 

Примітка. #  різницю показника у порівнянні з показником групи з 

неконтрольованою БА статистично підтверджено (p < 0,05). 

 

Рис. 5.5 Частота підвищення спонтанного апоптозу лімфоцитів у 

хворих на бронхіальну астму з різною її контрольованістю 

# 

# 
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А5 +/7AAD Лф  лімфоцити з ранніми ознаками апоптозу. 

А5 +/7AAD+ Лф  лімфоцити з ранніми та пізніми ознаками апоптозу. 

А5/7AAD+ Лф  лімфоцити з пізніми ознаками апоптозу.   

А5 + усі  усі лімфоцити з ранніми ознаками апоптозу. 

7AAD + Лф усі  усі лімфоцити з пізніми ознаками апоптозу. 

 (А5 +)+ (7AAD+) Лф усі  лімфоцити з ознаками апоптозу. 

 

Примітка. #  різницю показника у порівнянні з показником групи з 

неконтрольованою БА статистично підтверджено (p < 0,05). 

 

Рис. 5.6 Частота зниження спонтанного апоптозу лімфоцитів у хворих 

на бронхіальну астму з різною її контрольованістю 
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# 
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# 
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Виразність підвищення спонтанного апоптозу 

лімфоцитів у хворих на БА різної контрольованості

контрольована неконтрольована

 

 

А5 +/7AAD+ Лф   лімфоцити з ранніми та пізніми ознаками апоптозу. 

А5 +/7AAD Лф   лімфоцити з ранніми ознаками апоптозу. 

А5/7AAD+ Лф   лімфоцити з пізніми ознаками апоптозу.   

А5 + усі    усі лімфоцити з ранніми ознаками апоптозу. 

7AAD + Лф усі   усі лімфоцити з пізніми ознаками апоптозу. 

  (А5 +)+  (7AAD+) Лф усі   лімфоцити з ознаками апоптозу. 

 

Примітка.#  різницю показника у порівнянні з показником групи з 

неконтрольованою БА статистично підтверджено (p < 0,05). 

 

Рис. 5.7 Виразність  підвищення спонтанного апоптозу лімфоцитів у 

хворих на бронхіальну астму з різною її контрольованістю 
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При аналізі виразності підвищення спонтанного апоптозу Лф у хворих на 

БА у групі пацієнтів з контрольованим перебігом хвороби було визначено 

посилення раннього апоптозу цих клітин у 4,6 разів у порівнянні з верхньою 

межею референтного діапазону (на 458,2 %), а – в групі пацієнтів з 

неконтрольованою БА це підвищення було у 4,2 рази менш виразним – в  

середньому на 108,4 % (р > 0,05).   

Зростання показників пізнього спонтанного апоптозу Лф, навпаки, 

виявилася більш виразним у хворих з неконтрольованою БА (у 2,9 разів: 

відповідно на 283,6 % та на 81,9 %, р > 0,05).  Збільшення інтегрального 

показника спонтанного апоптозу Лф в середньому складало 144,0 % при 

контрольованій БА і тільки 67,6 % при неконтрольованій (р > 0,05). 

Як вже зазначалося вище, зниження показників раннього апоптозу Лф в 

обох групах хворих на БА було зафіксоване у поодиноких випадках, але це 

зниження у хворої з контрольованим перебігом хвороби було у 10 разів 

виразнішим, ніж у хворої з неконтрольованою БА, але з огляду на малу кількість 

спостережень ця різниця статистично не була підтвердженою. Виразність 

зниження решти досліджених показників спонтанного апоптозу Лф у хворих на 

БА з неконтрольованим її перебігом також виявилася меншою ніж у групі 

пацієнтів з контрольованою БА (рис. 5.8).  

При визначенні питомої кількості лімфоцитів з ранніми та пізніми 

ознаками апоптозу серед усіх апоптичних Лф у хворих з контрольованою та 

неконтрольованою БА було встановлено достовірне збільшення відсотку Лф з 

ранніми ознаками апоптозу у пацієнтів обох груп (відповідно 72,0 % та 63,3 % у 

порівнянні з 47,0 % у групі здорових осіб (р > 0,05).  

Зміни питомої кількості лімфоцитів з пізніми ознаками апоптозу мали 

протилежний характер: у хворих на контрольовану та неконтрольовану  

БА  44,5 % та 56,4 %, відповідно у порівнянні з 73,0 % у групі здорових осіб  

(р > 0,05) (рис.5.9). 
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Виразність зниження спонтанного апоптозу Лф у хворих 

на БА різної контрольованості

контрольована неконтрольована

А5 +/7AAD Лф   лімфоцити з ранніми ознаками апоптозу. 

А5 +/7AAD+ Лф   лімфоцити з ранніми та пізніми ознаками 

апоптозу. 

А5/7AAD+ Лф   лімфоцити з пізніми ознаками апоптозу.   

А5 + усі    усі лімфоцити з ранніми ознаками апоптозу. 

7AAD + Лф усі   усі лімфоцити з пізніми ознаками апоптозу. 

  (А5 +)+  (7AAD+) Лф усі   лімфоцити з ознаками апоптозу. 

 

Примітка.#  різницю показника у порівнянні з показником групи з 

неконтрольованою БА статистично підтверджено (p < 0,05). 

 

Рис. 5.8. Виразність зниження спонтанного апоптозу лімфоцитів у 

хворих на бронхіальну астму з різною її контрольованістю 
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Ці результати підтверджувалися даними розрахунку співвідношення Лф з 

ранніми та пізніми ознаками апоптозу (рис.5.10). Як свідчили отримані дані, у 

групі здорових осіб превалювання ранніх ознак апоптозу над пізніми 

(співвідношеня більше 1,0) відзначалося у 27,3 % випадків, а у двох групах 

хворих на БА – відповідно у 63,6 % та 62,5 %, (р > 0,05). 

 

 
Аннексин 5+ Лф – лімфоцити з ранніми ознаками апоптозу. 

7AAD+ Лф – лімфоцити з пізніми ознаками апоптозу 

 

Примітка.*  різницю показника у порівнянні з показником групи з 

здорових осіб статистично підтверджено (р > 0,05). 

 

Рис. 5.9 Питома кількість лімфоцитів з ранніми та пізніми ознаками 

апоптозу серед усіх апоптичних лімфоцитів у здорових осіб і хворих з 

контрольованою та неконтрольованою бронхіальною астмою 
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Примітка.*  різницю показника у порівнянні з показником групи з 

здорових осіб статистично підтверджено (р > 0,05). 

 

Рис. 5.10  Відсоток осіб з різним співвідношенням ранніх та пізніх 

ознак спонтанного апоптозу лімфоцитів у групах здорових осіб та хворих на 

бронхіальну астму з її контрольованим та неконтрольованим перебігом 

 

Звертає на себе увагу те, що отримані в результаті проведення цих 

досліджень дані не співпадають з даними інших дослідників. 

На наш погляд це пояснюється методичними відмінностями визначення 

апоптозу Лф: використання цільної крові попереджає втрату Лф, яка має місце 

при їх виділенні на градієнті щільності та неодноразовому відмиванні, а 

відсутність у поживному середовищі ембріональної телячої сироватки з 

присутністю ростових, тобто антиапоптичних факторів, виключає дію цих 
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# 

# 
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факторів на клітини. Крім того плазма хворих містить комплекс ендогенних та 

екзогенних речовин з апоптичною та антиапоптичною  активністю, у т.ч. 

глюклкортикостероїди, високі дози яких використовуються в лікуванні хворих з 

тяжким перебігом БА. Варто зазначити, що посилення спонтанного апоптозу Лф 

при БА можна віднести до адаптаційних імунологічних механізмів. У той же час 

відсутність посилення спонтанного апоптозу Лф або його пригнічення при БА 

може бути обумовлено їх резистентністю до стероїдів, але це має бути 

підтверджено подальшими дослідженнями.   

Отже, отримані результати проведених досліджень свідчили про 

різноспрямовані зміни спонтанного апоптозу лімфоцитів у хворих на БА, які 

залежали від контрольованості хвороби. У групі пацієнтів з контрольованою БА 

відзначалося виразне (на 317,3 %) посилення раннього апоптозу лімфоцитів, яке 

мало місце у переважної більшості (72,7 %) цих пацієнтів. У групі пацієнтів з 

неконтрольованою БА відхилень середніх значень цього показника від 

референтних не відбувалося, частота підвищення раннього апоптозу Лф не 

перевищувала 18,8 %, а його виразність була у 2,7 разів меншою, ніж при 

контрольованій БА. Відсутність посилення спонтанного апоптозу Лф або його 

пригнічення у пацієнтів з БА, які отримують інгаляційні та/або системні 

глюкортикостероїди, може бути обумовлено їх стероїдорезистентністю, що 

обумовлює доцільністю проведення подальших досліджень у цьому напрямку. 
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5.6 Особливості активаційного апоптозу лімфоцитів у хворих на 

бронхіальну астму з різною її контрольованістю 

 

Активаційний апоптоз Лф вивчали при інкубації цільної гепаринізованої 

крові з ФГА протягом 48 годин. Результати отриманих даних представлені у 

табл. 5.13. 

Таблиця 5.13 

Показники активаційного апоптозу лімфоцитів у хворих на 

бронхіальну астму з різною її контрольованістю 

Показники спонтанного 

апоптозу лімфоцитів 

(%) 

Групи обстежених M  m (%) 

здорові 

особи 

(n = 11) 

хворі на бронхіальну астму 

контрольовану                 

(n = 11) 

неконтрольовану             

(n = 16) 

Анексин 5 +/7AAD Лф 5,2  2,1 29,8  8,7* 17,1  5,0* 

Анексин 5 +/7AAD+ Лф 3,3  1,1 16,8  4,3* 8,6  2,0 # 

Анексин 5/7AAD+ Лф 7,5  1,8 9,0  4,9 8,2  2,3 

Анексин 5 +ALL  Лф 8,5  3,2 46,6  10,8* 25,8  6,0*# 

7AAD+ ALL Лф 10,9  2,4 25,8  7,5* 16,9  2,9 

(Анексин 5 +ALL)+  (7AAD+ 

ALL ) Лф 
16,0  3,9 55,6  10,3* 34,0  5,8*# 

 

Примітки: 

1. Анексин 5 +/7AAD Лф   лімфоцити з ранніми ознаками апоптозу; 

2. Анексин 5/7AAD+ Лф   лімфоцити з пізніми ознаками апоптозу;  

3. Анексин 5 +/7AAD+ Лф   лімфоцити з ранніми та пізніми ознаками 

апоптозу; 

4. Анексин 5 +ALL    усі лімфоцити з ранніми ознаками апоптозу; 

5. 7AAD + ALL Лф   усі лімфоцити з пізніми ознаками апоптозу; 

6. (Анексин 5 +ALL)+  (7AAD+ ALL ) Лф усі лімфоцити з ознаками 

апоптозу; 

7. *  різницю показника у порівнянні з референтними статистично  

підтверджено (p < 0,05); 

8. #  різницю показника у порівнянні з показником групи хворих з  

неконтрольованою БА статистично підтверджено (p < 0,05). 
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Аналіз цих даних продемонстрував суттєве (у 5,7 разів) підвищення 

середньої кількості Лф з ранніми ознаками активаційного апоптозу Лф у хворих 

з контрольованою БА   до 29,8 % (р > 0,05), підвищення середньої кількості Лф 

з ранніми і пізніми ознаками апоптозу у 5,1 рази (до 16,8 %; р > 0,05), тоді як 

відхилень середньої кількості Лф з пізніми ознаками апоптозу виявлено не було. 

Отже, сумарна кількість Лф з ранніми ознаками апоптозу у цій групі сягала  

46,6 %, що у 5,5 разів вище, ніж у групі здорових осіб (8,5 %; (р > 0,05). Сумарна 

кількість Лф з пізніми ознаками апоптозу у групі з контрольованою БА 

дорівнювала 25,8 %, що було вище, ніж у групі здорових осіб у 2,4 рази (10,9 %; 

р > 0,05). Інтегральний показник активаційного апоптозу у пацєнтів цієї групи 

перевищував показник групи здорових осіб у 2,4 рази (відповідно 55,6 % у 

порівнянні з 16,0 % групи здорових осіб; р > 0,05). Таким чином можна 

стверджувати про посилення активаційногоапоптозу Лф при контрольованій БА, 

яке торкалося я ранніх, так і пізніх його етапів. У групі хворих на 

неконтрольовану БА збільшення середньої кількості Лф з ранніми ознаками 

апоптозу було менш виразним  у 3,3 рази (17,1 % у порівнянні з 5,2 % групи 

здорових осіб; р > 0,05), але різницю між групами хворих на контрольовану та 

неконтрольовану БА не було статистично підтверджено через велики похибки 

внаслідок високої варіабельності індивідуальних змін досліджувальних 

показників. Сумарне значення середньої кількості Лф з ранніми ознаками 

апоптозу дорівнювало 25,8 %, що втричі перевищувало показник групи здорових 

осіб і було у 1,3 рази меншим у порівнянні з групою хворих на БА з 

контрольованим перебігом хвороби. Різниці сумарного показника середньої 

кількості Лф з пізніми ознаками апоптозу між групою здорових осіб та хворих на 

контрольовану БА встановлено не було. Інтегральний показник активаційного 

апоптозу у групі пацієнтів з неконтрольованою БА складав 34,0 %, що було 

достовірно (у 2,2 рази) вище, ніж у групі здорових осіб та у 1,6 рази нижче, ніж у 

групі хворих на контрольовану БА. Аналіз індивідуальних змін показників 

активаційного апоптозу Лф підтвердив представлені вище дані. Відсоток хворих 
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на контрольовану БА, у яких було  зафіксоване підвищення кількості Лф з 

ранніми ознаками апопттозу (рис. 5.11), сягав 72,7 % та у 68,8 % у хворих з 

неконтрольованим перебігом хвороби (p > 0,05).  
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Частота підвищення активаційного апоптозу Лф  у 

хворих на БА різної контрольованості

контрольована неконтрольована

А5 +/7AAD Лф   лімфоцити з ранніми ознаками апоптозу. 

А5 +/7AAD+ Лф   лімфоцити з ранніми та пізніми ознаками апоптозу. 

А5/7AAD+ Лф   лімфоцити з пізніми ознаками апоптозу.   

А5 + усі    усі лімфоцити з ранніми ознаками апоптозу. 

7AAD + Лф усі   усі лімфоцити з пізніми ознаками апоптозу. 

(А5 +)+  (7AAD+) Лф усі   лімфоцити з ознаками апоптозу. 

 

Примітка..#  різницю показника у порівнянні з показником групи хворих з 

неконтрольованою БА статистично підтверджено (p < 0,05). 

 

Рис. 5.11 Частота підвищення активаційного апоптозу лімфоцитів у 

хворих на бронхіальну астму з різною її контрольованістю 

# 
# 
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У 81,8 % хворих на контрольовану БА було виявлено підвищення кількості 

Лф з ранніми та пізніми ознаками апопттозу та у 62,5 % пацієнтів з 

неконтрольованою БА – (p < 0,05). Практично у кожного третього пацієнта як з 

контрольованою, так і з неконтрольованою БА відзначалося зростання кількості 

Лф з пізніми ознаками апоптозу.   

Підвищення сумарної кількості Лф з ранніми ознаками активаційного 

апоптозу Лф було виявлено у 90,9 % хворих з контрольованою БА та у 68,8 % 

хворих з її неконтрольованим перебігом (p < 0,05). Підвищення сумарної 

кількості Лф з пізніми ознаками активаційного апоптозу Лф було виявлено у  

63,6 % пацієнтів з котрольованою БА та у 50,0 % пацієнтів  з неконтрольованою 

БА (p > 0,05). Отже, збільшення інтегрального показника активаційного апоптозу 

було зафіксоване у 90,9 % пацієнтів з кнтрольованою БА і у 62,5 % хворих з 

неконтрольованим її перебігом (p < 0,05). Результати вивчення виразності 

підвищення активаційного апоптозу Лф у хворих на БА з її контрольованим та 

неконтрольованм перебігом наведені у рис. 3.8.  Як свідчать представлені дані, у 

групі пацієнтів з контрольованим перебігом хвороби було визначено посилення 

раннього апоптозу цих клітин на 241,9 %, тоді як при неконтрольованій БА воно 

було майже вдвічі меншим – 134,9 % (p < 0,05). Зростання показників пізнього 

активаційого апоптозу Лф у хворих з контрольованою БА також було у 2,0 рази 

виразнішим, ніж у пацієнтів з некнтрольованою БА (132,8 % та 65,6 %, 

відповідно; p < 0,05). Збільшення інтегрального показника активаційного 

апоптозу Лф в середньому складало 155,8 % при контрольованій БА, а при 

неконтрольованій – 98,0 % (p < 0,05). При аналізі частоти зниження 

активаційного апоптозу Лф у пацієнтів з контрольованою та неконтрольованою 

БА (рис. 5.12, 5.13) було з’ясовано, що зменшення кількості Лф з ранніми та 

ранніми і пізніми ознаками активаційного апоптозу мали місце у поодиноких 

випадках, проте зменшення кількості Лф з пізніми ознаками апоптозу було 

зафіксоване у 63,6 % хворих з контрольованим перебігом хвороби  та у 50,0 % 

пацієнтів з неконтрольованою БА.  
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Виразність підвищення активаційного апоптозу Лф у 

хворих на БА різної контрольованості

контрольована неконтрольована

 

А5 +/7AAD Лф   лімфоцити з ранніми ознаками апоптозу. 

А5 +/7AAD+ Лф   лімфоцити з ранніми та пізніми ознаками апоптозу. 

А5/7AAD+ Лф   лімфоцити з пізніми ознаками апоптозу.   

А5 + усі    усі лімфоцити з ранніми ознаками апоптозу. 

7AAD + Лф усі   усі лімфоцити з пізніми ознаками апоптозу. 

  (А5 +)+  (7AAD+) Лф усі   лімфоцити з ознаками апоптозу. 

 

Примітка.#  різницю показника у порівнянні з показником групи хворих з 

неконтрольованою БА статистично підтверджено (p < 0,05). 

 

Рис. 5.12 Виразність підвищення активаційного апоптозу лімфоцитів у 

хворих на бронхіальну астму з різною її контрольованістю 
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Частота зниження активаційного апоптозу Лф у хворих 

на БА різної контрольованості

контрольована неконтрольована

 
А5 +/7AAD Лф   лімфоцити з ранніми ознаками апоптозу. 

А5 +/7AAD+ Лф   лімфоцити з ранніми та пізніми ознаками апоптозу. 

А5/7AAD+ Лф   лімфоцити з пізніми ознаками апоптозу.   

А5 + усі    усі лімфоцити з ранніми ознаками апоптозу. 

7AAD + Лф усі   усі лімфоцити з пізніми ознаками апоптозу. 

(А5 +)+  (7AAD+) Лф усі   лімфоцити з ознаками апоптозу. 

 

Примітка.#  різницю показника у порівнянні з показником групи хворих з 

неконтрольованою БА статистично підтверджено (p < 0,05). 

 

Рис. 5.13 Частота зниження активаційного апоптозу лімфоцитів у 

хворих на бронхіальну астму з різною її контрольованістю 
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Результати визначення виразності зниження активаційного апоптозу Лф у 

хворих на БА з різною її контрольованістю представлені на рис. 5.14.  
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Виразність зниження активаційного апоптозу Лф у 

хворих на БА різної контрольованості

контрольована неконтрольована

 

А5 + усі    усі лімфоцити з ранніми ознаками апоптозу. 

7AAD + Лф усі   усі лімфоцити з пізніми ознаками апоптозу. 

(А5 +)+  (7AAD+) Лф усі   лімфоцити з ознаками апоптозу. 

 

Примітка.#  різницю показника у порівнянні з показником групи хворих з 

неконтрольованою БА статистично підтверджено (p < 0,05). 

 

Рис. 5.14 Виразність зниження активаційного апоптозу лімфоцитів у 

хворих на бронхіальну астму з різною її контрольованістю 
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Виразність зниження показників раннього активаційного апоптозу Лф у 

хворих на неконтрольовану БА дорівнювала 54,6 % (при контрольованій БА воно 

зовсім не спостерігалося). Виразність зниження показників пізнього    

активаційного апоптозу Лф складала 90,2 % у групі хворих на контрольовану БА 

та 36,3 % у групі пацієнтів з неконтролованим її перебігом (p < 0,05). Виразність 

зниження інтегрального показниа активаційного апоптозу Лф у групі пацієнтів з 

контрольованим перебігом хвороби була у 1,7 рази більшою, ніж у групі хворих з 

неконтрольованою БА (відповідно 64,4 % та 36,9 %; p < 0,05) (рис. 5.15). 

 

Аннексин 5+ Лф – лімфоцити з ранніми ознаками апоптозу. 

 

Примітка.*  різницю показника у порівнянні з показником групи з 

здорових осіб статистично підтверджено (р > 0,05). 

 

Рис. 5.15 Питома кількість лімфоцитів з ранніми та пізніми ознаками 

апоптозу серед усіх апоптичних лімфоцитів у здорових осіб і хворих з 

контрольованою та неконтрольованою бронхіальною астмою 
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При визначенні питомої кількості лімфоцитів з ранніми та пізніми 

ознаками активаційного апоптозу серед усіх апоптичних Лф у хворих з 

контрольованою та неконтрольованою БА було встановлено достовірне 

збільшення відсотку Лф з ранніми ознаками апоптозу у пацієнтів обох груп 

(відповідно 81,6 % та 68,7 % у порівнянні з 46,4 % у групі здорових осіб  

р > 0,05). Ці результати підтверджувалися даними розрахунку співвідношення 

Лф з ранніми та пізніми ознаками активаційного апоптозу (рис. 5.16).  

 

 
 

Примітка.*  різницю показника у порівнянні з показником групи з 

здорових осіб статистично підтверджено (р > 0,05). 

 

Рис. 5.16 Відсоток осіб з різним співвідношенням ранніх та пізніх ознак 

спонтанного апоптозу лімфоцитів у групах здорових осіб та хворих на 

бронхіальну астму з її контрольованим та неконтрольованим перебігом 

 



 

 

250 
 

 

Як свідчили отримані дані, у групі здорових осіб превалювання ранніх 

ознак активаційного апоптозу Лф над пізніми (співвідношеня більше 1,0) 

відзначалося у 36,4 % випадків, а у групі хворих на контрольовану БА у 72,7 %  

(р < 0,05) та у 50,0 % пацієнтів з неконтрольованим перебігом хвороби (р > 0,05). 

Достовіірної різниці за цим показником між групами не спстерігалоя. У групі 

здорових  превалювання клітин з пізніми ознаками активаційного апоптозу було 

виявлено у 72,7 % випадків, а у хворих на БА обох груп  відповідно у 36,4 % та 

37,5 % випадків (р < 0,05). 

Таким чином, отримані результати проведених даного підрозділу 

досліджень свідчили про різноспрямовані зміни активаційного апоптозу 

лімфоцитів у хворих на БА, які залежали від контрольованості хвороби. Майже в 

усіх пацієнтів з контрольованою БА (90,9 %) відзначалося адаптаційне 

посилення активаційного апоптозу Лф, тоді як у групі хворих з 

неконтрольованою БА воно мало місце у 62,5 % хворих і було менш виразним 

(98,0 % та 155,8 %, відповідно ; p < 0,05). У хворих на БА обох груп виявлялося 

уповільнення процесів активаційного апоптозу лімфоцитів, про що свідчило про 

превалювання раннього апоптозу цих клітин. 

 

5.7 Особливості апоптозу лімфоцитів, індукованого дексаметазоном, у 

хворих на бронхіальну астму з різною її контрольованістю 

 

Отримані результати представлені у табл. 5.14. Як свідчать представлені 

дані, у групі хворих на контрольовану БА відбувалося посилення майже вп’ятеро 

раннього апоптозу Лф при його індукції дексаметазоном у дозі 0,4 мкг/мл  до  

(30,3  10,1) % у порівнянні з референтним значенням (6,2  2,2) %; p < 0,05), що 

обумовило збільшення у 4 рази сумарної кількості Лф з ранніми ознаками 

апоптозу   до (46,8  13,4) % при референтних значеннях (11,9  4,7) %; p < 0,05 

та у 2,8 рази інтегрального показника індукованого дексаметазоном апоптозу Лф 

 до (55,2  12,3) %, при референтних значеннях (20,8  5,3) %; p < 0,05.   У групі 
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пацієнтів з неконтрольованою БА статистично підтверджених змін данних 

показників у порівнянні з референтними зафіксовано не було. В обох групах 

істотних відмінностей від референтних значень за вмістом Лф з пізніми ознаками 

апоптозу при його індукції дексаметазоном у дозі 0,4 мкг/мл знайдено не було. 

 

Таблиця 5.14 

Показники індукованого дексаметазоном апоптозу лімфоцитів у 

хворих на бронхіальну астму з різною її контрольованістю 

Показники апоптозу лімфоцитів, 

індукованого дексаметазоном 

(%) 

Здорові 

особи 

(n = 11) 

Хворі на бронхіальну астму 

контрольовану

(n = 11) 

Неконтрольова 

(n = 16) 

M  m (%) M  m (%) M  m (%) 

1 2 3 4 

Апоптоз лімфоцитів, індукований дексаметазоном у дозі 0,4 мкг/мл 

Анексин 5 +/7AAD Лф 6,2  2,2 30,3  10,1* 12,6  3,4# 

Анексин 5 +/7AAD+ Лф 5,7  2,6 16,5  7,9 8,5  2,0 

Анексин 5/7AAD+ Лф 8,9  2,5 8,3  6,8 6,0  1,3 

Анексин 5 +ALL  Лф 11,9  4,7 46,8  13,4* 21,2  4,5# 

7AAD+ ALL Лф 14,5  3,7 24,9  9,1 14,5  2,5 

(Анексин 5 +ALL)+  (7AAD+ 

ALL ) Лф 
20,8  5,3 55,2  12,3* 27,1  4,9# 

Апоптоз лімфоцитів, індукований дексаметазоном у дозі 4,0 мкг/мл 

Анексин 5 +/7AAD Лф 6,5  2,6 32,2  11,6* 11,9  2,7# 

Анексин 5 +/7AAD+ Лф 4,8  1,7 13,6  5,7 7,0  2,0 

Анексин 5/7AAD+ Лф 11,4  2,9 5,4  2,6 5,2  1,6 

Анексин 5 +ALL  Лф 11,2  4,2 45,7  12,8* 18,8  4,3# 

7AAD+ ALL Лф 16,2  3,5 19,0  7,4 12,2  2,5 
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Продовження таблиці 5.14 

 

1 2 3 4 

(Анексин 5 +ALL) +  (7AAD+ 

ALL ) Лф 
22,6  4,9 51,2  12,8* 24,0  5,0# 

 

Примітки: 

1. Анексин 5 +/7AAD Лф   лімфоцити з ранніми ознаками апоптозу; 

2. Анексин 5/7AAD+ Лф   лімфоцити з пізніми ознаками апоптозу; 

3. Анексин 5 +/7AAD+ Лф   лімфоцити з ранніми та пізніми ознаками 

апоптозу; 

4. Анексин 5 +ALL    усі лімфоцити з ранніми ознаками апоптозу; 

5. 7AAD + ALL Лф   усі лімфоцити з пізніми ознаками апоптозу; 

6. (Анексин 5 +ALL)+  (7AAD+ ALL ) Лф усі лімфоцити з ознаками 

апоптозу; 

7. *  різницю показника у порівнянні з референтними статистично 

підтверджено (p < 0,05); 

8. #  різницю показника у порівнянні з показником групи з 

неконтрольованою БА статистично підтверджено (p < 0,05). 

 

 

Аналогічні результати були отримані при вивченні показників апоптозу 

Лф, індукованого десаметазоном у дозуванні 4,0 мкг/мл. Дозозалежного ефекту 

при порівнянні середніх значень цих показників визначено не було.  

Посилення раннього апоптозу Лф, індукованого дексаметазоном у дозуванні 0,4 

мкг/мл, було виявлено у 63,6 % пацієнтів з контрольованою БА  (рис. 5.16 та 

5.17) і тільки у 37,5 % хворих з неконтрольованим перебігом хвороби (p < 0,05).  

