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АНОТАЦІЯ

Чередніченко Н. А. Особливості ведення та прогнозування ефективності ліку-

вання хворих на бронхіальну астму з урахуванням поліморфізму гена лейкотрієн 

С4-синтетази. – Кваліфікаційна наукова робота на правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук зі 

спеціальності 14.01.27 – «Пульмонологія» – Сумський державний університет.

Захист відбудеться у спеціалізованій вченій раді Державної установи «Націо-

нальний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Національної 

академії медичних наук України», Київ, 2021.

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та наведено нові шляхи ро-

зв’язання актуальної проблеми сучасної пульмонології – розроблення способів 

підвищення ефективності лікування хворих на бронхіальну астму (БА) серед-

нього ступеня тяжкості, які не досягають повного контролю симптомів при те-

рапії фіксованою комбінацією низької дози інгаляційного кортикостероїду (ІКС) 

з β2-агоністами тривалої дії (БАТД), на підставі вивчення поширеності різних 

генотипів за -444С поліморфізмом гена лейкотрієн С4-синтетази (LTC4S) та їх 

асоціацій із розвитком захворювання, формуванням його фенотипів та ефектив-

ністю лікування.

Для виконання завдань дисертаційної роботи здійснено обстеження 181 па-

цієнта із середньотяжким перебігом БА та 81 здорової особи групи контролю 

жіночої та чоловічої статі віком старше за 18 років.

Хворим усіх досліджених груп проводили комплексне клінічне обстеження: 

загальноклінічне, електрокардіографію у 12 стандартних відведеннях, рентгено-

графію органів грудної клітки, визначення функції зовнішнього дихання, клініч-

ні та біохімічні дослідження крові, визначення алельного -444C поліморфізму 

гена LTC4 за допомогою полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) із подальшим 

аналізом рестрикційних фрагментів, використовували опитувальник Asthma 

Control Questionnaire-5 (ACQ-5) для визначення контролю симптомів.

Згідно з дизайном дослідження усім хворим основної групи (181 хворий) у 
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період обстеження була запропонована стандартна схема базисної терапії – ін-

галяції низької дози ІКС (будесонід у дозі 160 мкг) у фіксованій комбінації з 

БАТД (формотерол 4,5 мкг) 2 рази на добу. Як швидко помічний препарат для 

зняття симптомів призначали БАКД (сальбутамол 100 мкг) за потребою.

На першому етапі дослідження здійснено модифікацію базисного лікування 

– усім хворим, що не досягли контролю симптомів БА (176 хворих), призначали 

низьку добову дозу ІКС (будесоніду 200 мкг двічі на день) та антилейкотрієнову 

терапію (АЛТР) (монтелукаст 10 мг) один раз на день. Через 3 місяці проаналі-

зовано ефективність лікування на першому етапі дослідження з визначенням 

рівня контролю симптомів БА за допомогою показника об’єму форсованого ви-

диху за першу секунду (ОФВ1) та бала за опитувальником ACQ-5. Хворі, які 

на цьому етапі досягли контролю симптомів БА, залишилися на дібраній схемі 

базисного лікування (низька добова доза ІКС та АЛТР), а ті, що не досягли кон-

тролю БА (123 хворих), були включені у другий етап дослідження.

На другому етапі дослідження здійснено повторну модифікацію базисного 

лікування – призначено фіксовану комбінацію БАТД (формотерол 9 мкг) з ІКС 

у підвищеній до середньої добової дозі (будесонід 320 мкг) двічі на день. Через 

3 місяці проаналізовано ефективність лікування на другому етапі дослідження з 

визначенням рівня контролю симптомів БА за допомогою показників ОФВ1 та 

за опитувальником ACQ-5.

Під час дослідження встановлено, що хворі на БА середнього ступеня тяж-

кості, які не досягають контролю симптомів при терапії фіксованою комбіна-

цією низької дози ІКС із БАТД, є носіями генотипів А/А, А/С та С/С поліморф-

ного маркера -444С гена LTC4S відповідно у 42,6 %, 40,3 % та 17,1 % випадків, 

а носіями алелів А і С – відповідно у 62,7 % та 37,3 %. 

У хворих на БА середнього ступеня тяжкості, що не досягають контролю 

симптомів при терапії фіксованою комбінацією низької дози ІКС із БАТД, 

наявність генотипу С/С за поліморфізмом -444С гена LTC4S асоціюється з 

вірогідним у порівнянні з носіями генотипів А/А та А/С підвищенням ризи-

ку розвитку хронічного риносинуситу з поліпозом носа (ХРПН) (у 3,9 раза), 
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цукрового діабету 2 типу (ЦД 2) (у 3,8 раза), гастроезофагеальної рефлюксної 

хвороби (ГЕРХ) (у 2,5 раза), респіраторного захворювання, що загострюється 

нестероїдними протизапальними препаратами (РЗЗНПП) (у 2,8 раза), ожиріння 

(у 2,2 раза), артеріальної гіпертензії (у 2,2 раза) (p < 0,05 для усіх показників). 

Генотип С/С гена LTC4S є несприятливим щодо розвитку БА та супутньої па-

тології.

У групі хворих на БА середнього ступеня тяжкості, що не досягають контро-

лю симптомів при терапії фіксованою комбінацією низької дози ІКС із БАТД, 

визначені три фенотипи: перший – еозинофільний із дуже високим рівнем іму-

ноглобуліну Е (IgE), другий – нееозинофільний із високим рівнем IgE, третій – 

нееозинофільний із незначним підвищенням рівня IgE. 

Встановлено, що призначення хворим на БА середнього ступеня тяжкості, які 

не досягають контролю симптомів при терапії фіксованою комбінацією низької 

дози ІКС із БАТД, іншої схеми терапії – комбінації низької добової дози ІКС (бу-

десонід 200 мкг) двічі на день та АЛТРП монтелукасту (10 мг один раз на день), 

повного контролю симптомів досягає третя частина (32 %) хворих із генотипом 

А/А поліморфного маркера -444С гена LTC4S, третя частина (31 %) хворих із 

генотипом А/С та тільки п’ята частина (21 %) хворих із генотипом С/С, що свід-

чить про найменшу ефективність цієї терапії в носіїв генотипу С/С. Призначен-

ня хворим на БА, які не досягають контролю симптомів при терапії фіксованою 

комбінацією низької дози ІКС із БАТД та комбінацією низької добової дози ІКС 

з АЛТРП монтелукастом, лікування фіксованою комбінацією середньої добової 

дози ІКС із БАТД демонструє однакову ефективність досягнення контролю сим-

птомів захворювання незалежно від генотипу поліморфного маркера -444С гена 

LTC4S (p > 0,05).

Під час лікування комбінацією низької добової дози ІКС з АЛТРП монтелу-

кастом хворих на БА середнього ступеня тяжкості, що не досягають контролю 

симптомів при терапії фіксованою комбінацією низької дози ІКС із БАТД, пре-

дикторами контролю симптомів БА є вихідні рівні в крові IgE, ліпопротеїдів 

низької щільності (ЛПНЩ), ІЛ-8, загального холестерину та вихідне значення 
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показника ОФВ1 (p < 0,05); при призначенні хворим, які не досягають контро-

лю симптомів при терапії фіксованою комбінацією низької дози ІКС із БАТД 

та комбінацією низької добової дози ІКС з АЛТРП монтелукастом, лікування 

середньою добовою дозою ІКС у фіксованій комбінації з БАТД предикторами 

контролю симптомів є вихідні рівні в крові IgE, ІЛ-8, кількості нейтрофілів у 

крові, наявність РЗЗНПП, вихідне значення показника ОФВ1 та поліморфізм 

гена LTC4S (p < 0,05). 

Вихідні рівні визначених прогностичних факторів (предикторів) ефективності 

лікування хворих на БА середнього ступеня тяжкості, що не досягають контро-

лю симптомів при терапії фіксованою комбінацією низької дози ІКС із БАТД, 

мають високе передбачуване значення у прогнозуванні ефективності контролю 

симптомів під час призначення інших схем базисної терапії. Ця модель правиль-

но класифікує хворих на групи для прогнозування ефективності низької дози 

ІКС з АЛТРП у 88 % випадків, та для прогнозування ефективності середньої 

дози ІКС із БАТД – у 83,43 % випадків. Їх використання для обчислення рівнянь, 

які отримали за методом покрокової логістичної регресії і які мають відмінні 

прогностичні можливості (площа під рок-кривою склала для моделі низької 

дози ІКС з АЛТРП – 0,914, для середньої дози ІКС із БАТД – 0,944), дозволяє 

прогнозувати успіх терапії хворих на БА різними схемами лікування з високим 

ступенем достовірності й оптимізувати вибір варіанта лікування і підвищити 

його ефективність. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що уперше у хворих 

на БА середнього ступеня тяжкості, які не досягають контролю симптомів при 

терапії фіксованою комбінацією низької дози ІКС із БАТД, визначена частота 

генотипів та алелів поліморфного маркера -444С гена LTC4S й установлено, що 

поширеність генотипу С/С й алеля С в обстежених хворих відповідно у 2,8 раза 

та у 1,5 раза вірогідно більша, ніж у групі здорових (p = 0,024 – для генотипів, р 

= 0,005 – для алелів).

Доповнено наукові дані про роль генотипу С/С за поліморфізмом-444С гена 

LTC4S у розвитку БА: встановлено, що вірогідно більший ризик виникнення БА 
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мають носії генотипу С/С (ВШ = 3,14, 95 % ДІ = 1,20 ÷ 7,69; χ2 = 4,56; р = 0,017) 

й алеля С (ВШ = 1,81, 95 % ДІ = 1,21 ÷ 2,72; р = 0,005).

Розширено уявлення про асоціації генотипів поліморфного маркера -444С 

гена LTC4S із наявністю супутньої патології: встановлено, що генотип С/С є не-

сприятливим щодо розвитку супутньої патології, а його носійство асоціюється 

з достовірним підвищенням ризику розвитку ХРПН (у 3,9 раза), РЗЗНПП (у 2,8 

раза), ЦД 2 (у 3,8 раза), ожиріння (у 2,2 раза), ГЕРХ (у 2,5 раза), артеріальної 

гіпертензії (у 2,2 раза) (p < 0,05 для усіх показників).

Доповнено дані про численність фенотипів БА і різноманітність чинників, що 

їх формують. При цьому статистично значущих асоціацій генотипів із феноти-

пами в обстежених хворих не виявлено.

Уперше встановлено вірогідні предиктори контролю симптомів БА, які мають 

високе передбачуване значення у прогнозуванні ефективності лікування під час 

призначення різних схем базисної терапії: при лікуванні комбінацією низької 

добової дози ІКС з АЛТРП монтелукастом предикторами контролю симптомів 

є вихідні рівні в крові IgE, ЛПНЩ, ІЛ-8, загального холестерину та вихідне зна-

чення показника ОФВ1 (p < 0,05), а за умови призначення лікування середньою 

добовою дозою ІКС у фіксованій комбінації з БАТД – вихідні рівні у крові IgE, 

ІЛ-8, кількості нейтрофілів у крові, наявність РЗЗНПП, вихідне значення показ-

ника ОФВ1 та поліморфізм гена LTC4S (p < 0,05). 

Уперше для хворих на БА середнього ступеня тяжкості, що не досягають конт-

ролю симптомів при терапії фіксованою комбінацією низької добової дози ІКС 

із БАТД, запропоновано способи прогнозування ефективності лікування при ін-

ших стандартних схемах базисної терапії згідно з GINA – обчислення рівнянь 

логістичної регресії з використанням вихідних величин визначених детермінант 

прогнозу.

Розроблено способи підвищення ефективності лікування хворих на БА се-

реднього ступеня тяжкості, які не досягають контролю симптомів при терапії 

фіксованою комбінацією низької дози ІКС із БАТД, а саме визначено алгоритм 

дослідження та використання вірогідних предикторів контролю симптомів, які 
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мають високе передбачуване значення у прогнозуванні ефективності лікування 

при призначенні інших схем базисної терапії.

Розроблено спосіб прогнозування ефективності лікування комбінацією низь-

кої добової дози ІКС та АЛТРП монтелукасту хворих на БА середнього ступеня 

тяжкості, які не досягають контролю симптомів при терапії фіксованою комбіна-

цією низької добової дози ІКС із БАТД, обчислення запропонованого рівняння 

логістичної регресії та прогнозування позитивного ефекту за умови отримання 

результату обчислення більше за 0,5 (наближається до 1).

Запропоновано спосіб прогнозування ефективності лікування фіксованою 

комбінацією середньої добової дози ІКС із БАТД хворих на БА середнього сту-

пеня тяжкості, які не досягають контролю симптомів при терапії фіксованою 

комбінацією низької добової дози ІКС із БАТД та терапії комбінацією низь-

кої добової дози ІКС та АЛТРП монтелукасту, – обчислення запропонованого 

рівняння логістичної регресії та прогнозування позитивного ефекту за умови 

отримання результату обчислення більше за 0,5 (наближається до 1).

З урахуванням того, що генотип С/С поліморфного маркера -444С гена LTC4S 

є несприятливим щодо розвитку БА та супутньої патології, запропоновано про-

ведення генетичного скринінгу для підвищення рівня якості оцінювання ризику 

розвитку БА у здорових осіб, віднесених до групи ризику за даними індивідуаль-

ного і сімейного анамнезу, та для оцінювання ризику розвитку ХРПН і РЗЗНПП 

в осіб із БА середнього ступеня тяжкості та відсутністю контролю симптомів 

при базисній терапії фіксованою комбінацією низької добової дози ІКС із БАТД.

Ключові слова: бронхіальна астма, ген лейкотрієн С4-синтетази, контроль 

захворювання, генотип, ризик виникнення, фенотипування, прогнозування 

ефективності лікування.

SUMMARY

Cherednichenko N. A. Features of conducting and predicting the effectiveness of 

treatment of patients with bronchial asthma taking into account the polymorphism of 
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the leukotriene gene C4-synthetase. – Qualifying scientific work on the rights of the 

manuscript.

The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of medical 

sciences on a specialty 14.01.27 - «Pulmonology» - Sumy state university.

The defense will take place in the specialized scientific council of the State Institution 

«National Institute of Tuberculosis and Pulmonology named by F.G. Yanovsky of the 

National Academy of Medical Sciences of Ukraine «, Kyiv, 2021.

The dissertation provides a theoretical generalization and a new solution to the 

current problem of modern pulmonology – the development of ways to improve the 

treatment of patients with moderate asthma who do not achieve complete control of 

symptoms on therapy with a fixed combination of low-dose inhaled corticosteroid (ICS) 

with long-acting β2-agonist (LABA) based on the study of the prevalence of different 

genotypes by -444C polymorphism of the LTC4S gene and their associations with the 

development of the disease, the formation of its phenotypes and the effectiveness of 

treatment.

To perform the tasks of the study, 181 patients with moderate asthma and 81 healthy 

individuals of the control group of females and males over 18 years of age were 

examined.

Patients of all study groups underwent a comprehensive clinical examination: general 

clinical, electrocardiography in 12 standard leads, chest radiography, determination of 

lung function, clinical and biochemical blood tests, determination of allelic - 444C 

polymorphism of the LTC4 gene by polymerase chain reaction (PCR) followed by 

restriction fragment analysis, the Asthma Control Questionnaire-5 (ACQ-5) was used 

to determine symptom control.

According to the study design, all patients of the main group (181 patients) during 

the examination were offered a standard scheme of basic therapy – inhalation of 

low-dose ICS (budesonide at a dose of 160 mcg) in a fixed combination with LABA 

(formoterol 4,5 mcg) 2 times a day. As a quick helper to relieve symptoms SABA 

(salbutamol 100 mcg) as needed was prescribed.

In the first phase of the study, basic treatment modification was performed – all 
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patients, who do not achieve complete control of symptoms of asthma, received a 

low daily dose of ICS (budesonide 200 mcg twice daily) and antileukotriene therapy 

(ALTT) (montelukast 10 mg) once daily. After 3 months, an analysis of the effectiveness 

of treatment was performed in the first stage of the study to determine the level of 

asthma symptoms control using forced expiratory volume per 1 second (FEV1) and a 

score on the questionnaire ACQ-5. Patients who achieved asthma symptoms control 

at this stage remained on the selected treatment regimen (low daily dose of ICS and 

ALTT), and those who did not achieve asthma control (123 patients) were included in 

the second stage of the study.

In the second stage of the study, a basic treatment modification was performed 

again – a fixed combination of LABA (formoterol 9 mcg) with ICS in an increased to 

moderate daily dose (budesonide 320 mcg) twice a day. After 3 months, an analysis 

of the effectiveness of treatment was performed in the second stage of the study to 

determine the level of asthma symptoms control using FEV1 indicators and the ACQ-

5 questionnaire.

The study found that patients with moderate asthma who do not achieve complete 

control of symptoms on therapy with a fixed combination of low-dose ICS with LABA 

are carriers of genotypes A/A, A/C and C/C polymorphic marker -444C gene LTC4S, 

respectively, in 42.6 %, 40.3 % and 17.1 % of cases, and carriers of alleles A and C – 

respectively in 62.7 % and 37.3 %. 

In patients with moderate asthma who do not achieve complete control of symptoms 

on therapy with a fixed combination of low-dose ICS with LABA, the presence of the 

C/C genotype by polymorphism -444C of the LTC4S gene is associated with a probable 

increase in the risk of developing ofchronic rhinosinusitis with nasal polyposis(CRNP) 

compared to carriers of A/A and A/C genotypes (3.9 times), diabetes mellitus (3.8 

times), gastroesophageal reflux disease (GERD) (2.5 times), hypersensitivity to 

nonsteroidal anti-inflammatory drugs (HNAID) (2.8 times), obesity (2.2 times), 

arterial hypertension (2.2 times) (p <0.05 for all indicators). The C/C genotype of the 

LTC4S gene is unfavorable for the development of asthma and comorbidities.

In the group of patients with moderate asthma and who do not achieve complete 
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control of symptoms on therapy with a fixed combination of low-dose ICS with 

LABA, three phenotypes are identified: the first – eosinophilic with a very high level 

of immunoglobulin E (IgE), the second – non-eosinophilic with a high level of IgE, 

the third – non-eosinophilic with a slight increase in IgE levels. 

When prescribing to patients with moderate asthma who do not achieve complete 

control of symptoms on therapy with a fixed combination of low-dose ICS with LABA 

another regimen – a combination of low daily dose of ICS (budesonide 200 mcg) 

twice a day and ALTT montelukast (10 mg once daily) full control of symptoms is 

achieved by a third of patients (32%) with genotype A/A polymorphic marker -444C 

gene LTC4S, a third of patients (31%) with genotype A/C and only the fifth part of 

patients (21%) with genotype C/C, indicating the lowest effectiveness of this therapy 

in carriers of genotype C/C. Administration to patients with asthma who do not achieve 

complete control of symptoms on therapy with a fixed combination of low-dose ICS 

with LABA and a combination of low-dose ICS with ALTT montelukast, treatment 

with a fixed combination of medium daily dose of ICS with LABA demonstrates the 

same effectiveness in achieving control of symptoms regardless of the genotype of 

the polymorphic marker -444C of the LTC4S gene (p > 0.05).

When treated with a combination of low daily dose of ICS with ALTT montelukast 

patients with moderate asthma who do not achieve complete control of symptoms on 

therapy with a fixed combination of low-dose ICS with LABA predictors of asthma 

symptom control are baseline blood levels of IgE, low-density lipoproteins (LDL), 

cholesterol and the initial value of FEV1 (p < 0,05); when prescribing to patients who 

do not achieve complete control of symptoms on therapy with a fixed combination 

of low-dose ICS with LABA and a combination of low-daily dose of ICS with ALTT 

montelukast, treatment with a medium daily dose of ICS in a fixed combination 

with LABA predictors of symptom control are baseline blood levels of IgE, IL-8, 

the number of neutrophils in the blood, the presence of HNAID, baseline FEV1 and 

LTC4S gene polymorphism (p < 0.05). 

Baseline levels of certain prognostic factors (predictors) of treatment effectiveness 

in patients with moderate asthma who do not achieve complete control of symptoms on 
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therapy with a fixed combination of low-dose ICS with LABA have a high predictive 

value in predicting the effectiveness of symptom control in the appointment of other 

schemes of basic therapy - the model correctly classifies into groups to predict the 

effectiveness of low-dose ICS with ALTT in 88% of cases and for moderate dose 

of ICS with LABA – in 83.43% of cases. Their use in the calculation of equations 

obtained by the method of stepwise logistic regression and have excellent prognostic 

capabilities (area under the rock curve was for the model of low-dose ICS with ALTT 

- 0.914, for the moderate dose of ICS with LABA – 0.944), predicts the success of 

treatment on asthma different treatment regimens with a high degree of reliability, to 

optimize the choice of treatment option and increase its effectiveness. 

Scientific novelty of the obtained results – for the first time in patients with moderate 

asthma who do not achieve complete control of symptoms on therapy with a fixed 

combination of low-dose ICS with LABA, the frequency of genotypes and alleles of 

the polymorphic marker -444C of the LTC4S gene was determined and it was found 

that the prevalence of genotype C/C and C allele respectively 2.8 times and 1.5 times 

more than in the healthy group (p = 0.024 - for genotypes, p = 0.005 - for alleles).

Supplemented scientific data on the role of the C/C genotype by the -444C 

polymorphism of the LTC4S gene in the development of asthma – it is established 

that carriers of the C/C genotype have a significantly higher risk of developing asthma 

(OR = 3.14, 95% CI = 1.20 ÷ 7.69; χ2 = 4.56; p = 0.017) and the C allele (OR = 1.81, 

95% CI = 1.21 ÷ 2.72; p = 0.005).

Extended understanding of the association of genotypes of polymorphic marker 

-444C of the LTC4S gene with the presence of concomitant pathology: it was found 

that the genotype C/C is unfavorable for the development of concomitant pathology 

and its carrier is associated with a significant increased risk of CRNP (3.9 times), 

HNAID (2.8 times), type 2 diabetes mellitus (3.8 times), obesity (2.2 times), GERD 

(2.5 times), hypertension (2.2 times) (p < 0.05 for all indicators).

Data on the number of asthma phenotypes and the variety of factors that shape them 

have been supplemented. While statistically significant associations of genotypes with 

phenotypes in the examined patients were not detected.
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Probable predictors of control of asthma symptoms have been established for 

the first time, which have a high predictable value in predicting the effectiveness of 

treatment when prescribing various basic therapy regimens: in the treatment with a 

combination of low daily dose of ICS with ALTT montelukast predictors of symptom 

control are baseline IgE levels, LDL, IL-8, cholesterol and the initial value of FEV1 

(p < 0,05), and when prescribing treatment with a moderate daily dose of ICS in 

a fixed combination with LABA – baseline levels in blood IgE, IL-8, the number 

of neutrophils in the blood, the presence of HNAID, the initial value of FEV1 and 

LTC4S gene polymorphism (p < 0,05). 

For the first time for patients with moderate asthma who do not achieve complete 

control of symptoms on therapy with a fixed combination of low daily dose of 

ICS with LABA proposed methods for predicting the effectiveness of treatment in 

other standard schemes of basic therapy according to GINA - calculation of logistic 

regression equations using initial determinants.

The solution of the actual problem of internal medicine is offered - ways of increase 

of efficiency of treatment of patients with asthma of moderate severity who do not 

achieve complete control of symptoms on therapy with a fixed combination of low dose 

of ICS with LABA were developed – the algorithm of research and use of probable 

predictors of control of symptoms is defined in the dissertation. They have a high 

predictable value in predicting the effectiveness of treatment in the appointment of 

various schemes of basic therapy: in the treatment of low daily dose of ICS with ALTT 

montelukast patients with moderate asthma who are do not achieve symptom control 

in basic therapy with a fixed combination of low-dose ICS with LABA predictors 

of symptom control are baseline blood levels of IgE, LDL, IL-8, cholesterol and 

baseline FEV1 (p <0.05); when prescribing the moderate daily dose of ICS in a fixed 

combination with LABA in patients with asthma who are do not achieve symptom 

control in basic therapy with a fixed combination of low-dose ICS with LABA and a 

combination of low daily dose of ICS with ALTT montelukast, predictors of control 

of symptoms are baseline IgE levels,IL-8, the number of neutrophils in the blood, 

the presence of aspirin asthma, the initial value of FEV1 and polymorphism of the 
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LTC4S gene (p < 0,05). A method for predicting the effectiveness of treatment with a 

combination of low daily dose of ICS and ALTT montelukast in patients with asthma 

of moderate severity who are do not achieve symptom control in basic therapy with a 

fixed combination of low-dose ICS with LABA – calculation of the proposed logistic 

regression equation and prediction of the positive effect when the calculation result is 

more than 0.5 (approaching 1).

A method for predicting the effectiveness of treatment with a fixed combination 

of the moderate daily dose of ICS with LABA in patients with asthma of moderate 

severity who do not achieve complete control of symptoms on therapy with a fixed 

combination of low daily dose of ICS with LABA and to therapy with a combination 

of low daily dose of ICS and ALTT montelukast was developed – calculation of 

the proposed logistic regression equation and prediction of a positive effect when 

calculating more than 0.5 (approaching 1).

Given that the genotype of C/C polymorphic marker -444C of the LTC4S gene 

is unfavorable for the development of asthma and comorbidities, it is reasonable to 

propose genetic screening to improve the quality of asthma risk assessment in healthy 

individuals at risk according to individual and family history, and to assess the risk of 

developing CRNP and HNAID in people with asthma of moderate severity and lack 

of symptom control on basic therapy with a fixed combination of low daily dose of 

ICS with LABA.

Key words: asthma, leukotriene C4-synthetase gene, disease control, genotype, 

risk of occurrence, phenotyping, prediction of treatment effectiveness.
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

АхК – арахідонова кислота

БА – бронхіальна астма

БАКД− β2-агоністи короткої дії

БАТД− β2-агоністи тривалої дії

ВШ – відношення шансів

ГЕРХ – гастроезофагеальна рефлюксна хвороба

ГКС – глюкокортикостероїди

ДІ – довірчий інтервал

ДНК – дезоксирибонуклеїнова кислота

ЖЄЛ – життєва ємність легень

ІКС − інгаляційні кортикостероїди

ІЛ-4 − інтерлейкін 4

ІЛ-6 − інтерлейкін 6

ІЛ-8 − інтерлейкін 8

ІМТ – індекс маси тіла

ЛПВЩ – ліпопротеїди високої щільності

ЛПНЩ – ліпопротеїди низької щільності

ЛТ – лейкотрієн

ОФВ1 – об’єм форсованого видиху за 1 секунду

НПЗП – нестероїдні протизапальні препарати 

ПЛР – полімеразна ланцюгова реакція

ПШВ – пікова швидкість видиху

РЗЗНПП – респіраторне захворювання, що загострюється нестероїдними 

протизапальними препаратами

ФЖЄЛ – форсована життєва ємність легенів

ФЗД – функція зовнішнього дихання

ХРСПН – хронічний риносинусит із поліпозом носа

ЦД 2 – цукровий діабет 2 тип

ШКТ – шлунково-кишковий тракт
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А/А – поліморфізм гена LTC4S А/А генотип

А/С – поліморфізм гена LTC4S А/С генотип

ACQ-5 – Asthma Control Questionnaire-5

ANOVA – Analysis Of Variance

B-ЛП – аполіпопротеїн В

С/С – поліморфізм гена LTC4S С/С генотип

СBF – коефіцієнт централізації жиру

GINA – Global Initiative for Asthma – Глобальна ініціатива з бронхіальної астми

IgE – імуноглобулін Е

LTC4S – лейкотрієн С4-синтетаза

ROC – Receive Operation Characteristic
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ВСТУП

Актуальність теми. У зв’язку зі значним поширенням, суттєвим впливом на 

втрату працездатності, високими показниками інвалідності та смертності, а та-

кож великими витратами на лікування, бронхіальна астма (БА) на сьогодні зали-

шається суттєвою медико-соціальною проблемою [1–5]. Незважаючи на сучасні 

досягнення в діагностиці та лікуванні БА, майже половина пацієнтів не може 

повністю досягти контролю над хворобою або довгостроково його підтриму-

вати [1, 6–14]. Усе це спонукає до розроблення способів оптимізації терапії та 

пошуку нових ефективних методів лікування.

Складність досягнення та підтримання контролю над симптомами БА, наявна 

резистентність окремих груп хворих до сучасного базисного лікування і значні 

пов’язані з цим витрати актуалізують необхідність персоніфікованого підходу 

до лікування БА з урахуванням генетичних особливостей хворих.

У численних дослідженнях різних авторів відзначено, що однонуклеотидний 

-444С-поліморфізм гена лейкотрієн С4-синтетази (LTC4S) є сильним фактором 

ризику розвитку БА та непереносимості аспірину, що зумовлює тяжкість пе-

ребігу хвороби та впливає на відповідь лікування антагоністами лейкотрієнових 

рецепторів [15–22]. Однак поліморфізми гена LTC4S в Україні не вивчали.

Рекомендована сучасними настановами базисна терапія БА не враховує вплив 

генетичного чинника та фенотипних особливостей перебігу БА, але наявні дані 

багатьох досліджень вказують на важливість урахування генетичних чинників 

і фенотипу для своєчасної модифікації застосованої до конкретного хворого те-

рапії [15, 23–26]. У цьому розумінні індивідуальний підхід до хворого фактично 

перебуває в стадії розроблення. А індивідуальну варіабельність відповіді на ба-

зисну терапію інгаляційними кортикостероїдами (ІКС) та β2-агоністами тривалої 

дії (БАТД) багато закордонних вчених і практиків пов’язують із -444C полімор-

фізмом гена LTC4S [27–44]. Саме тому напрям подальших досліджень полягає в 

пошуку шляхів оптимізації лікування БА для досягнення контролю над перебі-

гом захворювання з урахуванням генотипних і фенотипних особливос тей БА в 
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кожного конкретного хворого.

Викладене зумовлює актуальність вивчення структури генотипів та алелів 

поліморфного маркера -444С гена LTC4S в української популяції хворих на БА, 

зв’язку поліморфних варіантів генів LTC4S із розвитком БА, її клінічними особ-

ливостями, відповіддю на лікування, а також пошук способів підвищення рівня 

ефективності лікування хворих на БА, що не досягають контролю симптомів 

при лікуванні стандартними схемами базисної терапії, запропонованими наяв-

ними національними та міжнародними рекомендаціями [1, 6].

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

Дисертація є частиною науково-дослідної роботи кафедри внутрішньої ме-

дицини з центром респіраторної медицини Сумського державного університету 

«Генетичні аспекти особливостей̆ перебігу та лікування хвороб внутрішніх ор-

ганів» (номер державної реєстрації 0116U004046).

Мета дослідження – розроблення способів підвищення рівня ефективності 

лікування хворих на БА середнього ступеня тяжкості, які не досягають повного 

контролю симптомів при базисній терапії фіксованою комбінацією низької до-

бової дози ІКС із β2-агоністами тривалої дії (БАТД) на підставі вивчення пошире-

ності різних генотипів за -444С поліморфізмом гена LTC4S та їх асоціацій із ро-

звитком захворювання, формуванням його фенотипів і ефективністю лікування.

Завдання дослідження:

1. Визначити частоту й асоціації генотипів за -444С поліморфізмом гена 

LTC4S із розвитком захворювання у хворих на БА середнього ступеня тяжкості, 

які не досягають контролю симптомів при базисній терапії фіксованою ком-

бінацією ІКС у низькій добовій дозі з БАТД.

2. Здійснити фенотипування БА середнього ступеня тяжкості у хворих, які не 

досягають контролю симптомів при базисній терапії фіксованою комбінацією 

ІКС у низькій добовій дозі з БАТД, та дослідити особливості генотипно-фено-

типних взаємозв’язків.
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3. Вивчити відповідь на комбіновану терапію ІКС у низькій добовій дозі з 

антилейкотрієновим препаратом (АЛТРП) монтелукастом з урахуванням -444С 

поліморфізму гена LTC4S у хворих на БА середнього ступеня тяжкості, які не 

досягають контролю симптомів при базисній терапії фіксованою комбінацією 

ІКС у низькій добовій дозі з БАТД; у тих, хто не досяг контролю симптомів на 

цій комбінації, вивчити ефективність фіксованої комбінації середньої добової 

дози ІКС із БАТД.

4. Визначити предиктори ефективності базисного лікування комбінацією ІКС 

у низькій добовій дозі з АЛТРП монтелукастом і фіксованою комбінацією се-

редньої добової дози ІКС із БАТД у хворих на БА середнього ступеня тяжкості, 

які не досягають контролю симптомів при базисній терапії фіксованою ком-

бінацією ІКС у низькій добовій дозі з БАТД.

5. Розробити спосіб підвищення ефективності лікування хворих на БА серед-

нього ступеня тяжкості, що не досягають контролю симптомів при стандартній 

базисній терапії фіксованою комбінацією ІКС у низькій добовій дозі з БАТД; 

запропонувати алгоритм вибору найбільш ефективної схеми базисного лікуван-

ня серед рекомендованих Global Initiative for Asthma (GINA) для цієї категорії 

хворих.

Об’єкт дослідження – БА середнього ступеня тяжкості, при якій не дося-

гається контроль симптомів в умовах базисної терапії фіксованою комбінацією 

ІКСу низькій добовій дозі з БАТД.

Предмет дослідження – антропометричні дані, клінічні ознаки, показники 

функції зовнішнього дихання та контролю симптомів, фактори системної за-

пальної відповіді, ліпідного обміну, їхня динаміка, поліморфізм гена LTC4S, 

фенотипи БА, предиктори ефективності терапії та її прогнозування, способи 

підвищення рівня ефективності лікування.

Методи дослідження: анкетування, антропометричні, загальноклінічні, ла-

бораторні (загальноклінічні, біохімічні, медико-генетичні методи, імунофер-

ментний аналіз), інструментальні, статистичні.
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Наукова новизна одержаних результатів.