Посилення пізнього апоптозу Лф при його індукції даною дозою дексаметазону 

було зафіксоване у 27,3 % хворих з контрольованою БА і у 25,0 % пацієнтів з 

неконтрольованою (p > 0,05). Понад половини хворих з контрольованим 

перебігом БА (54,5 %) мали підвищення інтегральних показників  апоптозу Лф, 

індукованого дексаметазоном у дозуванні 0,4 мкг/мл, а серед пацієнтів з 

неконтрольованою БА  лише кожен третій (31,3 %; p < 0,05).  
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Виразність підвищення усіх показників апоптозу Лф, індукованого даною 

дозою дексаметазону, при контрольованій БА була суттєво більшою, ніж при 

неконтрольованій. Так, кількість Лф з ранніми ознаками апоптозу у групі хворих 

з контрольованою БА зростала більше у 2,5 разів (відповідно на 289,6 % та  

115,7 %; (p < 0,05), з ранніми і пізніми  ознаками апоптозу  у 3,2 рази 

(відповідно на 262,4 % та 80,8 %; p < 0,05), з пізніми  ознаками апоптозу  у 30,4 

рази (на 423,0 % та 13,9 %, відповідно; (p < 0,05). У групі хворих з  

контрольованою БА сумарний показник раннього апоптозу Лф, індукованого 

дексаметазоном у дозувані 0,4 мкг/мл, збільшувався на 204,8 %, а у групі 

пацієнтів з неконтрольованою БА  на 88,6 %, тобто у 2,3 більше; сумарний 

показник пізнього апоптозу зростав на 213,9 % у пацієнтів з контрольованим 

перебігом хвороби і лише на 26,3 % з неконтрольованим (p < 0,05),  тобто 

більше у 8,0 разів. Виразність посилення апоптозу Лф, індукованого 

дексаметазоном у дозувані 0,4 мкг/мл, дорівнювала 151,9 % при контрольованій 

БА і 58,8 % при неконтрольованій (p < 0,05). 

При визначенні частоти зниження апоптозу Лф, індукованого 

дексаметазоном у дозуванні 0,4 мкг/мл, було з’ясовано, що воно мало місце у 

незначної кількості обстежених хворих на БА обох груп (рис. 5.17, 5.18), а висока 

частота зменшення кількості Лф з пізніми ознаками апоптозу у пацієнтів з 

неконтрольованою БА  нівелювалася зменшенням вмісту Лф з ранніми та пізніми 

його ознаками у цій групі. Звертає на себе увагу те, що зниження апоптозу Лф, 

індукованого дексаметазоном у дозі 0,4 мкг/мл, при неконтрольованій БА було у 

1,7 разів  більш виразним, ніж при контрольованій, і складало 68,1 % (у 

порівнянні з 40,2 %; p < 0,05).  
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Частота підвищення апоптозу індукованого 

дексаметазоном у дозі 0,4 мкг/мл Лф у хворих на БА 

різної контрольованості

контрольована неконтрольована

 
А5 +/7AAD Лф   лімфоцити з ранніми ознаками апоптозу. 

А5 +/7AAD+ Лф   лімфоцити з ранніми та пізніми ознаками апоптозу. 

А5/7AAD+ Лф   лімфоцити з пізніми ознаками апоптозу.   

А5 + усі    усі лімфоцити з ранніми ознаками апоптозу. 

7AAD + Лф усі   усі лімфоцити з пізніми ознаками апоптозу. 

 (А5 +)+  (7AAD+) Лф усі   лімфоцити з ознаками апоптозу. 

 

Примітка.#  різницю показника у порівнянні з показником групи хворих з 

неконтрольованою БА статистично підтверджено (p < 0,05). 

 

Рис. 5.17 Частота підвищення апоптозу лімфоцитів, індукованого 

дексаметазонм у дозі  0,4 мкг/мл у хворих на бронхіальну астму з різною її 

контрольованістю 
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Виразність підвищення апоптозу індукованого 

дексаметазоном у дозі 0,4 мкг/мл Лф у хворих на БА різної 
контрольованості

контрольована неконтрольована
 

А5 +/7AAD Лф   лімфоцити з ранніми ознаками апоптозу. 

А5 +/7AAD+ Лф   лімфоцити з ранніми та пізніми ознаками апоптозу. 

А5/7AAD+ Лф   лімфоцити з пізніми ознаками апоптозу.   

А5 + усі    усі лімфоцити з ранніми ознаками апоптозу. 

7AAD + Лф усі   усі лімфоцити з пізніми ознаками апоптозу. 

(А5 +)+  (7AAD+) Лф усі   лімфоцити з ознаками апоптозу. 

 

Примітка.#  різницю показника у порівнянні з показником групи хворих з 

неконтрольованою БА статистично підтверджено (p < 0,05). 

 

Рис. 5.18 Виразність підвищення апоптозу лімфоцитів, індукованого 

дексаметазоном у дозі 0,4 мг/мл, у хворих на бронхіальну астму з різною її 

контрольованістю 

# 
# 

# 

# 

# 
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Референтні рівні раннього апоптозу Лф при його індукції дексаметазоном у 

дозі 0,4 мкг/мл теж визначалися частіше при неконтрольованій БА, ніж при 

контрольованій: відповідно у 50,0 % та 9,1 % випадків (p < 0,05), тобто частіше у 

5,5 рази. Референтні значення інтегрального показника апоптозу Лф, 

індукованого дексаметазоном у дозуванні 0,4 мкг/мл, були встановлені у 50,0 % 

хворих з неконтрольованою БА і тільки у 27,3 % пацієнтів з контрольованим її 

перебігом (p < 0,05).  

Таким чином у 54,5 % хворих з контрольованою БА відбувається 

адаптаційне посилення апоптозу Лф, індукованого дексаметазоном у дозуванні 

0,4 мкг/мл, в середньому на 151,9 %, переважно за рахунок підвищення раннього 

його етапу (у 63,6 % пацієнтів в середньому на 213,9 %). При неконтрольованій 

БА адаптаційне посилення апоптозу Лф мало місце тільки у кожного третього 

пацієнта (у 31,3 %; p < 0,05), і його віразність була у 2,7 разів меншою (58,8%;  p 

< 0,05). 

При індукції апоптозу Лф дексаметазоном у дозуванні 4,0 мкг/мл у 63,6 % 

хворих з контрольованою БА відзначалося посилення ранніх його етапів, а у 

хворих з неконтрольованою БА  у 43,8 %, що було меншим у 1,5 рази (p < 0,05).  

Посилення пізнього апоптозу Лф. індукованого дексаметазоном  у дозі 4,0 

мкг/мл  було зафіксоване у 18,2 % хворих з контрольованою БА і у 12,5 % 

пацієнтів з неконтрольованим її перебігом (p> 0,05) (рис. 5.19, 5.20, 5.21, 5.22). 

Підвищення інтегральних показників апоптозу Лф, індукованого 

дексаметазоном у дозі 4,0 мкг/мл, мало місце у 63,6 % хворих з контрольованою 

БА (рис. 5.23), а серед пацієнтів з неконтрольованою БА  у 43,8 % (p < 0,05). 

Зростання раннього апоптозу Лф, індукованого дексаметазоном у дозі 4,0 

мкг/мл, в обстежених групах хворих було зафіксовано у 63,6 % та 43,8 % 

випадків, відповідно, але статистично різницію між двома цими показниами 

підстврджен не було; (p > 0,05). 
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Частота зниження апоптозу індукованого 

дексаметазоном у дозі 0,4 мкг/мл Лф у хворих на БА 

різної контрольованості

контрольована неконтрольована

 

А5 +/7AAD Лф   лімфоцити з ранніми ознаками апоптозу. 

А5 +/7AAD+ Лф   лімфоцити з ранніми та пізніми ознаками апоптозу. 

А5/7AAD+ Лф   лімфоцити з пізніми ознаками апоптозу.   

А5 + усі    усі лімфоцити з ранніми ознаками апоптозу. 

7AAD + Лф усі   усі лімфоцити з пізніми ознаками апоптозу. 

(А5 +)+  (7AAD+) Лф усі   лімфоцити з ознаками апоптозу. 

 

Примітка.#  різницю показника у порівнянні з показником групи хворих з 

неконтрольованою БА статистично підтверджено (p < 0,05). 

 

Рис. 5.19 Чатота зниження апоптозу лімфоцитів, індукованого 

дексаметазонм у дозі  0,4 мг/мл, у хворих на бронхіальну астму з різною її 

контрольованістю 
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Виразність зниження апоптозу індукованого 

дексаметазоном у дозі 0,4 мкг/мл Лф у хворих на БА 

різної контрольованості

контрольована неконтрольована

 
А5 +/7AAD Лф   лімфоцити з ранніми ознаками апоптозу. 

А5 +/7AAD+ Лф   лімфоцити з ранніми та пізніми ознаками апоптозу. 

А5/7AAD+ Лф   лімфоцити з пізніми ознаками апоптозу.   

А5 + усі    усі лімфоцити з ранніми ознаками апоптозу. 

7AAD + Лф усі   усі лімфоцити з пізніми ознаками апоптозу. 

(А5 +)+  (7AAD+) Лф усі   лімфоцити з ознаками апоптозу. 

 

Примітка.#  різницю показника у порівнянні з показником групи хворих з 

неконтрольованою БА статистично підтверджено (p < 0,05). 

 

Рис. 5.20 Виразність зниження активаційного апоптозу лімфоцитів у 

хворих на бронхіальну астму з різною її контрольованістю 

# 
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Частота визначення референтних рівнів апоптозу Лф 

індукованого дексаметазоном у дозі 0,4 мкг/мл Лф у 

хворих на БА різної контрольованості

контрольована неконтрольована

 
А5 +/7AAD Лф   лімфоцити з ранніми ознаками апоптозу. 

А5 +/7AAD+ Лф   лімфоцити з ранніми та пізніми ознаками апоптозу. 

А5/7AAD+ Лф   лімфоцити з пізніми ознаками апоптозу.   

А5 + усі    усі лімфоцити з ранніми ознаками апоптозу. 

7AAD + Лф усі   усі лімфоцити з пізніми ознаками апоптозу. 

(А5 +)+  (7AAD+) Лф усі   лімфоцити з ознаками апоптозу. 

 

Примітка .#  різницю показника у порівнянні з показником групи хворих з 

неконтрольованою БА статистично підтверджено (p < 0,05). 

 

Рис. 5.21 Частота визначення референтних рівнів апоптозу лімфоцитів, 

індукованого дексаметазоном у дозі 4,0 мкг/мл, у хворих на бронхіальну 

астму з різною її контрольованістю 
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Частота підвищення апоптозу Лф індукованого 

дексаметазоном у дозі 0,4 мкг/мл Лф у хворих на БА 

різної контрольованості

контрольована неконтрольована

 А5 +/7AAD Лф   лімфоцити з ранніми ознаками апоптозу. 

А5 +/7AAD+ Лф   лімфоцити з ранніми та пізніми ознаками апоптозу. 

А5/7AAD+ Лф   лімфоцити з пізніми ознаками апоптозу.   

А5 + усі    усі лімфоцити з ранніми ознаками апоптозу. 

7AAD + Лф усі   усі лімфоцити з пізніми ознаками апоптозу. 

(А5 +)+  (7AAD+) Лф усі   лімфоцити з ознаками апоптозу. 

 

Примітка. .#  різницю показника у порівнянні з показником групи хворих з 

неконтрольованою БА статистично підтверджено (p < 0,05). 

 

Рис. 5.22 Частота підвищення апоптозу лімфоцитів, індукованого 

дексаметазоном у дозі 4,0 мкг/мл, у хворих на бронхіальну астму з різною її 

контрольованістю 

# 

# # # 
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Посилення пізнього апоптозу Лф вібувалося у незначної кількості 

пацієнтів обох груп  відповідно у 18,2 % випадків при контрольованій БА, і в 

12,5 % випадків при неконтрольованій (p > 0,05).  

Виразність підвищення усіх показників апоптозу Лф, індукованого 

дексаметазом у дозі 4,0 мкг/мл, при контрольованій БА виявилася суттєво 

більшою, ніж при неконтрольованій (рис. 5.24). Так, ранній апоптоз Лф у групі 

хворих з контрольованою БА збільшувалася в середньому на 247,9 %, а у групі 

пацієнтів з неконтрольоваю БА  тільки на 82,0 % (p < 0,05), тобто менше у 3,0 

рази. Виразність посилення пізнього апоптозу Лф, індукованого дексаметазоном 

у дозі 4,0 мкг/мл, складала 145,0 % при  контрольованій БА і всього 8,0 % при 

неконтрольованій  (p < 0,05).  

Зниження раннього апоптозу Лф, індукованого дексаметазоном у дозі 4,0 

мкг/мл, було виявлено у третини пацієнтів з БА обох груп (у 27,3 % та 31,3 %, 

відповідно; p > 0,05). Послаблення пізнього апоптозу Лф було встановлено у  

45,0 % при контрольованій БА та кожного другого пацієнта при 

неконтрольований (рис. 5.25).   

Отже, при індукції дексаметазоном у дозі 4,0 мкг/мл апоптозу Лф його 

адаптаційне посилення відбувалося у 63,6 % хворих з контрольованою БА в 

середньому на 133,6 %, у т.ч. підвищення раннього апоптозу Лф (у 63,6 % хворих 

в середньому на 247,9 %) та пізнього апоптозуЛф (у 18,2 % пацієнтів в 

середньому на 145,0 %) . При неконтрольованій БА адаптаційне посилення 

індукованого дексаметазоном  у дозі 4,0 мкг/мл апоптозу Лф мало місце у 43,8 % 

пацієнтів (p < 0,05), і його віразність була у 3,6 разів меншою (37,1%;  p < 0,05). 

Пригнічення апоптозу Лф при його індукції дексаметазоном у дозі 4,0 мкг/мл 

було зафіксоване у 27,3 % хворих на контрольовану БА та 37,5 % пацієнтів з 

неконтрольованою БА, у т.ч. його пізніх етапів (відповідно у 45,5 % та 50,0 % 

(рис. 5.26). 
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Виразність підвищення апоптозу Лф індукованого 

дексаметазоном у дозі 0,4 мкг/мл Лф у хворих на БА 

різної контрольованості

контрольована неконтрольована

 
А5 +/7AAD Лф   лімфоцити з ранніми ознаками апоптозу. 

А5 +/7AAD+ Лф   лімфоцити з ранніми та пізніми ознаками апоптозу. 

А5/7AAD+ Лф   лімфоцити з пізніми ознаками апоптозу.   

А5 + усі    усі лімфоцити з ранніми ознаками апоптозу. 

7AAD + Лф усі   усі лімфоцити з пізніми ознаками апоптозу. 

(А5 +)+  (7AAD+) Лф усі   лімфоцити з ознаками апоптозу. 

 

Примітка .#  різницю показника у порівнянні з показником групи хворих з 

неконтрольованою БА статистично підтверджено (p < 0,05). 

 

Рис. 5.23 Виразність підвищення апоптозу лімфоцитів, індукованого 

дексаметазоном у дозі 4,0 мкг/мл, у хворих на бронхіальну астму з різною її 

контрольованістю 
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Частота зниження апоптозуапоптозу Лф індукованого 
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А5 +/7AAD Лф   лімфоцити з ранніми ознаками апоптозу. 

А5 +/7AAD+ Лф   лімфоцити з ранніми та пізніми ознаками апоптозу. 
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Примітка ..#  різницю показника у порівнянні з показником групи хворих з 

неконтрольованою БА статистично підтверджено (p < 0,05). 

 

Рис. 5.24 Частота зниження апоптозу лімфоцитів, індукованого 

дексаметазоном у дозі 4,0 мкг/мл, у хворих на бронхіальну астму з різною її 

контрольованістю
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Рис. 5.26 Частота визначення референтних рівнів апоптозу лімфоцитів, 

індукованого дексаметазоном у дозі 4,0 мкг/мл, у хворих на бронхіальну 

астму 
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Як свідчать представлені результати, при збільшенні дози дексаметазону у 

10 разів тільки у 36,4 % хворих на контрольовану БА відбувалося посиленя 

раннього індукованого апоптозу Лф та у 56,2 % хворих на БА з 

неконтрольованим її перебігом (p > 0,05). У 63,6 % хворих на БА з 

контрольованою БА відбувалося послаблення індукції раннього апоптозу Лф та у 

43,8 % з неконтрольованим перебігом хвороби (p > 0,05).  

При збільшенні дози дексаметазону у 10 разів тільки у 45,5 % хворих на 

контрольовану БА спостерігалося посиленя пізього індукованого апоптозу Лф та 

у 25,0 % хворих на БА з неконтрольованим її перебігом (p > 0,05). У 55,5 % 

хворих на БА з контрольованою БА відбувалося послаблення індукції пізнього 

апоптозу Лф та у 75,0 % пацієнтів з неконтрольованим перебігом хвороби  

(p > 0,05).  

Посилення апоптозу Лф при збільшенні дози дексаметазону з 0,4 мкг/мл до 

4,0 мкг/мл мало місце при контрольованій БА у 27, 3 % випадків, а при 

неконтрольованій  у 68,8 % випадків (p < 0,05). У 72,7 % хворих з 

контрольованою БА зафіксовано послаблення індукції апоптозу Лф при 

збільшенні дози дексаметазону з 0,4 мкг/мл до 4,0 мкг/мл, що було у 2,3 рази 

частішим, ніж при неконтрольованій БА (відповідно у 31,3 % випадків; p < 0,05). 

Посилення апоптозу Лф при застосуванні для його індукції десаметазон у дозі 

4,0 мкг/мл у порівннні з 0,4 мкг/мл у групі хворих на неконтрольовану БА (рис.  

3.24) виявилося виразнішим у 12 разів, ніж у групі пацієнтів з контрльованим її 

перебігом (відповідно 451,0 % та 38,1 %; p < 0,05) (рис. 5.27). 

Ці результати виявилися досить неочікуваними. Ймовірно вони могли бути 

обумовлені меншою комплаєнтністю хворих з відсутністю контролю хвороби, 

самовільним зменшенням ними дози ліків та зміною схеми призначеної терапії, 

отриманням таргетних препаратів, частішими госпіталізаціями тощо, але для 

підтвердження цих припущень потрібно проведення додаткових досліджень. 
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Виразність дії дексаметазону у дозі 4,0 мкг/мл та 0,4 мкг/мл 

на апоптоз Лф у хворих на БА різної контрольованості

контрольована неконтрольована

 

 

Примітка. # різницю показників статистично підтверджено 

 

Рис. 5.27 Порівняння виразності дії лексаметазону у  дозі 4,0 мкг та 0,4 

мкг/мл у хворих з різною  контрольованістю бронхіальної астми 

 

Таким чином, отримані результати проведених даного досліджень свідчили 

про різноспрямовані зміни спонтанного, активаційного та індукованого 

декскметазоном апоптозу Лф у хворих на БА, які залежали від контрольованості 

хвороби.  
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Посилення апоптозу Лф, індукованого дексаметазоном у дозі 0,4 мкг/мл, 

мало місце у 54,5 % хворих на контрольовану БА в середньому на 151,9 %, 

переважно за рахунок підвищення раннього аоптозу (у 63,6 % пацієнтів в 

середньому на 213,9 %). При неконтрольованій БА адаптаційне посилення 

апоптозу Лф, індукованого дексаметазоному дозі 0,4 мкг/мл, мало місце тільки у 

кожного третього пацієнта (у 31,3 %; p < 0,05), і його віразність була у 2,7 разів 

меншою (58,8%;  p < 0,05). Зниження апоптозу Лф, індукованого дексаметазоном 

у дозі 0,4 мкг/мл, при неконтрольованій БА було у 1,7 разів  більш виразним, ніж 

при контрольованій, і складало 68,1 % (у порівнянні з 40,2 %; p < 0,05).  

Пригнічення апоптозу Лф при його індукції дексаметазоном у дозі  

4,0 мкг/мл було зафіксоване у 27,3 % хворих на контрольовану БА та у 37,5 % 

пацієнтів з неконтрольованою БА, що могло бути обумовлено стероїдною 

резистентністю. 

Висновок 

До адаптаційних змін відноситься  зниження вмісту пан-Т-клітин, Т-

хелперів, імунорегуляторного індексу, проліферативної відповіді Т-лімфоцитів 

на мітоген, підвищення вмісту цитотоксичних Т-клітин, зменшення вмісту В-

клітин, зростання рівнів Іg A і Іg G4, вмісту НК-клітин, поглинальної здатності 

гранулоцитів і моноцитів, зниження продукції ними активних форм кисню, 

посилення спонтанного та активаційного апоптозу лімфоцитів, виразна інгібіція 

дексаметазоном проліферативної відповіді Т-клітин на ФГА (75,0 % та вище), 

індукція дексаметазоном активаційного апоптозу Лф. 

Проявами  імунологічної дезадаптації у хворих на БА є лейкоцитоз, 

лімфоцитоз, еозинофілія, гранулоцитоз, нейтрофільоз та моноцитоз, високі рівні 

Іg Е і циркулюючих імунних комплексів, відсутність чи пригнічення 

спонтанного та активаційного апоптозу лімфоцитів, відсутність інгібіції 

дексаметазоном проліферативної відповіді Т-клітин на ФГА, відсутність індукції 

дексаметазоном активаційного апоптозу Лф, що притаманні 

стероїдорезистентним хворим на БА.  



 

 

269 
 

 

В результаті проведеної роботи установлено, що при контрольованому 

перебізі БА відбувається посилення спонтанного апоптозу на 317,3 % у 72,7 % 

пацієнтів, при неконтрольованому – на 117,5 % у 18,8 % хворих, посилення 

апоптозу Лф, індукованого дексаметазоном відбувається на 151,9 % у 54,5 % 

хворих на контрольовану БА, при неконтрольованому перебігу хвороби на  

58,8 % у 31,3 % випадків. Ознаки резистентності лімфоцитів до 

глюкокортикотероїдів мали місце у 25,0 % хворих на бронхіальну астму, у 5,8 % 

випадків резистентність була абсолютною, відносною – у 19,2 %. 

 

Результатити досліджень даного розділу наведено в таких публікаціях: 

Diagnostics and forecasting of noncontrolled bronchial asthma /  

Ю. І. Фещенко, І. Ф. Іллінська, Л. В. Арефьєва, Л. М. Курик // Астма та алергія. 

2018. № 3. С. 24−33. 

Особливості змін показників Т-системи імунітету у хворих з різною 

контрольованістю бронхіальної астми та їх прогностичне значення 

/ Ю. І. Фещенко та ін. // Астма та алергія. 2019. № 3. С. 7−16.  

Прогнозування тяжкого перебігу бронхіальної астми / Ю. І. Фещенко та ін. 

// Астма та алергія. 2019. № 1. С. 9–14.  

Спонтанний апоптоз лімфоцитів у хворих на бронхіальну астму з різною її 

контрольованістю/ Ю. І. Фещенко та ін. // Астма та алергія. 2020. № 1. С. 5–10.   

Особливості індукованого дексаметазоном апоптозу лімфоцитів у хворих 

на бронхіальну астму з різною її контрольованістю / Ю. І. Фещенко,  

І. Ф. Іллінська, Л. М. Курик, Ю. О. Матвієнко, Л. В. Арефьєва, // Астма та 

алергія. 2020. № 3. С. 55−64.  

Особливості змін показників В-системи імунітету у хворих з різною 

контрольованістю бронхіальної астми та їх прогностичне значення /  

Ю. І. Фещенко, І. Ф. Іллінська, Л. М. Курик, Ю. О. Матвієнко, Л. В. Арефьєва // 

East European Scientific Journal (Warsaw, Poland). 2020. № 8(60). С. 12–18. 
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РОЗДІЛ 6 

ПРОГНОЗУВАННЯ НЕКОНТРОЛЬОВАНОГО ПЕРЕБІГУ 

БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ 

 

На підставі представлених у попередньому розділі даних було розроблено 

спосіб прогнозування неконтрольованого перебігу бронхіальної астми шляхом 

виявлення стероїдорезистентності лімфоцитів in vitro, а саме визначанням 

впливу дексаметозону на активаційний апоптоз лімфоцитів. Для прогнозування 

неконтрольованого перебігу БА велике значення має своєчасне виявлення 

резистентності до ГКС. Клінічна діагностика стероїдорезистентної астми (in 

vivo) триває 2 тижні: протягом цього часу пацієнту призначають преднізолон у 

дозі 40 мг на добу, і якщо після цього підвищення об'єму форсованого видиху за 

1 сек (ОФВ1) у відповідь на вдихання β2-агоніста не перевищує 15,0 % у хворого 

діагностують резистентність до ГКС. Виявлення резистентності лімфоцитів 

хворих на БА до ГКС in vitro дозволяє заздалегідь спрогнозувати недостатню 

ефективність їх застосування, уникнути необґрунтованого призначення цих ліків, 

своєчасно провести  корекцію терапії та попередити втрату контролю над БА 

[73]. 

Відомо, що протизапальна дія ГКС реалізується багатьма механізмами, 

серед яких головними виступають:  інгібіція проліферативної відповіді Лф на 

мітогени, яке призводить до пригнічення продукції антиген 

(алерген)−реактивних клітин,  сприяння їх апоптозу, що призводить до 

елімінації ефекторів запального процесу [49, 56, 74, 75]. Найбільш поширеними в 

Україні та країнах пострадянського простору є способи визначення 

резистентності Лф до стероїдів in vitro,  які засновані на визначенні інгібіції ГКС 

проліферативної відповіді Лф на мітоген чи алерген [53, 76, 77]. Розраховують 

індекс інгібіції дексаметазоном проліферативної відповіді лімфоцитів на ФГА – 

ІДМ. При ІДМ менше 0,40 інгібуючий вплив ДМ на проліферативну відповідь 
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лімфоцитів на ФГА вважають високим, при ІДМ від 0,40 до 0,75  помірним, і 

низьким  при ІДМ понад 0,75. 

Як свідчать представлені дані, резистентність лімфоцитів до 

дексаметазону, яка свідчила про можливість втрати контролю над БА, була 

виявлена у 7 (70,0 %) осіб, а у 3−х хворих (30,0 %) відзначалася чутливість Лф до 

дексаметазону. За клінічними даними резистентність до стероїдів у цій групі 

хворих на БА мала місце у 6 випадках (60,0 %), тобто на 1 випадок менше. 

Стероїдочутливу БА у цій групі було зафіксовано у 4 (40,0 %) випадках (табл. 

6.1). У хворих на неконтрольовану БА резистентність Лф до ДМ  була 

встановлена у 9 пацієнтів (64,3 %). Клінічне підтвердження про 

стероїдорезистентність у цій групі було отримано в 11 (78,6 %) випадках, а у 3-х 

осіб клінічно була діагностована стероїдочутлива БА, чутливість Лф до 

дексаметазону спостерігалася лише у 5 пацієнтів (35,7 %). У той же час 

стероїдочутлива БА серед хворих цієї групи клінічно проявлялася тільки у 3 осіб 

(21,4 %) пацієнтів. 

Таблиця 6.1 

Результати визначення чутливості до ДМ у хворих на бронхіальну 

астму з різною її контрольованістю 

Показники чутливості до 

ДМ у хворих на 

бронхіальну астму з 

різною її 

контрольованістю 

Частота визначення 

чутливості лімфоцитів до 

ДМ in vitro 

Частота клінічного 

визначення стероїдної 

резистентності               

(in vivo) 

n1 % n1 % 

1 2 3 4 5 

Хворі на контрольовану БА (n = 10) 

Лф, резистентні до ДМ 7 70,0   

Лф, з помірно зниженою 

чутливістю до ДМ  
    

Лф, з чутливістю до ДМ 3 30,0   
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Продовження таблиці 6.1 

 

1 2 3 4 5 

Стероїдорезистентність   6 60,0 

Хворі на неконтрольовану БА (n = 14) 

Лф, резистентні до ДМ 9 64,3   

Лф, з помірно зниженою 

чутливістю до ДМ  
    

Лф, з чутливістю до ДМ 5 35,7   

Стероїдорезистентність   11 78,6 

  

Примітки: 

1. БА  бронхіальна астма;  

2. ДМ   дексаметазон; 

3. n  кількість хворих у групі; 

4. n1  кількість хворих з чутливістю до дексаметазону в групі. 

 

За даними порівняння результатів визначення чутливості лімфоцитів до 

ДМ та співставлення з клінічним діагнозом у хворих на бронхіальну астму були 

розраховані показники чутливості, які склали відповідно 75,0 %, показники 

специфічності, які дорівнювали відповідно 87,5 %, а також прогностичність 

позитивного результату – відповідно 90,0 % й прогностичність негативного 

результату 70,0 %.  

Таким чином, спосіб прогнозування неконтрольованого перебігу БА 

шляхом визначення резистентності до ГКС in vitro, дозволяє та скоротити час 

проведення дослідження (необхідний для постановки та обліку результатів) з 5−7 

днів до 2−х діб та підвищити точність виявлення in vitro резистентності до 

глюкокортикостероїдів у хворих на бронхіальну астму за рахунок визначення 
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індексу індукції/інгібіції дексаметазоном активаційного апоптозу лімфоцитів, що 

в свою чергу дозволяє покращити прогноз та своєчасно провести корекцію 

лікування даної категорії пацієнтів.  