Уперше у хворих на БА середнього ступеня тяжкості, які не досягають кон-

тролю симптомів при базисній терапії фіксованою комбінацією ІКС у низькій 

добовій дозі з БАТД, визначена частота генотипів та алелів поліморфного мар-

кера -444С гена LTC4S й установлено, що поширеність генотипу С/С і алеля С 

в обстежених хворих відповідно у 2,8 раза та у 1,5 раза вірогідно більша, ніж у 

групі здорових (p = 0,024 – для генотипів, р = 0,005 – для алелів).

Доповнені наукові дані про роль генотипу С/С за поліморфізмом -444С гена 

LTC4S у розвитку БА: з’ясовано, що вірогідно більший ризик виникнення БА 

мають носії генотипу С/С (відношення шансів (ВШ))= 3,14, 95 % ,довірчий ін-

тервал (ДІ) = 1,20 ÷ 7,69; χ2 = 4,56; р = 0,017) і алеля С (ВШ = 1,81, 95 % ,ДІ = 

1,21 ÷ 2,72; р = 0,005).

Розширені уявлення про асоціації генотипів поліморфного маркера -444С гена 

LTC4S із ризиком наявності супутньої патології: визначено, що носійство гено-

типу С/С асоціюється з достовірним підвищенням ризику наявності супутнього 

хронічного риносинуситу з поліпозом носа (ХРПН) (у 3,9 раза), респіраторного 

захворювання, що загострюється нестероїдними протизапальними препаратами 

(РЗЗНПП) (у 2,8 раза), цукрового діабету 2 типу (ЦД 2) (у 3,8 раза), ожиріння 

(у 2,2 раза), гастроезофагеальної рефлюксної хвороби (ГЕРХ) (у 2,5 раза), ар-

теріальної гіпертензії (у 2,2 раза) (p < 0,05).

Доповнені дані про численність фенотипів БА і різноманітність чинників, що 

їх формують. У групі хворих на БА середнього ступеня тяжкості, які не дося-

гають контролю симптомів при базисній терапії фіксованою комбінацією ІКС у 

низькій добовій дозі з БАТД, визначені три фенотипи – еозинофільний із дуже 

високим рівнем імуноглобуліну Е (IgE), нееозинофільний із високим рівнем IgE, 

нееозинофільний із незначним підвищенням рівня IgE. При цьому статистично 

значущі асоціації генотипів із фенотипами в обстежених хворих не виявлені.

Уперше встановлені вірогідні предиктори контролю симптомів БА, які мають 

високе передбачуване значення у прогнозуванні ефективності лікування при при-

значенні різних схем базисної терапії: за умови лікування комбінацією низької 
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добової дози ІКС з АЛТРП монтелукастом предикторами контролю симптомів є 

вихідні рівні в крові IgE, ліпопротеїдів низької щільності (ЛПНЩ), інтрелейкіну 

8 (ІЛ-8), загального холестерину та вихідне значення показника об’єму форсова-

ного видиху за першу секунду (ОФВ1) (p < 0,05), а за умови призначення ліку-

вання середньою добовою дозою ІКС у фіксованій комбінації з БАТД – вихідні 

рівні в крові IgE, ІЛ-8, кількості нейтрофілів у крові, наявність РЗЗНПП, вихід-

не значення показника ОФВ1 і поліморфізм гена LTC4S (p < 0,05). 

Уперше для хворих на БА середнього ступеня тяжкості, які не досягають кон-

тролю симптомів при базисній терапії фіксованою комбінацією ІКС у низькій 

добовій дозі з БАТД, запропонований  спосіб покращення ефективності ліку-

вання за допомогою прогнозування ефекту від терапії іншими схемами з вико-

ристанням вихідних величин визначених детермінант прогнозу та відповідного 

подальшого вибору найбільш ефективної схеми базисної терапії в кожному кон-

кретному випадку

Практичне значення отриманих результатів.

Запропоновано шляхи виконання актуального завдання пульмонології – роз-

роблення способів підвищення ефективності лікування хворих на БА середньо-

го ступеня тяжкості, які не досягають контролю симптомів при базисній терапії 

фіксованою комбінацією ІКС у низькій добовій дозі з БАТД, а також визначено 

алгоритм вибору найбільш ефективної схеми базисної терапії з урахуванням да-

них попереднього прогнозування ефекту від призначення різних схем лікування.

Розроблено та запропоновано спосіб прогнозування ефективності лікування 

комбінацією низької добової дози ІКС та АЛТРП монтелукасту та фіксованою 

комбінацією середньої добової дози ІКС із БАТД хворих на БА середнього сту-

пеня тяжкості, які не досягають контролю симптомів при базисній терапії фік-

сованою комбінацією низької добової дози ІКС із БАТД, – обчислення запропо-

нованих рівнянь логістичної регресії та прогнозування позитивного ефекту за 

умови отримання результату обчислення більше за 0,5 (наближається до 1).

Для досягнення повного контролю симптомів у хворих на БА, які його не от-

римали під час лікування стандартними схемами базисної терапії згідно з GINA, 
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обґрунтовано необхідність розроблення персоналізованого плану їх ведення з 

використанням принципів корекції способу життя, лікування супутньої патоло-

гії та вжиття реабілітаційних заходів.

З урахуванням того, що генотип С/С поліморфного маркера -444С гена LTC4S 

асоціюється з достовірним підвищенням ризику розвитку БА та наявності су-

путньої патології, обґрунтовано доцільність проведення генетичного скринінгу 

здорових осіб, віднесених до групи ризику розвитку БА за даними індивідуаль-

ного і сімейного анамнезу, та осіб з БА середнього ступеня тяжкості, які не до-

сягають контролю симптомів при базисній терапії фіксованою комбінацією ІКС 

у низькій добовій дозі з БАТД.

За результатами дисертаційної роботи отримано патенти України на корисну 

модель №119475 U «Спосіб прогнозування неконтрольованого перебігу брон-

хіальної астми», № 120096 U «Спосіб лікування бронхіальної астми». 

Особистий внесок здобувачки.

Дисертантка виконала інформаційно-патентний пошук, сформулювала мету 

і завдання дослідження, сформувала групи, здійснила клінічний відбір та ліку-

вання хворих, виконала клініко-діагностичні дослідження, первинне оброблен-

ня результатів клінічних і спеціальних методів дослідження. Здобувачка прий-

мала участь у статистичній обробці одержаних результатів, проаналізувала й 

узагальнила їх. Висновки й практичні рекомендації авторка сформулювала ра-

зом із науковим керівником.

Апробація результатів дисертації.

Основні положення дисертації були висвітлені й обговорені на міжнародних і 

всеукраїнських наукових форумах: міжнародній науково-практичній конферен-

ції «European Respiratory Society International Congress» (London, 2018), IX Між-

народній науково-практичній конференції «Science and practice of today» (м. Ан-

кара, Туреччина, 2020), фаховій школі «Міждисциплінарні грані діагностики та 

лікування в загальній лікарській практиці» (м. Івано-Франківськ, 2021), фаховій 

школі «Науково-практичний діалог: питання та відповіді в загальній лікарській 
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практиці» (м. Вінниця, 2021), фаховій школі «Професійне удосконалення з пуль-

монології та алергології в умовах безперервної медичної освіти» (м. Вінниця, 

2021).

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 10 наукових праць, 

серед яких 1 розділ у монографії та 5 статей (3 публікації – у наукових фахових 

виданнях, рекомендованих МОН України, 1 публікація – у міжнародному ви-

данні, що індексується у наукометричній системі Scopus, 1 публікація – у між-

народному фаховому виданні), тези 2 доповідей та 2 патенти України на корисну 

модель.

Обсяг і структура дисертації. Дисертація викладена на 188 сторінках друко-

ваного тексту, складається зі вступу, огляду літератури, розділу матеріалів і ме-

тодів дослідження, трьох розділів власних досліджень, обговорення результатів, 

висновків, практичних рекомендацій, а також списку використаних джерел, що 

містить 227 найменувань, із яких 37 – вітчизняних, 190 − іноземних. Робота 

ілюст рована 40 таблицями, 31 рисунком.
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РОЗДІЛ 1

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ

1.1. Фенотипові особливості і генотипування в оцінці перебігу 

       бронхіальної астми 

БА – гетерогенне захворювання, яке характеризується хронічним запаленням 

дихальних шляхів, визначається анамнезом, респіраторними симптомами, що 

змінюються за інтенсивністю, варіабельним обмеженням потоку під час види-

ху [1]. Згідно з епідеміологічними даними, БА є одним із найбільш поширених 

алергічних захворювань, що погіршує якість життя хворих і становить значну 

соціально-економічну проблему сучасної медицини [1–5]. За даними Всесвіт-

ньої організації охорони здоров’я, на БА в усьому світі страждають приблизно 

300 мільйонів людей [45]. Сучасні аналітичні дослідження прогнозують розви-

ток БА при швидкому темпі урбанізації додатково у 100–150 мільйонів осіб уже 

до 2025 року [1, 45]. Проблема БА є надзвичайно актуальною в Україні. За дани-

ми Національної академії медичних наук України, близько 3–4,5 % жителів на-

шої країни мають БА [6]. При цьому щорічне зростання рівня захворюваності і 

смертності, пов’язаної з БА, зберігається, незважаючи на досягнення в розумін-

ні механізмів виникнення захворювання і застосування нових протиастматич-

них засобів, кількість яких постійно збільшується [1–5, 7, 46–48].

Успішне лікування БА пов’язане не лише з адекватним застосуванням базис-

ної медикаментозної терапії, але й із виділенням фенотипів цього захворювання. 

Це відображено в останніх погоджувальних документах щодо БА [1, 6]. Вивчен-

ня фенотипу дозволяє сформувати нове уявлення про патогенез захворювання, 

ураховувати вплив етіологічних чинників, спадкових факторів і прогнозувати 

відповідь на лікування й динаміку розвитку БА, що має підвищити ефективність 

контролю перебігу захворювання. Разом із тим важливим є визначення ступеня 

тяжкості БА, особливо виділення клінічного фенотипу тяжкої астми [25, 29, 35, 

49, 50]. Тяжкість БА традиційно визначали як внутрішній індивідуальний рівень 

активності хвороби, правильно оцінити який можна лише перед початком тера-
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пії або будь-якого втручання (елімінаційних заходів), бо під впливом лікування 

ступінь тяжкості БА може змінюватися. Останнім часом активно обговорюють 

альтернативні класифікації БА, що ґрунтуються на ідентифікації клінічних і біо-

логічних фенотипів захворювання. Важливість виділення фенотипів БА зумов-

лена відмінністю етіологічних чинників і факторів ризику; різним перебігом за-

хворювання; різними підходами до терапії і відповіддю на лікування, зрештою 

– різним прогнозом захворювання [35, 49–54].

Персоналізований підхід до лікування неможливий без чіткого визначення 

патогенетичних особливостей перебігу захворювання. Таке визначення можна 

здійснити за допомогою виділення патологічних фенотипів. Багато з цих фе-

нотипів БА лікарі давно й успішно ідентифікують. Номенклатура алергічних 

хвороб EAACI визначає БА, опосередковану імунологічними механізмами, як 

атопічну астму, а не зумовлену IgE-антитілами – як неатопічну БА [55].

Одним зі способів виділення фенотипів захворювання є кластерний аналіз. 

Це багатовимірна статистична процедура, призначена для розбиття сукупності 

об’єктів на однорідні групи (кластери) з метою їх класифікації.

Кластерний аналіз ураховує значну кількість змінних, за якими оцінюють 

об’єкти в досить великій вибірці. Із цього погляду такий підхід має безумовні 

переваги, оскільки менш тенденційний, хоча визнати його повністю неуперед-

женим теж неможливо, тому що змінні обирають автори аналізу [56–58].

В останні роки за допомогою кластерного аналізу виділили різні фенотипи 

БА: із пізнім початком, неатопічна, негранулоцитарна БА; із раннім початком, 

атопічна БА; із пізнім початком та еозинофілією; погано контрольована астма зі 

змішаним гранулоцитарним варіантом і низьким ОФВ1. Автори інших дослід-

жень за результатами кластерного аналізу виокремили кілька фенотипів тяжкої 

БА: рання атопічна; пізня з вираженим еозинофільним запаленням і пізня, асо-

ційована з ожирінням [56–64].

Дотепер не вироблені загальноприйняті уявлення про фенотипи БА. Автори 

однієї з найвідоміших розвідок проаналізували 3 когорти хворих із застосуван-

ням кластерного аналізу: 184 пацієнти з БА, яких спостерігали лікарі загальної 
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практики і які мали переважно легку або середньоважку форму захворювання; 

187 хворих, яких спостерігали лікарі-пульмонологи і захворювання яких від-

повідало критеріям рефрактерної астми, що важко піддається лікуванню; 68 па-

цієнтів, які відповідали критеріям рефрактерної БА до лікування та були попе-

редньо відібрані для перспективного 12-місячного дослідження [65].

За допомогою кластерного аналізу визначили 5 клінічних фенотипів БА в цій 

популяції хворих. Три кластери були характерні для пацієнтів, яких спостері-

гали лікарі загальної практики. Перший – належали хворі на ранню атопічну 

БА, які мали порушення функції легень та еозинофільний тип запалення ди-

хальних шляхів. Клінічно ця підгрупа характеризувалася більш частими, ніж 

пацієнти двох інших кластерів, госпіталізаціями і загостреннями БА, які вима-

гають призначення системних глюкокортикостероїдів (ГКС). Другий кластер 

включав хворих переважно жіночої статі, які страждають на ожиріння і мають 

нееозинофільний тип запалення дихальних шляхів. До третього кластера нале-

жали пацієнти зі сприятливим перебігом астми, у переважної більшості яких 

функція легень і маркери запалення були в межах нормальних значень. Ці хворі 

характеризувалися дуже низькою частотою госпіталізацій і загострень БА за по-

передній рік [65].

Серед хворих, яких спостерігали лікарі-пульмонологи і які відповідали кри-

теріям рефрактерної БА, ідентифікували 4 кластери. Перший і другий кластери 

відповідали таким у популяції, що спостерігалася в лікарів загальної практики. 

Таким чином, зробили висновок, що фенотип атопічної БА з раннім дебютом і 

фенотип нееозинофільний БА, асоційований з ожирінням, є загальними феноти-

пами для всієї популяції хворих на астму незалежно від її тяжкості [65].

Принциповою відмінністю між кластерами в кожній популяції була нес-

хожість абсолютних значень об’єктивних критеріїв тяжкості захворювання.

Так, у другій групі хворі з фенотипом ранньої атопічної БА, що відповіда-

ють критеріям рефрактерної астми, мали більш виражені симптоми, поруше-

ну функцію легень і більш значущі еозинофільні запалення на тлі застосування 

більш високих доз інгаляційних ГКС, ніж пацієнти того самого фенотипу, що 
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спостерігалися у лікарів загальної практики. Третій і четвертий кластери реф-

рактерної БА проявляли істотну дисоціацію між виразністю еозинофільного за-

палення і симптомами.

Третій кластер включав хворих із ранньою астмою, що виявлялася виражени-

ми симптомами з мінімальним еозинофільним запаленням. До четвертого кла-

стера увійшли переважно чоловіки з пізнім дебютом БА, що виявлялася помір-

ними симптомами з вираженим еозинофільним запаленням. Кластери були 

побудовані відповідно до виразності симптомів БА й запалення, тому що саме 

ці параметри є клінічно значущими і змінними ознаками захворювання.

Дослідження довело, що для визначення і корекції терапії для таких пацієнтів 

недостатньо оцінюванням симптомів БА, необхідно оцінити запальні процеси, і 

на цій підставі титрувати дозу ІКС [65].

У дослідницькій програмі Тяжкої Бронхіальної Астми (Severe Asthma Research 

Programme), виконаній у США та Великобританії, для дорослих використали 

ієрархічний кластерний аналіз популяцій із різним ступенем тяжкості астми. 

Клас тери пацієнтів були або виявлені з вираженим порушенням функції зов-

нішнього дихання (ФЗД) і легким перебігом, раннім початком захворювання та 

атопічним фоном, або пов’язані з пізнім дебютом та активним перебігом захво-

рювання (більш тяжка група пацієнтів з астмою). Таким чином, вік дебюту за-

хворювання, функція легень та атопічний стан були дуже характерними для цих 

фенотипів [63].

Аналогічне дослідження здійснили в Кореї та Японії. Кластери, пов’язані з 

більш тяжким захворюванням, були представлені в дорослій когорті особами, 

які отримували високі дози ІКС-терапії, часто в поєднанні з пероральним ліку-

ванням ГКС і вираженим порушенням ФЗД. У дослідженні виділили фенотип, 

який асоціювався із непереносимістю аспірину, переважно в білих жінок та ато-

піків із пізнім початком астми. Також ці пацієнти частіше мали неконтрольова-

ний перебіг астми, збільшення концентрації оксиду азоту на видиху (FeNO) та 

гіперчутливість дихальних шляхів, виражене порушення ФЗД, еозинофілію мо-

кротиння та підвищення сироваткового IgE. Подібним виявився також фенотип 
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у жінок з ожирінням, із пізнім дебютом БА та частими симптомами, які мають 

низький рівень еозинофілів у мокротинні. Цікаво, що ці неупереджені фенотипи 

суттєво збігаються з фенотипами, які раніше розпізнали клінічно (еозинофільні 

з пізнім початком та атопічні з раннім початком захворювання) [66].

W. C. Moore виділив п’ять фенотипів астми, які різняться показниками ФЗД, 

віком виникнення і тривалістю БА, атопією, статтю, частотою симптомів, прий-

манням ліків. 

Кластери 1, 2 та 4 відображають спектр алергічної астми від легкої до тяжкої 

обструкції. Більшість цих пацієнтів мали атопічну сенсибілізацію, діагносто-

вану за допомогою шкірного тестування, і підвищений загальний рівень IgE в 

сироватці крові. 

На відміну від них, кластери 3 і 5 відображають спектр астми в пізньому віці, 

що характеризується пацієнтами з меншою атопією, але більш частою бронхо-

обструкцією. У пацієнтів кластера 5 розвинулася БА після статевого дозрівання 

та показники ФЗД є найнижчими у цій групі, і хоча вони дуже чутливі до β-аго-

ністів, у них фіксована обструкція повітряного потоку й часті респіраторні ін-

фекції. 

На відміну від цього, у всіх пацієнтів кластера 3 БА розвинулася приблизно у 

40 років і характеризується неконтрольованим перебігом; пацієнти отримують 

високі дози стероїдів, але мають відносно збережену функцію легенів. До кла-

стерів 3, 4 і 5 належать пацієнти з тяжкою, неконтрольованою БА, що розпоча-

лася в дитинстві, із вираженим порушенням ФЗД [67].

K. Chung вивчав вплив генетичних факторів на розвиток БА. Екзогенні чин-

ники спричиняють реалізацію генетичної схильності до розвитку БА протягом 

життя пацієнта. Транскриптомічний аналіз у клітинах мокротиння, виявлених у 

дихальних шляхах, показав потенціал взаємодії генів із середовищем, який може 

визначати кожен окремий фенотип / ендотип астми. Гени сприйнятливості мо-

жуть взаємодіяти з факторами ризику навколишнього середовища або чинника-

ми епігенетики, що може визначати перебіг захворювання та фенотипні кінцеві 

точки. Крім того, терапевтичні реакції на лікування астми можуть визначатися 
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фармакогенетичними взаємодіями. Отже, один із принципів персоналізованої 

медицини – надання «правильного лікування потрібному пацієнтові в потріб-

ний час» – залежить від генетичних варіацій і взаємодії генів та навколишнього 

середовища, які потрібно розуміти для кожного окремого пацієнта [68].

Заслуговує на увагу характеристика тяжкої еозинофільної БА. Раніше кліні-

цисти пов’язували наявність еозинофілії крові або мокротиння в пацієнтів із 

пізньою БА, які зазвичай реагують на терапію ГКС. Різні неупереджені кластер-

ні аналізи описували фенотип пацієнтів із пізньою, еозинофільною БА. Більше 

того, дорослих пацієнтів із БА та високим рівнем еозинофілів у крові визначили 

як виразний фенотип тяжкої БА з частими загостреннями та поганим прогно-

зом. У цих пацієнтів часто спостерігається стійке порушенням ФЗД і патологія 

верхніх дихальних шляхів, така, як ХРСПН.

Ще один виокремлений тип БА – нейтрофільна. За даними вітчизняних уче-

них, у хворих з ендотипами нейтрофільної БА (з наявністю обструкції дрібних 

бронхів, фіксованої бронхообструкції) не вдається досягти контролю над захво-

рюванням при застосуванні стандартних схем лікування, немає чітких діагнос-

тичних критеріїв нейтрофільної БА, що не дозволяє своєчасно виявляти таких 

хворих і застосовувати патогенетично зумовлене лікування [69].

Показники нейтрофілів у мокротинні коливаються (за різними дослідження-

ми) від 49 % до 93 %, більшість авторів схиляється до діапазону 61–76 %. За 

різними джерелами, нейтрофільне або змішане (нейтрофільно / еозинофільне) 

запалення спостерігається приблизно в 20–22 % випадків, а в когорті тяжкої БА 

ці типи запалення домінують. Нейтрофільне запалення асоціюється з частими 

респіраторними інфекціями в анамнезі, більш тяжким перебігом захворювання 

[69–75].

Роль гострої інфекції при загостреннях БА добре відома, у багатьох випадках 

тригером загострення астми є вірусні інфекції. Роль ГЕРХ або риносинуситів у 

хворих із різними запальними підтипами достеменно невідома, але вони можуть 

спричиняти хронічне запалення із залученням нейтрофілів у дихальних шляхах. 

Доведено, що частота риносинуситів при нейтрофільній БА приблизно вдвічі 
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більша, ніж при еозинофільній. Частота ГЕРХ при нейтрофільній БА також 

вища, ніж при еозинофільній. Нейтрофільне запалення дихальних шляхів асо-

ціюється з гіршими показниками легеневої функції, більшою легеневою гіперін-

фляцією та потовщенням стінок дихальних шляхів. Нейтрофілію мокротиння 

визначали при тяжкій і фатальній БА з раптовим початком. Нейтрофілія мокро-

тиння може також бути наслідком застосування ІКС. Нейтрофілія мокротиння 

корелює зі співвідношенням ОФВ1/форсована життєва ємність легень (ФЖЄЛ), 

ОФВ1, залишковим об’ємом легень [70–80].

Специфічні біомаркери для нейтрофільної БА, які б допомогли виділити її з 

ін ших фенотипів, дотепер чітко не визначені. Є дані щодо збільшення експресії 

хе моатрактанта й активатора нейтрофілів – ІЛ-8 (у мокротинні у хворих із тяж-

кою БА, що корелює з нейтрофілією мокротиння; експресії цитокінів Т-хелперів 

17 типу (IL-17A, IL-17F) в тканинах дихальних шляхів, яка також корелює з рів-

нем IL-8 та відсотком нейтрофілів у мокротинні. Фактор некрозу пухлини також 

збільшений у хворих із нейтрофільною БА. Мієлопероксидаза та нейтрофільна 

елас таза – маркери активації нейтрофілів. У хворих із тяжкою БА рівень / актив-

ність нейтрофільної еластази в мокротинні асоціюються з нейтрофільною БА 

[81, 82].

За даними S. Svenningsen, можна вважати, що в пацієнта є нейтрофільний 

ендотип БА при збільшенні нейтрофілів у мокротинні ≥ 64 % (за умови вмісту 

еозинофілів < 3%) та при збільшенні загальної кількості нейтрофілів у крові що-

найменше вдвічі, і тоді, коли лікування, спрямоване на супресію еозинофілів, не 

контролює симптоми та загострення [83]. F. Wang та співавтори вважають, що в 

дорослих у стадії загострення найбільш поширена нейтрофільна БА (81,8 %) та 

змішана гранулоцитарна БА (18,2 %) [84].

Отже, найбільш відомими і дослідженими є такі фенотипи БА (рис. 1.1):
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Рисунок 1.1. Найбільш відомі фенотипи БА [49–84].

з пізнім початком, неатопічна, негранулоцитарна БА; 

з раннім початком, атопічна БА; 

з пізнім початком та еозинофілією; 

погано контрольована астма зі змішаним гранулоцитарним варіантом 

і низьким ОФВ1

тяжка астма: рання атопічна; пізня з вираженим еозинофільним запа-

ленням і пізня, асоційована з ожирінням 

рання атопічна БА, яка має симптоми, порушення функції легенів та 

еозинофільний тип запалення дихальних шляхів;

хворі переважно жіночої статі, які страждають на ожиріння і мають не-

еозинофільне запалення дихальних шляхів;

пацієнти зі сприятливим перебігом астми, у переважної більшості яких 

функція легенів і маркери запалення були в межах нормальних зна-

чень;

хворі з ранньою астмою, що виявляється вираженими симптомами з 

мінімальним еозинофільним запаленням;

переважно чоловіки з пізнім дебютом БА, що виявляється помірними 

симп томами з вираженим еозинофільним запаленням

атопічна БА з дебютом у дитячому віці з легким або середньотяжким 

перебігом, сприятливими наслідками;

фенотип поєднується з ожирінням, представлений переважно жінками 

з пізнім дебютом БА;

фенотип тяжкої БА з пізнім дебютом і вираженим порушенням функції 

легенів
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Отже, неоднорідність і складність БА вимагає іншого підходу до її лікування. 

Використання клінічних особливостей, фізіологічних даних і показників запа-

лення вже недостатньо. Фенотипування на основі класифікації функціональних, 

клінічних, запальних, етіологічних параметрів не дає можливості однозначно 

визначити фенотип у конкретного хворого. Саме тому кластеризація забезпечить 

більший шанс достовірного фенотипування астми відповідно до механізмів, що 

зумовлюють захворювання в кожному фенотипі, із яких складається набір біо-

маркерів. Це допоможе розробити персоналізований підхід до лікування астми, 

який уможливить більш точне лікування.

Сучасна медицина пропонує нові підходи до ведення пацієнтів із БА, що 

ґрунтуються на ступеневій терапевтичній стратегії і забезпечують досягнення 

клінічного контролю. Проте незважаючи на значні успіхи клінічної фармаколо-

гії, лікування БА й надалі є складним завданням. За даними епідеміологічних 

досліджень, у середньому половина пацієнтів із БА не може досягти контролю 

захворювання або контролювати його тривалий час, що зумовлює пошук нових 

ефективних методів лікування БА [1, 5–14]. 

БА є складним каскадом взаємодії між запальними ефекторними клітина-

ми, а саме: епітеліоцитами, опасистими клітинами, базофілами, лімфоцитами, 

дендритними клітинами, еозинофілами та нейтрофілами, що продукують різні 

запальні медіатори. Дослідники розглядають генетичну компоненту БА в кон-

тексті полігенної системи. Установлено, що варіабельність відповіді на низку 

протиастматичних препаратів залежить від генетичних особливостей організ-

му [5, 49, 50, 85]. Вивченню зв’язків генетичних варіантів із клінічним перебі-

гом БА та відповіддю на лікування присвячено багато досліджень. Відомо, що 

відсутність адекватної відповіді на протиастматичні препарати приблизно у по-

ловини пацієнтів зумовлена генетичними особливостями, і тому генетичні до-

слідження є перспективними в розумінні патогенетичних механізмів розвитку 

терапевтично резистентної БА і дозволять віднайти нові діагностичні тести з 

високим ступенем чутливості та специфічності [15, 49, 50, 85–93]. Персоналі-

зована медицина дозволяє за допомогою сучасних молекулярних та генетичних 
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технологій індивідуалізувати застосування лікарських засобів і зробити фарма-

котерапію в пацієнтів максимально ефективною, безпечною та економічною [1, 

5, 7, 11–13, 85, 51, 52, 94]. Ураховуючи те, що БА – мультифакторне захворюван-

ня, найбільш перспективним є вивчення генів, які є патогенетично значущими 

в розвитку окремих фенотипів БА, адже різновид генетичних факторів визначає 

клінічний поліморфізм і гетерогенність БА [15, 23–26].

За результатами багатьох досліджень були визначені частки геному людини, 

асоційовані з підвищеною частотою розвитку БА, а потім виділені гени і полі-

морфні варіанти генів, які відповідають за можливу схильність до захворювання 

[95–102]. Так, ризик розвитку атопії залежить від генетичних факторів ризику 

(поліморфізму інтерлейкіна-13 та інших компонентів – інтерлейкін-4 (ІЛ-4)/ін-

терлейкін-13 залежного шляху, включаючи поліморфізм ІЛ-4 і α-ланцюга рецеп-

тора ІЛ-4), а також транскрипційного чинника передавання сигналу й активато-

ра транскрипції [103–105]. Варіації в різних групах генів можуть впливати на 

розвиток атопічної сенсибілізації та БА. За допомогою «кандидатного» карту-

вання були ідентифіковані кілька десятків генів, доведена їхня участь у патоге-

незі БА, формуванні асоційованих із нею фенотипів або впливу на ефективність 

терапії. Доведено, що мінливість низки генів може впливати на функцію легень, 

схильність до БА і тяжкість перебігу хвороби [96–98]. Установлено вплив гене-

тичного поліморфізму на вік початку хвороби та фенотипи БА [25, 49–52, 104, 

105]. Для деяких препаратів показано, що 20–95 % індивідуальної мінливості 

щодо ефективності їх метаболізму пояснюється генетичною варіабельністю. 

Також установлено, що генетичні поліморфізми відповідають за 60–80 % варіа-

бельності відповіді на низку протиастматичних препаратів [85–88]. У зв’язку 

з цим вивчення мінливості відповіді на терапію є важливим завданням, яке в 

найближчій перспективі уможливить забезпечення персоніфікованого підходу 

до лікування пацієнта.

Використання численних прийомів повногеномного скринінгу дозволило 

визначити регіони різних хромосом, які містять гени схильності до БА. На особ-

ливу увагу заслуговують ділянки 17q21.1-q21.2, 13q14.1, 11q12.3-q13.1, 10q11.2, 
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6p21.2-p12, 6p21.3, 6p21.3, 5q32-q34, 5q31.1-q33.1, 5q31-q34, 5q31, 4q13-q21, 

2q22 [97, 106–109]. Досить велика група кандидатних генів, що визначають 

схильність до розвитку БА, а також ефективність різних протиастматичних пре-

паратів, зареєстрована в ділянці 5q31-33. Зокрема, у цій ділянці розміщені гени 

β2-адренорецепторів (ADRB2), генний кластер ІЛ-4, ген рецептора до ГКС. Так, 

поліморфізм специфічного рецептора ІЛ-4 пов’язаний із персистувальним запа-

ленням дихальних шляхів, тяжкими загостреннями БА і підтримкою функціо-

нального пошкодження підслизових мастоцитів ІЛ-4-залежним шляхом алергіч-

ного запалення [86, 110–112].

З-поміж основних генів, пов’язаних із фенотипами БА, розглядають ADВR2 

– ген β2-адренергичного рецептора, який відповідає за ступінь тяжкості БА і 

може впливати на легеневу функцію й зумовлювати індивідуальну відповідь на 

β2-агоністи [110–114].

У дослідженні A. A. Litonjua і співавторів проаналізовані асоціації 844 од-

нонуклеотидних поліморфізмів в 111 генах-кандидатах серед зразків, отрима-

них від 209 дітей та їх батьків для визначення швидкої відповіді на інгаляцію 

β2-агоністів. У результаті був ідентифікований однонуклеотидний поліморфізм 

гена Arginase 1 (ARG1), носійство якого достовірно асоційоване з відповіддю на 

терапію інгаляційними бронходилятаторами (p = 0,047) [115]. Пізніше асоціація 

цього поліморфізму була підтверджена і в інших дослідженнях генів-кандидатів 

[107, 116, 117]. Механізм цієї асоціації полягає в зменшенні кількості аргініну-1, 

який служить субстратом для синтезу оксиду азоту, що в свою чергу призво-

дить до зменшення розслаблення гладкої мускулатури бронхів і підвищення 

бронхіальної гіперреактивності [116–118]. Також продемонстрована асоціація 

поліморфізму rs1154400 гена GSNOR зі зниженою відповіддю на прийом саль-

бутамолу в арабській та африканській популяціях [119–121]. У результаті аналі-

зу цього дослідження встановлено, що поєднання поліморфізму генів GSNOR і 

CPS1 з поліморфними варіантами Arg16Gly, Gly27Glu гена ADRB2 дозволяють 

із 70 % ймовірністю прогнозувати зниження відповіді на прийом бронходилата-

торів [111]. Ці дані можуть означати, що фармакогенетична регуляція відповіді 
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на β2-агоністи залежить від кількох локусів, що функціонують спільно через 

складні міжгенні взаємодії, що було підтверджено і в інших роботах [122–124]. 

Механізм асоціації поліморфізму гена GSNOR із відповіддю на бронходилата-

тори полягає в зниженні вмісту S-нітрозоглутатіону, який є ендогенним бронхо-

дилататором і через регуляцію нітрозилювання білків сприяє десенсибілізації 

β2-адренорецепторів [120, 121]. Таким чином, один і той самий поліморфізм од-

ночасно має фармакогенетичний ефект асоційований і з клінічною ефективніс-

тю, і з небажаними явищами.

Поліморфізм гена ADAM33 пов’язаний із БА та гіперреактивністю дихаль-

них шляхів, відповідає за їх ремоделювання в пацієнтів із БА. Поліморфізм V4 

гена ADAM33 вважають біомаркером ранньої діагностики БА [125–127].

NR3C1 – ген глюкортикоїдного рецептора, розміщений у хромосомному ло-

кусі 5q31 і асоційований із відповіддю на ГКС. Перші фармакогенетичні дослід-

ження відповіді на ГКС були присвячені аналізу гена глюкокортикоїдного рецеп-

тора (NR3C1), локалізований у хромосомному регіоні 5q31. Значущим уважають 

поліморфізм Val641Asp, асоційований зі зв’язувальною здатністю. Поліморфізм 

Ile559Asn в екзоні 5 гена NR3C1 навіть при гетерозиготності асоційований із 

терапевтичною резистентністю, а поліморфізми Val729Ile і Ile747Met екзона 9 

поєднуються зі зниженням афінності та транскрипційної активності рецептора. 