 

6.1 Критерії диференціювання адаптаційних та патологічних 

імунологічних механізмів при бронхіальній астмі 

 

Відомо, що в основі патогенезу БА лежать імунологічні механізми. Саме 

вони відповідальні за ініціацію, розвиток та персистенцію алергічного запалення 

у дихальних шляхах, а їх різноманіття та виразність формують різні варіанти 

перебігу хвороби – її фенотип, тяжкість, контрольованість, частоту загострень 

тощо. Тому з’ясування наявності та характеру  імунологічних розладів у хворих 

на БА, особливостей імунорегуляції та функціонування залучених у ці процеси 

клітин адаптивного імунітету й неспецифічної резистентності, гуморальних 

факторів та диференціювання адаптивних та патологічних імунологічних 

механізмів має важливе значення для прогнозування неконтрольованого перебігу 

БА і своєчасної  корекції терапії для її попередження.  До патологічних 

відносяться такі імунологічні зміни, які призводять до виникнення, підтримання 

та прогресування алергічного запалення, а до адаптаційних  ті імунологічні 

зміни, які його  стримують, зменшують активність запальних процесів при БА.  

На підставі результатів проведених досліджень нами були запропоновано 

диференціювання адаптаційних та патологічних імунологічних механізмів при 

бронхіальній астмі (табл. 6.2 та рис. 6.1). 
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Таблиця 6.2 

Критерії диференціювання адаптаційних та патологічних імунологічних 

механізмів при бронхіальній астмі 

 

Імунологічні 

механізми і 

показники 

Критерії 

Хворі на бронхіальну астму 

контрольовану 
частково 

контрольовану 
неконтрольовану 

n n1 % n n1 % n n1 % 

Адаптаційні 

 пан -Т-клітин  1,00 18 8 44,4 114 42 36,8 116 40 34,5 

 R Т-хелперів  0,40 18 0 0,0 62 8 12,9 48 2 4,2 

 цитотоксичних Т-

клітин 
 0,40 18 0 0,0 62 24 29,0# 48 22 45,8# 

 
імунорегуляторного 

індексу 

 1,5 18 8 44,4 62 34 54,8 48 18 37,5# 

 РБТЛ з ФГА  57,0 18 6 33,3 116 48 41,4 114 28 24,6 

 В-клітин  0,10 18 0 0,0 114 4 3,5 114 6 5,3 

R рівні Іg Е  120 18 12 66,7 94 52 55,3 116 52 45,6 

 рівнів Іg A  5,0 18 0 0,0 114 4 3,2 114 32 27,6# 

НК-клітин  0,50 18 0 0,0 62 30 48,4 46 0 0,0 

 поглинальної 

здатності 

гранулоцитів 

 2,94 18 0 0,0 100 22 22,0#  106 8 7,5  

 поглинальної 

здатності 

моноцитів 

 0,24 18 2 11,1 112 6 5,4 102 2 2,0 

 продукції 

активних форм 

кисню 

гранулоцитами  

 13,5 16 0 0,0 106 0 0,0 108 0 0,0 

 продукції 

активних форм 

кисню моноцитами  

 16,6 16 0 0,0 100 26 26,0# 100 12 12,0# 
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Продовження таблиці 6.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

спонтанного 

апоптозу 

лімфоцитів 

 25,3 11 9 81,8    16 5 31,3# 

активаційного 

апоптозу 

лімфоцитів 

 23,8 11 10 90,9    16 10 62,5# 

 РБТЛ з 

дексаметазоном 

(індекс інгібіції) 

 1,00 9 6 33,3 63 32 25,4 58 22 19,0# 

 апоптозу 

лімфоцитів, 

індукованого 

дексаметазоном 

 31,4 11 6 68,7    16 5 31,5# 

Патологічні 

Лейкоцитоз  10,0 18 6 33,3 126 32 25,4 116 22 19,0# 

Лімфоцитоз   4,0 18 6 33,3 126 40 31,7 116 30 25,9 

Еозинофілія   0,20 18 8 44,4 122 70,0 57,4 68 42 61,8 

Гранулоцитоз  6,00 18 2 11,1 126 34 27,0 116 22 19,0 

Нейтрофільоз  4,65 18 2 11,1 126 52 41,3# 118 22 19,0 

Моноцитоз  0,80 18 2 11,1 126 14 57,4# 116 30 25,9# 

 пан-Т-клітин  1,90 18 4 22,2 114 24 21,1 116 32 27,4 

 Т-хелперів 1,30 18 0 0,0 62 12 20,4 48 8 16,6 

 R цитотоксичних 

Т-Лф 
0,90 18 0 0,0 62 19 29,0# 48 22 45,8# 

 

імунорегуляторного  

індексу 

 2,5 18 2 11,1 62 8 12,9 48 12 25,0# 

 РБТЛ з ФГА  0,70 18 22 11,1 116 20 17,2 114 14 12,3 

 В-клітин  0,40 18 16 88,9 114 78 68,4 114 68 59,6# 
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Продовження таблиці 6.2 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 рівнів Іg Е  120,0 18 6 33,3 94 16 12,9# 116 62 54,4# 

 рівнів Іg А  1,0 18 4 22,2 114 20 16,7 116 14 12,3 

 НК-клітин  0,20 18 16 88,9 62 4 6,5# 46 22 47,8# 

 поглинальної 

здатності 

гранулоцитів 

 2,08 18 18 100,0 100 52 52,0# 106 78 73,6# 

 поглинальної 

здатності 

моноцитів 

 0,14 18 14 77,8 112 86 76,8 102 84 82,4 

  продукції 

активних форм 

кисню 

гранулоцитами 

 27,1 16 12 75,0 106 94 88,7 108 56 51,9# 

 продукції 

активних форм 

кисню моноцитами 

 20,3 16 14 87,5 100 66 66,0 100 52 52,0# 

 R спонтанного 

апоптозу Лф 
  9,1 11 2 18,2    16 11 75.0# 

 R активаційного 

апоптозу Лф 
 8,2 11 1 9,1    16 5 31.3# 

 РБТЛ з 

дексаметазоном 

(індекс інгібіції) 

 0,75 21 4 19,0 61 16 26,2 46 12 30,4# 

R апоптозу Лф з 

дексаметазоном 
 10,2 10 7 70,0    16 9 64,3 

 

Примітки: 

1. #  достовірність різниці показника у порівнянні з показником групи 

хворих на контрольовану БА статистично підтверджено (p < 0,05);  

2.   достовірність різниці показника у порівнянні з показником групи 

хворих на частково-контрольовану БА статистично підтверджено (p < 0,05).  
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Збільшення вмісту лімфоцитів було встановлено у 33,3 %, 31,7 %,  

25,9 % пацієнтів цих груп, відповідно. Гранулоцитоз спостерігався при 

контрольованій БА у 11,1 % хворих, при частково-контрольованій у 27,0 %  

(p < 0,05) та у 19,0%  при неконтрольованій. Нейтрофільоз мав місце у групі 

пацієнтів з контрольованою БА у поодиноких випадках, у 41,3 % у хворих з 

частково-контрольованим її перебігом (p < 0,05) і у 19,0 % хворих з 

неконтрольованою БА (p < 0,05). 

Збільшення вмісту моноцитів відбувалося у 11,1 % при контрольованій БА, 

у 57,4 % пацієнтів з частково-контрольованим її перебігом (p < 0,05) та у 25,9 % 

хворих на неконтрольовану БА (p < 0,05).  

Зростання вмісту пан Т-клітин було зафіксоване однаково часто в усіх 

трьох групах,  Збільшення вмісту Т-хелперів мало місце тільки у пацієнтів з 

незадовільним контролем хвороби (у 20,4 % та 16,6 % при частково-

контрольованій та неконтрольованій БА). Зниження вмісту цитотоксичних  

Т-клітин було виявлене при частково-контрольованій и неконтрольованій БА у 

29,0 % та у 45,8 %, відповідно; p < 0,05). Зростання імунорегуляторного індексу 

було знайдено при контрольованій та частково-контрольованій БА було 

встановлено у 11,1 % та 12,9 %, відповідно, а при неконтрольованій  у 25,0 % 

хворих (p < 0,05). Збільшення вмісту В-клітин спостерігалося у переважної 

більшості хворих усіх трьох груп, частіше  при контрольованій БА (у 88,9 %), 

при частково-контрольованій  у 68,4 % випадків та у 59,6 % хворих з 

неконтрольованою БА (p < 0,05). Максимальна частота високих рівнів Іg Е теж 

виявлялася у пацієнтів з неконтрольованим перебігом хвороби (у 54,4 %). 

Низький вміст НК-клітин було встановлено у 88,9 % хворих з контрольованою 

БА, тільки у 6,5 % пацієнтів з частково-контрольованою (p < 0,05) та у 47,8 % 

пацієнтів з неконтрольованою (p < 0,05).  
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Рис. 6.1  Диференціювання адаптаційних та патологічних 

імунологічних механізмів при бронхіальній астмі 
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Послаблення поглинальної здатності моноцитів було встановлено також у 

більшості хворих на БА в усіх трьох групах пацієнтів: у 77,8 %, 76,8 % і 82,4 %, 

відповідно. Посилення продукції гранулоцитами активних форм кисню було 

виявлене у 75 % та 88,7 % хворих на контрольовану та частково-контрольовану 

БА та тільки у 51,9 % пацієнтів з неконтрольованим перебігом хвороби (p < 0,05) 

(рис. 6.2).  

 

прогностичні зміни показників Т-системи імунітету у хворих на бронхіальну 

астму 

 

 

 

контрольована  показники  неконтрольована 

референтний,   Абсолютний вміст 

пан-Т-клітин 

  

  Абсолютний вміст Т-

хелперів 

 референтний,  

 
 Абсолютний вміст 

цитотоксичних  

Т-клітин 

 
референтний,  

  Імунорегуляторний 

індекс 

 референтний,  

 
 Проліферативна 

відповідь Т-клітин на 

мітоген (ФГА) 

 
референтна,  

 

Умовні познаки:   збільшення, посилення      зменшення, пригнічення 

 

Рис. 6.2 – Зміни показників Т-системи імунітету у хворих на 

бронхіальну астму та їх прогностичне значення 
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До адаптаційних імунологічних реакцій віл носиться зменшення вмісту 

пан-Т-клітин, знижений або референтний вміст Т- хелперів,  зменшення 

імунорегяліторно індексу та проліферативної відповіді Т-клітин на ФГА і 

зростання вмісту цитотоксичних Т-клітин. При аналізі частоти цих адаптаційних 

імунологічних змін достовірні відмінності між групами були виявленні у частоті 

зростання цитотоксичних Т-клітин: вони мали місце у 29,0 % пацієнтів з 

частково-контрольованою БА (p < 0,05) та 45,8 % (p < 0,05) пацієнтів з 

неконтрольованим її перебігом, тоді як у групі хворих з контрольованою БА цих 

змін зафіксовано не було. Найменша частота зменшення імунорегуляторного 

індексу спостерігалася у 37,5 % пацієнтів з неконтрольованою БА (p < 0,05), у 

44,4 % хворих при контрольованій БА і у 54,8 % пацієнтів з частково-

контрольованою БА. Адаптаційний підйом рівнів Іg A мало місце у 27,6 %  

(p < 0,05) хворих з неконтрольованою БА і тільки у поодиноких випадках у 

хворих цих двох груп.  

Адаптаційне збільшення поглинальної здатності моноцитів було 

встановлене в поодиноких випадках усіх трьох груп. Послаблення продукції 

активних форм кисню гранулоцитами ні в одній групі обстежених хворих 

знайдено не було. Послаблення продукції активних форм кисню моноцитами у 

групі хворих на частково-контрольованою БА було визначено у 26,0 % пацієнтів 

з частково-контрольованою БА та у 12,0 %  з неконтрольованою (p < 0,05). 

Отже, можна вважати доведеним, що у групах хворих з неконтрольованою та 

частково-контрольованою БА має місце зменшення частоти адаптаційних 

імунологічних змін та збільшення частоти виявлення імунопатологічних змін у 

порівнянні з  групою пацієнтів з контрольованим перебігом хвороби. 

Установлено, що при контрольованому перебігу бронхіальної астми зміни 

лейкограми мінімальні, які проявлялись підвищенням абсолютного вмісту 

лімфоцитів, зменшенням абсолютного вмісту моноцитів і гранулоцитів (у 33,3 % 

випадків) та еозинофілією (у 44,4 % пацієнтів), адаптаційним зменшенням 

відносного вмісту пан-Т-клітин (у 44,4 % випадків) переважно за рахунок Т-



 

 

282 
 

 

хелперної субпопуляції та збільшенням відносної кількості цитотоксичних Т-

лімфоцитів, яке не призводило до зростання їх абсолютного вмісту. У 88,9 % 

пацієнтів мало місце зростання абсолютної кількості В-клітин, рівнів Ig Е − у 

кожного третього хворого, рівнів середньо-молекулярних циркулюючих імунних 

комплексів − у кожного п’ятого. Зміни клітинних факторів природної 

резистентності характеризувались зменшенням абсолютної кількості 

фагоцитуючих гранулоцитів, посиленням у 2,6 рази продукції активних форм 

кисню гранулоцитами та у  2 рази − моноцитами, що забезпечувало достатній 

протиінфекційний захист. 

Ознаки резистентності лімфоцитів до глюкокортикотероїдів мали місце у 

25,0 % хворих на бронхіальну астму: у т.ч. у 5,8 % випадків резистентність була 

абсолютною, відносною – у 19,2 %. Серед хворих на бронхіальну астму зі 

зниженою проліферативною відповіддю лімфоцитів на фітогемаглютинін їх 

резистентність до глюкокортикостероїдів виявлялась у 4 рази частіше, ніж у 

хворих з референтними рівнями проліферативної активності лімфоцитів − 

відповідно у (33,3  8,2) % та (7,8  3,1) % випадків (p < 0,01). У таких пацієнтів 

подальше збільшення дози глюкокортикостероїдів не призводило до поліпшення 

їхнього клінічного стану і суттєво підвищувало ризик виникнення ускладнень, 

обумовлених глюкокортикостероїдами. Це стосувалось усіх хворих з 

резистентністю до глюкокортикостероїдів, а особливо тих, хто мав абсолютну 

рефрактерність лімфоцитів до глюкокортикостероїдів. Виявлено різноспрямовані 

зміни спонтанного апоптозу лімфоцитів у хворих на бронхіальну астму, які 

залежали від контрольованості захворювання. При контрольованому перебігу 

астми відзначалося виразне (на 317,3 %) посилення раннього апоптозу 

лімфоцитів, яке мало місце у переважної більшості (72,7 %) цих пацієнтів. При 

не контрольованому перебігу астми відхилень середніх значень цього показника 

від референтних не відбувалося, частота підвищення раннього апоптозу Лф не 

перевищувала 18,8 %, а його виразність була у 2,7 разів меншою, ніж при 

контрольованій бронхіальній астмі. Відсутність посилення спонтанного апоптозу 
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Лф або його пригнічення у пацієнтів з астмою, які отримували інгаляційні та/або 

системні глюкокортикостероїди, було свідченням їх стероїдорезистентності.  

Установлено, що посилення активаційного апоптозу лімфоцитів 

відзначалося майже в усіх пацієнтів з контрольованою бронхіальною астмою 

(90,9 %), тоді як у групі хворих з неконтрольованою астмою воно мало місце у 

62,5 % хворих і було менш виразним (98,0 % та 155,8 %, відповідно; p < 0,05). 

При неконтрольованій БА адаптаційне посилення активаційного апоптозу Лф 

мало місце тільки у кожного третього пацієнта (у 31,3 %; p < 0,05), і його 

віразність була у 2,7 разів меншою (58,8 %; p < 0,05). У хворих на бронхіальну 

астму обох груп виявлялося уповільнення процесів активаційного апоптозу 

лімфоцитів, про що свідчило превалювання раннього апоптозу цих клітин.  У 

54,5 % хворих з контрольованою бронхіальною астмою відбувається посилення 

апоптозу Лф, індукованого дексаметазоном у дозі 0,4 мкг/мл, в середньому на 

151,9 %, переважно за рахунок підвищення раннього його етапу (у 63,6 % 

пацієнтів в середньому на 213,9 %). При індукції дексаметазоном у дозі  

4,0 мкг/мл апоптозу Лф його посилення відбувалося у 63,6 % хворих з 

контрольованою астмою в середньому на 133,6 %, у т.ч. підвищення раннього 

апоптозу Лф (у 63,6 % хворих в середньому на 247,9 %) та пізнього апоптозу Лф 

(у 18,2 % пацієнтів в середньому на 145,0 %). При неконтрольованій астмі 

посилення індукованого дексаметазоном у дозі 4,0 мкг/мл апоптозу Лф мало 

місце у 43,8 % пацієнтів (p < 0,05), і його виразність була у 3,6 разів меншою 

(37,1%; p < 0,05). Пригнічення апоптозу Лф при його індукції дексаметазоном у 

дозі 4,0 мкг/мл було зафіксоване у 27,3 % хворих на контрольовану астму та у 

37,5 % пацієнтів з неконтрольованою астмою, що обумовлено наявністю у них 

стероїдної резистентності. 

Доведено, при неконтрольованому та частково-контрольованому перебігу 

бронхіальної астми має місце зменшення частоти адаптаційних імунологічних 

змін та збільшення частоти виявлення імунопатологічних змін у порівнянні із  

контрольованим перебігом хвороби. Дезаптаційними реакціями були лейкоцитоз, 
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лімфоцитоз, еозинофілія, гранулоцитоз, нейтрофільоз та моноцитоз, які і 

визначають фенотип хвороби. Зниження вмісту пан-Т-клітин, Т-хелперів, 

імунорегуляторного індексу, проліферативної відповіді Т-лімфоцитів на мітоген, 

підвищений вміст цитотоксичних Т-клітин належать до адаптаційних реакцій Т-

системи імунітету. Протилежна спрямованість змін цих показників притаманна 

імунопатологічним механізмам. Зменшення вмісту В-клітин, зростання рівнів Іg 

A і Іg G4, вмісту НК-клітин, поглинальної здатності гранулоцитів і моноцитів, 

зниження продукції ними активних форм кисню визначають механізми адаптації 

В-системи імунітету та клітинних факторів природної резистентності. 

Протилежна спрямованість змін цих показників, а також високі рівні Іg Е і 

циркулюючих імунних комплексів властиві імунопатологічним механізмам при 

БА. Посилення спонтанного та активаційного апоптозу лімфоцитів при БА, які 

сприяють елімінації ефекторів алергічного запалення, відносяться до механізмів 

адаптації, а його відсутність чи пригнічення належить до імунопатологічних 

реакцій. Виразна інгібіція дексаметазоном проліферативної відповіді Т-клітин на 

ФГА (75,0 % та вище) та індукція дексаметазоном активаційного апоптозу Лф 

притаманні стероїдочутливим хворим на БА і відносяться до механізмів 

адаптації. Відсутність змін цих показників свідчать про вірогідну 

стероїдорезистентність.  

Розроблено спосіб прогнозування неконтрольованого перебігу 

бронхіальної астми, який може бути застосований для прогнозування 

неконтрольованого перебігу бронхіальної астми у хворих на цю недугу шляхом 

виявлення стероїдорезистентності лімфоцитів in vitro, який полягає в інкубації 

цільної гепаринізоваї крові з фітогемаглютиніном і дексаметазоном, який 

відрізняється тим, що по завершенні інкубації протягом 2−х діб за допомогою 

проточної цитометрії проводять оцінку апопозу лімфоцитів після фарбування 

клітин алексином 5, коньюгованим із флюоресцеїн ізотіоцианатом, та 7-аміно-

актіноміцином-D і розраховували індекс індукції/інгібіції дексаметазоном 

апоптозу лімфоцитів. При контрольованому перебігу бронхіальної астми 
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резистентність лімфоцитів виявлена у 30,0 % хворих, а у решти 70,0 % пацієнтів 

було визначено помірне зниження чутливості лімфоцитів до дексаметазону. У 

той же час резистентність лімфоцитів до дексаметазону, яка свідчила про 

можливість втрати контролю над астми була виявлена у 70,0 % осіб, а у 30,0 % 

відзначалася чутливість Лф до дексаметазону. За клінічними даними 

резистентність до стероїдів у цій групі хворих на астми мала місце у 60,0 %.. 

Стероїдочутливу астму було зафіксовано у 40,0 % випадках. 

 

Висновки. 

Установлено, що при контрольованому перебізі БА зміни з боку 

лейкограми були мінімальні і характеризуються підвищенням абсолютного 

вмісту лімфоцитів, у 33,3 % випадків зменшенням абсолютного вмісту моноцитів 

і гранулоцитів, у 44,4 % обстежених спостерігалась еозинофілія, у 44,8 % 

пацієнтів виявлено адаптаційне зменшення відносного вмісту пан-Т-клітин 

переважно за рахунок Т-хелперної субпопуляції та збільшення відносної 

кількості цитотоксичних Т-лімфоцитів, без збільшення їх абсолютного вмісту. У 

88,9 % випадків спостерігається зростання абсолютної кількості В-клітин, у 

кожного третього хворого – рівня Ig Е, у кожного п’ятого – рівня середньо-

молекулярних циркулюючих імунних комплексів. Зміни клітинних факторів 

природної резистентності характеризуються зменшенням абсолютної кількості 

фагоцитуючих гранулоцитів, у 2,6 рази зростанням продукції активних форм 

кисню гранулоцитами та у 2 рази − моноцитами, що забезпечує достатній 

протиінфекційний захист. Адаптаційними змінами Т – системи імунітету є 

зниження вмісту пан-Т-клітин, Т-хелперів, імунорегуляторного індексу, 

проліферативної відповіді Т-лімфоцитів на мітоген, підвищення вмісту 

цитотоксичних Т-клітин. Механізмами адаптації В-системи імунітету та 

клітинних факторів природної резистентності є зменшення вмісту В-клітин, 

зростання рівнів Іg A і Іg G4, вмісту НК-клітин, поглинальної здатності 

гранулоцитів і моноцитів, зниження продукції ними активних форм кисню, 
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посилення спонтанного та активаційного апоптозу лімфоцитів, а також виразна 

інгібіція дексаметазоном проліферативної відповіді Т-клітин на ФГА (75,0 % та 

вище) та індукція дексаметазоном активаційного апоптозу Лф. До проявів 

дезадаптації у хворих на БА відносяться лейкоцитоз, лімфоцитоз, еозинофілія, 

гранулоцитоз, нейтрофільоз та моноцитоз, а також високі рівні Іg Е і 

циркулюючих імунних комплексів, відсутність чи пригнічення спонтанного та 

активаційного апоптозу лімфоцитів. До дезадаптаційних змін належить 

відсутність інгібіції дексаметазоном проліферативної відповіді Т-клітин на ФГА 

та відсутність індукції дексаметазоном активаційного апоптозу Лф, що 

притаманні стероїдорезистентним хворим на БА. Ознаки резистентності 

лімфоцитів до глюкокортикотероїдів мали місце у 25,0 % хворих на бронхіальну 

астму: у т.ч. у 5,8 % випадків резистентність була абсолютною, відносною – у 

19,2 %. В результаті роботи було окреслено ступені ризику переходу 

захворювання в неконтрольований стан: якщо сума дезадаптаційних показників 

імунограми < 20,0 %  ризик низький, від 20,0 % до 35,0 %  помірний,  35,0 % 

– високий.  

Розроблено та апробовано спосіб визначення стероїдорезистентності 

лімфоцитів in vitro у хворих на бронхіальну астму. Встановлено, що при 

контрольованому перебігу БА відбувається адаптаційне посилення спонтанного 

апоптозу Лф переважно за рахунок зростання його на ранніх та уповільнення на 

пізніх етапах апоптозу. При неконтрольованому перебізі БА частота підвищення 

раннього апоптозу Лф не перевищувала 18,8 %, а його виразність була у 2,7 разів 

меншою. Розроблено та оцінено ефективність способу прогнозування 

неконтрольованого перебігу бронхіальної астми шляхом прорахунку індексу 

інгібіції дексаметазоном (ДМ) проліферативної відповіді лімфоцитів на 

фітогемаглютинін (ФГА) із розрахуванням індексу (ІДМ). При ІДМ менше 0,40 

інгібуючий вплив ДМ на проліферативну відповідь лімфоцитів на ФГА вважався 

високим, при ІДМ від 0,40 до 0,75  помірним, і низьким  при ІДМ понад 0,75. 

Установлено, що у 70,0 % випадків БА середньої тяжкості виявляється резистентність 
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Лф до ДМ (неконтрольований перебіг хвороби), в 30,0 % встановлена чутливість 

(контрольований перебіг). За клінічними даними резистентність до стероїдів при БА 

тяжкого перебігу виявляється у 78,6 % випадків і в 21,4 % встановлено чутливість.  

 

Результатити досліджень даного розділу наведено в таких публікаціях: 

Diagnostics and forecasting of noncontrolled bronchial asthma /  

Ю. І. Фещенко, І. Ф. Іллінська, Л. В. Арефьєва, Л. М. Курик // Астма та алергія. 

2018. № 3. С. 24−33. 

Особливості змін показників Т-системи імунітету у хворих з різною 

контрольованістю бронхіальної астми та їх прогностичне значення 

/ Ю. І. Фещенко та ін. // Астма та алергія. 2019. № 3. С. 7−16.  

Прогнозування тяжкого перебігу бронхіальної астми / Ю. І. Фещенко та ін. 

// Астма та алергія. 2019. № 1. С. 9–14.  

Застосування циклоферону та піобактеріофагу для імунокорекції у хворих 

на бронхіальну астму з колонізацією верхніх дихальних шляхів умовно-

патогенною мікрофлорою / Ю. І. Фещенко та ін. // Український 

пульмонологічний журнал. 2014. № 3. С.11–16.  

Спонтанний апоптоз лімфоцитів у хворих на бронхіальну астму з різною її 

контрольованістю/ Ю. І. Фещенко та ін. // Астма та алергія. 2020. № 1. С. 5–10.   
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РОЗДІЛ 7 

ПРЕДИКТОРИ РИЗИКУ НЕ КОНТРОЛЬОВАНОГО ПЕРЕБІГУ 

БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ 

 

7.1 Основні предиктори ризику не контрольованого перебігу бронхіальної 

астми зі сторони функціонального стану кардіореспіраторної системи та 

еритроцитів крові 

 

Нами був проведений аналіз отриманих даних попереднього етапу роботи 

на кожну із клініко анамнестичних характеристик груп хворих із різним 

ступенем контрольованості бронхіальної астми. Серед даних анамнезу у групі 

хворих із не контрольованим перебігом БА (n=112) було установлено високий 

прямий кореляційний зв'язок між частотою загострень та тривалістю 

захворювання більше 10 років – R = 0,42 (p<0,05), вік більше 50 років – R=0,47  

(р p<0,05), низькою прихильністю до терапії – R = 0,72 (p<0,05), пізнім початком 

бронхіальної астми – R= 0,48 (p<0,02), коморбідної патологія серцево − судинної 

системи – R= 0,58 (p<0,03), коморбідна патологія носової порожнини та носових 

пазух – R= 0,49 (p<0,05), позитивні результати алергопроб − R= 0,61 (p<0,02). 

На підставі отриманих даних для виявлених потенційно інформативних 

кількісних ознак, що передбачалися для застосування із прогностичною метою, 

були  спочатку  методом  квантільного  аналізу  виділені  діапазони  коливань,  а 

потім  встановлені  критичні  значення. Установлено, що при тривалості астми 

більше 10 років шанси розвитку не контрольованого перебігу збільшуються в 

17,15 разів, низька прихильність до базисної терапії − 15,89 рази, при віку старше 

50 років − 8,12 разів, жіноча стать − 6,25 рази, відсутність активного рухового 

режиму відповідно віку та статі − 5,25 рази, наявність профшкідливостей − 8,15 

рази, тяжкі загострення − 6,12 рази, пізній початок астми − 4,78 рази, наявність 

алергічних захворювань в анамнезі − 5,48 рази, позитивні алергопроби − 8,14 

рази, коморбідна патологія серцево − судинної системи − 6,45 рази, носової 
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порожнини та носових пазух − 4,58 рази, патологія ендокринної системи − 4,89 

рази, патологія шлунково−кишкового тракту − 2,58 рази, патологія 

кістково−мязевої системи − 2,32 рази, патологія сечовивідної системи − 1,56 

рази, патологія репродуктивної сфери − 6,09 рази, а наявність метаболічного 

синдрому − у 8,42 рази (табл. 7.1). У більшості хворих (84,5%) із не 

контрольованим перебігом астми  була виявлена сенсибілізація до тих чи інших 

алергенів. Було виявлено, що при наявній алергії  на пил шанси не 

контрольованого перебігу астми зростає в 1,51 рази, на шерсть 2,52 разів, на 

побутову хімію та лакофарбові матеріали до 17,74 разів, пилку − в 13,91 разів. У 

7,62 рази втрачається контроль над захворюванням в зимовий період (при 

контакті з холодним повітрям), в 5,11 рази при алергії на харчові продукти, в 8,32 

рази – при алергії на нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП). 