Виявили також зв’язок порушення чутливості до ГКС із мутаціями гена NR3C1 

у другому екзоні Asn363Ser і Arg23Lys [128–132].

CRHR1 – ген кортикотропін рeлізинг-гормону, що кодує мускаринові рецеп-

тори і має асоціацію з відповіддю на інгаляційні ГКС. Заміна алеля G на T в інт-

роні гена CRHR1 асоційована з вищою чутливістю до ІКС і збільшенням ОФВ1 

у 1,5 рази у відповідь на їхнє застосування. Уважають, що CRHR1 залучений до 

регуляції ендогенного рівня ГКС і тому може впливати на відповідь на екзогенні 

кортикостероїди. Алель A гена CRHR1 асоційований із необхідністю призначен-

ня високих доз ІКС для ефективного контролю БА [16, 133, 134].

Ген FCER2 також впливає на ефективність інгаляційних ГКС. Так, заміна А 

на G у 9 інтроні пов’язана з підвищеним ризиком загострень БА в дітей, яким 
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призначали ІКС [16, 135–137].

У 2009 році опубліковані результати дослідження, автори якого визначили 

відразу кілька мононуклеотидних поліморфізмів, що мають фармакогенетичний 

ефект щодо відповіді на ІКС. Об’єктом дослідження був ген стрес-індуковано-

го фосфопротеїну 1 (STIP1), поліморфізми rs4980524, rs6591838 та rs2236647 

якого були пов’язані зі ступенем збільшення ОФВ1 на тлі терапії Флунізолі-

дом протягом 4 і 8 тижнів (n = 382). На тлі терапії ІКС у носіїв поліморфізму 

rs4980524 з генотипами A/A, А/С і С/С зареєстрували збільшення ОФВ1 через 

4 тижні терапії на 5,10 ± 17,16 %, 5,40 ± 19,00 % і 11,03 ± 24,03 %, відповідно (p 

= 0,044) [138]. Упродовж наступного десятиліття асоціацію поліморфізму гена 

STIP1 з відповіддю на терапію ІКС у дорослих і дітей серед різних популяцій 

підтверджували неодноразово [16, 119, 137, 139, 140].

ALOX5 бере участь в утворенні всіх типів цистеїніл-лейкотрієнів. Установле-

но, що при інгібуванні ферменту 5-ліпооксигенази лікарськими препаратами у 

хворих на БА покращуються деякі показники [16, 93, 141, 142]. Гени цистеїно-

вих лейкотрієнів (CYSLTR1, CYSLTR2) асоціюються з частотою загострень БА, 

відповіддю на терапію монтелукастом і зафірлукастом [16, 117, 143–146].

Поліморфізм гена TBХ21 асоційований із вищим рівнем контролю БА. Та-

кож ген TBX21, що кодує транскрипційний регулятор T-bet, може впливати на 

ефективність ІКС. Установлено, що наявність генотипу His33Gln є предикто-

ром зменшення бронхорелаксації на фоні терапії ІКС у дітей (наявність алеля G 

супроводжувалася найкращою відповіддю), проте поширеність цього полімор-

фізму в популяції європейців досить низька, і тому дослідження виконували на 

маленькій популяції хворих (n = 5). У дослідженнях на більших вибірках ці дані 

підтвердилися і засвідчили, що поліморфізм His33Gln достовірно асоційований 

із вищим контролем хвороби на тлі терапії ІКС [147–150].

Ген множинної лікарської стійкості (MDR1) кодує транспортний білок Р-гліко-

протеїн-170 (Pqp-170), який бере участь у виведенні ліпофільних сполук, зокре-

ма ГКС. Установлено, що у хворих із тяжкою резистентною БА поліморфізм 

гена MDR1 підвищує ризик розвитку резистентності до ГКС. З’ясовано, що у 
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хворих на тяжку резистентну БА носійство генотипу 3435CC гена MDR1 підви-

щує ризик розвитку потреби в системних ГКС у дозі, що перевищує середньо 

терапевтичну. Це може призводити до ятрогенних ускладнень. Висока потреба 

у β2-адреноміметиках (понад 8 разів на добу в період загострення) виявлена у 

хворих на тяжку резистентну БА з генотипами 3435СС і 3435СТ, на відміну від 

носіїв 3435ТТ гена MDR1 (р = 0,040) [151–153].

Автори окремих досліджень продемонстрували зв’язок глюкокортикоїдної 

резистентності з мутаціями у промоторній ділянці гена фактора некрозу пухли-

ни (TNF-α) (заміна А на G в положенні 308) та з точковою мутацією Ala576Arg 

у гені β-імуноглобулінового рецептора опасистих клітин (FCERlb) [154–158].

Пізніше був ідентифікований ген рецептора нейрокініна 2 (NK2R), полімор-

фізм Gly231Glu якого асоційований із кращим досягненням контролю під час 

терапії ІКС. Механізм цієї асоціації, ймовірно, полягає в модуляції активності 

нейрокініна А, який індукує бронхоконстрикцію та запалення [159].

Дослідники з’ясували, що ген СD14 асоціюється з високим рівнем IgE у па-

цієнтів із БА [160–163].

Учені довели, що поліморфізм генів інтерлейкінів та їхніх рецепторів є важ-

ливим фактором ризику розвитку БА та атопії. Найбільша кількість клінічних 

досліджень присвячена вивченню поліморфізму генів ІЛ-4, інтерлейкіну (ІЛ-5) 

та ІЛ-13 в патогенезі атопічної БА. Науковці визначили, що ген ІЛ-4 пов’язаний 

із тяжкістю перебігу БА та резистентністю до ГКС. У деяких роботах продемон-

стрований зв’язок глюкокортикоїд-резистентності з мутаціями в промоторній 

ділянці гена ІЛ-4 (заміна С на Т у положенні 590) [164–167]. Ген ІЛ-5 асоціюєть-

ся із запаленням у дихальних шляхах і стероїд-резистентністю [165, 168–170]. 

Ген ІЛ-13, розміщений у геномному локусі 5q3, пов’язаний із БА загальним си-

роватковим IgE, гіперреактивністю дихальних шляхів та іншими фенотипами 

БА [170–172]. Ген ІЛ-6 асоціюється зі зниженням легеневих показників, збіль-

шенням запального процесу у легеневих шляхах і більш тяжкими фенотипами 

БА [173, 174].

Ген LTC4S відповідає за продукцію цистеїніл-лейкотрієну В4 та локалізова-
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ний на довгому плечі хромосоми 5q35 [17, 18]. У ділянці 5q31-33 розміщена 

досить велика група кандидатних генів, що визначають схильність до розвит-

ку БА, а також ефективність різних протиастматичних препаратів. Ген LTC4S 

складається з п’яти екзонів (від 71 до 257 нуклеотидів у довжину) та чотирьох 

інтронів, які загалом мають довжину 2,52 кілобази. Ген LTC4S налічує 150 амі-

нокислот, пов’язаних із продукцією лейкотрієнів. 

Уперше про зчеплення 5q35 ділянки хромосоми з БА повідомили Penrose 

зі співавторами у 1996 році [175], а пізніше було визначено атомну структуру 

LTC4-синтетази в комплексі з глутатіоном при розрішенні 3,3 ангстрема мето-

дом рентгенівської кристалографії. Мономер LTC4S має 4 трансмембранні аль-

фа-спіралі й утворює 3-кратний симетричний тример, глутатіон перебуває в під-

ковоподібній коформації між сусідніми мономірами [176]. 

Здатність запальних клітин генерувати лейкотрієни залежить від полімор-

фізмів у генах, які беруть участь у їх синтезі. Учені довели, що поліморфізм 

гена LTC4S асоційований із непереносимістю аспірину у хворих на БА, яка 

проявляється респіраторними реакціями на аспірин та інші інгібітори циклоок-

сигенази. 

На особливу увагу заслуговує нуклеотидний поліморфізм, розміром 444 

пари нуклеотидів, розміщений вище від гена, який кодує LTC4S (LTC4S-444C, 

rs730012), як сильний фактор ризику розвитку БА та непереносимості аспірину 

[19, 20, 22]. Варіант С алеля гена LTC4S пов’язаний зі збільшенням цистеїніло-

вих лейкотрієнів, зниження ОФВ1, що зумовлює тяжкість перебігу БА та впли-

ває на відповідь лікування антагоністами лейкотрієнових рецепторів [15–22].

1.2. Клініко-генетичні аспекти поліморфізму -444C гена 

       лейкотрієн С4-синтетази

На сьогодні вчені виявили понад 150 генів-кандидатів у хворих на БА, але з 

позицій практичної медицини найбільше значення має поліморфізм генів, який, 

з одного боку, є діагностичним маркером схильності до певної хвороби та її 
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прогресування, а з іншого, – фенотипна експресія якого доступна фармаколо-

гічній корекції. 

Несприятливий генетичний фон реалізується за умови взаємозв’язку з фак-

торами середовища і проявляється у формуванні патологічного фенотипу [18, 

49–52, 177]. За наявності несприятливого генетичного поліморфізму роль чин-

ників зовнішнього середовища в прояві захворювання при полігенному успад-

куванні дуже велика, але за сприятливих зовнішніх умов захворювання може не 

проявитися. 

Співвідношення «ген-середовище» реалізується в 50 % випадків (1:1). Це оз-

начає, що під час вивчення ролі генетичних факторів у формуванні таких за-

хворювань необхідно застосовувати комплексний підхід [18, 49, 52, 53, 54]. На 

відміну від мутацій, поліморфні варіанти гена не піддаються впливові генетич-

ного відбору і поширені в популяції, з частотою більше 1 % [178].

Надалі розглянемо літературні дані щодо -444C поліморфізму гена LTC4S, 

який є важливим ферментом лейкотрієнового шляху. LTC4S приводить до утво-

рення першого цистеїніл-лейкотрієну (LTC4) за допомогою кон’югування глу-

татіону з LTA4. 

Були проведені інтенсивні дослідження ролі LTC4S у механізмі розвитку 

БА, оскільки цей фермент виконує функцію перемикача для цистеїнілових лей-

котрієнів, які відіграють помітну роль у формуванні бронхоспазму та розвитку 

запалення [18].

У дослідженні S. Arriba-Mendez проаналізовано поліморфізми 927T>C 

CYSLTR1 та -444A> C LTC4S в іспанській популяції й установлено, що частота 

С алеля у хворих на БА вища порівняно з контрольною групою (р < 0,05) [179]. 

M. A. Kedda зі співавторами довели асоціацію алеля С гена LTC4S із виникнен-

ням БА (р = 0,03), але не з тяжкістю перебігу БА та непереносимістю аспірину 

серед австралійської популяції [27].

За даними китайських авторів, у хворих на БА частота алелей А і С полімор-

фізму -444C гена LTC4S відповідно становила 83,7 % та 16,3 %, а частота АА 

генотипу та АС/CC гаплотипу відповідно була 79,7 % та 29,3 %. У здорових до-
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норів крові частота алелей А і С склала відповідно 87 % та 13 %, а частота АА 

генотипу та АС/CC гаплотипу – 76,7 % та 23,3 %. 

Також у цьому дослідженні виявлена асоціація С алеля з раннім дебютом за-

хворювання та тяжким перебігом і недостатнім контролем БА. В іншому до-

слідженні китайської популяції частота алеля С склала у хворих на БА 25,0 % 

[28, 29]. Результати іншого дослідження в популяції Китаю показали, що -444C 

поліморфізм гена LTC4S є маркером схильності до БА в носіїв алеля А (ВШ = 

1,13, р = 0,06) [33].

Корейські дослідники встановили, що частота генотипів А/А, А/С та С/С за 

поліморфізмом -444C у хворих на БА відповідно становила: 70,8 %, 22,6 % та 

5,6 %, а у групі контролю – 74 %, 22,6 % та 3,4 % відповідно (р < 0,05) [30].

У румунській популяції визначили, що частота алеля С була вищою в пацієнтів 

із БА, ніж у контрольній групі: відповідно 11,5 % проти 8,8 %, (р = 0,22). У той 

же час, він спостерігався частіше в жінок (14,9 %), ніж у чоловіків (5,4 %). Але 

наведені дані не мали статистично достовірних відмінностей [31].

У дослідженнях на арабській популяції Єгипту та Йорданії вчені показали, 

що -444C поліморфізм гена LTC4S не пов’язаний із розвитком БА – частота 

генотипів не відрізнялася між групами хворих на БА і контролем, але виявлена 

асоціація генотипів А/С та С/С із синтезом лейкотрієнів: вміст лейкотрієну Е4 

(LTE4) в сечі був вищий серед носіїв генотипів А/С та С/С (p<0,001) [32, 119].

Узагальнення результатів здійсненого огляду наукової літератури подано в 

табл. 1.1.
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Узагальнення даних наукової літератури
щодо ролі генотипів гена LTC4S у хворих на БА

Автори Країна Результати

Scin K. S. 
та ін. [30]

– хворі 
на БА

– здорові

Корея

А/А А/С С/С

70,8 %
74,0 %

22,6 %
22,6 %

5,6 %
3,4 %

Berghea H. та ін.
[31]

Румунія
частота алеля С була вища в пацієнтів із БА, 
ніж у контрольній групі. Він спостерігався 
частіше в жінок, ніж у чоловіків

Arriba-Mendez S.
[179]

Іспанія
частота С алеля у хворих на БА вища 
порівняно з контрольною групою (р < 0,05)

Kedda M. A. та ін. 
[27]

Австралія
спостерігали асоціацію алеля С гена LTC4S 
з виникненням БА, але не з тяжкістю пе-
ребігу БА та непереносимістю аспірину

Zhang Z. та ін.
[28]

Китай

частота алелей А і С: 
– для хворих: 83,7 % та 16,3 %, 
– для здорових: 87 % та 13 % 
частота АА генотипу та АС/CC гаплотипу: 
– для хворих: 79,7 % та 29,3 %, 
– для здорових:76,7 % та 23,3 %

Song Y. та ін.
[29]

Китай частота алеля С серед хворих на БА 25 %

Heba M. Kadry
[32]

Єгипет
поліморфізм гена LCT4S не пов’язаний із 
розвитком БА; виявлена асоціація генотипів 
АС та СС із синтезом лейкотрієнів

Zhanq Y. та ін.
[33]

Китай
поліморфізм гена LTC4S є маркером схиль-
ності до БА у носіїв алеля А

Таблиця 1.1
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Оскільки ці результати були отримані в різних популяціях і з використанням 

різних кінцевих точок, відносний внесок поліморфізму LTC4S при БА все ще за-

лишається нез’ясованим. Зважаючи на суперечливі дані щодо частоти генотипів 

та ризику розвитку БА в різних популяціях залежно від -444C поліморфізму 

гена LTC4S, ця проблема залишається актуальною і становить інтерес для по-

дальших наукових досліджень.

Крім суперечливих даних щодо асоціації -444C поліморфізму гена LTC4S із 

розвитком БА, у літературі є відомості про залучення його в патогенез РЗЗНПП. 

За даними різних дослідників, приблизно у 2–25 % хворих на БА діагностуєть-

ся непереносимість аспірину [21, 34, 35]. Відомо, що поєднання кількох захво-

рювань спричиняє погіршення стану пацієнта і суттєво змінює клінічну карти-

ну: впродовж трьох годин після прийому аспірину або інших НПЗП у хворих 

з аспіриновою непереносимістю розвивається бронхоспазм, алергічний риніт, 

кон’юнктивіт. В основі патогенезу РЗЗНПП є неалергічна неімунна неперено-

симість ацетилсаліцилової кислоти та НПЗП, що призводить до порушень нор-

мального обміну арахідонової кислоти та надмірного утворення цистеїнілових 

лейкотрієнів.

Дослідники встановили, що поліморфізм гена LTC4S асоціюється не тільки 

з розвитком БА, а також з аспіриновою непереносимістю. Синтез цистеїнових 

лейкотрієнів, LTC4S в 5 разів вищий у бронхіальних біоптатах хворих на БА 

з аспіриновою непереносимістю порівняно з аспіринтолерантними хворими на 

БА [36, 146]. Відомо, що генетичними маркерами для РЗЗНПП є поліморфізми 

генів LTC4S, ALOX5, CYSLT, PGE2, TBXA2R, TBX21, MS4A2, IL10 -1082A> 

G, ACE -262A>T та CRTH2-466T>C [37]. Учені також довели, що у пацієнтів з 

аспіриновою непереносимістю часто спостерігають тяжчий перебіг БА, а також 

назальні поліпи [34–36, 38–40].

У результаті вивчення БА у японців з’ясували, що частота алеля С була ви-

щою в пацієнтів із РЗЗНПП, ніж у аспіринтолерантних пацієнтів (р = 0,042), і 

довели, що дебют БА в носіїв С алеля відбувається в молодшому віці (31,8+/-2,9 

років), ніж у А/А гомозигот (41,3+/-2,2 років, р = 0,007) [41]. 
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За даним І. Sayers та співавторів, у пацієнтів з аспіриновою непереносимістю 

експресія LTC4S у 5 разів вища, ніж у хворих на БА, які толерантні до аспірину. 

Автори засвідчують, що носійство С алеля поліморфізму -444C гена LTC4S є 

фактором ризику розвитку РЗЗНПП (ВШ = 3,89, р = 0,04)). Ці дані ще більше 

закріпили позицію С алеля -444C поліморфізму гена LTC4S, як маркера тяжкої 

БА [42].

Подальші дослідження підтвердили асоціацію поліморфізму гена LTC4S у 

пацієнтів із РЗЗНПП. Частота алеля С виявилася вдвічі вищою у хворих на ас-

піринтолерантну БА та в контрольній групі, також встановлена підвищена екс-

пресія РНК LTC4S-месенджера в еозинофілах периферичної крові [34, 35, 175].

Згідно з даними L. Mastalerz та співавторів, у пацієнтів із РЗЗНПП частота 

С/С генотипу за -444C поліморфізмом гена LTC4S вища, ніж у пацієнтів з ас-

піринрезистентною БА. Розподіл генотипів за -444C поліморфізмом гена LTC4S 

у пацієнтів із РЗЗНПП та аспіринрезистентною БА склав: А/А генотип – 31 % 

та 61,9 %, А/С генотип – 55,2 % та 31 %, С/С генотип – 13,8 % та 7,1 % (р < 0,1). 

Установлено, що С алель за -444C поліморфізмом гена LTC4S пов’язаний із ри-

зиком розвитку РЗЗНПП (р < 0,05, ВШ = 4,55) [43].

Румунські дослідники визначили, що частота генотипу С/С за поліморфіз-

мом -444C гена LTC4S вища в пацієнтів з аспіриновою непереносимістю, ніж у 

аспіринтолерантних пацієнтів та в контрольній групі: відповідно 11,7 %, 11,4% 

та 8,8 % (р = 0,26, ВШ = 1,36). Частота С/С генотипу за поліморфізмом -444C 

гена LTC4S у хворих на БА без назальних поліпів вища, ніж у хворих на БА з 

назальними поліпами: відповідно 13,3 % та 9,3 % (р = 0,74). Генотип С/С часті-

ше реєстрували в пацієнтів без атопії (14,3 %) та без алергічного риніту (15 %), 

ніж з атопією (9 %) та алергічним ринітом (9,2 %) (р = 0,48, р = 0,49). Серед па-

цієнтів на БА з аспіриновою непереносимістю носії А/А та А/С генотипів мали 

нижчі показники IgE, ніж хворі з аспіринтолерантною астмою (р=0,004). 

Аналогічні результати отримав N. Acevedo: засвідчені нижчі рівні загального 

IgE у пацієнтів із С/С генотипом за поліморфізмом -444C гена LTC4S сенсибілі-

зованих до D. pteronissimus. порівняно з А/А та А/С генотипами (р <0,05) [31, 44].
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В італійській популяції розкрили асоціацію -444C поліморфізму гена LTC4S 

із розвитком назальних поліпів та атопічною БА (р = 0,012). Частота С алеля та 

С/С генотипу вища в пацієнтів із ХРПН та атопією порівняно з контрольною 

групою здорових людей. 

У турецькій популяції довели, що наявність С алеля поліморфізму -444C гена 

LTC4S підвищувала ризик розвитку алергічного риніту (р < 0,05, ДІ = 95%, ВШ 

= 2,18) [35, 38, 39].

Таким чином, мінорний алель С за поліморфізмом-444C гена LTC4S асоційо-

ваний із непереносимістю аспірину та з виникненням ХРСПН та атопії у хво-

рих на БА і впливає на контроль перебігу захворювання. Проте літературні дані 

щодо впливу -444C поліморфізму гена LTC4S на ступінь тяжкості, ризик розвит-

ку БА, непереносимість аспірину та виникнення ХРСПН неоднозначні. Це мож-

на пояснити існуванням для кожної популяції певного набору генів-кандидатів. 

Однак необхідно визначити основні механізми, що спричиняють неадекватний 

контроль БА, асоційованої з непереносимістю аспірину та ХРПН залежно від 

поліморфізму -444C гена LTC4S із метою оцінки відповіді хворих на лікування 

АЛТРП.

Виділення фенотипів БА є доцільним та актуальним насамперед для оптимі-

зації фармакотерапії. Потрібен пошук маркерів контролю над захворюванням, 

саме над захворюванням, а не над його симптомами. Перспективним є сучасні 

фармакогенетичні дослідження, спрямовані на виявлення маркерних профілів 

для диференційної діагностики фенотипів БА кластерним аналізом, індивідуалі-

зацію медикаментозної терапії, пошук нових шляхів застосування ліків. Такий 

персоналізований підхід до ведення хворих із БА дає змогу призначати цільову 

терапію та досягти максимального контролю індивідуально в кожного пацієнта.

1.3. Лейкотрієнові механізми розвитку бронхіальної астми 

        та можливості їх корекції

У 1979 році відкрили нову групу метаболітів арахідонової кислоти, яка утво-

рюється з лейкоцитів ліпооксигеназним шляхом. Ці компоненти почали нази-
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Рисунок 1.2. Метаболізм арахідонової кислоти і механізм дії АЛТРП. 

вати лейкотрієнами (ЛТ). ЛТ є важливими ліпідними медіаторами, залученими 

до патогенезу БА. За хімічною структурою ЛТ – це біологічно активні жирні 

кислоти, джерелом яких є арахідонова кислота, що утворюється з фосфоліпідів 

клітинних мембран за участю фосфоліпаз. 

ЛТ є продуктами метаболізму арахідонової кислоти (АхК), яка утворюється з 

мембранних фосфоліпідів під впливом фосфоліпази А2. Утворення АхК та ЛТ 

виникає при активації імунокомпетентних клітин, які беруть участь у розвитку 

запалення (опасистих клітин, базофілів, моноцитів, макрофагів, нейтрофілів) 

різними стимулами (алергенами, вірусами, бактеріями, грибами, стресом, фі-

зичним навантаженням) [18, 19, 180]. 

Схема метаболізму арахідонової кислоти наведена на рисунку 1.2. 
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ALOX5 – арахідонат 5-ліпоксигеназа; 

cysLTR – рецептор цистеїніллейкотрієну; 

DAG – діацилгліцерин; 

IP3 – інозитол-три-фосфат; 

LTA4 – лейкотрієн А4; 

LTB4 – лейкотрієн B4; 

LTC4 – лейкотрієн С4; 

LTD4 – лейкотрієн D4; 

LTE4 – лейкотрієн E4; 

LTC4S – лейкотрієн С4-синтетаза; 

LTA4H – лейкотрієн А4-гідролаза; 

MRP1 – білок стійкості до багатьох лікарських засобів 1;

ІСЛТ – інгібітор синтезу лейкотрієну; 

АЛТР – антагоніст лейкотрієнових рецепторів; PLC – фосфоліпаза C [18].

Синтез ЛТ відбувається за участю цитозольного Са-залежного металопро-

теїну 5-ліпооксигенази. Активація металопротеїну здійснюється за допомогою 

зв’язування зі специфічним мембранним протеїном. Через наявність амінокис-

лоти цистеїну ЛТ С4, D4 і Е4 називають цистеїніловими. ЛТ синтезуються під 

впливом IgE, IgG, ендотоксинів, факторів фагоцитозу. ЛТ виробляють еозінофі-

ли, нейтрофіли, макрофаги, мононуклеари, опасисті клітині, базофіли. Вони чи-

нять у тисячу разів потужнішу констрикторну дію на гладенькі м’язи дихальних 

шляхів порівняно з гістаміном і спричиняють ефекти, характерні для БА: збіль-

шення проникності мікросудин, що призводить до ексудації плазми в стінку і 

просвіт дихальних шляхів і формування набряку; залучення еозинофілів у ди-

хальні шляхи й інфільтрації бронхів із пошкодженням ендотелію і формуванням 

гіперреактивності дихальних шляхів; збільшення секреції слизу, яка з білками 

плазми крові і десквамованими клітинами ендотелію формує слизові пробки; 

значну бронхообструкцію, зумовлену контрактильним ефектом на гладенькі 

м’язи дихальних шляхів; ремоделювання базальної мемб рани [18, 181]. 

Основні біологічні ефекти ЛТ подані в таблиці 1.2.
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Метаболізовані ЛТ частково виводяться з сечею. Антагоністичну дію щодо ЛТ 

мають ліпоксини (LXA4, LXB4). Їх функція полягає в пригніченні хемотаксису 

та адгезії клітин. У роботі E. W. Gelfand доведена кореляція ЛТВ4 з тяжкістю 

перебігу БА: стимуляція алергенами опасистих клітин призводить до підвищен-

ня рівня ЛТВ4, який через рецептори BLT1 стимулює продукцію ІЛ-13 СD8+ 

ефекторними клітинами, що впливає на активацію еозинофілів, фібробластів, 

епітеліальних клітин, посилюються процеси ремоделювання та холінергічної 

бронхоконстрикції [182]. Порушення співвідношення та активності ЛТ може 

спричинити розвиток патологічних ефектів в організмі, а саме: розвиток БА, 

алергічного риніту, назальних поліпів. Багато факторів, зокрема віруси, бактерії 

можуть привести до зниження циклооксигенази та підвищення рівня ЛТ. У хво-

рих на БА, особливо в період загострення, кількість ЛТ у бронхоальвеолярній 

Таблиця 1.2

Основні біологічні ефекти ЛТ

Лейкотрієн Біологічна дія

ЛТВ4

Хемотаксичний ефект для нейтрофілів, еозинофілів і мо-

ноцитів індукує адгезію лейкоцитів до ендотеліальних 

клітин, їх агрегацію та дегрануляцію, спричиняє акуму-

ляцію лейкоцитів у тканинах, секрецію радикалів кисню, 

лактоферину та гідролітичних ферментів нейтрофілами, 

збільшує проникність судин, призводить до адгезії грану-

лоцитів до ендотеліальних клітин, викликає бронхоспазм, 

бере участь в імунних реакціях

ЛТС4

ЛТД4

ЛТЄ4

Викликають бронхоконстрикцію, збільшують брохокон-

стрикторну дію гістаміну, підвищують секрецію слизу у 

бронхах, проникність судин, викликають вазоконстрик-

цію, беруть участь в імунних реакціях
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рідині, назальному секреті, сироватці крові значно підвищується і збільшується 

їх виділення з сечею [43, 117].

Відповідно до сучасних погоджувальних документів із діагностики та тера-

пії БА ГКС є основними базисними протизапальним препаратами в лікуванні 

цієї патології. Протизапальний ефект інгаляційних і системних ГКС у лікуванні 

хворих на БА беззаперечний. Проте, незважаючи на широке застосування цих 

препаратів у клінічній практиці, зберігається значна частина хворих із неповним 

контролем БА та навіть його відсутністю [1, 7, 47]. У сучасній літературі актив-

но обговорюють питання про можливість застосування медикаментів нової фар-

макологічної групи – АЛТРП. Згідно з сучасними міжнародними та національ-

ними рекомендаціями з лікування БА, антагоністи лейкотрієнових рецепторів, 

зокрема монтелукаст, рекомендований як альтернативна терапія ІКС при ліку-

ванні легкої персистувальної БА, а також у складі комбінованої протизапальної 

терапії з ІКС при лікуванні БА середнього ступеня тяжкості, при аспірин-інду-

кованій БА, БА у пацієнтів з ожирінням, БА фізичного зусилля, БА у курців та 

БА, асоційованій із алергічним ринітом [1, 6, 9, 45]. АЛТРП поділяють на 2 гру-

пи: 1) прямі інгібітори 5-ліпооксигенази (зилеутон), які діють через пригнічення 

біосинтезу лейкотрієнів з арахідонової кислоти; 2) антагоністи CysLT1-рецеп-

торів (монтелукаст, верлукаст, зафірлукаст, циналукаст, пранлукаст), які блоку-

ють зв’язування цистеїнових лейкотрієнів [18, 19].

У нашій країні активно використовують монтелукаст. Препарат почали засто-

совувати в 1997 році. Надалі його призначали як дорослим, та і дітям при перебі-

гу різної тяжкості БА [181, 183–190]. Доведений протективний ефект АЛТРП 

у хворих на РЗЗНПП, асоційовану з алергічним ринітом БА, БА фізичного зу-

силля, БА курців, асоційована з ожирінням БА та астма-ХОЗЛ перехрест [143, 

191–196]. Істотно впливає на перебіг БА та ефективність лікування поліморфізм 

-444C гена LTC4S. Дослідники з’ясували, що хворі на БА, які є гомозиготними 

за С алелем поліморфізму -444C гена LTC4S мають низьку відповідь на АЛТ і 

потребують корекції лікування [197].

Виявлення генетичних варіантів гена LTC4S, які визначають відповідь на 
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лікування БА, можуть відігравати допоміжну роль у прогнозуванні реакції на 

застосовувану терапію. Індивідуальну варіабельність відповіді на АЛТРП, яка 

становить від 35 % до 78 % і розвитку толерантності до їх протизапальної дії 

пов’язують із генетичним поліморфізмом -444C гена LTC4S. У наявних дослід-

женнях наведені результати вивчення ефективності терапії монтелукастом у 

хворих на БА з урахуванням поліморфізму -444C гена LTC4S протягом 6 міся-

ців. Науковці установили, що носії А/С генотипів показали зниження частоти 

загострень на 76 % порівняно з А/А гомозиготами (р = 0,023). Ризик частоти 

загострення БА був знижений у носіїв С алеля (ВШ = 0,16) [183, 184].

Схожі результати отримали L. Mastalerz та співавтори, які досліджували ефек-

тивність терапії монтелукастом (10 мг) протягом 8 тижнів і довели, що пацієнти, 

носії С алеля поліморфізму -444C гена LTC4S, після 3 тижнів лікування пока-

зали збільшення показників ОФВ1 порівняно з вихідним рівнем на фоні покра-

щення самопочуття [198].

Корейські вчені відзначають, що хворі з генотипом А/А за поліморфізмом 

-444C гена LTC4S з легкою астмою мали вищу відповідь на АЛТРП порівняно з 

контрольною групою (р < 0,05) [30].

Автори іншого дослідження встановили, що хворі на БА носії С алеля за полі-

морфізмом -444C гена LTC4S мали нижчий ОФВ1 порівняно з контрольною гру-

пою (відповідно 92,7 % проти 97,4 %, р = 0,005). Тотожні результати отримали 

китайські вчені, які показали, що носії С/С та А/С генотипів мали вищі показ-

ники ОФВ1 порівняно з носіями А/А генотипу після лікування монтелукастом 

(ВШ = 2,9, p < 0,01) [28, 42].

Таким чином, можливості застосування АЛТРП у клінічній практиці значно 

розширені. Доцільним є додавання АЛТРП до комплексної терапії у хворих на 

БА, що уможливить покращення контролю і зменшення обсягу терапії ГКС. Ла-

бораторний метод виявлення ЛТ у сироватці крові або сечі хворих БА є найбільш 

безпечним і діагностично значущим, може застосовуватися в діагностиці лей-

котрієнового механізму та контролі ефективності проведеної терапії. Призначен-

ня АЛТРП патогенетично обґрунтовано у хворих із різними фенотипами БА.
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Аналіз даних наукової літератури засвідчив, що прогрес у вивченні молеку-

лярних механізмів тяжкої БА очевидний. Так, у доказових дослідженнях визна-

чили найімовірніші причинні фактори і молекули, що лежать в основі форму-

вання тяжкої БА і терапевтичної резистентності, які могли б бути використані 

як із діагностичною метою, так і стати новими таргетними мішенями терапії БА 

[30, 40, 51, 53, 94, 169, 174]. Водночас не можна стверджувати, що вже є доведені 

механізми формування тяжкої БА і терапевтичної резистентності до лікування. 

По-перше, наявні дослідження досить різнорідні за своїми цілями і завданням й 

виконані на неоднорідних вибірках пацієнтів із погляду ступеня тяжкості і/або 

рівня контролю хвороби пацієнтів. Усе це не дозволяє об’єднати їх результати 

і сформувати повну теоретичну концепцію. По-друге, опублікована обмежена 

кількість робіт, у яких суб’єктами виступали пацієнти з тяжкою резистентною 

БА або представники фенотипів важкої БА. По-третє, більшість досліджень є 

одномоментними, що не дозволяє визначити динаміку зміни молекулярних і ге-

нетичних профілів у відповідь на фармакотерапію БА. Окрім того, дотепер не 

з’ясоване питання про цінність цієї інформації з позиції клінічного вибору фар-

макотерапевтичного режиму. Практичне застосування фармакогенетичної інфор-

мації може складатися в прогнозуванні більш високої ефективності лікування, 

оцінці ймовірності розвитку тих чи тих небажаних явищ і виборі оптимальної 

добової дози препарату. Такий персоніфікований підхід дозволить скоригувати 

терапію, що сприятиме підвищенню ймовірності досягнення контролю хвороби, 

зниженню частоти небажаних явищ і зниженню непрямих витрат коштів систе-

ми охорони здоров’я [11, 13, 14, 89, 199]. Зауважимо, що цінність фармакогене-

тичної інформації може посутньо різнитися, і це визначається багатьма факто-

рами. Зокрема, до них належить поширеність алеля в популяції. Очевидно, що 

від цього показника буде залежати економічний ефект застосування інформації. 