 

Таблиця 7.1 

Фактори ризику неконтрольованого перебігу астми у хворих на астму 

згідно анамнестичних даних життя (відношення шансів та 95 % довірчий 

інтервал) 

Групи хворих на БА із різними 

прогностичними критеріями 

Градації ВШ (95 

% CI) 

95 % 

довірчий 

інтервал 

χ2 

1 2 3 4 5 

 Тривалість захворювання 

більше 10 років 

так 17,15 6,16 − 35,64 
8,4 

ні 0,23 0,12 – 0,36 

Вік більше 50 років так 8,12 5,12 − 15,84 
4,5 

ні 0,18 0,02 – 2,25 

Жіноча стать так 6,25 3,25 − 11,54 
2,5 

ні 0,21 0,12 – 2,21 

Відсутність активного рухового 

режиму відповідно віку та статі 

так 5,25 4,12 − 12,48 
3,2 

ні 0,05 0,00 – 0,15 
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Продовження таблиці 7.1 

 

1 2 3 4 5 

Наявність професійної 

шкідливості 

так 8,15 4,15 − 25,21 
5,1 

ні 0,12 0,08 – 1,15 

Тяжкі загострення так 6,12 4,85 − 14,23 
3,1 

ні 0,24 0,11 – 2,65 

Низька прихильність до терапії так 15,89 5,24 − 36,89 
5,8 

ні 0,01 0,00 – 2,23 

Пізній початок бронхіальної 

астми 

так 4,78 1,42 – 5,43 
8,9 

ні 0,05 0,00 – 2,22 

Алергічні захворювання в 

анамнезі  

так 5,48 2,25 − 16,53 
9,5 

ні 0,12 0,08 – 0,96 

Позитивні результати 

алергопроб 

так 8,14 3,45 − 16,35 
7,8 

ні 0,32 0,15 – 0,58 

Персистенція патологічної 

мікрофлори у верхніх 

дихальних шляхах 

так 11,54 6,11  35,46 
7,5 

ні 0,25 0,05  0,78 

Коморбідна патологія  

серцево − судинної системи 

так 6,45 4,23 – 23,63 
8,8 

ні 0,24 0,08 – 0,77 

Коморбідна патологія носової 

порожнини та носових пазух 

так 4,58 3,15 − 8,74 
3,1 

ні 0,02 0,00− 0,65 

Коморбідна патологія 

ендокринної системи 

так 4,89 3,56 − 13,24 
8,5 

ні 0,36 0,21 – 0,75 

 Коморбідна патологія 

шлунково−кишкового тракту 

так 2,58 1,15 − 3,64 
5,6 

ні 0,36 0,22 – 0,95 

Коморбідна патологія 

кістково−мязевої системи 

так 2,32 1,25 − 3,26 
1,2 

ні 0,31 0,21 – 0,78 

Коморбідна патологія 

сечовивідної системи 

так 1,56 1,12 − 3,24 
1,3 

ні 0,09 0,01 – 0,55 
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Продовження таблиці76.1 

 

1 2 3 4 5 

Коморбідна патологія 

репродуктивної сфери  

так 6,09 2,89 – 12,76 
5,0 

ні 0,24 0,16 – 0,87 

Метаболічний синдром 
так 8,42 3,24 − 11,58 

2,1 
ні 0,22 0,09 − 0,52 

Алергія на пил  
так 1,51 1,05 – 7,84 

1,1 
ні 0,80 0,21 – 0,64 

Алергія на шерсть тварин 
так 2,52 1,54 – 9,22 

2,3 
ні 0,17 0,10 – 0,31 

Алергія на побутову хімію та 

лакофарбові матеріали 

так 17,74 3,58 – 45,2 
3,6 

ні 0,21 0,19 – 0,37 

 Алергія на пилок рослин 
так 13,91 3,55 – 29,65 

2,9 
ні 0,09 0,00 – 0,25 

Зимовий період 
так 7,62 2,86 – 11,89 

2,4 
ні 0,22 0,20 – 0,56 

Алергія на харчові продукти 
так 5,11 3,89 – 29,54 

3,5 
ні 0,21 0,12 – 0,74 

Алергія на на нестероїдні 

протизапальні препарати 

так 8,33 2,58 – 26,54 
2,8 

ні 0,12 0,08 – 0,44 

 

Примітка. Відношення шансів всіх наведених факторів ризиків є 

статистично достовірним, р < 0,05. 

 

На підставі отриманих даних для виявлених потенційно інформативних 

кількісних ознак, щопередбачалисядля застосування із прогностичною метою, 

були спочатку методом квантільного аналізу виділені діапазони коливань, а 

потім встановлені критичні значення.  

Інформативність спірографічних показників у прогнозуванні ризику не 

контрольованого перебігу БА установлена для значення показників легеневих 

об’ємів, ємностей, бронхіальної прохідності та дифузійної здатності (загальний 

бронхіальний опір (R tot), залишкового об’єму легень (RV), внутрішньогрудного 
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газового об’єму (ITGV), ємності вдиху (IC), життєвої ємності легень, пікової 

об’ємної швидкості видиху, миттєвої об’ємної швидкості видиху) при яких 

зростають шанси втрати контролю над захворюванням. (табл. 7.2). 

 

Таблиця 7.2 

Спірографічні діагностичні ознаки ризику неконтрольованого перебігу 

астми (відношення шансів та 95 % довірчий інтервал) 

Групи хворих на 

БА із різними 

прогностичними 

критеріями 

Градації ВШ (95 

% CI) 

95 % довірчий 

інтервал 

χ2 

1 2 3 4 5 

IC ≤ 80 % 
так 6,18 5,32 – 43,70 

2,1 
ні 0,04 0,00 – 0,27 

ITGV ≥ 110 % 
так 4,21 2,41 – 9,81 

6,2 
ні 0,02 0,00− 0,41 

R tot ≥ 150 % 
так 5,52 2,88 – 11,45 

6,3 
ні 0,08 0,02 – 0,21 

RV ≥ 110 % так 3,28 2,18 – 8,16 
7,2 

ні 0,05 0,01 – 0,23 

VC MAX, ≤ 80 % так 7,25 3,61 – 16,24 
4,3 

ні 0,01 0,00 – 0,21 

ЕRV, ≤ 80 % так 5,19 3,89 – 32,74 
2,9 

ні 0,15 0,02 − 0,28 

 FEV1 ≤ 60 % так 20,52 8,12 − 53,25 
6,8 

ні 0,18 0,01 – 0,22 

FVC, ≤ 80 % так 12,18 6,24 − 44,21 
4,0 

ні 0,12 0,01 – 0,32 

FEV1 / FEV6 ≤ 80 % так 8,32 4,81 − 16,36 
6,2 

ні 0,22 0,08 – 0,36 

MEF 75,  ≤ 50 % Так 6,54 4,22 − 18,41 
5,4 

ні 0,23 0,18 – 0,55 

MEF 50,  ≤ 30 % так 4,12 2,28 − 8,89 
4,7 

ні 0,34 0,02 – 0,25 
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Продовження таблиці 7.2 

 

1 2 3 4 5 

MEF 25, ≤ 20 % так 3,58 1,83 − 6,38 
3,7 

ні 0,02 0,00 – 0,25 

PEF, ≤ 60 % так 3,25 2,12 − 4,45 
5,4 

ні 0,06 0,00 – 0,18 

 

Примітка. Відношення шансів всіх наведених факторів ризиків є 

статистично достовірним, р < 0,05. 

 

Серед функціональних характеристик у групі з неконтрольованим перебігом 

встановлено високий негативний кореляційний зв'язок між частотою загострення 

БА та падінням FEV1 (R=−0,65, p<0,03), IC (R=−0,42, (p<0,01), зростанням ITGV 

(R=−0,41, p<0,02) та R tot (R=−0,43, p<0,005), RV (R=−0,41, p<0,001), зниження 

VC MAX (R=−0,48, p<0,004). А саме: гіперінфляція легень (визначена за даними 

бодіплетизмографії) збільшує вірогідність неконтрольованого перебігу від 3,28 

до 6,18 разів в залежності від показника бодіплетизмографії. Падіння FEV1 

нижче 60 % від повинних величин достовірно збільшує ризик втрати контролю в 

20,52 разів, редукція FVC ≤ 80 % від належних значень – у 12,18 разів. Зниження 

співвідношення FEV1 / FEV6 ≤ 80 % до 12,18 разів, а зниження MEF 75,  ≤ 50 % в 

6,54  рази, MEF 50,  ≤ 30 % − 4,12 рази, MEF 25, ≤ 20 % − 3,58 рази. 

Проаналізувавши дані газообмінної функції легень у групі хворих із не 

контрольованим перебігом бронхіальної астми установлено достовірний 

кореляційний зв'язок між частотою використовування бронхолітиків (один із 

показників поганого контролю астми та дифузійної здатності легень (R=−0,48, 

p<0,005), альвеолярною вентиляцією ((R=−0,42, p<0,022), анаеробної фракцією 

роботи (R=−0,51, p<0,018), кисневою вартістю виконаної роботи (R=−0,62,  

p <0,008), максимальним споживанням кисню на висоті навантаження (R=−0,44, 

p < 0,05), виведенням вуглекислого газу (R=0,48, p < 0,02), споживанні кисню в 
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одиницях метаболічної потужності (R=0,45, p < 0,01), дефіциту кисню (R=0,41, p 

< 0,51), дихального коефіцієнту (R=0,33, p < 0,05).  

Тому були прораховані шанси розвитку не контрольованого перебігу астми: 

при зменшенні дифузійної здатності (ДЗ) ризик не контрольованого перебігу 

зростає у 6,58 разів, при зниженні альвеолярної вентиляції АВ > 6 л/хв − 8,52 

рази), анаеробної фракції роботи (ААФ) більше 16 % − 2,93 рази, кисневій 

вартості виконаної роботи (ПО2/W) більше  35 л/кДж − 8,51 рази, максимального 

споживання кисню на висоті навантаження (ПО2) менше 0,2 л − 6,24 рази, 

виведення вуглекислого газу (ПСО2Т) менше 13 л/хв − 5,05 рази, зменшенні 

споживання кисню в одиницях метаболічної потужності (МЕТ) менше 6 − 8,9 

рази, сумарної величини дефіциту кисню (ПО2Д) менше 0,3 л/хв − 11,14 рази, 

дихального коефіцієнту на висоті навантаження (ДК) більше 1,15 − 8,7 рази, 

сумарному виведенні вуглекислого газу при фізичному навантаженні (ВС02Т) 

менше 12 л/хв − 2,28 рази (табл. 7.3). 

 

Таблиця 7.3 

Газообмінні діагностичні ознаки ризику неконтрольованого перебігу 

астми (ACQ > 1,5 балів) (відношення шансів та 95 % довірчий інтервал) 

Групи хворих на БА із 

різними прогностичними 

критеріями 

Градації ВШ (95 % 

CI) 

95 % 

довірчий 

інтервал 

χ2 

1 2 3 4 5 

ДЗ < 80  % долж. так 6,58 5,25 – 23,78 
3,2 

ні 0,17 0,05− 0,25 

АВ > 6 л/хв так 8,52 4,65 − 19,45 
2,8 

ні 0,25 0,15 – 0,54 

ДЗ/АВ < 70 % долж. так 2,58 1,84 − 6,57 1,9 

ні 0,29 0,11 – 0,25  

П02 < 0,2 л так 6,24 5,11 − 11,45 
1,8 

ні 0,05 0,00 – 0,25 
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Продовження таблиці76.3 

 

1 2 3 4 5 
 Мет < 6 у.о так 8,9 2,45 − 15,89 

4,9 
ні 0,12 0,01 – 0,25 

ДК >1,15  так 8,7 2,65 − 14,89 
3,2 

ні 0,48 0,12 – 0,57 

П02Д < 0,3 л/хв так 11,14 6,51 − 18,99 
4,7 

ні 0,54 0,25 – 0,68 

П02Т <13 л/хв так 5,05 1,96− 12,74 
2,8 

ні 0,11 0,05 – 0,54 

ВС02Т <12 л/хв так 2,28 1,39 − 3,68 
1,5 

ні 0,32 0,15 – 0,58 

ПО2/W > 35 л/кДж так 8,51 2,58 − 15,86 
2,8 

ні 0,42 0,21 – 0,84 

ААФ >16 % так 2,93 1,84 − 5,88 
1,8 

ні 0,16 0,01 – 0,51 

ХОВ/МСК > 1,5 так 3,58 1,74 − 9,84 
2,3 

ні 0,09 0,00 – 0,25 

 

Примітка. Відношення шансів всіх наведених факторів ризиків є 

статистично достовірним, р < 0,05. 

 

При не контрольованому перебігу бронхіальної астми установлено високий 

кореляційний зв'язок між якістю життя (параметр контрольованості) та 

показниками середньорічного зниження толерантності до фізичного 

навантаження (R=0,65, р < 0,05), середньорічного зниження рівня фізичної 

працездатності − (R=0,62, р < 0,02), середньорічного зниженні рівня 

енергодіяльності − (R=0,61, р < 0,02). Фактори ризику втрати контрольованості 

перебігу бронхіальної астми згідно аналізу отриманим даних розрахунків 

середньорічної втрати фізичної активності та даних кардіореспіраторного 

велоергометричного тестування показали, що при середньорічне зниження 

толерантності до фізичного навантаження ≥ 2 Вт на рік ризик не 
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контрольованого перебігу астми зростає у 8,91 рази, при середньорічному 

зниженні рівня фізичної працездатності (AN,% в рік) ≥ 0,5 % рік − до 8,56 рази, 

при середньорічному зниженні рівня енергодіяльності ΔПО2 ≥ 1 мл/рік − в 9,83 

разів. При максимальній потужності виконаного навантаження < 70 % ризик 

зростав в 11,24 рази, при зниженні показників велоергоспірометричного 

кардіореспіраторного дослідження ризик не контрольованого перебігу астми 

зростав від 1,25 до 5,68 рази в залежності від показника (табл. 7.4). 

 

Таблиця 7.4 

Фактори ризику неконтрольованого перебігу астми (ACQ > 1,5 балів) у 

хворих на астму (відношення шансів та 95 % довірчий інтервал) 

Групи хворих на 

БА із різними 

прогностичними 

критеріями 

Градації ВШ (95 % 

CI) 

95 % довірчий 

інтервал 

χ2 

1 2 3 4 5 

Середньорічне 

зниження толерантності 

до фізичного 

навантаження ≥ 2 Вт на 

рік 

так 8,91 4,52 − 32,54 
4,21 

ні 0,23 0,18 – 0,48 

Середньорічного 

зниження рівня фізичної 

працездатності (AN,% в 

рік) ≥ 0,5 % рік 

так 8,56 3,24 − 15,89 
2,8 

ні 0,21 0,15 – 0,35 

Середньорічне 

зниження рівня 

енергодіяльності  

ΔПО2 ≥ 1 мл/рік 

так 9,83 3,85 − 21,56 

3,8 

ні 0,18 0,05 – 0,36 

Максимальна 

потужність виконаного 

навантаження < 70 % 

так 11,24 5,89 − 45,21 
5,45 

ні 0,24 0,20 – 0,55 

V´O2/kg ≤ 15 мл/хв/кг 
так 5,68 2,45 − 9,54 

2,6 
ні 0,02 0,00 – 0,58 

V’O2/kg ≤ 70 % 
так 2,23 1,35 − 3,57 

1,8 
ні 0,23 0,13 – 0,47 
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Продовження таблиці76.4 

 

1 2 3 4 5 

V'O2 ≤ 70 % 
так 1,54 1,18 − 3,95 

1,5 
ні 0,22 0,13 – 0,57 

V'O2p ≤ 70 % 
так 2,25 1,12 − 3,58 

1,2 
ні 0,21 0,09 – 0,74 

V'O2max ≤ 80 % 
так 3,56 1,65 − 4,98 

2,1 
ні 0,41 0,29 – 0,58 

W ≤ 80 % так 4,58 2,56 − 6,54 
2,1 

ні 0,18 0,08 – 0,42 

W ≤ 1,5 Вт/кг 
так 5,64 2,14 − 7,84 

1,9 
ні 0,35 0,26 – 0,47 

W ≤  80 BT 
так 4,51 2,25 − 8,78 

2,2 
ні 0,24 0,20 – 0,36 

dO2/dW ≤ 10 мл/хв/Вт 
так 1,56 1,02 − 3,54 

1,8 
ні 0,09 0,00 −0,54 

dHR/dO2 ≤ 75 уд/хв/мл 
так 2,57 1,56 − 8,94 

2,1 
ні 0,65 0,25 – 0,87 

HR/Vkg ≤  6 л/мл/кг 
так 1,83 1,25 − 3,54 

1,5 
ні 0,55 0,29 – 0,84 

HR/VО2 ≤ 2,0 уд/мл/кг) 
так 2,69 2,37 − 4,89 

2,7 
ні 0,31 0,29 – 0,52 

HR > 120 л/хв 
так 3,28 2,54 − 9,54 

6,7 
ні 0,54 0,32 – 0,86 

HR ≤ 80 % від належ. 
так 2,41 1,87 − 8,97 

4,5 
ні 0,33 0,28 – 0,39 

VO2/HR ≤ 80 %  

від належ. 

так 1,87 1,02 − 4,12 
1,0 

ні 0,12 0,08 – 0,25 

SpO2 ≤ 85 % від належ. 
так 2,17 1,87 − 4,87 

1,2 
ні 0,21 0,11 – 0,55 

 САТ >150 мм рт. ст. 
так 3,23 2,54 − 11,56 

2,9 
ні 0,17 0,09 – 0,37 

ДАТ >100 мм рт. ст. 
так 2,98 2,17 − 11,45 

2,2 
ні 0,23 0,15 – 0,65 
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Продовження таблиці 7.4 

 

1 2 3 4 5 

EqCO2  > 30 % від належ. 
так 1,25 0,89 − 3,56 

1,0 
ні 0,13 0,08 – 0,42 

EqO2 > 30 % від належ. 
так 2,21 1,02 − 6,25 

2,1 
ні 0,21 0,11 – 0,54 

MET ≤ 6 ккал/кг 
так 3,21 2,25 − 8,41 

3,2 
ні 0,27 0,17 – 0,47 

RW (relative workload) ≤ 1 

Wt/kg) 

так 6,25 4,21 − 15,45 
2,8 

ні 0,23 0,11 −0,58 

PМА (рatient maхimally 

achieved) ≤ 80 % від належ. 

так 4,56 3,24 − 14,45 
2,5 

ні 0,09 0,00 – 0,25 

 

Примітка. Відношення шансів всіх наведених факторів ризиків є 

статистично достовірним, р < 0,05. 

 

Після аналізу кореляційних звязків у групі із не контрольваним перебігом 

астми установлено достовірні звязки між практично усіма біофізичними 

характеристиками еритроцитарної мембрани, морфологічною структурою 

еритроцитів крові та показником ACQ > 1,5 бали. Відносний градієнтний 

мембранний потенціал еритроциту мав високу ступінь кореляції (R=−0,68,  

р < 0,001), заряд на еритроцитарній мембрані (R=−0,57, р < 0,001), ступінь 

деформації мембран еритроцитів (R=−0,50, р < 0,001), сорбційна ємність 

еритроцитів крові (R=−0,41, р < 0,05), коефіцієнтов розподілу метиленового 

синього між еритроцитом і середовищем (R=−0,43, р < 0,001),  відсоток 

деформованих еритроцитів крові (R=−0,55, р < 0,001). 

Аналіз факторів ризику змін гемореологічної ланки гомеостазу показало 

наступне. Ризик не контрольованого перебігу бронхіальної астми зростає в 6,55 

разів якщо відносний градієнтний мембранний потенціал еритроциту більший 

0,2 в. о. − 5,89 при зменшенні мембранного заряду менше 0,2.  Якщо ступінь 
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деформації мембран еритроцитів ≥1,5 балів то ризик втрати контролю астми 

зростає у 4,87 рази, а якщо сорбційна ємність еритроцитів крові більше  50 % то 

у 3,39 рази, при коефіцієнтові розподілу метиленового синього між еритроцитом 

і середовищем більше 1,5 в. о. − в 5,84 рази, а при відсотку деформованих 

еритроцитів крові більше 50 % пулу клітин − 6,23 рази (табл. 7.5). 

 

Таблиця 7.5 

Фактори ризику неконтрольованого перебігу астми (ACQ > 1,5 балів) у 

хворих на астму (відношення шансів та 95 % довірчий інтервал) 

Групи хворих на БА із 

різними прогностичними 

критеріями 

Градації ВШ (95 

% CI) 

95 % 

довірчий 

інтервал 

χ2 

ВГМП > 0,2 в. о. так 6,55 3,29 − 25,45 
3,8 

ні 0,31 0,18 – 0,42 

ВЗМЕ < 0,2 в. о.  так 5,89 2,47 − 15,48 
2,1 

ні 0,27 0,17 – 0,29 

Ступінь деформації мембран 

еритроцитів ≥1,5 балів 

так 4,87 3,12 − 6,98 
2,2 

ні 0,09 0,05 – 0,18 

Сорбційна ємність 

еритроцитів крові ≥ 50 % 

так 3,39 2,43 − 7,85 
3,6 

ні 0,12 0,08 – 0,24 

Коефіцієнт розподілу 

метиленового синього між 

еритроцитом і сер. (Q) ≥1,5 

в.о. 

так 5,84 3,84 − 9,84 

2,5 
ні 0,19 0,08 – 0,45 

Відсоток деформованих 

еритроцитів крові ≥ 50 % 

так 6,23 4,51 − 11,56 
2,1 

ні 0,02 0,00 – 0,55 

 

Примітка. Відношення шансів всіх наведених факторів ризиків є 

статистично достовірним, р < 0,05. 

 

У групі хворих із не контрольованим перебігом БА установлено високий 

кореляційний зв'язок між змінами функціонального стану серцево – судинної 

системи та частотою використовування бронхолітиків. А саме:  між 
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шлуночковими екстрасистолами (R=0,47, р < 0,05), нічними шлуночковими 

екстрасистолами (R=0,42, р < 0,05), парними нічними шлуночковими 

екстрасистолами (R=0,43, р < 0,05), випадками суправентрикулярних ектопій 

(R=0,48, р < 0,05), відсотку колив. сист. АТ вище норми за день (R=0,56,   

р < 0,05), за ніч (R=0,54, р < 0,05), SD, САТ (R=0,52, р < 0,02), SD, ДАТ (R=0,52, 

р < 0,05), відсотку депресії ST (–0,10 мВ) (R=0,49, р < 0,01), частотою виникненя 

тахікардії (R=0,48, р < 0,03), нічною тахікардією (R=0,51, р < 0,05), виникненням 

бігемінії (R=0,58, р < 0,02), нічною бігемінією (R=0,52, р < 0,05). Тому шанси не 

контрольованого перебігу астми достовірно зростали у 1,5 рази при наявності у 

хворих дезадаптативнихзмін зі сторони функціонального стану серця (за 

відсутності в анамнезі кардіологічної патології. Тому шанси не контрольованого 

перебігу астми зростають при шлуночкових екстрасистолах до 2,55 рази, у 

випадку парних шлуночкових екстрасистолах в 4,41 рази, у випадку нічних 2,18 

рази, суправентрикулярні екстрасистоли підвищують шанси не контрольованого 

перебігу до 3,21 рази, при коливанні систолічного АТ вище норми за день до 5,44 

рази, а за ніч – 3,24 рази, при SD САТ до 2,89 рази, при SD, ДАТ 3,47 рази, при 

депресії ST (–0,10 мВ) до 4,56 рази, при тахікардії до 3,12 разів, при нічній 

тахікардії – 2,68 рази, бігемінія підвищує ризик в 3,11 рази, нічна бігемінія в 2,55 

рази (табл 7.6). 

 

Таблиця 7.6 

Діагностичні ознаки функціонального стану серцево – судинної системи 

у ризику неконтрольованого перебігу астми (ACQ > 1,5 балів) (відношення 

шансів та 95 % довірчий інтервал) 

Групи хворих на БА із 

різними прогностичними 

критеріями 

Градації ВШ (95 

% CI) 

95 % 

довірчий 

інтервал 

χ2 

1 2 3 4 5 

Шлуночкові екстрасистоли, 

абс результат 

так 2,55 1,15 – 9,45 
3,2 

ні 0,12 0,05 – 0,44 
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Продовження таблиці 7.6 

 

1 2 3 4 5 

Шлуночкові екстрасистоли, 

% нічних 

так 3,14 1,45 – 9,25 
4,1 

ні 0,89 0,24 – 0,68 

Парні, абс. результат 
так 4,41 2,14 – 11,54 

6,2 
ні 0,65 0,45 – 0,75 

Парні, % нічних 
так 2,18 1,38 − 4,74 

2,1 
ні 0,65 0,21 – 0,78 

Відсоток випадків 

суправентрикулярних 

ектопій (%) 

так 3,21 1,19 – 15,36 
3,4 

ні 0,12 0,05 – 0,88 

Відсоток колив. сист. АТ 

вище норми за день в 

середньому (%) 

так 5,44 3,14 – 15,48 
4,5 

ні 0,65 0,32 – 0,89 

Відсоток колив. сист. АТ 

вище норми за ніч в 

середньому, % 

так 3,24 2,29 – 14,75 
5,6 

ні 0,21 0,16 – 0,54 

SD, САТ (%) так 2,89 1,54 – 13,21 
4,1 

ні 0,05 0,00 – 0,25 

SD, ДАТ (%) так 3,47 1,98 – 8,41 
3,3 

ні 0,35 0,24 – 0,69 

Відсоток депресії ST (–0,10 

мВ) (%) 

так 4,56 2,34 − 19,87 
3,5 

ні 0,25 0,19 – 0,55 

Тахікардія, абс. результат 
так 3,12 1,65 – 8,52 

2,4 
ні 0,35 0,27 – 0,84 

Тахікардія, % нічних 
так 2,68 1,84 – 8,26 

3,2 
ні 0,26 0,11 – 0,74 

Бігемінія, абс. результат 
так 3,11 1,47 – 5,21 

2,5 
ні 0,63 0,21 – 0,74 

Бігемінія, % нічних 
так 2,55 1,47 – 7,51 

2,9 
ні 0,24 0,13 – 0,74 

 

Примітка. Відношення шансів всіх наведених факторів ризиків є 

статистично достовірним, р < 0,05. 
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Зрив адаптаційного резерву кардіореспіраторної системи безумовно є 

фактором ризику не контрольованого перебігу бронхіальної астми, через 

мультифакторність визначальних його компонентів (респіраторна, 

серцево−судинна, вегетативна).  

У групі із не контрольованим перебігом бронхіальної астми установлено 

достовірний позитивний кореляційний зв'язок між частотою загострень та 

максимальним споживанням кисню (R=0,65, р<0,05), реакцією  серцево − 

судинної системи на затримку дихання (R=0,48, р<0,01), негативний із рівнем 

ІФЗ (R=−0,53, р < 0,05), кардіореспіраторного резерву (R=0,65, р<0,05). Тому 

зниження адаптаційний потенціалу  менше 2 балів ризик втрати контролю 

збільшувався у 12,48 раз, при зростанні максимального споживання кисню 

більше 20 мл/кг/хв. − 1,55 рази, при зниженні ІФЗ нижче рівня 3 − 11,59 рази, 

при значенні показника реакції серцево − судинної системи на затримку дихання 

більше 1,2 бали − 2,03 рази, при кардіореспіраторному резерві менше 4  балів − 

14,56 рази (табл. 7.7). 

Таблиця 7.7 

Фактори ризику неконтрольованого перебігу астми (ACQ > 1,5 балів) 

(відношення шансів та 95 % довірчий інтервал) 

Групи хворих на БА із 

різними прогностичними 

критеріями 

ВШ (95 % 

CI) 

95 % довірчий 

інтервал 

χ2 

Адаптаційний потенціал < 2 12,48 5,54 − 46,25 3,0 

МСК ≥ 20 мл/кг/хв 1,55 1,8 − 2,21 1,3 

Рівень ІФЗ  < 3 11,59 7,22 − 35,47 8,5 

Показник реакції серцево − 

судинної системи на затримку 

дихання (ПР) > 1,2 

2,03 1,34 − 4,78 1,9 

Кардіореспіраторний резерв ≤ 4 

балів 
14,56 2,34 − 19,87 3,5 

 

Примітка. Відношення шансів всіх наведених факторів ризиків є 

статистично достовірним, р < 0,05. 
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Була запропонована бальна оцінка ризику неконтрольованої БА за даними 

загальної імунограми. Вона полягає у тому, що кожному показнику, який 

притаманний імунопатологічним змінам при БА (факторам ризику) 

привласнюється 1 бал, адаптаційним змінам – 0, потім підраховується їх сума та 

кількість показників, після чого розраховується відсоток показників, котрі 

обумолюють ризик неконтрольованої БА (табл. 6.8). Низьким вважався ризик, 

якщо отриманий показник не перевищує 20,0 %, помірним  від 21,0 % до 35,0 % 

та високим  якщо він перевищує 35,0 % (табл. 7.8). 