Важливе значення має і виразність асоціації між поліморфізмом та фармакогене-

тичним ефектом. Також багато поліморфізмів визначають лише незначну части-

ну мінливості відповіді. Так, наприклад, для гена CRHR1 мінливість відповіді 

становить менше ніж 3 % [16]. На окрему увагу заслуговує проблема застосу-
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вання фармакогенетичної інформації для комбінованих препаратів. Наприклад, 

якщо пацієнт є носієм алелів, що визначають знижену відповідь на β2-агоністи, 

й одночасно поліморфізму гена CRHR1, асоційованого з найкращою відповіддю 

на ІКС, прогнозувати відповідь на комбінацію тривалих β2-агоністів та ІКС буде 

складно [16, 200, 201]. Необхідно також враховувати характеристику популяції 

пацієнтів із БА у дослідженні (ступінь тяжкості, рівень контролю, виразність 

клінічних проявів і т. д.), на основі якої були показані ефекти. Наприклад, фар-

макогенетична інформація, отримана на когорті тяжкої БА, не завжди може бути 

застосована до пацієнтів середнього ступеня тяжкості і хворих із легкими фор-

мами патології. У зв’язку з цим особливо актуальним є планування і виконан-

ня комплексного молекулярно-генетичного дослідження при БА, яке дозволить 

оцінити динаміку профілів молекулярних параметрів та експресії генів у від-

повідь на базисну терапію. Це уможливить визначення механізмів формуван-

ня терапевтичної резистентності, формулювання єдиної концепції і в підсумку 

ідентифікувати таргетні мішені фенотипспецифічної (персоніфікованої) терапії.

Алгоритм дослідження схематично можна подати так (рис. 1.3).

Рисунок 1.3. Пропозиції автора щодо використання АЛТРП
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Висновки до розділу 1.

БА – хронічне запальне захворювання дихальних шляхів, що супроводжуєть-

ся обструкцією бронхів та їх гіперреактивністю. Захворювання проявляється 

епізодами утруднення дихання, хрипів, кашлю, нападами ядухи. Нинішній ба-

зисний підхід до лікування, викладений в основному звіті GINA перегляду 2020 

року і багатьох наукових статтях, передбачає використання чотирьох основних 

класів лікарських препаратів: β-адреноміметики, ГКС, М-холінолітики тривалої 

дії, інгібітори лейкотрієнів.

Однак значній частині хворих не вдається досягти повного контролю БА і на-

віть спостерігається його відсутність. Установлено, що варіабельність відповіді 

на деякі протиастматичних препаратів залежить від ефекту взаємодії низки генів, 

що передбачає наявність певних комбінацій генетичних варіантів у хворих. Ге-

нетична детермінованість буде відповідати за 60–80 % варіацій відповідей на 

лікарські препарати, і тому генетичні дослідження є найбільш перспективними 

для вивчення патогенезу терапевтично резистентної БА, а також для пошуку 

нових діагностичних тестів із високим ступенем чутливості і специфічності. 

Водночас численні дослідження різних авторів вказують на однонуклеотидний 

поліморфізм -444C гена LTC4S (LTC4S, rs730012) як сильний фактор ризику 

розвитку бронхіальної астми і непереносимості аспірину, що зумовлює тяжкість 

перебігу хвороби і ступінь відповіді на лікування антагоністами лейкотрієнових 

рецепторів. Також результати вивчення поліморфізму -444C гена LTC4S дають 

розуміння, що частота алелів значно залежить від популяції, у якій проводили 

дослідження.
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РОЗДІЛ 2

МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

2.1. Клінічна характеристика хворих

У дослідженні брав участь 181 хворий на БА (основна група). Пацієнти про-

ходили обстеження і лікування в КЗ СОР «Сумська обласна клінічна лікарня» 

протягом 2013–2020 рр.

Дослідження здійснювали згідно з вимогами Гельсінської декларація Всесвіт-

ньої медичної асоціації, Конвенції ради Європи з прав людини та біомедицини, 

належної клінічної практики (GCP). Перебіг і результати дослідження схвалила 

комісія з питань дотримання біоетики медичного інституту Сумського держав-

ного університету (Протокол №1/02 від 09.02.2021 р).

У дослідження включали пацієнтів за умови підписання інформованої згоди з 

метою та обсягом запланованих обстежень, необхідністю корекції лікування та 

можливим ризиком виникнення її побічних ефектів.

Критерії включення пацієнтів у дослідження:

– вік 18 років і старші;

– наявність згідно з чинними рекомендаціями [1, 6] діагнозу персистувальної 

БА, середнього ступеня тяжкості з обмеженням ФЗД на рівні 50–80 % ОФВ1 від 

належного, що не контролювали симптоми БА або мали їх частковий контроль;

– наявність згоди на участь у дослідженні.

Критерії виключення:

– наявність у пацієнта тяжких супутніх захворювань: туберкульозу легень, 

онкопатології, алкогольної та/або наркотичної залежності, СНІДу, а також де-

компенсованої серцевої, печінкової, ниркової та іншої недостатності;

– період вагітності чи лактації;

– постійне приймання системних ГКС;

– відмова пацієнта від участі у дослідженні;

– психічні розлади та захворювання нервової системи;

– системні захворювання сполучної тканини;
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– гострі інфекційні захворювання, загострення хронічних інфекційних хвороб;

– гострі порушення мозкового кровообігу в анамнезі.

Діагностику та лікування здійснювали на основі рекомендацій GINA [1] та 

згідно з Наказами МОЗ України № 128 від 19.03.2007 року [212] та № 868 від 

08.10.2013 року [213], на підставі анамнезу, клінічних симптомів, результатів 

лабораторного та інструментального дослідження (комп’ютерна спірографія, 

електрокардіографія, рентгенографію органів грудної клітки).

Групу контролю склала 81 практично здорова особа. Ці пацієнти проходи-

ли профілактичне обстеження на базі Комунального закладу «Сумська міська 

клінічна поліклініка № 3». Обстежена група контролю відповідала таким кри-

теріям: в анамнезі не зафіксовані симптоми БА або іншого легеневого захворю-

вання, симптоми алергії та атопії, гіперчутливості до аспірину, близькі родичі не 

мають БА та атопічних захворювань.

Під час обстеження хворих враховували такі показники: вік, стать, антропомет-

ричні дані, анамнез, тривалість захворювання, обсяг базисної терапії.

Основна група – 181 пацієнт із перебігом середньої тяжкості БА.

Серед обстежених хворих було 135 жінок (74,6 %) та 46 чоловіків (25,4 %). У 

групі контролю було 45 жінок (55,6 %) та 36 чоловіків (44,4 %) (рис. 2.1).

Рисунок 2.1. Розподіл хворих на БА та осіб із контрольної групи 
за статтю
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Рисунок 2.2. Вік обстежених групи контролю та хворих на БА

Розподіл осіб за віком в основній групі та групі контролю був подібний за пи-

томою вагою хворих віком 20–40 років, проте суттєво різнився у групах 40–60 

років і старших за 60 років – частка хворих віком 40–60 років в основній групі 

була на 34,5 % більшою за частку осіб у групі контролю, а в контрольній групі 

навпаки частка осіб старших за 60 років була на 78,5 % більшою за частку хво-

рих цього віку в основній групі (табл. 2.1).

Таблиця 2.1

Розподіл осіб з основної та контрольної груп за віком

Кількість осіб Питома вага, %

основна група
контрольна 

група
основна група

контрольна 
група

20–40 р. 51 18 28,2 22,2

40–60 р. 116 34 64,1 42,0

старші за 60 р. 14 29 7,7 35,8

Разом 181 81 100 100

Середній вік хворих на БА складав (46,5±11,0) років, а осіб групи контролю – 

(45,6±12,9) років. Вік обстежених відтворений на рис. 2.2.
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У результаті вивчення антропометричних показників у хворих на БА з’ясува-

ли, що у 69 (38,1 %) пацієнтів спостерігалася нормальна маса тіла, у 42 (23,2 %) 

– надлишкова, у 70 (38,7 %) – ожиріння (рис. 2.3).

Рисунок 2.3. Розподіл осіб з основної та контрольної групи 
залежно від маси тіла

З-поміж обстежених групи контролю переважали особи з нормальною масою 

тіла – 60 осіб (74 %), із надмірною вагою була лише 21 особа (26 %), осіб з 

ожирінням у групі контролю не було (рис. 2.3).

Розподіл за коефіцієнтом централізації жиру (рис. 2.4) засвідчив помітну від-

мінність питомої ваги осіб із підвищеним коефіцієнтом централізації жиру в 

основної групи (70 осіб, 39 %) та групі контролю (немає осіб із централізацією 

жиру).
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Особи з контрольної та основної груп були також досліджені на нявність 

спадкового чинника (наявність БА у близьких родичів) (табл. 2.2). Оскільки на-

явність спадкового анамнезу БА була критерієм виключення для осіб контроль-

ної групи, то частка таких осіб дорівнювала 0, натомість в основній групі спад-

ковість за БА зафіксована у 77 хворих, що становить 42,5 % від кількості осіб 

основної групи. 

Таблиця 2.2

Розподіл осіб з основної та контрольної груп за наявністю БА
 у близьких родичів

Кількість осіб Питома вага, %

основна група
контрольна 

група
основна група

контрольна 
група

Є 77 – 42,5 –

Немає 104 81 57,4 100

Разом 181 81 100 100

Рисунок 2.4. Розподіл осіб з основної та контрольної груп залежно 
від централізації жиру
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В основній групі у 43 % осіб зареєстрована наявність шкідливої звички палін-

ня, а в контрольній групі таких осіб лише 26 % (рис 2.5).

Рисунок 2.5. Розподіл осіб із контрольної та основної груп 
за шкідливими звичками (паління)

За професійним анамнезом (шкідливими умовами праці) спостерігаємо ще 

більшу відмінність: в основній групі 40 % мали шкідливі умови праці, і тільки 

1 % – у контрольній (рис. 2.6)

Рисунок 2.6. Розподіл осіб із контрольної та основної груп
 за професійним анамнезом (шкідливими умовами праці)
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Рисунок 2.7. Розподіл осіб із контрольної та основної груп 
за показниками артеріального тиску

Аналіз частоти супутньої патології в осіб основної та контрольної групи мав 

суттєві відмінності. У 55 хворих (30,4 %) основної групи була діагностована ар-

теріальна гіпертензія, у 4 осіб (2 %) – гіпотензія, натомість у контрольній групі 

артеріальний тиск (АТ) був у нормі у 81 особи (100 %) (рис. 2.7).

У хворих основної групи виявили супутні захворювання: ГЕРХ – 33,7 %, 

ХРПН – 37,6 %, РЗЗНПП − 47,0 %, гіперацидні захворювання шлунково-кишко-

вого тракту (ШКТ) – 29,3 % (рис. 2.8)

Рисунок 2.8. Розподіл супутніх захворювань у хворих основної групи
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Далі наведемо удокладнену характеристику осіб основної групи.

Аналіз рівня контролю за допомогою Asthma Control Questionnaire-5 (ACQ-5) 

засвідчив, що на момент обстеження 166 (91,7 %) пацієнтів мали частково конт-

рольований і 15 (8,3 %) неконтрольований перебіг БА (рис. 2.9).

На момент включення у перший етап дослідження 5 хворих досягли контро-

лю БА, тому в дослідження зайшли 161 (88,4 %) пацієнт із частковим контролем 

симптомів БА та 15 (8,3 %) – із неконтрольованим перебігом БА (рис. 2.9).

Рисунок 2.9. Розподіл хворих на БА за рівнем контролю 
на моменти обстеження та включення в дослідження 
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Рисунок 2.10. Розподіл хворих на бронхіальну астму залежно від тривалості 
захворювання і тривалості використання ГКС

Аналіз розподілу хворих основної групи за ознакою тривалості використання 

ГКС на момент обстеження встановив, що 67 (37 %) хворих використовують 

ГКС понад 10 років, понад 5, але менше за 10 років – 54 (30 %) хворі, від 1 до 5 

років – 55 (30 %) хворих, не використовували раніше ГКС – 5 (3 %) хворих.

Дизайн дослідження поданий на рисунку 2.11.

За даними анамнезу, середня тривалість захворювання на БА в осіб основної 

групи становила 16 років (min 1 – max 57). При цьому у 50 (27,6 %) захворюван-

ня тривало менше ніж 10 років, у 81 (44,8 %) – від 10 до 20 років, а 50 пацієнтів 

(27,6 %) хворіли на БА 20 років і більше (рис. 2.10).



66

Рисунок 2.11. Дизайн дослідження
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Відповідно до дизайну дослідження (рис. 2.11), усім хворим основної групи 

на початку дослідження у період обстеження запропонували стандартну схе-

му базисної терапії згідно з чинними рекомендаціями [1, 6] – інгаляції низької 

дози ІКС (будесонід у дозі 160 мкг) у фіксованій комбінації з БАТД (формоте-

рол 4,5 мкг) 2 рази на добу. Як швидкопомічний препарат для зняття симптомів 

призначали β2-агоніст короткої дії (БАКД) (сальбутамол 100 мкг) за потребою.

На першому етапі дослідження модифікували лікування – усі хворі отри-

мували низьку добову дозу ІКС (будесоніду 200 мкг двічі на день) та АЛТРП 

(монтелукаст 10 мг) один раз на день. Через 3 місяці аналізували ефективність 

лікування на першому етапі дослідження з визначенням рівня контролю БА за 

допомогою показників ОФВ1 та за опитувальником ACQ-5. Хворі, які на цьому 

етапі досягли контролю БА, залишилися на підібраній схемі лікування (низька 

добова доза ІКС та АЛТ), а тих, які не досягли контролю БА (123 хворі) включи-

ли в другий етап дослідження.

На другому етапі дослідження повторно модифікували лікування – призна-

чали фіксовану комбінацію БАТД (формотерол 9 мкг) з ІКС у підвищеній до 

середньої добової дозі (будесонід 320 мкг) двічі на день. Через 3 місяці аналізу-

вали ефективність лікування на другому етапі дослідження з визначенням рівня 

контролю БА за допомогою показників ОФВ1 та за опитувальником ACQ-5.

2.2. Методи обстеження хворих

Обстеження пацієнтів основної групи передбачало такі етапи.

1. Опитування (з’ясування скарг), збір анамнезу, фізикальне обстеження па-

цієнта, вимірювання офісного АТ, антропометричні дослідження.

2. Лабораторні дослідження: клінічний та біохімічний аналіз крові.

3. Інструментальні дослідження: спірографія, електрокардіографія, рентгено-

графія органів грудної клітки.

4. Медико-генетичні дослідження: визначення поліморфізму генів за допомо-

гою полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) із подальшим аналізом рестрикцій-

них фрагментів.
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2.2.1. Клініко-анамнестичні дослідження

Рівень АТ вимірювали комплексно на обох руках не менше ніж 3 рази з перер-

вами 5–10 хвилин. Результат визначали як середнє значення показників двох 

вимірювань [214].

Антропометричні обстеження передбачали визначення маси тіла, зросту та 

індексу маси тіла (ІМТ) у кг/м2. ІМТ обчислювали за формулою Кетле: маса тіла 

(кг) / зріст (м2).

ІМТ від 18 до 24,9 кг/м2 розцінювали згідно з рекомендаціями Всесвітньої 

організації охорони здоров’я як нормальну масу тіла, від 25 до 29,9 кг/м2 – як 

надлишкову масу тіла, а вищий за 30 кг/м2 – як ожиріння.

2.2.2. Функціональні методи дослідження

ФЗД вивчали за допомогою діагностичного комплексу «Кардіоплюс» (вироб-

ництва Україна) у ранкові години або після 30-хвилинного відпочинку перед 

дослідженням. Дані оцінювали з урахуванням атмосферного тиску, відносної 

вологості повітря і температури навколишнього середовища. 

Визначали такі показники, що характеризують вентиляційну здатність легень 

та бронхіальну прохідність: ЖЄЛ – життєву ємність легень, ОФВ1– об’єм фор-

сованого видиху за першу секунду, ФЖЄЛ – форсовану ЖЄЛ, співвідношення 

ОФВ1/ФЖЄЛ, ПШВ – пікову швидкість видиху. 

У комп’ютерній програмі, закладеній у «Кардіоплюс», передбачені аналіз та 

обчислення фактичних і належних величин показників ФЗД. Для обчислення 

використовували належні величини, розраховані за формулами Європейського 

співтовариства сталі та вугілля [215, 216]. Наявність зворотності бронхіальної 

обструкції визначали за результатами бронхомоторного тесту із БАКД – саль-

бутамолом (400 мкг), результати оцінювали через 15 хвилин після інгаляції 

препарату.