 

Таблиця7 .8 

Імунологічні критерії ризику неконтрольованого перебігу бронхіальної 

астми 

№             

п/п 
Показники та напрямок їх змін Критерії Бали 

1 2 3 4 

1.  Лейкоцитоз  10,0109/л 1 

2.  Лімфоцитоз   4,0109/л 1 

3.  Еозинофілія   0,20109/л 1 

4.  Гранулоцитоз  6,00109/л 1 

5.  Нейтрофільоз  4,65109/л 1 

6.  Моноцитоз  0,80109/л 1 

7.   пан-Т-клітин  1,90109/л 1 

8.   Т-хелперів 1,30109/л 1 

9.   R цитотоксичних Т-Лф  0,90109/л 1 

10.   імунорегуляторного індексу  2,5 у.о. 1 

11.   РБТЛ з ФГА  70,0 %  1 

12.   В-клітин  0,40109/л 1 

13  рівнів Іg Е  120,0 МО/мл 1 
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Продовження таблиці 7.8 

1 2 3 4 

14  рівнів Іg А  1,0 г/л 1 

15  R Іg G4  3,0 г/л 1 

16  рівнів Іg М   0,7 г/л 1 

17  рівнів Іg G   9,0 г/л 1 

18  рівнів середьомолекулярних ЦІК   66,0 у.о. 1 

19  рівнів низькомолекулярних ЦІК   196,0 у.о 1 

20  НК-клітин  0,20 1 

21  Абсолютної кількості фагоцитуючих 

гранулоцитів 
 2,08 г/л 1 

22  фагоцитарного числа гранулоцитів  8,0 у.о 1 

23  Абсолютної кількості фагоцитуючих 

моноцитів 
 0,14 г/л 1 

24  фагоцитарного числа моноцитів  7,0 у.о 1 

25  продукції активних форм кисню 

гранулоцитами 
 27,1 у.о 1 

29  продукції активних форм кисню 

моноцитами 
 20,3 у.о 1 

 

Примітка.  – підвищення,  – зниження, R – референтні значення 

 

Ретроспективно у 19 хворих на контрольовану БА, у 43 пацієнтів з 

частково-контрольованою БА та у 69 з неконтрольованим її перебігом був 

визначений ризик втрати контролю над хворобою. Отримані результати  

представлені у (табл. 6.9). Як свідчать наведені дані, серед пацієнтів з 

контрольованою БА низький ризик втрати контролю над хворобою було 

визначено у 6 (36,1 %) хворих, помірний  у 10 ( 52,6 %) та високий  у 3-х 

 (15,8 %) осіб.  

У групі хворих з частково-контрольованою БА низький ризик 

неконтрольованого її перебігу було  встановлено у 8 пацієнтів з 43 (18,6 %), 
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помірний  у 19 ( 44,2 %) та високий  у 16 (37,2 %) осіб (p < 0,05). При 

неконтрольованій БА тільки у 8 хворих з 69 (11,6 %) був виявлений низький 

ризик, у 33 (47,8 %)  помірний і високий  у 28 пацієнтів (40,6 %; p < 0,05). 

На основі отриманих даних було розроблено та апробовано бальну 

імунологічну оцінку ризику неконтрольованого перебігу бронхіальної астми, де  

кожний патологічний дезаптаційний показник враховувався за 1 бал, і при 

сумації в отриманих результатах дослідження хворого  на бронхіальну астму їх 

більше ніж 20 – це є показником неконтрольованості перебігу БА, незалежно від 

ступеня тяжкості, високий ризик – 17 балів, помірний ризик втрати контролю над 

захворюванням  812 балів, відповідно низький – 7 балів (табл. 7.9). 

Таблиця 7.9 

Ризик неконтрольованої бронхіальної астми за даними загальної 

імунограми 

Групи обстежених 

Ризик 

низький помірний високий 

n1 % n1 % n1 % 

1 2 3 4 5 6 7 

Хворі на контрольовану 

БА  (n = 19) 
6 31,6  10,7 10 52,6  11,5 3 15,8  8,4 

Хворі на частково-

контрольовану БА (n =43) 
8 18,6  5,9 19 44,2  7,6 16 37,2  7,4* 

Хворі на неконтрольовану 

БА (n = 69) 
8 11,6  3,9* 33 47,8  6,0 28 40,6  5,9* 

 

Примітки: 

1. n  кількість хворих у групі; 

2. n1  кількість хворих у групі з відповідним рівнем ризику 

неконтрольованої БА; 

3.*  різницю між показником групи хворих з контрольованою БА 

підтверджено статистично. 
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Доведено, що у групах хворих з неконтрольованою та частково-

контрольованою БА має місце зменшення частоти адаптаційних імунологічних 

змін та збільшення частоти виявлення імунопатологічних змін у порівнянні з 

групою пацієнтів з контрольованим перебігом хвороби, що обумовлює 

збільшення ризику втрати контролю над хворобою, обумовленого 

імунопатологічними механізмами, у 2,4 та 2,7 разів відповідно.  

Підсумовуючи результати дослідження варто зазначити, що ослідовний 

аналіз підтвердив інформативність та вірогідну діагностичну значущість усіх 

попередньо відібраних ознак для визначення ризику неконтрольованого перебігу 

бронхіальної астми. Найбільш значущі серед них представлені в таблиці 7.10. 

Таблиця 7.10 

Діагностичні ознаки підвищеня ризику не контрольованого перебігу 

бронхіальної астми 

Ознаки та їх критичні 

значення 

Градації ДК Іj І 

1 2 3 4 5 

Тривалість астми більше 10 

років 

так 11 0,55 
0,58 

ні 0 0 

Вік старше 50 років так 7 1,2 
1,22 

ні −2 0,28 

Низька прихильність до 

базисної терапії 

так 12 0,64 
0,75 

ні −2 0,23 

Жіноча стать так 7 0,54 
0,25 

ні −1 0,28 

Профшкідливості так 7 0,55 
1,02 

ні −2 0,45 

Тяжкі загострення так 6 0,25 
0,69 

ні −1 0,18 
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Продовження таблиці 7.10 

 

1 2 3 4 5 

Позитивні алергопроби так 10 0,55 
0,88 

ні −2 0,21 

Побутова хімія та лакофарбові 

матеріали 

так 8 0,58 
0,64 

ні −3 0,42 

Пилок так 7 0,59 
1,12 

ні −2 0,23 

Персистенція патологічної 

мікрофлори у верхніх дихальних 

шляхах 

так 11 0,63 
0,65 

ні 2 0,21 

Коморбідна патологія 

серцево−судинної системи 

так 7 0,68 
1,25 

ні −2 0,33 

Метаболічний синдром так 8 0,58 
1,15 

ні −1 0,24 

VC MAX, ≤ 80 % так 6 0,65 
0,95 

ні −3 0,24 

FEV1 ≤ 60 % так 11 0,65 
1,17 

ні −4 0,45 

FVC, ≤ 80 % так 10 0,68 
1,10 

ні −1 0,25 

FEV1 / FEV6 ≤ 80 % так 9 0,54 
1,08 

ні −2 0,38 

MEF 75,  ≤ 50 % так 7 0,12 
1,59 

ні −2 0,45 

ДЗ < 80  % долж. так 6 0,58 
0,98 

ні −1 0,29 

АВ > 6 л/хв так 8 0,43 
1,12 

ні −3 0,25 

Киснева вартість виконаної роботи 

(ПО2/W) більше  35 л/кДж 

так 8 0,65 
0,56 

ні −2 0,25 

Сумарна величина дефіциту кисню 

(ПО2Д) менше 0,3 л/хв 

так 11 0,69 
0,69 

ні −3 0,23 
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Продовження таблиця 7.10 

 

1 2 3 4 5 

Дихальний коефіцієнту на висоті 

навантаження (ДК) більше 1,15 

так 10 0,88 
1,12 

ні −2 0,23 

Середньорічне зниження 

толерантності до фізичного 

навантаження ≥ 2 Вт на рік 

так 8 0,64 
1,24 

ні −2 0,35 

Середньорічного зниження рівня 

фізичної працездатності (AN,% в 

рік) ≥ 0,5 % рік 

так 8 0,75 
1,06 

ні −3 0,29 

 Середньорічне зниження рівня 

енергодіяльності ΔПО2 ≥ 1 мл/рік 

так 9 0,45 
1,23 

ні −2 0,34 

Максимальна потужність 

виконаного навантаження < 70 % 

так 9 0,65 
1,36 

ні −2 0,21 

ВГМП > 0,2 в. о. так 7 0,64 
1,08 

ні −1 0,25 

ВЗМЕ < 0,2 в. о. так 7 0,44 
0,95 

ні −2 0,26 

Ступінь деформації мембран 

еритроцитів ≥1,5 балів 

так 7 0,64 
1,12 

ні −2 0,31 

Сорбційна ємність еритроцитів крові 

≥ 50 % 

так 8 0,64 
1,32 

ні −2 0,33 

Коефіцієнт розподілу метиленового 

синього між еритроцитом і сер. (Q) 

≥1,5 в.о. 

так 7 0,55 
1,05 

ні −2 0,29 

Відсоток деформованих еритроцитів 

крові ≥ 50 % 

так 8 0,54 0,98 

ні −2 0,21 0,74 

Адаптаційний потенціал <4 балів так 11 0,58 
1,18 

ні −2 0,23 

Кардіореспіраторний резерв > 2 

балів 

так 12 0,65 
1,08 

ні −2 0,32 

Рівень ІФЗ  < 3 так 12 0,78 
4,2 

ні –3 0,24 
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Отримані дані дозволили виділити основні та додаткові критерії ризику. 

Отже, основними факторами ризику, що достовірно збільшують вірогідність 

неконтрольованого перебігу астми є тривалість захворюванння більше 10 років, 

персистенція патогенної мікрофлори верхніх дихальних шляхах, позитивний 

алергологічний анамнез, низька прихильність до прийому базисної терапії, 

хронічний бронхоспазм зі зниженням газообмінної функції кардіореспіраторної 

системи, рівень середньорічного зниження толерантності до фізичного 

навантаження більше 2 Вт на рік, фізичної працездатності до 0,5 % рік, 

енергодіяльності до 1 мл/рік, максимально можливий рівень фізичного 

навантаження менше 70,0 % від належного віку і статі, із адаптаційним 

потенціалом менше 4 балів та кардіореспіраторним резервом більше двух 

балів,рівень ІФЗ менше,  наявність в циркулюючій крові більше 50 % 

патологічних морфоформ еритроцитів, із підвищенням в два рази їхньої 

сорбційної ємності та зниження осмотичної стійкості, із комбінацією 

імунологічних параметрів, (які обумовлюють ризик неконтрольованої БА більше 

35,0 %). 

До додаткових критеріїв збільшення ризику втрати контрольованості 

бронхіальної астми варто включити належність до жіночої статі, 

профшкідливість в анамнезі, тяжкі загострення, позитивні алергопроби, 

коморбідна патологія серцево−судинної системи, ендокринної системи, 

метаболічний синдром, а також гіперінфляція дихальної системи, зменшення 

дифузійної здатності та альвеолярної вентиляції легень, максимального 

споживання кисню на висоті навантаження та виведення вуглекислого газу, 

також наростання анаеробної фракції роботи, зниження максимального 

споживання кисню при виконанні фізичного навантаження, показника реакції 

серцево – судинної системи на затримку дихання, порушення функціонального 

стану серцево – судинної системи, порушення біофізичних показників 

еритроцитарної мембрани та кристалооптичних характеористик крові, а також 
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наявність комбінування імунологічних параметрів, що підвищують ризик не 

контрольованого перебігу БА від 21,0 %. 

 

7.2 Алгоритм прогнозування та попередження неконтрольованого перебіу 

бронхіальної астми 

 

В результаті проведеного дослідження та враховуючи міжнародні та 

вітчизняні рекомендації і настанови була запропонована покрокова дія 

прогнозування та попередження неконтрольованого перебігу бронхіальної астми 

(рис. 7.1). 

По-перше, необхідно підтвердити діагноз бронхіальної астми. Для цього 

потрібно проаналізувати суб’єктивні та об’єктивні симптоми.  

Субъективні симптоми:  

– пароксизмальна задишка, в основному експіраторна (іноді 

відчувається як стискання в грудній клітці), яка проходить спонтанно або під 

впливом лікування;  

– свистяче дихання;  

– сухий, нападоподібний кашель, який супроводжує задишку або може 

бути єдиним симптомом (так званий кашльовий варіант астми);  

– при алергічній БА можуть мати місце симптоми інших алергічних 

захворювань, найбільш часто алергічного риніту. Суб'єктивні і об'єктивні 

симптоми мають мінливий характер і можуть не проявлятися за винятком 

епізодів нападів і загострень БА. 

До об’єктивних симптомів відносяться: дифузні, двосторонні свистячі 

хрипи (в основному експіраторні) і сухі хрипи; подовжений видих (інколи 

симптоми вислуховуються тільки при форсованому видиху); під час загострень 

відзначається робота допоміжних м'язів і тахікардія. Проте, при дуже важкому 

загостренні аускультативні симптоми можуть не спостерігатися (так зване «німа 

легеня»). 
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ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

НЕКОНТРОЛЬОВАНОГО ПЕРЕБІУ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ 

ПІДТВЕРДЖЕННЯ 

ДІАГНОЗУ 

ВИЗНАЧЕННЯ  

ЕНДОТИПУ АСТМИ 

ВИЗНАЧЕННЯ 

ФЕНОТИПУ 

АСТМИ 

ВИЯВЛЕННЯ ФОРМУЮЧИХ СКЛАДОВИХ НЕКОНТРОЛЬОВАНОСТІ АСТМИ  

ВИЯВЛЕННЯ СТЕРОЇДОРЕЗИСТЕНТНОСТІ АБО 

СТЕРОЇДОЗАЛЕЖНОСТІ IN VITRO 

КОРЕКЦІЯ ТЕРАПІЇ 

ПРИЗНАЧЕННЯ ВИСОКИХ ДОЗ 

ІНГАЛЯЦІЙНИХ 

ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОЇДІВ АБО 

ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМНИХ 

ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОЇДІВ ПРИ 

СТЕРОЇДОЗАЛЕЖНОСТІ 

ПРИЗНАЧЕННЯ ТАРГЕТНИХ ПРЕПАРАТІВ 

ПРИ СТЕРОЇДОРЕЗИСТЕНТНОСТІ У 

ВІДПОВІДНОСТІ З ІНДИВІДУАЛЬНИМИ 

ПКАЗАННЯМИ ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ 

ДОДАТКОВОГО ОБСТЕЖЕННЯ 

ВИЗНАЧЕННЯ ІНДЕКСІВ 

ІНДУКЦІЇ 

ДЕКСАМЕТАЗОНОМ У 

ДОЗАХ  0,4 МГ/МЛ ТА  

4,0 МГ\МЛ АПОПТОЗУ 

ЛІМФОЦИТІВ 

АНАЛІЗ СУБЄКТИВНИХ ТА ОБЄКТИВНИХ СИМПТОМІВ 

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МЕТОДІВ 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

ВИЗНАЧЕННЯ РІВНІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА 

СПЕЦИФІЧНОГО Ig E 

ШКІРНІ ПРОБИ З АЛЕРГЕНАМИ, РЕЗУЛЬТАТИ 

АЛЕРГОПРОБ in vitro 

АНАЛІЗ БІОФІЗИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ КРОВІ 

ПІДРАХУВАННЯ ЛЕЙКОГРАМИ 

Рис. 7.1 Алгоритм прогнозування та попередження неконтрольованого 

перебігу бронхіальної астми 
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Спірометрія дозволяє виявити характерні для БА зміни фунції зовнішнього 

дихання; 

– наявність бронхообструкції, особливо з мінливою інтенсивністю 

(істотні коливання між черговими дослідженнями, або під впливом лікування);  

– при бронходілатацій пробі - істотне поліпшення ОФВ1 і / або ФЖЕЛ 

(≥200 мл і ≥ 12,0 % від належного) і часто навіть усунення обструкції (при 

важкій БА або при БА з ремоделюванням бронхів обструкція може бути 

незворотною); 

– гіперреактивність бронхів при провокаційнйній пробі з метахолином 

або гістаміном. В особливих випадках діагноз можна підтвердити за допомогою 

специфічних провокаційних проб з алергеном, ацетилсаліциловою кислотою. 

Для визначення фенотипу БА проводять дослідження, за допомогою яких 

виявляють IgE-обумовлену алергію: шкірні проби, оцінку концентрації 

загального та специфічного IgE, що дає можливість визначити сенсибілізуючий 

алерген у пацієнтв з алергічною БА. Можливо також проведення інших 

алергологічних тестів in vitro з використанням побутової, рослинної, харчової та 

медикаментозної панелей алергенів. 

Виявлення еозинофілії або нейтрофільозу індукованого мокротиння та/або 

крові дає можливість виначити фенотип БА. 

За анамнестичними даними та результатами функціональних тестів 

визначають формуючі складові не контрольованості БА. 

При імунологічному обстеженні за даними загальної імунограми 

використовуючи розроблені нами критерії виявляють імунопатологічні реакції та 

проводять бальну оцінку ризику втрати контролю над БА. 

Виявлення зниженої чутливості Лф до глюкокортикостероїдів має важливе 

значення для прогнозування неефективності їх застосування у хворих на БА та 

попередження втрати контролю над хворобою. Для цього доцільно визначати 

індекс індукції/інгібіції активаційного апоптозу Лф двома дозами дексаметазону 

 0,4 мкг/мл та 4,0 мкг/мл (розділи 2, 4, 5) і якщо обидва індекси > 1,0 визнчають 
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стероїдчутливу БА; якщо при застосуванні для індукції апптозу Лф 0,4 мг/мл 

дексаметазону індекс ≤ 1,0, а при застосуванні  4,0 мг/мл дексаметазону ындекс 

індукції > 1,0, визначають стероїдзалежну БА, що потребує призначення високих 

доз ІГКС, або проведення системної терапії цими препаратами. При отриманні 

обох індексів ≤ 1,0, визначають справжню резистентність до ГКС, що є 

показанням для скасування прийому цих ліків і призначення таргетних 

препаратів. Частота визначення індексів індукції/інгібіції активаційного апоптозу 

Лф двома дозами дексаметазону  0,4 мкг/мл та 4,0 мкг/мл представлені у табл. 

7.11. 

Як свідчать представлені дані, у хворих на контрольовану БА 

стероїдочутлива БА мала місце у 27,3 % обстежених пацієнтів, у 9,1 % випадків 

було виявлено стероїдорезистентну БА, стероїдна залежнисть відзначалася у  

54,5 % хворих (90,9-27,3-9,1= 54,5). При неконтрольованій БА стероїдочутлива 

БА мала місце у 25,0 обстежених пацієнтів, у 50,5 % випадків було виявлено 

стероїдорезистентну БА (p < 0,05), стероїдна залежнисть відзначалася у  20,5 % 

хворих (70,5-43,8-6,2= 20,5); р < 0,05. Таким чином, при неконтрольованій БА 

стероїдна резистеність реєструється вп’ятеро частіше,ніж  при контрольованому 

перебігу хвороби. Стероїдозалежність, напаки, у 2,5 рази частіше має місце при 

контрольованій БА, що обумовлює ефективність застосування високих доз ГКС 

для контролю хвороби у даної категорії пацієнтів. При неконтрольованій БА 

потребу у таргетних препаратах має кожен другий хворий і тільки один з 10 при 

контрольованій БА. 

 

 

 

 

 



Таблиця 7.11 

 Індекс індукції дексаметазоном активаційного апоптозу лімфоцитів у хворих на бронхіальну астму  

Індекс індукції 

дексаметазоном 

активаційного апоптозу 

лімфоцитів  

Хворі на бронхіальну астму: 

контрольовану      (n = 22)  неконтрольовану  (n = 32)  

0,4 мкг/мл  4,0 мкг/мл  0,4 мкг/мл  4,0 мкг/мл  

n1 % ± m n1 % ± m n1 % ± m n1 % ± m 

Ранній апоптоз Лф (An-5+ Лф усі) 

Понад 1,0 (у.о.) 8 36,4 ± 10,3 20 90,9 ± 6,1 18 56,3 ± 8,8 10 31,2± 8,2 

Менше 1,0 (у.о.) 10 45,4 ±10,6 2 9,1 ± 6,1 12 37,5 ±  8,5 22 68,8 ± 8,2 

Дорівнює 1,0 (у.о.) 4 18,2 ± 8,4 – – 2 6,2 ± 4,3 – – 

Пізній апоптоз Лф (7AAD+ Лф усі) 

Понад 1,0 (у.о.) 8 36,4 ± 10,6 14 63,6 ± 10,6 16 50,0 ± 8,8 12 37,5 ± 8,5 

Менше 1,0 (у.о.) 14 63,6 ± 10,6 8 36,4 ± 10,6 16 50,0 ± 8,8 20 62,5 ± 8,5 

Дорівнює 1,0 (у.о.) – –   – – – – 

Інтегральний апоптоз Лф (An-5+ Лф усі) + (7AAD+ Лф усі) 

Понад 1,0 (у.о.) 6 27,3 ± 9,5 20 90,9 ± 6,1 16 50,0 ±  8,8 8 25,0 ± 7,7 

Менше 1,0 (у.о.) 16 72,7 ± 9,5 2 9,1 ± 6,1 14 43,8 ±  8,8 24 75,0 ± 7,7 

Дорівнює 1,0 (у.о.) – – – – 2 6,2 ± 4,3 – – 

 

 

3
1
4
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Висновки. 

 

Визначено основні та додаткові фактори ризику неконтрольованого 

перебігу бронхіальної астми. До основних факторів, що достовірно 

збільшують вірогідність не контрольованості хвороби належать: тривалість 

астми більше 10 років, тривала персистенція умовно патогенної 

мікрофлори у верхніх дихальних шляхах, наявність позитивного 

алергологічного анамнезу у хворого, низька прихильність до прийому 

базисної терапії, хронічний бронхоспазм зі зниженням газообмінної 

функції у кардіореспіраторній системі при виконанні навантаження, 

середньорічне  зниження толерантності до фізичного навантаження більше 

ніж 2 Вт на рік, фізичної активності більше 0,5 % рік, енергодіяльності  1 

мл/рік, рівень максимально можливого фізичного навантаження < 70,0 % від 

належного віку і статі, адаптаційний потенціал < 4 балів, 

кардіореспіраторний  резерв  2 балів, індекс фізичного здоров’я < 4 балів,  

50 % патологічних морфоформ еритроцитів в циркулюючій крові, 

підвищення сорбційної ємності еритроцитів крові та зниження їхньої 

осмотичної стійкості вдвічі, комбінація патологічних дезадаптаційних 

показників  35,0 %. Розроблено імунологічну бальну шкалу оцінки ризику 

розвитку неконтрольованого перебігу бронхіальної астми 

Розроблено діагностичний алгоритм для практикуючого лікаря для 

скринінгового застосування в рутинній практиці, який проводиться у 

декілька етапів. На першому етапі оцінюється контроль БА із застосуванням 

двох тестових опитувальників: тест АСТ та ACQ тест. На другому етапі 

проводиться додаткове комплексне клініко – функціональне та лабораторне 

обстеження хворого (функціональне тестування із визначенням 

адаптаційного потенціалу, кардіореспіраторного резерву та індексу фізичного 

здоров'я, проведення мікробіологічного дослідження змивів із носа, горла та 

посів харкотиння, спірометрія, бодіплетизмографія, кардіореспіраторне 
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функціональне тестування, холтерівське моніторування ЕКГ, мазок крові із 

дослідженням біофізичних характеристик еритроцитів та сироватки крові, 

загальне імунологічне дослідження із визначенням основних та додаткових 

факторів ризику неконтрольованого перебігу астми. Ризик 

неконтрольованого перебігу БА, якщо є 4 основні та 5 додаткових факторів. 

 

Результатити досліджень даного розділу наведено в таких публікаціях: 

Physical activity of patients suffering from a mild form of bronchial asthma / 

Y. І. Feshchenko et al. // Астма та алергія. 2014. № 1. С. 5–12. 

Курик, Л. М. Особливості функціонального стану та нейровегетативної 

регуляції серцево-судинної системи у хворих на бронхіальну астму // Укр. 

пульмонол. журнал. 2015. № 1. С. 58–64. 

Вплив фізичного навантаження на параметри легеневої вентиляції у 

хворих на бронхіальну астму, хронічне обструктивне захворювання легень та 

їх поєднання / Фещенко Ю. І. та ін. // Астма та алергія. 2017. № 2. С. 7–12.  

Quality of life of patients with bronchial asthma depending on the control of 

disease / L. M. Kuryk // Евразийский Союз Ученых (ЕСУ). 2019. № 9 (66). 

Р. 7–11.  

Кардіопульмональне тестування у хворих на бронхіальну астму /  

Л. М. Курик та ін. // Астма та алергія. 2013. № 3. С. 46 – 52. 

Особливості змін показників В-системи імунітету у хворих з різною 

контрольованістю бронхіальної астми та їх прогностичне значення /  

Ю. І. Фещенко, І. Ф. Іллінська, Л. М. Курик, Ю. О. Матвієнко, Л. В. Арефьєва 

// East European Scientific Journal (Warsaw, Poland). 2020. № 8 (60). С. 12–18.  

Особливості індукованого дексаметазоном апоптозу лімфоцитів у 

хворих на бронхіальну астму з різною її контрольованістю / Ю. І. Фещенко,  

І. Ф. Іллінська, Л. М. Курик, Ю. О. Матвієнко, Л. В. Арефьєва // Астма та 

алергія. 2020. № 3. С. 55−64.  

Курик Л. М. Вплив контрольованості перебігу бронхіальної астми на 

біофізичні характеристики еритроцитів крові // Астма та алергія. 2019. № 2.  
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РОЗДІЛ 8 

КОРЕКЦІЯ ПОРУШЕННЯ АДАПТАЦІЙНИХ МЕХАНІЗМІВ 

КАРДІОРЕСПІРАТОРНОЇ ТА ГЕМОРЕОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМИ У 

ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ 

 

8.1 Ефективність препаратів, що відновлюють функціональний стан 

кардіореспіраторної системи, попереджують розвиток у патологічних змін 

та відновлюють фізичну активність на функціональний стан серцево – 

судинної системи у хворих на бронхіальну астму різного ступеня тяжкості 

та контрольованості перебігу захворювання 

 

В роботі проводилась оцінка ефективності препаратів, що 

відновлюють функціональний стан кардіореспіраторної системи,  

попереджують розвиток у патологічних змін та відновлюють фізичну 

активність, до складу яких входять гінкголіди та білобаліди, 

полікомпонентних препаратів на основі L – карнітину, γ–аміномасляної 

кислоти та лізину, коензимів вітамінів В12 та В6, а також антиоксиданту і 

мембранопротектора етилгідроксиперидину сукцинату.  

У хворих на бронхіальну астму І групи, що отримали курс 

полікомпонентним препаратом на основі L – карнітину, γ–аміномасляної 

кислоти та лізину, коензимів вітамінів В12 та В6 спостерігалась тенденція 

до нормалізації у показниках добового моніторингу систолічного та 

діастолічного артеріального тиску без зменшення відсотку передсердних 

та шлуночкових ектопій. Статистично достовірної відмінності у групі в 

процесі лікування порівняно із групою контролю не встановлено.  

Застосування препарату, до складу якого входять гінкголіди та 

білобаліди, на тлі базисної терапії періоду ремісії захворювання 

бронхіальною астмою дозволило достовірно нормалізувати, як 

систолічний (максимальний та мінімальний, середньодобовий, денний та 

нічний), так і діастолічний (максимальний та мінімальний, 
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середньодобовий, денний та нічний) артеріальний тиск, достовірно 

знизити середньодобову амплітуду коливання систолічного та 

діастолічного артеріального тиску вище норми, а саме: відхилення 

середнього АТ вище норми в середньому за добу, відхилення середнього 

АТ вище норми за день, відхилення середнього АТ вище норми за ніч. 

Достовірно зменшити частоту виникнення депресії інтервалу ST (–0,10 

мВ), (табл. 8.1). 

 

Таблиця 8.1 

Показники добового моніторингу АТ та ЕКГ у хворих на БА ІІ 

групи (М + m) 

Показники Здорові  

 

(n=25) 

ІІ група 

(n = 60) 

візит І візит ІІ візит ІV 

1 2 3 4 5 

Мак. систолічний АТ за 

добу, мм рт.ст. 
128,3 ± 2,4 151,2 ± 3,5♦ 131,2 ± 3,1* 130,1 ± 3,1* 

Макс.систолічний АТ за 

день, мм рт.ст. 
132,5 ± 4,4 154,6 ± 2,8♦ 145,6 ± 2,5* 141,5 ± 2,5* 

Мін. систолічний АТ за 

день, мм рт. ст. 
112,9 ± 2,4 98,7 ± 4,2♦ 110,7 ± 2,3* 111,2 ± 2,3* 

Макс. систолічний АТ за 

ніч, мм рт. ст. 
112,6 ± 1,2 128,2 ± 3,5♦ 103,2 ± 4,2* 100,1 ± 3.5* 

Мін. систолічний АТ за 

ніч, мм рт. ст. 
75,9 ± 2,5 92,0 ± 3,2♦ 89,0 ± 4,6* 88,7 ± 3.5* 

Макс. діастолічний АТ за 

добу, мм рт. ст. 
78,3 ± 2,3 98,3 ± 3,8♦ 80,1 ± 4,2* 81,3 ± 3.5* 

Мін. діастолічний АТ за 

добу, мм рт. ст. 
61,3 ± 1,2 72,6 ± 4,2 55,5 ± 2,2* 54,5 ± 2,1* 

Макс. діастолічний АТ за 

день, мм рт. ст. 
78,6 ± 2,3 101,5 ± 5,5♦ 81,6 ± 2,8* 80,1 ± 2,5 

Мін. діастолічний АТ за 

день, мм рт. ст. 
68,3 ± 2,4 82,3 ± 3,2♦ 76,3 ± 2,1* 75,2 ± 1,9* 

Макс. діастолічний АТ за 

ніч, мм рт.ст. 
62,3 ± 3,8 79,3 ± 2,9 71,6 ± 2,1* 72,1 ± 1,8* 



319 
 

  

Продовження таблиці 8.1 

 

1 2 3 4 5 

Мін. діастолічний АТ за 

ніч, мм рт. ст. 
60,3 ± 1,2 71,3 ± 2,9♦ 59,7 ± 2,3* 60,2 ± 2,5* 

Макс. середній АТ за 

добу, мм рт. ст. 
121,6 ± 2,1 138,5 ± 4,2♦ 114,3 ± 4,1* 121,3 ± 4,6* 

Відсоток колив. сист. АТ 

вище норми в за добу в 

середньому, % 
12,3 ± 1,2 33,9 ± 2,5♦ 33,2 ± 2,1♦ 30,3 ± 2,0♦ 

Відсоток колив. сист. АТ 

вище норми за день в 

середньому, % 

11,3 ± 1,3 46,2 ± 3,2♦ 32,6 ± 2,3*♦ 25,9 ± 1,3*♦ 

 Відсоток колив. сист. 

АТ вище норми за ніч в 

середньому, % 

10,6 ± 1,1 14,2 ± 2,2 12,6 ± 3,2* 11,3 ± 2,5* 

Відсоток колив. діаст. 

АТ вище норми в за добу 

середньому, % 
9,3 ± 1,2 29,5 ± 2,0♦ 25,6 ± 2,1*♦ 20,3 ± 1,3*♦ 

Відсоток колив. діаст. 

АТ вище норми за день в 

середньому, % 

7,3 ± 1,3 14,5 ± 1,9♦ 12,3 ± 2,9*♦ 11,4 ± 2,0*♦ 

Відсоток колив. діаст. 

АТ вище норми за ніч в 

середньому, % 

11,3 ± 1,1 28,3 ± 1,8♦ 26,3 ± 1,6♦ 22,9 ± 1,1♦ 

Середній АТ  вище 

норми в середньому, % 
9,3 ± 1,2 21,3 ± 2,2♦ 13,6 ± 1,6* 12,1 ± 1,5* 

Середній АТ  вище 

норми день, % 10,2 ± 1,5 15,2  ± 2,5 13,2  ± 2,1* 12,8 ± 2,0* 

Середній АТ  вище 

норми за ніч, % 12,3 ± 1,2 11,8 ± 1,4 11,3 ± 1,2* 11,2 ± 1,2* 

Результат за добу 

 SD, САТ, мм рт. ст. 8,2 ± 0,6 26,5 ± 2,2♦ 15,9 ± 1,9♦ 14,5 ± 1,8♦ 

SD, ДАТ, мм рт. ст. 6,1 ± 1,2 13,2 ± 1,8♦ 11,7 ± 1,6♦ 10,9 ± 1,5♦ 

SD, ПАТ, мм рт. ст 6,3 ± 1,8 15,4 ± 1,1♦ 8,0 ± 0,5* 7,8 ± 0,2* 

DI,%, САТ, мм рт. ст. 3,1 ± 0,5 6,9 ± 2,2♦ 1,4 ± 1,5* 2,5 ± 1,6* 

DI,%, ДАТ, мм рт. ст. 7,4 ± 1,4 16,5 ± 1,9♦ 4,9 ± 1,2* 6,5 ± 2,5* 

DI,%, сер. АТ, мм рт.ст. 8,3 ± 1,8 13,2 ± 2,2♦ 3,4 ± 1,1* 4,6 ± 1,2* 

 Результат за день 
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Продовження таблиці 8.1 

 

1 2 3 4 5 

SD, САТ, мм рт. ст. 7,2 ± 1,2 19,4 ± 1,8♦ 7,8 ± 1,3* 9,2 ± 1,5* 

 SD, ДАТ, мм рт. ст. 4,1 ± 1,1 18,6 ± 1,6♦ 8,1 ± 1,0* 8,9 ± 1,0* 

 SD, середній АТ, мм рт. 

ст. 
6,5 ± 0,8 17,5 ± 2,4♦ 7,2 ± 0,9* 7,6 ± 0,9* 

SD, ПАТ, мм рт. ст 4,3 ± 0,2 16,4 ± 2,2♦ 6,3 ± 0,2* 69 ± 0,2* 

DI,%, ДАТ, мм рт. ст. 2,3 ± 0,5 15,5 ± 1,6♦ 5,3 ± 0,6* 5,9 ± 0,6* 

DI,%, сер.АТ, мм рт. ст. 4,4 ± 1,2 15,6 ± 2,4♦ 5,1 ± 1,4* 5,5 ± 1,5* 

Результат за ніч 

SD, САТ, мм рт. ст. 7,5 ± 1,3 17,9 ± 1,8♦ 7,2 ± 1,8* 7,9 ± 1,9* 

SD, сер. АТ, мм рт. ст. 5,7 ± 0,8 13,6 ± 2,4♦ 6,1 ± 1,8* 6,2 ± 1,8* 

SD, ПАТ, мм рт. ст 4,6 ± 2,2 15,1 ± 1,1♦ 5,2 ± 1,1* 5,9 ± 1,2* 

DI,%, САТ, мм рт. ст. 6,1 ± 1,2 12,5 ± 1,9♦ 7,0 ± 1,2* 7,4 ± 1,4* 

DI,%, ДАТ, мм рт. ст. 2,5 ± 1,4 12,9 ± 2,2♦ 2,9 ± 1,1* 2,3 ± 1,0* 

DI,%, сер. АТ, мм рт. ст. 3,3 ± 1,2 13,4 ± 1,5♦ 3,9 ± 0,8* 3,8 ± 0,8* 

% епресії ST (–0,10 мВ) 2,7 ± 0,2 23,9 ± 0,2♦ 5,7 ± 0,1*♦ 7,5 ± 0,1*♦ 

Відсоток випадків QT ≥ 

450 msec 
1,2 ± 0,1 15,2 ± 0,2♦ 6,3 ± 0,1*♦ 6,2 ± 0,1*♦ 

Відсоток випадків 

QT≤450 msec 
98,2 ± 2,6 82,6 ± 5,9 96,5 ± 6,1* 95,5 ± 5,9* 

Відсоток випадків QT  

≥ 490 msec 
0,6 ± 0,1 12,2 ± 0,2 7,2 ± 0,1*♦ 5,4 ± 0,1♦* 

Середній QTc msec 364,1 ± 3,5 392,5 ± 5,9♦ 398,5 ±7,2♦ 398,9 ± 7,1♦ 

Відсоток випадків 

шлуночкових ектопій, % 0,3 ± 0,1 10,4 ± 0,2 7,1 ± 0,1♦* 4,2 ± 0,1♦* 

Відсоток випадків 

суправентрикулярних 

ектопій, % 
1,4 ± 0,1 22,5 ± 0,1♦ 5,7 ± 0,2♦* 5,6 ± 0,2♦* 

 

Примітки: 

1. * – статистично достовірна відмінність у групі в процесі  

лікування (р < 0,05); 

2. ♦ − достовірна відмінність показника у порівнянні із групою 

здорових статистично доведена (р < 0,05). 
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У хворих на БА, які отримували в комплексній терапії 

етилметилгіроксиперидина сукцинат, також відбувалось достовірне 

зменшення вищезазначених відхилень. Більшість показників вже через 3 

місяці курсу терапії або наблизились до показників здорових осіб, або 

мали чітку тенденцію до нормалізації, із достовірним зменшенням відсотку 

передсердних та шлуночкових ектопій (табл. 8.2). 

 

Таблиця 8.2 

Показники добового моніторингу АТ та ЕКГ у хворих на БА ІІІ 

групи  (М + m) 

Показники Здорові  

 

(n=25) 

І група 

(n = 60) 

Візит І Візит ІІ Візит ІV 

1 2 3 4 5 

Макс. систолічний АТ за 

добу, мм рт.ст. 128,3 ± 2,4 151,2 ± 3,5♦ 131,2 ± 3,1* 130,1 ± 3,1* 

Макс. систолічний АТ за 

день, мм рт.ст. 132,5 ± 4,4 154,6 ± 2,8♦ 145,6 ± 2,5* 141,5 ± 2,5* 

Мінімальний систолічний 

АТ за день, мм рт. ст. 112,9 ± 2,4 98,7 ± 4,2♦ 110,7 ± 2,3* 111,2 ± 2,3* 

Макс. систолічний АТ за 

ніч, мм рт. ст. 112,6 ± 1,2 128,2 ± 3,5♦ 103,2 ± 4,2* 100,1 ± 3.5* 

Мінімальний систолічний 

АТ за ніч, мм рт. ст. 75,9 ± 2,5 92,0 ± 3,2♦ 89,0 ± 4,6* 88,7 ± 3.5* 

Макс. діастолічний АТ за 

добу, мм рт. ст. 78,3 ± 2,3 98,3 ± 3,8♦ 80,1 ± 4,2* 81,3 ± 3.5* 

Мін. діастолічний АТ за 

добу, мм рт. ст. 61,3 ± 1,2 72,6 ± 4,2 55,5 ± 2,2* 54,5 ± 2,1* 

Мін. діастолічний АТ за 

день, мм рт. ст. 68,3 ± 2,4 82,3 ± 3,2♦ 76,3 ± 2,1* 75,2 ± 1,9* 

Макс. діастолічний АТ за 

ніч, мм рт.ст. 62,3 ± 3,8 79,3 ± 2,9 71,6 ± 2,1* 72,1 ± 1,8* 

Мін. діастолічний АТ за 

ніч, мм рт. ст. 60,3 ± 1,2 71,3 ± 2,9♦ 59,7 ± 2,3* 60,2 ± 2,5* 

Максимальний середній 

АТ за добу, мм рт. ст. 121,6 ± 2,1 138,5 ± 4,2♦ 114,3 ± 4,1* 121,3 ± 4,6* 
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Продовження таблиці 8.2 

 

1 2 3 4 5 

Максимальний середній 

АТ за день, мм рт. ст. 120,3 ± 2,4 145,8 ± 3,5♦ 118,2 ± 2,0* 121,6 ± 2,2* 

Мінімальний середній АТ 

за ніч, мм рт. ст. 68,8 ± 1,5 75,6 ± 2,2♦ 64,4 ± 3,1* 65,2 ± 3,2* 

Відсоток колив. сист. АТ 

вище норми за день в 

середньому, % 

11,3 ± 1,3 46,2 ± 3,2♦ 32,6 ± 2,3*♦ 25,9 ± 1,3*♦ 

Відсоток колив. сист. АТ 

вище норми за ніч в 

середньому, % 

10,6 ± 1,1 14,2 ± 2,2 12,6 ± 3,2* 11,3 ± 2,5* 

Відсоток колив. діаст. АТ 

вище норми в за добу 

середньому, % 
9,3 ± 1,2 29,5 ± 2,0♦ 25,6 ± 2,1*♦ 20,3 ± 1,3*♦ 

Відсоток колив. діаст. АТ 

вище норми за день в 

середньому, % 

7,3 ± 1,3 14,5 ± 1,9♦ 12,3 ± 2,9*♦ 11,4 ± 2,0*♦ 

Відсоток колив. діаст. АТ 

вище норми за ніч в 

середньому, % 

11,3 ± 1,1 28,3 ± 1,8♦ 26,3 ± 1,6♦ 22,9 ± 1,1♦ 

Середній АТ  вище норми 

в середньому, % 
9,3 ± 1,2 21,3 ± 2,2♦ 13,6 ± 1,6* 12,1 ± 1,5* 

Середній АТ  вище норми 

день, % 
10,2 ± 1,5 15,2  ± 2,5 13,2  ± 2,1* 12,8 ± 2,0* 

Середній АТ  вище норми 

за ніч, % 
12,3 ± 1,2 11,8 ± 1,4 11,3 ± 1,2* 11,2 ± 1,2* 

Результат за добу 

SD, САТ, мм рт. ст. 8,2 ± 0,6 26,5 ± 2,2♦ 15,9 ± 1,9*♦ 14,5 ± 1,8*♦ 

SD, ДАТ, мм рт. ст. 6,1 ± 1,2 13,2 ± 1,8♦ 10,7 ± 1,6*♦ 10,1 ± 1,5*♦ 

SD, ПАТ, мм рт. ст 6,3 ± 1,8 15,4 ± 1,1♦ 8,0 ± 0,5* 7,8 ± 0,2* 

DI,%, САТ, мм рт. ст. 3,1 ± 0,5 6,9 ± 2,2♦ 1,4 ± 1,5* 2,5 ± 1,6* 

DI,%, ДАТ, мм рт. ст. 7,4 ± 1,4 16,5 ± 1,9♦ 4,9 ± 1,2* 6,5 ± 2,5* 

DI,%, , середній АТ,  

мм рт.ст. 
8,3 ± 1,8 13,2 ± 2,2♦ 3,4 ± 1,1* 4,6 ± 1,2* 

Результат за день 

SD, САТ, мм рт. ст. 7,2 ± 1,2 19,4 ± 1,8♦ 7,8 ± 1,3* 9,2 ± 1,5* 

SD, ДАТ, мм рт. ст. 4,1 ± 1,1 18,6 ± 1,6♦ 8,1 ± 1,0* 8,9 ± 1,0* 
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Продовження таблиці 8.2 

 

1 2 3 4 5 

SD, середній АТ,  

мм рт. ст. 
6,5 ± 0,8 17,5 ± 2,4♦ 7,2 ± 0,9* 7,6 ± 0,9* 

SD, ПАТ, мм рт. ст 4,3 ± 0,2 16,4 ± 2,2♦ 6,3 ± 0,2* 69 ± 0,2* 

DI,%, САТ, мм рт. ст. 3,7 ± 0,7 14,8 ± 2,2♦ 4,2 ± 0,8 4,3 ± 0,8 

DI,%, ДАТ, мм рт. ст. 2,3 ± 0,5 15,5 ± 1,6♦ 5,3 ± 0,6* 5,9 ± 0,6* 

DI,%, середній АТ,  

мм рт. ст. 
4,4 ± 1,2 15,6 ± 2,4♦ 5,4 ± 1,4* 5,5 ± 1,5* 

Результат за ніч 

SD, САТ, мм рт. ст. 7,5 ± 1,3 17,9 ± 1,8♦ 8,2 ± 1,8* 8,9 ± 1,9* 

SD, ДАТ, мм рт. ст. 8,2 ± 0,4 16,2 ± 2,2♦ 9,3 ± 0,6 9,5 ± 0,6 

SD, середній АТ,  

мм рт. ст. 
5,7 ± 0,8 13,6 ± 2,4♦ 7,1 ± 1,8* 7,2 ± 1,8* 

SD, ПАТ, мм рт. ст 4,6 ± 2,2 15,1 ± 1,1♦ 6,2 ± 1,1* 6,9 ± 1,2* 

DI,%, САТ, мм рт. ст. 6,1 ± 1,2 12,5 ± 1,9♦ 7,2 ± 1,2* 7,4 ± 1,4* 

DI,%, ДАТ, мм рт. ст. 2,5 ± 1,4 12,9 ± 2,2♦ 3,9 ± 1,1* 3,3 ± 1,0* 

DI,%, середній АТ,  

мм рт. ст. 
3,3 ± 1,2 13,4 ± 1,5♦ 5,9 ± 0,8* 4,8 ± 0,8* 

Відсоток елевації ST 

 (0,20 мВ) 
2,0 ± 0,1 23,6 ± 0,2♦ 21,0 ± 0,1♦ 13,8±0,1♦* 

Відсоток депресії ST  

(–0,10 мВ) 
2,7 ± 0,2 3,9 ± 0,2♦ 3,1 ± 0,1* 0,7 ± 0,1* 

Відсоток випадків 

шлуночкових ектопій, % 0,3 ± 0,1 22,4 ± 0,2 9,8 ± 0,1*♦ 8,8 ± 0,1*♦ 

Відсоток випадків 

суправентрикулярних 

ектопій, % 
1,4 ± 0,1 22,5 ± 0,1♦ 11,8 ± 0,2*♦ 10,9±0,2*♦ 

 

Примітки: 

1. * – статистично достовірна відмінність у групі в процесі  

лікування (р < 0,05); 

2. ♦ − достовірна відмінність показника у порівнянні із групою 

здорових статистично доведена (р < 0,05). 

 

В контрольній групі, яка протягом дослідження продовжувала 
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прийом своєї стандартної базисної терапії, динаміка показників протягом 

періоду спостереження також була відсутня (рис. 8.1). 
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Примітка. # – статистична достовірна відмінність у групі в процесі 

лікування (р < 0,05) 

Рис. 8.1 Відсоток хворих із достовірним покращанням показників 

холтерівського моніторування   

 

Отже, в результаті встановлено, що лише після курсу препаратами на 

основі гінкголідів та білобалідів у хворих достовірно нормалізувалось 

значення як систолічного (максимального та мінімального, 

середньодобового, денного та нічного) так і діастолічного (максимального 

та мінімального, середньодобового, денного та нічного) атрерііального 
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тиску, зменшився як відсоток його коливань (за день, ніч та добу) так і 

відсоток серцевих ектопій, підвищувалась метаболічна вартість та рівня 

виконаної роботи в середньому на 32,0 %, рівня виконаного навантаження 

на 37,0 %, збільшувалась киснева вартість виконаної роботи в середньому 

на 27,0 %, ефективність споживання кисню в середньому: V'O2 на 36,0 %, 

V'O2p на 28,0 %, максимального споживання кисню на піку навантаження 

на 16,0 %, знижувалась гіпервентиляція, покращувалась ефективність 

роботи серцево−судинної системи, зростав кисневий пульс (VO2/HR) на 

24,0 %, достовірно покращувались біофізичні характеристики еритроцитів 

у 65,0 % хворих. 

Застосування етилгідроксиперидина сукцинату на тлі базисної 

терапії періоду ремісії захворювання бронхіальною астмою дозволило 

достовірно нормалізувати, як систолічний і діастолічний артеріальний 

тиск, знизити середньодобову амплітуду його коливання вище норми, 

достовірно зменшити частоту виникнення депресії інтервалу ST до 0,7 %, 

знизити відсоток випадків елевації ST (0,20 мВ) до 3,0 %. покращити 

біофізичні характеристики еритроцитів у 78,0 % хворих, підвищити 

метаболічну вартість виконаної роботи до 7,8 ккал/кг та рівня виконаної 

роботи в середньому у 92,9 % хворих, покращити ефективність м’язової 

діяльності при виконанні максимального фізичного навантаження, рівня 

виконаного навантаження та фізичної активності хворого у 88,6 % хворих; 

достовірно збільшити кисневу вартість виконаної роботи в середньому у 

92,3 % випадків, покращити показники ефективності споживання кисню у 

98,3 %, хворих, максимального споживання кисню на піку навантаження у 

90,5 % обстежуваних, знизити гіпервентиляцію, підвищити показник 

кисневої вартості роботи, достовірно покращити ефективність роботи 

серцево−судинної системи при виконанні фізичного навантаження, 

нормалізувати максимальну частоту серцевих скорочень на висоті фізичної 

навантаження, підвищити кисневий пульс у 88,1 %, зменшити 

хронотропну реакцію серця. Застосування препарату Кардонат також 
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дозволяє покращити всі вищевказані показники, проте без достовірного 

ефекту.  

 

8.2 Ефективність препаратів, що відновлюють функціональний стан 

кардіореспіраторної системи,  попереджують розвиток у патологічних змін 

та відновлюють фізичну активність у відновленні фізичної активності 

хворих на бронхіальну астму 

 

При більш детальному аналізі встановлено, що в І групі хворих на 

бронхіальну астму при виконанні максимального фізичного навантаження, 

виконання максимальної роботи відбувається за рахунок нераціонального 

функціонування серцево−судинної та легеневої систем.  

Після курсу препаратом, до складу якого входять гінкголіди та 

білобаліди, у хворих даної групи достовірно нормалізувалось показники, 

що характеризують роботу респіраторної системи. В решті показників, що 

характеризують ефективність роботи легеневої системи при 

максимальному фізичному навантаженні, відбувалась позитивна 

тенденція:. Відбувалось достовірне покращання у наступних показниках, 

що характеризують роботу серцево−судинної системи, толерантності до 

фізичного навантаження (табл. 8.3). Через 12 місяців після проведеного 

лікування зберігалась достовірна різниця, порівняно із початком лікування. 

Таблиця 8.3 

Показники кардіореспіраторного навантажувального тесту у 

хворих на БА ІІ групи (M  m) 

Показники Здорові ІІ група 

(n = 25) (n = 60) 

Візит І Візит ІІ Візит IV 

1 2 3 4 5 

Тривалість 3−ї фази 

тесту (хв.)  
12,92 ± 3,2 6,4 ± 2,2# 8,2 ± 2,1* 8,3 ± 2,4* 

V´O2/kg, (мл/хв/кг) 7,7 ± 1,1 5,6 ± 1,3# 7,2 ± 1,5* 7,3 ± 1,6* 



327 
 

  

Продовження таблиці 8.3. 

 

1 2 3 4 5 

V’O2/kg, (мл/хв/кг),% 89,2 ± 5,1  70,9 ± 2,5
#
  93,4 ± 4,2

*
  92,9 ± 2,6

*
  

V'O2, (%) 102,8 ± 5,6  79,3 ± 3,1
#
  98,5 ± 4,2

*
  93,5 ± 4,5

*
  

V'O2p, (%) 98,5 ± 8,2  77,5 ± 3,1
#
  87,6 ± 3,5

*
  89,5 ± 3,2

*
  

V'O2max, (%) 99,3 ± 10,3 79,6 ± 7,5
#
 93,3 ± 6,4

*
 93,9 ± 5,4

*
 

 RER 0,95 ± 0,1 1,03 ± 0,1 1,01 ± 0,1 1,01 ± 0,1 

AT (% від V'O2max) 65,3 ± 4,3 47,5 ± 3,6 48,3 ± 3,5 49,4 ± 2,9 

W, (%) 95,4 ±3,1 69,2 ± 5,2# 93,5 ± 5,2* 94,5 ± 6,1* 

W, (Вт/кг) 2,8 ± 1,1 0,7 ± 0,2# 1,3 ± 0,1#* 1,9 ± 0,2#* 

W, (BT) 116,0 ± 6,1 95,6 ± 6,8# 103,2 ± 6,3* 100,9 ±8,2* 

dO2/dW (мл/хв/Вт) 11,51 ± 1,2 6,9 ± 1,8# 9,6 ± 1,8* 10,1 ± 2,1* 

HR/VО2 (bрs/мл/кг) 2,7 ± 1,6 6,9 ± 1,8# 3,5 ± 1,3#* 4,1 ± 1,2#* 

VO2/HR, (%) 88,6 ± 9,6 68,1 ± 9,4# 88,1 ± 9,4* 84,6 ± 8,1* 

САТ (мм рт. ст.)  112,5 ±2,2 124,1 ± 2,1# 121,8 ± 2,1# 120,3 ±1,9# 

ДАТ(мм рт. ст.)  94,5 ± 2,9 83,1 ± 2,8# 92,9 ± 2,9#* 91,5 ± 2,2#* 

SpO2, (%) 98,6 ± 8,2 92,6 ± 8,1 95,9 ± 8,1 97,2 ± 6,8 

MET (ккал/кг) 8,4 ± 1,6 4,6 ± 1,8# 7,8 ± 1,5* 7,9 ± 1,5* 

RW (Wt/kg) 1,2 ± 0,1 0,7  ± 0,1 1,1 ± 0,2 1,1 ± 0,1 

PМА (%) 89,3 ± 6,2 75,6 ± 5,6# 88,6 ± 6,1* 86,1 ± 6,4 

Оцінка задишки за 

шкалою Борга перед 

тестом (бали) 

0 ± 0,0 0 ± 0,0 0 ± 0,0 0 ± 0,0 

Оцінка задишки за 

шкалою Борга після 

тесту (бали) 

0-1 3,2 ± 0,4
#
 1,0 ± 0,1

#
 1,0 ± 0,1

*
 

 

Примітки 

1. # – статистично достовірна відмінність із групою здорових осіб  

(p < 0,05); 

2. * − статистично достовірна відмінність порівняно із початком 

лікування (p < 0,05). 
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Зберігалась достовірна різниця порівняно із початком лікування і у 

показниках, що характеризують роботу серцево-судинної системи, 

зберігалась достовірна різниця, порівняно із початком лікування і у 

показниках виконаної роботи. В решті показників кардіореспіраторного 

тестування зберігалась позитивна тенденція до нормалізації, у порівнянні 

із початком лікування/ 

У хворих ІІІ групи також при виконанні максимального фізичного 

навантаження, виконання максимальної роботи відбувалось за рахунок 

нераціонального функціонування серцево−судинної та легеневої систем. 

Після курсу етилгідроксиперидину сукцинатом, у хворих достовірно 

нормалізувались показники, що характеризують роботу респіраторної 

системи, що до  решти показників – спостерігалась позитивна тенденція: 

Відбувалось достовірне покращання показників, що характеризують 

роботу серцево−судинної системи, покращилась толерантність до 

фізичних навантажень. Через 3 місяці після проведеного лікування 

зберігалась достовірна різниця, порівняно із початком лікування. 

Зберігалась достовірна різниця порівняно із початком лікування і у 

показниках, що характеризують роботу серцево-судинної системи. Також, 

зберігалась достовірна різниця, порівняно із початком лікування і у 

показниках виконаної роботи. В решті показників кардіореспіраторного 

тестування зберігалась позитивна тенденція до нормалізації, у порівнянні 

із початком лікування  (табл. 8.4 рис. 8.2). 
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Таблиця 8.4 

Показники кардіореспіраторного навантажувального тесту у 

хворих на БА ІІІ групи (M  m) 

Показники Здорові ІІІ група 

(n = 25) (n = 60) 

Візит І Візит ІІ Візит IV 

1 2 3 4 5 

Тривалість 3−ї 

фази тесту (хв.)  
12,92 ± 3,2 6,4 ± 2,2# 8,2 ± 2,1* 8,3 ± 2,4* 

V´O2/kg, (мл/хв/кг) 7,7 ± 1,1 5,6 ± 1,3# 7,2 ± 1,5* 7,3 ± 1,6* 

V’O2/kg, (мл/хв/кг), 

% 
89,2 ± 5,1  70,9 ± 2,5#  93,4 ± 4,2*  92,9 ± 2,6*  

 V'O2, (%) 102,8 ± 5,6  79,3 ± 3,1#  98,5 ± 4,2*  93,5 ± 4,5*  

V'O2p, (%) 98,5 ± 8,2  77,5 ± 3,1#  87,6 ± 3,5*  89,5 ± 3,2*  

V'O2max, (%) 99,3 ± 10,3 79,6 ± 7,5# 93,3 ± 6,4* 93,9 ± 5,4* 

W, (%) 95,4 ±3,1 69,2 ± 5,2# 93,5 ± 5,2* 94,5 ± 6,1* 

W, (Вт/кг) 2,8 ± 1,1 0,7 ± 0,2# 1,3 ± 0,1#* 1,9 ± 0,2#* 

W, (BT) 116,0 ± 6,1 95,6 ± 6,8# 103,2 ± 6,3* 100,9 ± 8,2* 

dO2/dW (мл/хв/Вт) 11,51 ± 1,2 6,9 ± 1,8# 9,6 ± 1,8* 10,1 ± 2,1* 

HR/VО2 (bрs/мл/кг) 2,7 ± 1,6 6,9 ± 1,8# 3,5 ± 1,3#* 4,1 ± 1,2#* 

VO2/HR, (%) 88,6 ± 9,6 68,1 ± 9,4# 88,1 ± 9,4* 84,6 ± 8,1* 

САТ (мм рт. ст.)  112,5 ±2,2 124,1 ± 2,1# 121,8 ± 2,1# 120,3 ± 1,9# 

ДАТ(мм рт. ст.)  94,5 ± 2,9 83,1 ± 2,8# 92,9 ± 2,9#* 91,5 ± 2,2#* 

SpO2, (%) 98,6 ± 8,2 92,6 ± 8,1 95,9 ± 8,1 97,2 ± 6,8 

MET (ккал/кг) 8,4 ± 1,6 4,6 ± 1,8# 7,8 ± 1,5* 7,9 ± 1,5* 

RW (Wt/kg) 1,2 ± 0,1 0,7  ± 0,1 1,1 ± 0,2 1,1 ± 0,1 

PМА (%) 89,3 ± 6,2 75,6 ± 5,6# 88,6 ± 6,1* 86,1 ± 6,4 

Шкала Борга перед 

тестом (бали) 
0 ± 0,0 0 ± 0,0 0 ± 0,0 0 ± 0,0 

Шкала Борга після 

тесту (бали) 
0-1 3,2 ± 0,4

#
 1,0 ± 0,1

#
 1,0 ± 0,1

*
 

Примітки: 

1. # – статистично достовірна відмінність із групою здорових 

 осіб (p < 0,05); 

2. *− статистично достовірна відмінність порівняно із початком 

лікування (p < 0,05). 
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 Примітка. # – статистично достовірна відмінність порівняно із 

початком лікування (p < 0,05). 

Рис. 8.2 Відсоток хворих із достовірним покращанням показників 

велоергометрії   

 

В контрольній групі хворих обмеження функціональної активності 

респіраторної системи підтверджувалось зниженими ергоспірометри 

чними показниками, що характеризують ефективність серцево-судинної 

системи: толерантність до фізичного навантаження та рівень виконаної роботи. 

Через 3 місяці лікування, достовірних змін в оцінюваних показниках, не було. 

Не було суттєвих змін у показниках ефективності роботи серцево-судинної 

системи, внаслідок чого толерантність до фізичного навантаження та рівень 

виконаної роботи та фізична активність хворих, залишались зниженими. Через 

рік спостереження, при оцінюванні результатів виявлено відсутність 
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достовірних змін, порівняно із початком спостереження та достовірна різниця із 

групою здорових осіб.   

 

8.3 Ефективність препаратів, що відновлюють функціональний стан 

кардіореспіраторної системи, попереджують розвиток у патологічних змін 

та відновлюють фізичну активність в корекції біофізичних та 

морфофункціональних декомпенсаційних змін еритроцитів та сиворотки 

крові 

 

На початку дослідження у хворих І групи спостерігались зміни у 

показниках деформаційної здатності та осмотичної стійкості еритроцитів 

крові, що достовірно відрізнялись від показників здорової групи донорів 

(див. таблицю 8.5). Після проведеного лікування полікомпонентним 

препаратом на основі L – карнітину, γ–аміномасляної кислоти та лізину, 

коензимів вітамінів В12 та В6, статистично достовірної відмінності у групі в 

процесі лікування не спостерігалось.  

При аналізі показників на початку дослідження хворих ІІ групи 

також виявлено достовірні порушення у показниках деформаційної 

здатності та осмотичної стійкості еритроцитів крові. 

Таблиця 8.5 

Динаміка деформаційної здатності та осмотичної стійкості 

еритроцитів крові у хворих на бронхіальну астму І групи в процесі 

лікування (M  m) 

Показники 

Здорові 

донори 

до лікування після 

лікування 

(n=25) (n = 60) (n = 60) 

1 2 3 4 

ВГМПЕ (в. о.) 
0,013 ± 0,001 0,351±0,042● 0,325±0,019● 

ВЗМЕ (в. о.) 
0,31 ± 0,005 0,149±0,005● 0,145±0,004● 
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Продовження таблиці 8.5 

1 2 3 4 

Ступінь деформації мембран 

еритроцитів 
1,3 ± 0,1 2,5 ± 0,0● 2,5 ± 0,0● 

Ступінь гіпоксичної анізотропії 

(бали) 
0,1 ± 0,0 2,0 ± 0,0● 2,0 ± 0,0● 

Сорбційна ємність еритроцитів 

крові (%) 
31,0 ± 4,6 78,5 ± 11,1● 79,5 ± 11,8● 

Коефіцієнт розподілу 

метиленового синього між 

кліткою і середовищем (Q) (в. о.) 

0,73 ± 0,02 1,5 ± 0,09● 1,5 ± 0,05● 

 

Примітка. ● – статистично достовірна відмінність порівняно з 

групою здорових донорів (p < 0,05). 

 

При аналізів показників після отриманого лікування, хворих ІІ групи 

виявлено достовірну позитивну динаміку у показниках (див. таблицю 8.6). 

 

Таблиця 8.6 

Динаміка деформаційної здатності та осмотичної стійкості 

еритроцитів крові у хворих на бронхіальну астму ІІ групи в процесі 

лікування (M  m) 

Показники 

Здорові до 

лікування 

після 

лікування  

(n=25) (n = 60) (n = 60) 

1 2 3 4 

ВГМПЕ (в. о.) 0,013 ± 0,001 0,355±0,042● 0,202 ±0,022*● 

ВЗМЕ (в. о.) 0,31 ± 0,005 0,151±0,005● 0,245 ± 0,009*● 

Ступінь деформації мембран 

еритроцитів 1,3 ± 0,1 2,5 ± 0,0● 1,5 ± 0,0●* 
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Продовження таблиці 8.6 

1 2 3 4 

Ступінь гіпоксичної анізотропії 

(бали) 
0,1 ± 0,0 1,0 ± 0,0● 1,0 ± 0,0● 

Сорбційна ємність еритроцитів 

крові (%) 
31,0 ± 4,6 77,9 ± 12,5● 59,4 ± 9,8●* 

Коефіцієнт розподілу 

метиленового синього між 

кліткою і середовищем (Q) (в.о.) 
0,73 ± 0,02 1,2 ± 0,08● 0,9 ± 0,06●м 

 

Примітки: 

1. *– статистично достовірна відмінність у групі в процесі лікування  

(p < 0,05); 

2. ● – статистично достовірна відмінність порівняно з групою 

здорових донорів (p < 0,05). 

 

На початку дослідження хворих ІІІ групи також виявлено достовірні 

порушення у показниках деформаційної здатності та осмотичної стійкості 

еритроцитів крові. При аналізів показників після отриманого лікування, 

хворих ІІІ групи виявлено достовірну позитивну динаміку у показниках 

(див. таблицю 8.7). 

Таблиця 8.7 

Динаміка деформаційної здатності та осмотичної стійкості 

еритроцитів крові у хворих на бронхіальну астму ІІІ групи в процесі 

лікування (M  m) 

Показники 

Здорові до 

лікування 

після 

лікування  

(n=25) (n = 60) (n = 60) 

ВГМПЕ (в. о.) 0,013 ± 0,001 0,358±0,041● 0,212 ±0,023*● 

ВЗМЕ (в. о.) 0,31 ± 0,005 0,155±0,006● 0,238 ± 0,008*● 

 Ступінь деформації 

мембран еритроцитів 1,3 ± 0,1 2,5 ± 0,0● 2,0 ± 0,0●* 
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Продовження таблиці 8.7 

1 2 3 4 

Ступінь гіпоксичної 

анізотропії (бали) 
0,1 ± 0,0 1,0 ± 0,0● 0,5 ± 0,0●* 

Сорбційна ємність 

еритроцитів крові (%) 
31,0 ± 4,6 78,3 ± 10,3● 58,9 ± 8,2*● 

Коефіцієнт розподілу 

метиленового синього між 

кліт. і середовищем (Q) (в. 

о.) 

0,73 ± 0,02 1,3 ± 0,07● 1,2 ± 0,08● 

 

Примітки: 

1. *– статистично достовірна відмінність у групі в процесі лікування  

(p < 0,05); 

2. ● – статистично достовірна відмінність порівняно з групою 

здорових донорів (p < 0,05). 

 

На початку дослідження хворих ІV групи також виявлено достовірні 

порушення у показниках деформаційної здатності та осмотичної стійкості 

еритроцитів крові. При аналізів показників на третьому місяці 

спостереження, у хворих ІV групи достовірної динаміки не виявлено. 

 

Висновки. 

Установлена ефективність додаткового застосування 

антиоксидантних препаратів у комплексній терапії хворих на БА, що 

запобігають розвитку та прогресуванню патологічних змін, сприяють 

відновленню функціонального стану серцево–судинної та гемореологічної 

систем організму, попереджують зниження фізичної працездатності та 

сприяють відновленню фізичної активності даної категорії хворих. 

Результатом застосування препаратів на основі гінкголідів та білобалідів у 

комплексному лікуванні хворих є нормалізація систолічного 

(максимального та мінімального, середньодобового, денного та нічного) і 
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діастолічного (максимального та мінімального, середньодобового, денного 

та нічного) артеріального тиску, зниження відсотку його патологічних 

добових та нічних коливань, зменшення відсотку випадків серцевих 

ектопій, підвищення метаболічної вартості та рівня виконаної роботи на 

32,0 %, рівня максимально можливого навантаження на 37,0 %, кисневої 

вартості виконаної роботи на 27,0 %, споживання кисню V'O2 на 36,0 %, 

нормалізація біофізичних характеристик еритроцитів крові у 65,0 % 

хворих, підвищення максимального споживання кисню на піку 

навантаження на 16,0 %, кисневого пульсу (VO2/HR) на 24, 0 %. 

Результатом застосування етилметилгідроксиперидин сукцинату є 

достовірна нормалізація рівня як систолічного, так і діастолічного 

артеріального тиску, зниження середньодобової амплітуди його коливання 

вище норми, зменшення частоти випадків виникнення депресії інтервалу 

ST до 0,7 %, зниження відсотку випадків елевації сегмента ST (0,20 мВ) до 

3,0 %, відновлення біофізичних характеристик еритроцитів крові у 78,0 % 

хворих, нормалізація рідкокристалічної структури сиворотки крові у  

68,2 % хворих, підвищення метаболічної вартості виконаної роботи до 

7,8 ккал/кг, рівня виконаної роботи у 92,9 % хворих, покращення 

ефективності м’язової діяльності при виконанні максимального фізичного 

навантаження, рівня виконаного навантаження та фізичної активності 

хворого у 88,6 %, 74,8 % та 66,5 % хворих; збільшення кисневої вартості 

виконаної роботи у 92,3 % хворих, покращення показників ефективності 

споживання кисню у 98,3 %, хворих, максимального споживання кисню на 

піку навантаження у 90,5 %, покращення ефективності роботи 

серцево−судинної системи при виконанні фізичного навантаження за 

рахунок нормалізації максимальної частоти серцевих скорочень на висоті 

фізичної навантаження у 50,8 % хворих, підвищення кисневого пульсу у 

88,1 % пацієнтів, зменшення хронотропної реакції серця у 30,5 % 

обстежуваних. Застосування комплексного препарату до складу якого 
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входять L – карнітин, γ–аміномасляна кислота, лізин, коензими вітаміну 

В12 та В6  також дозволяє покращити .  
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АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Моніторинг та прогнозування контрольованості БА залишається 

однією з центральних проблем ведення пацієнтів. Для цього починають 

використовати дані клініко – функціональних тестів, визначається 

субпопуляційний склад лімфоцитів, про  та протизапальних цитокінів та 

інших маркерів запалення у крові, тощо. Кожен з цих методів має свої 

переваги та недоліки, але жоден з них не є універсальним, що обумовлено 

гетерогенністю патогенетичних механізмів при БА та різноманіттям її 

фено- та ендотипів. Це потребує розробку нових та удосконалення 

існуючих методів як діагностики, так і прогнозування неконтрольованого 

перебігу цієї хвороби. Подальше впровадження в практичну медицину 

нових методик сприятиме покращенню надання хворим на цю недугу 

медичної допомоги, зменшенню витрат на їхнє лікування, нормалізації 

соціальної активності та якості життя. 

На сьогодні беззаперечним є факт того, що основну роль в 

підтриманні гомеостазу у відповідь на стресові фактори навколишнього 

середовища відіграють адаптивні можливості одних із найбільших систем 

організму – респіраторної, серцево–судинної, гемореологічної та імунної. 

Адаптаційні та дезадаптаційні зміни функціонального стану дихальної та 

серцево–судинної систем при виконанні як максимального, так і 

щоденного фізичного навантаження, спроможності до граничних зусиль 

хворих на бронхіальну астму в залежності від ступеня тяжкості та 

контрольованості перебігу хвороби на сьогодні не визначені, а існуючі дані 

суперечливі. 

Дослідження адаптаційних та дезадаптаційних змін сироватки крові 

та еритроцитарної ланки крові, а також визначення їхньої ролі у 

контрольованості перебігу захворювання раніше не проводилися, хоча 

саме БА розглядається і як патологія мембранно-рецепторного комплексу.  

Інтенсивність і характер імунної відповіді при БА визначають 

предиктори її незадовільного контролю та дають об'єктивну оцінку 
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ефективності призначеної терапії для визначення подальшої тактики 

лікування. Нещодавно опубліковані результати наукових досліджень щодо 

ролі різних типів вроджених лімфоїдних клітин (ILC) у патогенезі 

запальних фенотипів БА та стратегії лікування, які орієнтовані на ILC, або 

на їх молекули при різних варіантах перебігу хвороби. У 62,0 % випадків 

при контрольованому перебігу астми виявляється Th2 тип запалення, в 20,0 

% – Th1/Th2 тип і Th1 тип в 18,0 %. При неконтрольованому перебігу БА 

встановлений Th2/Th17 тип запалення у 49,0 % випадків, Th1/Th17 у 13,0 % 

випадках і Th17 у 37,0 % випадках типів запалення дихальних шляхів.  

Втрата здатності Лф хворих на БА до апоптозу багатьма 

дослідниками вважається основним патогенетичним імунологічним 

механізмом дезадаптації, який сприяє концентрації мононуклеарних клітин 

в зоні алергічного запалення, у том числі лімфоцитів (Лф). Саме тому 

дослідженню особливостей апоптозу Лф та його механізмів у хворих із 

різними варіантами БА дотепер було присвячено чимало робіт, але їх 

результати дуже суперечливі. Дані про те, як саме зміни апоптозу Лф 

периферичної крові у хворих на БА пов’язані з контрольованістю хвороби 

відсутні. Встановлення інтенсивності та характеру запалення при БА 

дозволить виявити предиктори її незадовільного контролю, провести 

об'єктивну оцінку ефективності призначеної терапії з метою корекції 

лікування. Крім того, визначення основних факторів ризику розвитку 

неконтрольованого перебігу захворювання із урахуванням патологічних 

дезадаптаційних змін у вищевказаних системах раніше не проводилось. 

Алгоритму для комплексної оцінки стану хворого, які могли б 

застосовуватись у повсякденній практиці практикуючого лікаря не 

визначено. Тому дослідження адаптаційних та патологічних 

дезадаптаційних змін кардіореспіраторної, імунологічної, гемореологічної 

систем, визначення факторів ризику, прогнозування втрати контролю над 

захворюванням та удосконалення комплексного лікування із урахуванням 
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усього вищевказаного і обумовило актуальність вивчення цього питання, 

визначило мету, задачі та предмет дослідження.  

Мета дослідження: дослідити адаптаційні та дезадаптаційні зміни 

кардіореспіраторної, гемореологічної та імунної систем у хворих на 

бронхіальну астму, розробити алгоритм комплексної діагностики, 

визначити фактори ризику неконтрольованого перебігу захворювання, 

запропонувати методи попередження розвитку і прогресування 

патологічних змін у вищевказаних системах. 

Завдання дослідження: 

1. Дослідити адаптаційні та дезадаптаційні зміни функціонального 

стану кардіореспіраторної системи, їхню довготривалу динаміку у хворих 

на бронхіальну астму різного ступеня тяжкості та контрольованості 

перебігу захворювання. 

2. Розробити модель прогнозування фізичної активності у хворих на 

бронхіальну астму в залежності від ступеня тяжкості і контрольованості 

перебігу захворювання. 

4. Дослідити та оцінити адаптаційні та дезадаптаційні процеси 

біофізичних та морфофункціональних показників еритроцитів та 

сироватки крові у хворих на бронхіальну астму в залежності від ступеня 

тяжкості та контрольованості перебігу захворювання. 

5. Дослідити особливості змін клітинних факторів адаптивного 

імунітету у хворих на бронхіальну астму в залежності від 

контрольованості перебігу захворювання. 

6. Вивчити спонтанний та індукований глюкокортикоїдами апоптоз 

лімфоїдних клітин у хворих на тяжку бронхіальну астму в залежності від її 

контрольованості. 

7. Дослідити фактори ризику зі сторони функціонального стану 

кардіореспіраторної, гемореологічної і імунної систем та розробити 

критерії прогнозування неконтрольованого перебігу захворювання. 
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8. Дослідити основні фактори ризику неконтрольованого перебігу 

бронхіальної астми та розробити алгоритм їхньої діагностики у хворих на 

бронхіальну астму. 

9. Дослідити ефективність та удосконалити комплексну терапію 

хворих на бронхіальну астму із застосуванням препаратів, що 

попереджують розвиток патологічних змін та відновлюють 

функціональний стан кардіореспіраторної і гемореологічної систем. 

Зв’язок з науковими програмами, планами, темами. Дисертація є 

фрагментом науково-дослідних робіт Державної установи «Національний 

інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Національної 

академії медичних наук України»: «Установити роль колонізації 

дихальних шляхів хворих бактеріями та мікроміцетами у виникненні 

загострень бронхіальної астми та вдосконалити методи їх профілактики»  

(№ держреєстрації №0109U001194); «Вивчити механізми патологічних 

змін системи кровообігу та їх вплив на стан фізичної активності у хворих 

на бронхіальну астму» (№ держреєстрації 0111U010128); «Дослідити 

динаміку фізичної активності та якості життя  хворих на бронхіальну 

астму та розробити нову технологію її відновлювальної корекції» (№ 

держреєстрації 0115U000252); «Вивчити роль імунологічних механізмів 

дезадаптації у зниженні контролю бронхіальної астми» (№ держреєстрації 

№ 0118U003475). 

Для вирішення задач дослідження об’єктом вивчення були 480 

хворих на БА, із них 194 чоловіки та 286 жінок, із перебігом хвороби від 

легкого до тяжкого ступеня тяжкості та контрольованим, 

неконтрольованим та частково контрольованим перебігом захворювання, 

які протягом 2009-2019 рр. були обстежені та проліковані у відділенні 

пульмонології та у відділенні бронхообструктивних хвороб легень у 

хворих на туберкульоз ДУ «Національний інститут фтизіатрії і 

пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України» (табл. 1). Критеріями 

включення були: чоловіча чи жіноча стать, вік від 18 до 75 років, наявність 
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бронхіальної астми та отримуване лікування захворювання згідно 

критеріїв, визначених в наказі МОЗ України №868 від 08.10.2013 р. «Про 

затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі 

стандартизації медичної допомоги при бронхіальній астмі», відсутність 

прийому системних кортикостероїдних ліків мінімум протягом двох 

тижнів до включення у дослідження, діагноз «бронхіальна астма», 

встановлений не менше, ніж за 12 міс до включення, відсутність тяжкої 

клінічно значущої не контрольованої супутньої патології, можливість та 

бажання пацієнта брати участь у дослідженнях з наявністю письмової 

інформованої згоди на участь із підписом пацієнта після його 

ознайомлення з інформацією для учасника наукового клінічного 

дослідження у відповідності з Українським законодавством, з вимогами 

GCPIHC та Комісії з питань етики НІФП НАМНУ. Критерії виключення 

об’єктів вивчення з дослідів: наявність у хворого інших тяжких 

захворювань (туберкульозу, СНІДу, декомпенсованої печінкової, ниркової 

недостатності та ін.), які суттєво впливають на його стан, клінічні та 

імунологічні показники, лікування, вагітність; прохання пацієнта про його 

відсторонення від дослідження. При постановці діагнозу БА враховувався 

анамнез, клінічні симптоми, показники функції зовнішнього дихання, 

зворотність обструкції у пробі із бронхолітиками. Усі хворі увійшли у 

проспективне контрольоване рандомізоване дослідження. У якості 

контролю було обстежено 50 здорових добровольців, що не мали тяжкої 

клінічно значимої патології. В процесі виконання роботи за характером 

отриманого додаткового комплексного лікування були сформовані три 

підгрупи: 

30 хворих на контрольовану та 30 хворих на неконтрольовану БА 

середнього ступеня тяжкості, які в періоді ремісії БА протягом 90 днів 

щодня додатково приймали перорально препарат, до складу якого входять 

L – карнітин, γ–аміномасляна кислота, лізин, коензими вітаміну В12 та В6) 

по 1 капсулі 3 рази на добу після прийому їжі;  
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30 хворих на контрольовану та 30 хворих на неконтрольовану БА 

середнього ступеня тяжкості, які в періоді ремісії БА протягом 90 днів 

щодня додатково приймали перорально препарат, до складу якого входять 

гінкголіди та білобаліди, по 1 капсулі 2 рази на добу після прийому їжі;  

30 хворих на контрольовану та 30 хворих на неконтрольовану БА 

середнього ступеня тяжкості, які в періоді ремісії БА протягом 90 днів 

отримували щодня препарат, до складу якого входить 

етилметилгідроксипіридин сукцинат, по 1 таблетці під плівковою 

оболонкою (125 мг) 2 рази на добу після прийому їжі. 

Дизайн дисертаційного дослідження включав: 

1-й фрагмент – проспективне обсерваційне дослідження  

клініко-функціональних особливостей бронхіальної астми різного ступеня 

контрольованості захворювання, з комплексною оцінкою стану 

респіраторної та серцево-судинної систем (спірометрія, 

бодіплетизмографія, холтерівське моніторування, ЕКГ), визначенням 

фізичної активності (велоергоспірометрія), аналізом морфологічних та 

біофізичних характеристик еритроцитів і сиворотки крові (іонометрія, 

метод крайової дегідратації біологічних рідин). Контрольованість астми 

визначалась за допомогою опитувальників АСТ та ACQ. 

Проведено проспективне обсерваційне і ретроспективне когортне 

дослідження з вивчення показників адаптивного імунітету, особливостей 

спонтанного і індукованого глюкокортикоїдами апоптозу лімфоїдних 

клітин із визначенням основних та додаткових факторів ризику 

неконтрольованого перебігу астми (лабораторні та імунологічні 

дослідження проводились на базі клініко – біохімічної лабораторії та 

лабораторії клінічної імунології ДУ «Національний інститут фтизіатрії і 

пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Національної академії медичних наук 

України»). Визначалась загальна кількість лейкоцитів крові із підрахунком 

вмісту лімфоцитів (Лф), моноцитів (Мц) та гранулоцитів (Гр), у тому числі 

нейтрофілів та еозинофілів, оцінювався функціональний стан 
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фагоцитуючих клітин – Мц та Гр, Т- і В-систем імунітету, природних 

кілерів, розраховувався імунорегуляторний індекс (ІРІ). Проліферативна 

активність лімфоцитів та вплив на неї дексаметазону оцінювалась в 

культурах цільної крові шляхом визначення реакції бластної трансформації 

лімфоцитів (РБТЛ) з аналізом даних морфологічного дослідження. 

Розраховувався індекс пригнічення дексаметазоном проліферативної 

відповіді лімфоцитів на фітогемаглютинін ІДМ. Функціональну активність 

В-клітин оцінювали за рівнями Ig класів A, M, G, та Е у периферичній 

крові, що визначалось методом твердофазного імуноферментного аналізу. 

Рівні середньо-молекулярних циркулюючих імунних комплексів (ЦІК) 

оцінювались у тесті мікропреципітації в поліетиленгліколі із 

використанням комерційних тест-систем і обліком результатів на 

аналізаторі-спектрофотометрі. Функціонування фагоцитуючих клітин 

(моноцитів та гранулоцитів) оцінювали за їх здатністю до поглинання тест-

об’єктів, мічених флюорохромами та рівнями продукції активних форм 

кисню, що визначались методом проточної цитофлюориметрії. Всі 

дослідження проводились протягом десяти років із інтервалом 

порівняльного аналізу отриманих результатів кожні п’ять років. 

2-й фрагмент – проспективне дослідження адаптаційного потенціалу, 

кардіореспіраторного резерву, аеробної витривалості, індексу фізичного 

стану та здоров’я, експрес оцінка фізичної активності хворих. На основі 

отриманих результатів проводились розрахунки середньорічного зниження 

фізичної працездатності, максимально можливого фізичного 

навантаження, максимальної аеробної витривалості в залежності від 

контрольованості захворювання. Проспективне дослідження ефективності 

антиоксидантів, а саме: препарату, до складу яких входить L – карнітин, γ–

аміномасляна кислота, лізин, коензими вітаміну В12 та В6), препарату на 

основі гінкголідів та білобалідів, а також етилметилгідроксипіридин 

сукцинату. На основі отриманих даних було удосконалено комплексну 

терапію бронхіальної астми. 
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3-й фрагмент  ретроспективне когортне дослідження та аналіз 

адаптаційних та патологічних змін респіраторної, серцево-судинної, 

гемореологічної та імунної систем при бронхіальній астмі, оцінка 

довготривалої динаміки фізичної активності хворих на БА в залежності від 

контрольованості захворювання, прорахунок ризиків розвитку 

неконтрольованого перебігу хвороби, розробка алгоритму обстеження 

хворого для впровадження в повсякденну лікувальну практику. 

Статистична та математична обробка матеріалу проводилась із 

оцінкою достовірності відмінностей за параметричними та 

непараметричними методами статистики із застосуванням t-критерію 

Стьюдента- Фішера, U-критерію Уілкоксона–Mанна–Уїтні. Визначення 

чинників ризику виникнення неконтрольованого перебігу оцінювали за 

допомогою відношення шансів (ВШ) за чотирьохпольною таблицею, 

побудованою за принципом порівняння двох груп за наявністю та 

відсутністю ознаки, що вивчається. Для перевірки наявності зв’язку між 

змінними (прогностичними критеріями) та результатами підтвердженого 

неконтрольованого перебігу бронхіальної астми, застосовували аналіз 

таблиці виду 2хK. Результати досліджень оброблені з використанням 

ліцензійних програмних продуктів, що входять у пакет Microsoft Office 

Professional 2003, ліцензія Russian Academic OPEN No Level № 17016297).   

В результаті дисертаційної роботи визначено,що дезадаптаційними 

процесами кардіореспіраторної системи у хворих на БА є дисфункція як 

респіраторної системи при фізичному навантаженні (зростання хвилинного 

об’єму дихання за рахунок частоти дихання, збільшення продукції та 

зменшення виведення вуглекислого газу, зменшення об’єму, резерву 

вентиляції та засвоєння кисню легенями), так і функціональне виснаження  

серцево-судинної системи (низький резерв частоти серцевих скорочень на 

максимумі навантаження та процент кисню екстрагованого з одного 

ударного об’єму серця, високий рівень систолічного та діастолічного 

артеріального тиску, частоти серцевих скорочень в спокої), наслідком чого 
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є прогресуюче зниження фізичної активності. На вираженість прояву 

впливає ступінь тяжкості, а на прогресування – контрольованість 

захворювання.  

Установлено зниження РВР при контрольованому перебізі БА 

середньої тяжкості від 2,01 Вт до 3,45 Вт на рік, РФН на 25,3 % від 

вихідного рівня, АВ від 0,5 МЕТ на рік, при тяжкому частково 

контрольованому перебізі БА РВР погіршувалось від 2,7 Вт до 6,2 Вт на 

рік, РФН на 54,7 %, АВ від 3,5 МЕТ. При неконтрольованому перебізі БА 

середнього ступеня зниження РВР було від 4,5 Вт до 5,6 Вт на рік, РФН від 

2,4 % на рік, АВ від 1,5 МЕТ, в той же час при тяжкому 

неконтрольованому перебізі БА РВР знижувався від 4,2 Вт до 9,2 Вт на рік, 

РФН на 74,6 %, АВ від 8,5 МЕТ. 

На основі отриманих даних розроблено алгоритм комплексного 

оцінювання фізичної активності хворих різного ступеня тяжкості та 

контрольованості перебігу БА, що полягає у визначенні 

кардіореспіраторного резерву, аеробної витривалості, максимального 

споживання кисню, фізичної працездатності, індексу фізичного стану та 

адаптаційного потенціалу та дозволяє провести ранню діагностику 

патологічних дезадаптаційних змін функціонального стану дихальної та 

серцево-судинної систем, оцінити контрольованість перебігу 

захворювання та своєчасно відкоригувати лікування у даної категорії 

хворих.  

Визначено, що дезадаптаційними змінами морфологічних та 

біофізичних характеристик еритроцитів і сиворотки крові у хворих на БА є 

низька відносно фізіологічної норми сорбційна ємність та осмотична 

стійкість клітин, високий градієнтний мембранний потенціал та коефіцієнт 

розподілу метиленового синього між еритроцитом та зовнішнім 

середовищем, низький Z-потенціал еритроцитарної мембрани, більше 50,0 

% дегенеративних морфоформ в периферичній крові, гіпоксична 

анізотропія сиворотки крові. При контрольованому або частково 
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контрольованому перебізі БА вищевказані характеристики стабільні у часі, 

при неконтрольованому – відбувається зниження деформаційної здатності 

еритроциту на 30,5 %, його осмотичної стійкості на 41,2 %, Z -потенціалу 

мембрани на 24,8 %, середнього діаметру клітини на 40,0 %, незворотня 

сферуляція у 60,5 % хворих.  

Установлено, що при контрольованому перебізі БА зміни з боку 

лейкограми мінімальні і характеризуються зменшенням у 33,3 % випадках 

абсолютного вмісту моноцитів і гранулоцитів, еозинофілією у 44,4 %, 

адаптаційним зменшенням відносного вмісту пан-Т-клітин переважно за 

рахунок Т-хелперної субпопуляції та збільшенням відносної кількості 

цитотоксичних Т-лімфоцитів, у 44,8 % випадків без збільшення їх 

абсолютного вмісту. У 88,9 % випадків спостерігається зростання 

абсолютної кількості В-клітин, у кожного третього хворого – рівня Ig Е, у 

кожного п’ятого – рівня середньо-молекулярних циркулюючих імунних 

комплексів.  

За результатами досліджень проведене диференціювання 

адаптаційних та патологічних імунологічних механізмів при БА. До 

адаптаційних змін відноситься  зниження вмісту пан-Т-клітин, Т-хелперів, 

імунорегуляторного індексу, проліферативної відповіді Т-лімфоцитів на 

мітоген, підвищення вмісту цитотоксичних Т-клітин, зменшення вмісту В-

клітин, зростання рівнів Іg A і Іg G4, вмісту НК-клітин, поглинальної 

здатності гранулоцитів і моноцитів, зниження продукції ними активних 

форм кисню, посилення спонтанного та активаційного апоптозу 

лімфоцитів, виразна інгібіція дексаметазоном проліферативної відповіді  

Т-клітин на ФГА (75,0 % та вище), індукція дексаметазоном активаційного 

апоптозу Лф. 

Проявами  імунологічної дезадаптації у хворих на БА є лейкоцитоз, 

лімфоцитоз, еозинофілія, гранулоцитоз, нейтрофільоз та моноцитоз, високі 

рівні Іg Е і циркулюючих імунних комплексів, відсутність чи пригнічення 

спонтанного та активаційного апоптозу лімфоцитів, відсутність інгібіції 
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дексаметазоном проліферативної відповіді Т-клітин на ФГА, відсутність 

індукції дексаметазоном активаційного апоптозу Лф, що притаманні 

стероїдорезистентним хворим на БА  

Установлено: при контрольованому перебізі БА відбувається 

посилення спонтанного апоптозу на 317,3 % у 72,7 % пацієнтів, при 

неконтрольованому – на 117,5 % у 18,8 % хворих, посилення апоптозу Лф, 

індукованого дексаметазоном відбувається на 151,9 % у 54,5 % хворих на 

контрольовану БА, при неконтрольованому перебігу хвороби на 58,8 % у  

31,3 % випадків. Ознаки резистентності лімфоцитів до 

глюкокортикотероїдів мали місце у 25,0 % хворих на бронхіальну астму, у 

5,8 % випадків резистентність була абсолютною, відносною – у 19,2 %. 

Встановлено, що при відсотку дезадаптаційних показників 

імунограми менше ніж 20,0 % від загальної суми отриманих результатів 

імунологічного дослідження  ризик розвитку неконтрольованого перебігу 

БА низький, від 20,0 % до 35,0 %  помірний, від 35,0 % – високий.  

Визначено основні та додаткові фактори ризику неконтрольованого 

перебігу бронхіальної астми. До основних факторів, що достовірно 

збільшують вірогідність неконтрольованості хвороби належать: тривалість 

БА більше 10 років, тривала персистенція умовно патогенної мікрофлори у 

верхніх дихальних шляхах, наявність позитивного алергологічного 

анамнезу у хворого, низька прихильність до прийому базисної терапії, 

хронічний бронхоспазм зі зниженням газообмінної функції у 

кардіореспіраторній системі при виконанні навантаження, середньорічне  

зниження толерантності до фізичного навантаження більше ніж 2 Вт на 

рік, фізичної активності більше 0,5 % рік, енергодіяльності 1 мл/рік, 

рівень максимально можливого фізичного навантаження <70,0 % від 

належного віку і статі, адаптаційний потенціал <4 балів, 

кардіореспіраторний  резерв 2 балів, індекс фізичного здоров’я <4 балів, 

50 % патологічних морфоформ еритроцитів в циркулюючій крові, 
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підвищення сорбційної ємності еритроцитів крові та зниження їхньої 

осмотичної стійкості вдвічі, комбінація патологічних дезадаптаційних 

показників 35,0 %. 

До додаткових критеріїв відносяться: належність до жіночої статі, 

профшкідливість в анамнезі, тяжкі загострення, позитивні алергопроби, 

коморбідна патологія серцево-судинної системи, ендокринної системи, 

метаболічний синдром, а також гіперінфляція дихальної системи, 

зменшення дифузійної здатності та альвеолярної вентиляції легень, 

максимального споживання кисню на висоті навантаження та виведення 

вуглекислого газу, також наростання анаеробної фракції роботи, зниження 

максимального споживання кисню при виконанні фізичного навантаження, 

показника реакції серцево-судинної системи на затримку дихання, 

порушення функціонального стану серцево-судинної системи, порушення 

біофізичних показників еритроцитарної мембрани та кристалооптичних 

характеристик крові, а також наявність комбінування імунологічних 

параметрів, що підвищують ризик не контрольованого перебігу БА від  

21,0 %  

В результаті проведення оцінки отриманих результатів 

імунологічного дослідження розроблено імунологічну бальну шкалу 

оцінки ризику розвитку неконтрольованого перебігу БА, що полягає у 

тому, що якщо при сума патологічних дезадаптаційних показників 

імунограми більша ніж 20 балів – то ризик неконтрольованого перебігу 

астми надзвичайно високий, незалежно від ступеня тяжкості перебігу 

захворювання, від 17 до 9 балів  високий, від 8 до 12 балів  помірний, а 7 

балів і нижче  астма контрольована. Було окреслено ступені ризику 

переходу БА в неконтрольований стан. А саме: якщо сума дезадаптаційних 

показників імунограми < 20,0 %  ризик низький, від 20,0 % до 35,0 %  

помірний, а  35,0 % – високий. Розроблено діагностичний алгоритм 

прогнозування неконтрольованого перебігу БА для практикуючого лікаря з 
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метою скринінгового застосування в рутинній практиці, що проводиться у 

декілька етапів. 

 На першому етапі оцінюється контроль БА із застосуванням двох 

тестових опитувальників: АСТ та ACQ тест. На другому етапі проводиться 

додаткове комплексне клініко-функціональне та лабораторне обстеження 

хворого (функціональне тестування із визначенням адаптаційного 

потенціалу, кардіореспіраторного резерву та індексу фізичного здоров'я, 

проведення мікробіологічного дослідження змивів із носа, горла та посів 

харкотиння, спірометрія, бодіплетизмографія, кардіореспіраторне 

функціональне тестування, холтерівське моніторування ЕКГ, мазок крові із 

дослідженням біофізичних характеристик еритроцитів та сироватки крові, 

загальне імунологічне дослідження із визначенням основних та додаткових 

факторів ризику неконтрольованого перебігу астми. Ризик 

неконтрольованого перебігу БА, якщо є 4 основних та 5 додаткових 

факторів.  

Установлена ефективність антиоксидантних препаратів у 

комплексній терапії хворих на БА, що сприяють відновленню 

функціонального стану та попереджують розвиток та прогресування 

патологічних змін кардіореспіраторної та гемореологічної систем. 

Застосування препаратів на основі гінкголідів та білобалідів 3-х місячним 

курсом дозволяє підвищити метаболічну вартість виконаної роботи на  

32,0 %, рівня максимально можливого виконаного навантаження на 37,0 %, 

кисневої вартості роботи на 27,0 %, ефективності споживання кисню при 

виконанні максимального навантаження на 36,0 %, кисневого пульсу на 

24,0 %. Додаткове призначення етилметилгідроксиперидин сукцинату 3-х 

місячним курсом нормалізує рівень як систолічного, так і діастолічного 

артеріального тиску знижуючи середньодобову амплітуду його коливання 

вище фізіологічної норми при повсякденній фізичній активності у 75,5 % 

хворих на БА, підвищує рівень виконаної роботи у 92,9 % пацієнтів, 

збільшує кисневу вартість виконаної роботи у 92,3 % обстежуваних та 
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покращує показник максимального споживання кисню на піку 

навантаження у 90,5 % хворих, нормалізує максимальну частоту серцевих 

скорочень на висоті фізичного навантаження у 88,1 % пацієнтів, зменшує 

частоту випадків виникнення депресії інтервалу ST з 3,0 % до 0,7 %, 

знижує відсоток випадків елевації сегмента ST (0,20 мВ) з 3,6 % до 0,8 %,  

відновлює Z–потенціал еритроцитів у 78,0 % хворих, знижує гіпоксичну 

анізотропію сиворотки крові у 68,2 % обстежуваних. Комплексний 

препарат, до складу якого входять L – карнітин, γ–аміномасляна кислота, 

лізин, коензими вітаміну В12 та В6 після застосування протягом 3-х місяців 

у комплексному лікуванні хворих на БА дозволяє знизити у 24,5 % хворих 

випадки виникнення шлуночкових ектопій, у 10,8 % – передсердних 

ектопій, знизити хронотропну реакцію серця на фізичне навантаження у 

15,5 % хворих, попередити втрату Z–потенціалу еритроцитів у відповідь на 

фізичне навантаження у 14,5 % досліджуваних. 

За результатами дисертаційної роботи отримано п’ять патентів 

України на корисну модель: «Спосіб профілактики загострень 

бронхіальної астми» (пат. 56728 Україна № u 2010 08298); «Спосіб 

профілактики прогресування патологічних змін системи кровообігу у 

хворих на бронхіальну астму» (пат. 86411, Україна  

№ u 201309018); «Спосіб попередження зниження фізичної працездатності 

у хворих на бронхіальну астму» (пат. 101920 Україна. № u 2015 02794); 

«Спосіб відновлення фізичної активності у хворих на бронхіальну астму 

середнього ступеня тяжкості» (пат. 114891 Україна. № u 2016 09935); 

«Спосіб прогнозування неконтрольованого перебігу бронхіальної астми» 

(пат. 142988 Україна. № u 2019 11776). 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі вирішена важлива проблема сучасної 

пульмонології – розроблено та досліджено алгоритм комплексної 

діагностики адаптаційних та дезаптаційних функціональних змін 

дихальної, серцево-судинної, гемореологічної та імунної систем у хворих 

на бронхіальну астму із різною контрольованістю захворювання, 

окреслено фактори ризику та розроблена схема прогнозування і 

попередження неконтрольованого перебігу хвороби, удосконалено 

комплексне лікування із застосуванням препаратів, що запобігають 

розвитку та прогресуванню патологічних змін, сприяють відновленню 

функціонального стану серцево-судинної та гемореологічної систем 

організму, попереджують зниження фізичної працездатності та сприяють 

відновленню фізичної активності.  

1. Установлено, що до дезадаптаційних процесів кардіореспіраторної 

системи відносяться: дисфункція респіраторної системи при фізичному 

навантаженні (зростання хвилинного об’єму дихання за рахунок частоти 

дихання, збільшення продукції та зменшення виведення вуглекислого газу, 

зменшення об’єму, резерву вентиляції та засвоєння кисню легенями), 

функціональне виснаження серцево-судинної системи (низький резерв 

частоти серцевих скорочень на максимумі навантаження та процент кисню 

екстрагованого з одного ударного об’єму серця, високий рівень 

систолічного та діастолічного артеріального тиску, частоти серцевих 

скорочень в спокої), наслідком чого є прогресуюче зниження фізичної 

активності. На вираженість прояву впливає ступінь тяжкості, а на 

прогресування – контрольованість захворювання.  

2. Розроблено алгоритм комплексного оцінювання фізичної 

активності хворих різного ступеня тяжкості та контрольованості перебігу 

БА, що полягає у визначенні кардіореспіраторного резерву, аеробної 

витривалості, максимального споживання кисню, фізичної працездатності, 
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індексу фізичного стану та адаптаційного потенціалу та дозволяє провести 

ранню діагностику патологічних дезадаптаційних змін функціонального 

стану дихальної та серцево-судинної систем, оцінити контрольованість 

перебігу захворювання та своєчасно відкоригувати лікування у даної 

категорії хворих.  

3. Установлено, що фізична активність хворих на БА, яка 

визначається шляхом прогностичного математичного моделювання із 

урахуванням середньорічної зміни рівня виконуваної роботи, рівня 

фізичного навантаження та максимальної аеробної витривалості 

достовірно знижується лише при неконтрольованому перебізі 

захворювання. А саме: при неконтрольованому перебізі БА середнього 

ступеня РВР знижувався від 4,5 Вт до 5,6 Вт на рік, РФН від 2,4 % на рік, 

АВ від 1,5 МЕТ, при тяжкому перебізі БА РВР знижувався від 4,2 Вт до 9,2 

Вт на рік, РФН на 74,6 %, АВ від 8,5 МЕТ. 

4. Доведено, що патологічні дезадаптаційні зміни у біофізичних 

показниках еритроцитів та сиворотки крові визначаються лише при 

перебізі БА середнього та тяжкого ступеня із достовірним погіршенням 

при неконтрольованому перебізі захворювання та характеризуються 

низькою сорбційною ємністю, осмотичною стійкістю та Z–потенціалом 

еритроцитів, високим градієнтним мембранним потенціалом та 

коефіцієнтом розподілу метиленового синього між еритроцитом та 

зовнішнім середовищем, наявністю більше 50,0 % дегенеративних 

морфоформ еритроцитів в циркулюючій крові, гіпоксичною анізотропією 

сиворотки крові.  

5. Встановлено, що до дезадаптаційних змін показників імунітету у 

хворих на БА відносяться лейкоцитоз, лімфоцитоз, гранулоцитоз, 

еозинофілія, нейтрофільоз, моноцитоз, збільшення абсолютної кількості  

пан-Т-клітин, Т-хелперів, зменшення вмісту цитотоксичних Т-Лф або їхніх 

референтних рівнів, зростання імунорегуляторного індексу, РБТЛ з ФГА, 

вмісту В-клітин, рівнів Іg Е, Іg М, Іg G, середьомолекулярних та 
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низькомолекулярних циркулюючих імунних комплексів, зниження рівнів 

Іg А, Іg G4, вмісту НК-клітин, падіння абсолютної кількості фагоцитуючих 

гранулоцитів і моноцитів, їх фагоцитарного числа, посилення продукції 

активних форм кисню гранулоцитами та моноцитами.  

6. Доведено надзвичайно високий ризик розвитку неконтрольованого 

перебігу БА при сумі патологічних показників імунограми більше ніж 20 

балів, незалежно від ступеня тяжкості перебігу захворювання, при сумі 

балів від 17 до 9 балів ризик залишається високим, від 8 до 12 балів 

зберігається помірний ризик, а при сумі балів, що не перевищує 7 балів  

астма контрольована.  

7. Визначено ступені ризику переходу БА в неконтрольований стан: 

якщо відсоток дезадаптаційних показників імунограми не перевищує 20,0 

% то ризик переходу низький, якщо складає 35,0 %  помірний, а якщо 

перевищує 35,0 % – високий.  

8. Установлено, що при контрольованому перебізі БА середньої 

тяжкості відбувається посилення спонтанного апоптозу на 317,3 % у 72,7 

% пацієнтів, при неконтрольованому – у 18,8 % хворих із виразністю 117,5 

%. Посилення апоптозу Лф, індукованого дексаметазоном мало місце у 

54,5 % хворих на контрольовану БА в середньому на 151,9 %, переважно за 

рахунок підвищення раннього апотозу (у 63,6 % пацієнтів в середньому на 

213,9 %). При неконтрольованій БА адаптаційне посилення апоптозу Лф, 

індукованого дексаметазоном мало місце тільки у 31,3 % випадків, і його 

виразність була у 2,7 разів меншою – 58,8 %.  

9. Доведено, що фактори ризику, що достовірно збільшують 

вірогідність неконтрольованого БА є: тривалість астми більше 10 років, 

персистенція умовнопатогенної мікрофлори у верхніх дихальних шляхах, 

наявність позитивного алергологічного анамнезу у хворого, низька 

прихильність до прийому базисної терапії, хронічний бронхоспазм зі 

зниженням газообмінної функції у кардіореспіраторній системі при 

виконанні навантаження, середньорічне зниження толерантності до 
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фізичного навантаження більше ніж 2 Вт на рік, фізичної працездатності 

більше 0,5 % рік, енергодіяльності 1 мл/рік, рівень максимально 

можливого фізичного навантаження < 70,0 % від належного віку і статі, 

адаптаційний потенціал <4 балів, кардіореспіраторний  резерв 2 балів, 

індекс фізичного здоров’я <4 балів,  50 % патологічних морфоформ 

еритроцитів в циркулюючій крові, вдвічі підвищення сорбційної ємності 

еритроцитів крові та вдвічі зниження їхньої осмотичної стійкості, 

комбінація патологічних дезаптаційних показників  35,0 %.  

10. Доведена ефективність розробленого за результатами 

проведеного дослідження алгоритму діагностики та прогнозування 

неконтрольованого перебігу БА із урахуванням об’єктивних та 

суб’єктивних симптомів, аналізом інструментальних методів дослідження, 

встановленням фенотипу та ендотипу захворювання, виявленням 

формуючих складових неконтрольованості, бальною оцінкою 

патологічних показників імунограми. 

11. Установлена ефективність застосування у комплексній терапії 

хворих на БА антиоксидантних препаратів, що сприяють відновленню 

функціонального стану та попереджують розвиток та прогресування 

патологічних змін кардіореспіраторної та гемореологічної систем. 

Застосування курсу препаратами на основі гінкголідів та білобалідів 

підвищує у хворих метаболічну вартість виконаної роботи на 32,0 %, 

рівень максимально можливого виконаного навантаження на  

37,0 %, киснева вартість роботи на 27,0 %, ефективність споживання 

кисню при виконанні максимального навантаження на 36,0 %, кисневий 

пульс на 24,0 %.  

Застосування етилметилгідроксиперидин сукцинату у комплексному 

лікуванні хворих на БА знижує середньодобову амплітуду коливання АТ 

вище фізіологічної норми при повсякденній фізичній активності у 75,5 % 

хворих, підвищує рівень виконаної роботи у 92,9 % пацієнтів, збільшує 
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кисневу вартість виконаної роботи у 92,3 % обстежуваних, покращує 

показник максимального споживання кисню на піку навантаження у 90,5 % 

хворих, нормалізує максимальну частоту серцевих скорочень на висоті 

фізичного навантаження у 88,1 % пацієнтів, відновлює Z–потенціал 

еритроцитів у 78,0 % хворих, знижує гіпоксичну анізотропію сиворотки 

крові у 68,2 % обстежуваних.  

 Застосування комплексного препарату, до складу якого входять  

L – карнітин, γ–аміномасляна кислота, лізин, коензими вітаміну В12 та В6 у 

комплексній терапії хворих на БА дозволяє знизити у 24,5 % хворих 

випадки виникнення шлуночкових ектопій, у 10,8 % – передсердних 

ектопій, знизити хронотропну реакцію серця на фізичне навантаження у 

15,5 % хворих, попередити втрату Z–потенціалу еритроцитів у відповідь на 

фізичне навантаження у 14,5 % досліджуваних. 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. Обов’язковим є дослідження функціонального стану 

респіраторної та серцево-судинної систем у хворих на БА, оскільки саме 

від того, адаптаційні чи дезадаптаційні процеси превалюють в ній при 

фізичному навантаженні (як повсякденному так і при максимальному) 

залежить не лише ступінь тяжкості, а й контрольованість захворювання і 

вітальний прогноз пацієнта.  

2. Моніторинг фізичної активності хворих на БА із застосуванням 

методики визначення адаптаційного потенціалу, кардіореспіраторного 

резерву, аеробної витривалості, індексу фізичного стану та здоров’я  

дозволяє оцінити ризики неконтрольованого перебігу хвороби і може 

застосовуватись у повсякденній рутинній практиці лікаря (як сімейного, 

так і пульмонолога).  

3. У хворих на БА, особливо із тяжким та неконтрольованим 

перебігом захворювання, обов’язковим є визначення деформаційної 

здатності та осмотичної стійкості еритроцитів крові, адже при наявності у 

периферичній крові мікроцитів більше 50,0 % шанси неконтрольованого 

перебігу астми зростають в 6 разів, а при зростанні сорбційної ємкості 

еритроцитів крові більше 50,0 % – шанси збільшуються майже в тричі, 

зниження осмотичної стійкості еритроцитів в 5 разів. 

4. Доцільно хворим на БА проводити планове імунологічне 

обстеження із визначенням ступеня ризику неконтрольованого перебігу 

хвороби. Якщо отриманий показник не перевищує 20,0 % – ризик 

вважається низьким, 21,0 % – 35,0 %  помірний, високим  якщо він 

перевищує 35,0 %. Хворим із неконтрольованим перебігом БА доцільно 

проводити додаткове тестування на визначення стероїдорезистентності 

лімфоцитів, що дозволяє заздалегідь спрогнозувати недостатню 

ефективність застосування кортикостероїдів, уникнути необґрунтованого 
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їх призначення, своєчасно провести корекцію терапії та попередити втрату 

контролю над захворюванням. 

5. Доцільним є застосування у хворих на БА (особливо при 

перебігу середнього та тяжкого ступеня) розробленого алгоритму прогнозу 

перебігу захворювання із урахуванням об’єктивних та суб’єктивних 

симптомів, даних інструментальних методів дослідження, фенотипу та 

ендотипу астми, факторів ризику для оцінки та попередження 

неконтрольованого перебігу  хвороби. 

6. Запропоновано курсове 3-х місячне застосування у 

комплексній терапії хворих на БА (особливо при обтяжливому перебізі 

захворювання) препаратів на основі гінкголідів та білобалідів, 

етилметилгідроксиперидин сукцинату та комплексного препарату, до 

складу якого входять L – карнітин, γ–аміномасляна кислота, лізин, 

коензими вітаміну В12 та В6, що дозволяють відновити функціональний 

стан кардіореспіраторної системи, запобігти розвитку у ній патологічних 

змін, попередити зниження фізичної працездатності та відновити фізичну 

активність. 
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здійснено огляд літератури, відбір та обстеження хворих, статистична 

обробка матеріалу і написання статті. Журнал зареєстровано у 

міжнародній наукометричній системі Index Copernicus, Google Scholar та 

WorldCat. 

23. Особливості змін показників В-системи імунітету у хворих з 

різною контрольованістю бронхіальної астми та їх прогностичне значення 

/ Ю. І. Фещенко, І. Ф. Іллінська, Л. М. Курик, Ю. О. Матвієнко, Л. В. 

Арефьєва // East European Scientific Journal (Warsaw, Poland). 2020. № 8(60). 

С. 12–18. Дисертантом здійснено огляд літератури, відбір та 

обстеження хворих, статистична обробка матеріалу і написання 

статті. Журнал зареєстровано у міжнародній наукометричній системі 

Index Copernicus, Google Scholar,WorldCat, CrossRef. 

http://journals.indexcopernicus.com/
https://scholar.google.com.ua/citations?user=n_Y_EG4AAAAJ&hl=uk
https://www.worldcat.org/
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Продовження додатку А 

 

Апробація результатів дисертації  

 

Основні положення роботи викладено та обговорено на  

науково–практичних конференціях різного рівня: 

1. Міжнародній науково-практичної конференції «Ключові 

питання у сфері медицини у ХХІ ст.» (м. Одеса, 2014), форма участі – тези 

у сбірнику конференції. 

2. Міжнародній науково-практичної конференції «Вітчизняна та 

світова медицина в умовах сучасності» (м. Дніпропетровськ, 2014), форма 

участі – тези у сбірнику конференції. 

3. Міжнародній науково-практичної конференції «Медична наука 

та практика» (м. Київ, 2014), форма участі – тези у сбірнику конференції. 

4. Міжнародній науково-практичної конференції «Забезпечення 

здоров’я нації та здоров’я особистості як пріоритетна функція держави»  

ы(м. Одеса, 2014), форма участі – тези у сбірнику конференції. 

5. Міжнародній науково-практичної конференції «Перспективні 

напрямки розвитку сучасних медичних та фармацевтичних наук»  

(м. Дніпропетровськ, 2014), форма участі – тези у сбірнику конференції. 

6. Міжнародній науково-практичної конференції на тему 

«Сучасний вимір медичної науки та практики» (м. Дніпропетровськ, 2014), 

форма участі – тези у сбірнику конференції. 

7. Міжнародній науково-практичної конференції «Особливості 

модернізації предмету досліджень представників медичних наук» (м. Київ, 

2014), форма участі – тези у сбірнику конференції. 

8. Всеукраїнській науково-практичної конференції «Перспективні 

напрями розвитку сучасних медичних та фармацевтичних наук»  

(м. Дніпропетровськ, 2015), форма участі – тези у сбірнику конференції.  



398 
 

  

9. Міжнародній науково-практичної конференції «Медична наука 

та практика ХХІ століття.» (м. Київ, 2015), форма участі – тези у сбірнику 

конференції. 

10. Міжнародній науково-практичної конференції «Світова 

медицина: сучасні тенденції та фактори розвитку» (м. Львів, 2015), форма 

участі – тези у сбірнику конференції.  

11. Міжнародній науково-практичної конференції «Актуальні 

питання розвитку медичних наук у ХХІ ст.». (м. Львів, 2015), форма участі 

– тези у сбірнику конференції.   

12. Міжнародній науково-практичної конференції «Охорона та 

захист здоров'я людини в умовах сьогодення» (м. Київ, 2015), форма участі 

– тези у сбірнику конференції. 

13. Міжнародній науково-практичної конференції «Сучасна 

медицина: актуальні питання». (м. Одеса, 2015), форма участі – тези у 

сбірнику конференції.  

14. Міжнародній IV науково-практичної конференції «Вітчизняна 

та світова медицина: вимоги сьогодення» (м. Дніпропетровськ, 2016), 

форма участі – тези у сбірнику конференції. 

15. Всеукраїнській науково-практичної конференції «Актуальні 

питання медицини, ветеринарії та фармакології» (м. Київ, 2016). 

16. Всеукраїнській науково-практичної конференції «Сучасні 

наукові дослідження представників медичної науки - прогрес медицини 

майбутнього» (м. Київ, 2017), форма участі – тези у сбірнику конференції. 

17. Всеукраїнській науково-практичної конференції 

«Фармацевтичні та медичні науки: актуальні питання» (м. Дніпро, 2017), 

форма участі – тези у сбірнику конференції. 

18. Всеукраїнській науково-практичної конференції «Медицина 

ХХІ століття: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень» 

(м. Дніпро, 2017), форма участі – тези у сбірнику конференції. 
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19. Всеукраїнській науково-практичної конференції «Вплив 

науково-технічного прогресу на розвиток медичної науки та практики: 

реалії сьогодення» (м. Київ, 2017), форма участі – тези у сбірнику 

конференції. 

20. Всеукраїнській науково-практичної конференції «Медична 

наука та практика: Актуальні питання взаємодії» (м. Київ, 2017), форма 

участі – тези у сбірнику конференції. 

21. Всеукраїнській науково-практичної конференції «Актуальні 

досягнення медичних наукових досліджень в Україні та країнах близького 

зарубіжжя» (м. Київ, 2017), форма участі – тези у сбірнику конференції.  

22. Всеукраїнській науково-практичної конференції на тему 

«Медична наука та практика:актуальні питання взаємодії» (м. Київ, 2017), 

форма участі – тези у сбірнику конференції. 

23. Міжнародній науково-практичної конференції «Теоретические 

и практические аспекты развития современной медицины». м. Львів. 2019), 

форма участі – тези у сбірнику конференції. 

24. Міжнародній науково-практичної конференції «Вітчизняна та 

світова медицина: вимоги сьогодення». (м. Дніпро. 2019), форма участі – 

тези у сбірнику конференції. 

25. Efficacy and Safety of Masitinib in Asthma: Eosinophilic Subgroup 

Analysis / L. Davidescu at all. // ERS International Congress EAACI (London,  

7 – 9 september. 2020). https://www.ab-science.com/wp-

content/uploads/2020/11/Abstr-AB07015-Results-EAACI2020-Final.pdf. 

26. Severe Asthma: Eosinophilic Subgroup Analysis/ / L. Davidescu at 

all. // ATS international conference (Barcelona, 10 june 2020). 

http://scientific.eaaci.org/site/programme/?a=eaaci2020dc#! 

https://www.ab-science.com/wp-content/uploads/2020/11/Abstr-AB07015-Results-EAACI2020-Final.pdf
https://www.ab-science.com/wp-content/uploads/2020/11/Abstr-AB07015-Results-EAACI2020-Final.pdf


400 
 

  

 



401 
 

  



402 
 

  



403 
 

  

 



404 
 

  



405 
 

  



406 
 

  



407 
 

  



408 
 

  



409 
 

  



410 
 

  

 