2.2.3. Методи анкетування

Рівень контролю БА оцінювали за допомогою опитувальника ACQ-5. Обчис-
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Таблиця 2.3
Опитувальник ACQ-5

2.2.4. Клінічні та біохімічні методи обстеження

Зразки крові відбирали одноразово на початку дослідження натщесерце 

вранці.

У клінічній лабораторії КЗ СОР «Сумська обласна клінічна лікарня» викону-

вали:

лювали середній бал, розділивши загальну суму балів на 5. 

Інтерпретацію результатів здійснювали таким чином:

< 0,75 – повний контроль;

0,75–1,5 – частковий контроль;

> 1,5 – немає контролю над астмою.

Запитання опитувальника ACQ-5 наведені в [217, 218] (табл. 2.3).
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– клінічний аналіз крові з розгорнутою лейкоцитарною формулою та визна-

ченням тромбоцитів крові;

– визначення рівня глюкози крові (референтні значення до 5,9 ммоль/л);

– клінічний аналіз мокротиння (визначення вмісту нейтрофілів та еозино-

філів);

– аналіз показників ліпідного профілю: загального холестерину (референтні 

значення до 5,2 ммоль/л), ліпопротеїдів високої щільності (референтні значення 

більші за 1,68 ммоль/л), ліпопротеїдів низької щільності (референтні значення 

менші за 3,5 ммоль/л), аполіпопротеїну В (В-ЛП) (референтні значення менші за 

55 мг/дл та дорівнюють їм);

– аналіз вмісту IgE (референтні значення до 100 МО/л) у сироватці крові за 

допомогою хемілюмінесцентного методу імуноаналізу.

За допомогою методу твердофазного імуноферментного аналізу визначали 

вміст у сироватці крові ІЛ-4 (референтні значення до 10,0 пг/мл), ІЛ-6 (рефе-

рентні значення до 7,0 пг/мл), ІЛ-8 (референтні значення до 6,2 пг/мл) із викори-

станням набору реагентів для імуноферментного визначення концентрації ІЛ-4, 

ІЛ-6, ІЛ-8 у сироватці крові.

2.2.5. Визначення алельного -444С поліморфізму промотора гена 

лейкотрієн C4 синтетази (rs730012)

Венозну кров у хворих БА та практично здорових осіб набирали в стерильних 

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

кислоти (11,7 мМ) як антикоагулянта («Sarstedt», Німеччина), заморожували та 

зберігали при температурі -20°С.

ДНК виділяли з нерозведеної крові з використанням наборів DIAtom DNA 

Prep 100 («Isogene», Росія). Використаний метод базується на використанні 

лізувального реагенту з гуанідинізоціонатом, призначеним для лізису клітин, 

солюбілізації клітинного дебрису, а також денатурації клітинних нуклеаз. Із на-

явністю лізувального реагенту ДНК активно сорбується на NucleoS™-сорбенті, 

потім легко відмивається від білків і солей спиртовим розчином. Згодом ДНК 
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екстрагують із сорбенту та переносять у стерильні вільні від ДНК та РНК мі-

кропробірки. Отриману ДНК можна безпосередньо використовувати для про-

ведення полімеразної ланцюгової реакції. Набір дозволяє виділяти зі свіжого 

біологічного матеріалу високомолекулярну ДНК (40–50 тисяч пар нуклеотидів 

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

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

комендацій, наведених у комерційному наборі, і здійснювали маніпуляції згідно 

з таким протоколом.

1. У пробірку об’ємом 1,5 мл внести 100 мкл нерозведеної венозної крові і 

додати 400 мкл лізувального розчину. Перемішати вміст пробірок обертанням 

10 разів.

2. Термостатування суміші 5 хв – за температури 65°С.

3. Центрифугування пробірок упродовж 10 с при 5 000 об/хв та додавання ре-

тельно збовтаної на вортексі 20 мкл суспензії сорбенту NucleoS™.

4. Перемішування проб упродовж 10 хвилин.

5. Центрифугування пробірок протягом 10 с при 5 000 об/хв та видалення су-

пернатанту за допомогою помпи, не торкаючись до осаду сорбенту.

6. Додавання 200 мкл лізувального розчину, ретельне перемішування на вор-

тексі до гомогенного стану.

7. Додавання 1 мл сольового розчину та перемішування пробірок 10 разів.

8. Центрифугування пробірок упродовж 10 с при 5 000 об/хв та видалення 

супернатанту за допомогою помпи, не торкаючись до осаду сорбенту із ДНК.

9. Додавання 1 мл сольового розчину та перемішування пробірок на вортексі 

до гомогенного стану.

10. Центрифугування пробірок упродовж 10 с при 5 000 об/хв та видалення 

супернатанту за допомогою помпи, не торкаючись до осаду сорбенту із ДНК.

11. Повторне виконання положень 9 та 10 протоколу.

12. Висушування осаду за температури 65°С упродовж 5 хв.

13. Додавання до пробірок 50 мкл ЕкстраГену™ при постійному перемішу-

ванні останнього розчину.
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14. Суспензування вмісту пробірок на вортексі до отримання гомогенної су-

спензії та термостатування за температури 65°С упродовж 5 хв.

15. Суспензування вмісту пробірок та центрифугування протягом 1 хв при 

10000 об/хв.

16 Перенесення супернатанту до мікропробірок та зберігання за темпе-

ратури -20°С. Поліморфізм rs730012 гена LTC4S визначали методом ПЛР 

із подальшим аналізом довжини рестрикційних фрагментів (PCR-RFLP) за 

Gan-nan Wang et al. із модифікаціями [219]. Для цього ампліфікували ділян-

ку промотора гена LTC4S за допомогою пари специфічних праймерів: прямо-

го – 5’ CAGGAACAGCCTGGATGGGT(G→T) AC 3’ і зворотного (antisense) – 

5`ACTTTCTCCAGGGCCTTGCAG 3’. («Metabion», Німеччина). 

Для амп ліфікації брали 50–100 нг ДНК і додавали до суміші, що містила 5 

мкл 5-кратного PCR-буфера, 1,5 мМ сульфату магнію, 200 мкМ суміші чотирьох 

нуклеотидтрифосфатів, по 15 pM кожного з праймерів і 1,0 ОД Taq-полімерази 

(«Thermo Scientific», США), об’єм доводили до 25 мкл деіонізованою водою. PCR 

проводили в термоцикл ері GeneAmp PCR System 2700 («Applied Biosystems», 

США). 

Ампліфікація фрагмента промотора складалася з 35 циклів: денатурація – 

94°С (50 с), гібридизація праймерів – 62,5°С (40 с) іелонгація – 72°С (1 хв). 

6 мкл продукту ампліфікації інкубували при 37°С протягом 16 годин із 2 ОД 

рестриктази KpnI («Thermo Scientific», США) у буфері KpnI такого складу: 10 

мМ трис-HCl (pH 7,5), 10 мМ хлориду магнію, 0,02 % тритон X-100 і 0,1 мг/

млальбуміну. Як що в 647 позиції гена LTC4S містився аденін, утворювався ам-

пліфікат, який складався з 112 пар основ. 

Якщо аденін замінювався на цитозин, то ампліфікат роз щеплювався рестрик-

тазою KpnI на два фрагменти – 90 і 22 пари основ. Амп лі фікати після рестрикції 

розділяли в 2,5 % агарозному гелі, що містив 10 мкг/мл бромистого етидію. Го-

ризонтальний електрофорез (0,1 А; 160 V) прово дили про тягом 25 хв. 

Візуалізацію ДНК після електрофорезу здійснювали за допомогою трансілю-

мінатора («Біоком», Росія) – рис. 2.12.
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Рисунок 2.12. Результати рестрикційного аналізу -444C (rs730012) 
поліморфізму гена LTC4S

Примітка. M – маркер молекулярної маси (по – пари нуклеїнових основ)
доріжки 1, 3, 5, 7, 9, 11 відповідають A / A-генотипу; 
доріжки 6,12 – A / C-генотипу; 2, 4, 8, 10 – C / C-генотипу.

2.2.6. Методи статистичної обробки результатів

Статистичне оброблення одержаних даних проводили за допомогою пакета 

програм SPSS Statistics 21.0. Застосовували методи параметричної та непараме-

тричної статистики. Для аналізу кількісних показників, що не відповідають нор-

мальному розподілу, використовували показники медіани з інтерквартильним 

розмахом (25-й та 75-й процентилі) [220, 221]. Для порівняння двох незалеж-

них груп за одним кількісним показником використовували метод Манна-Вітні 

– перевірка нульової гіпотези про відсутність відмінностей між групами (якщо 

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

підтверджується) [222].

Для порівняння двох залежних вибірок із показниками, що не відповідають 

нормальному розподілу, використовували критерій Вілкоксона. Для порівнян-

ня кількісного показника в більше ніж трьох групах використовували ранговий 

аналіз варіації ANOVA за Краскелом – Воллісом [221]: якщо p > 0,05, то нульова 

гіпотеза про відсутність різниці значення медіан у групах підтверджується, тоб-

то групи не відрізняються.

Аналіз якісних показників. Номінальні показники описували як відносні часто-

ти об’єктів. Порівняння груп за номінальним показником проводили за методом 
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Пірсона після аналізу таблиць спряженості за допомогою χ2-критерію. Для ана-

лізу бінарного показника використовували показник відносного ризику (ВР) 

з уто чненням довірчого інтервалу (ДІ) та показника статистичної значущості 

(p < 0,05).

Кореляційним аналізом послуговувалися для визначення взаємозв’язку між 

кількісними або якісними порядковими показниками. Кореляційний зв’язок 

визначали за допомогою коефіцієнта кореляції (r): r < 0,3 свідчить про наявність 

слабкої кореляції, 0,3 < r < 0,7 відповідає помірній кореляції, r > 0,7 вказує на 

сильну кореляцію. Для аналізу кількісних показників застосовували непараме-

тричний кореляційний аналіз Спірмена [220, 221].

Для кластерного аналізу використовували ієрархічний кластерний метод 

Ворда з мінімальною варіацією агломеративного підходу та зв’язку Ворда. На 

кожному етапі кластеризації, пацієнтів об’єднували в кластери, щоб мінімізува-

ти внутрішньокластерну суму квадратів або максимізувати міжкластерну суму 

квадратів. Для визначення відмінностей між кластерами застосовували методи 

ANOVA за Краскелом – Воллісом [220–223].

Частоту генотипів описували через показники відносних частот. Групи порів-

нювали після аналізу таблиць спряженості, який відбувався з використанням 

F-критерію Фішера та χ2-критерію. Для аналізу бінарного показника (фактор 

ризику захворювання на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу, гіперацидні 

захворювання ШКТ тощо) застосовували показник відношення шансів (ВШ/

OR, oddsratio) з уточненням довірчого інтервалу (ДІ) та показника статистичної 

значущості (p < 0,05). Структурні відмінності характеризували за допомогою 

індексу Рябцева [224].

χ2-критерій та F-критерій обчислювали у Graph Pad Prism for Windows (Version 

8.4.3). Індекс Рябцева – у Microsoft Excel.

Прогностичне значення досліджуваних чинників під час оцінювання ефек-

тивності лікування з’ясовували за допомогою методу логістичної регресії. Для 

ідентифікації оптимального рівня досліджуваних факторів із найвищою передба-

чуваною цінністю застосовували ROC-аналіз (Receive Operation Characteristic). 
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Результати вважали достовірними за умови, що р < 0,05 [225].

Загальну оцінку узгодження моделі та реальних даних формулювали з ви-

користанням тесту Хосмера-Лемешева (Hosmer and Lemeshow Goodness-of-Fit 

Test). Для оцінювання рівнянь регресії використовували метод покрокового 

включення предикторів, який ранжує ознаки відповідно до їхнього внеску в мо-

дель [220–223, 226].
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РОЗДІЛ 3

ЧАСТОТА Й АСОЦІАЦІЇ ГЕНОТИПІВ ЗА-444C ПОЛІМОРФІЗМОМ 

ГЕНА ЛЕЙКОТРІЄН С4-СИНТЕТАЗИ У ХВОРИХ 

НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ

За останні роки виявлено понад 150 генів-кандидатів схильності до БА та 

її прогресування, але з позицій практичної медицини найбільше значення має 

поліморфізм генів, який, з одного боку, є діагностичним маркером, а з іншо-

го, – фактором, фенотипна експресія якого доступна фармакологічній корекції 

[106–108].

Важливу роль у розвитку уражень респіраторної системи має активність син-

тезу і ефектів ЛТ. Порушення співвідношення та активності ЛТ може спричини-

ти розвиток патологічних ефектів в організмі, а саме: розвитку БА, алергічного 

риніту, назальних поліпів. Ген LTC4S відповідає за продукцію цистеніїл-лей-

котрієну В4, локалізований на довгому плечі хромосоми 5q35 [17, 18]. Доведе-

но, що поліморфізм гену LTC4S асоційований із непереносимістю аспірину у 

хворих на БА, яка проявляється респіраторними реакціями на аспірин та інші 

інгібітори циклооксигенази. Особливу увагу привертає нуклеотидний полімор-

фізм розміром 444 пар нуклеотидів, розміщений вище від гена, що кодує LTC4S 

(LTC4S-444C, rs730012) та є сильним фактором ризику розвитку БА, неперено-

симості аспірину та їх поєднань [19, 20, 22].

Попередній аналіз літературних джерел виявив суперечливі дані щодо часто-

ти генотипів та ризику розвитку БА в різних популяціях залежно від -444C полі-

морфізму гена LTC4S. З огляду на це ми визначили частоту алелів та генотипів 

за -444C поліморфізмом гена LTC4S у групі хворих на БА та у групі контролю.

3.1. Частота алелів і генотипів за -444C поліморфізмом гена LTC4S

 у хворих на бронхіальну астму середнього ступеня тяжкості, які не 

досягають контролю симптомів при терапії фіксованою комбінацією 

низької дози інгаляційного кортикостероїда з бета-агоністом тривалої дії

Алельний поліморфізм гена LTC4S -444C (rs 730012) визначали методом ПЛР 
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із подальшим аналізом довжини рестрикційних фрагментів за Gan-nan Wang et 

al. iз модифікаціями [219].

У ході дослідження встановили, що хворих на БА з генотипом А/А – 77 осіб, 

із генотипом А/С – 73 особи, із генотипом С/С – 31 особа. У контрольній групі, 

що складалася з 81 практично здорової людини: із генотипом А/А – 46 осіб, із 

генотипом А/С – 30 осіб, із генотипом С/С – 5 осіб (табл. 3.1).

У групі хворих на БА частота досліджуваних генотипів А/A, A/C та С/C за 

LTC4S поліморфізмом склала 42,6 %, 40,3 % та 17,1 % відповідно. У контрольній 

групі частота генотипів становила 56,8 %, 37,0 % та 6,2 % відповідно (табл. 3.1).

Таблиця 3.1

Розподіл частот генотипів гена LTC4S 
у хворих на БА та в контрольній групі

Розподіл генотипів за досліджуваним поліморфізмом перевіряли на відповід-

ність рівновазі Харді-Вайнберга за допомогою χ2 критерію.

Нульова гіпотеза Н0 полягала в тому, що розподіли відповідно до результатів 

дослідження та до закону Харді-Вайнбергане відрізняються. Якщо нульова гіпо-

теза буде відкинута, тоді потрібно буде навести альтернативну гіпотезу. Наші ж 

дані підтверджують нульову гіпотезу, тобто ми її не відкидаємо.

Кількість осіб Питома вага, %

Основна 
група

Контрольна 
група Разом Основна 

група
Контрольна 

група Разом

Генотип 
А/А 77 46 123 42,6 56,8 47,0

Генотип 
А/С 73 30 103 40,3 37,0 39,3

Генотип 
С/С 31 5 36 17,1 6,2 13,7

Разом 181 81 262 100 100 100
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де р2 – частота, з якою спостережені носії генотипу А/А;

2pq – частота, з якою зареєстровані носії генотипів А/С та С/С;

q2 – частота, з якою спостережені носії генотипу С/С.

Оскільки частоти генотипів задані в усій сукупності як 47,0 %, 39,3 % та 

13,7 %, то частоти алелів (р та q):

Зазначена несхожість структури проявляється у відмінності показників пито-

мої ваги для окремих частин цих сукупностей.

Більш точний (щодо структурних відмінностей) висновок можна зробити, ви-

користовуючи формулу індексу Рябцева [224]:

А для інтерпретації отриманого результату розрахунків використовують шка-

лу, запропоновану В. М. Рябцевим (табл. 3.2). 

Закон Харді-Вайнберга може бути репрезентований формулою:
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За умови p = 0,70 та q = 0,3 отримали значення індексу Рябцева 0,044, що 

відповідає такій характеристиці структурних відмінностей, як «дуже низький 

рівень відмінності структур».

Отже, для всієї сукупності (основна та контрольна групи разом) при співвід-

ношеннях частот p та q (p = 0,7 та q = 0,3) матимемо, що: критич. (0.05) >  факт., 

тобто не можемо відкинути нульову гіпотезу. Це свідчить про те, що розподіл 

генів у популяції за результатами експерименту можна вважати таким, який від-

повідає нульовій гіпотезі Н0 (табл. 3.3).

Шкала оцінювання ступеня суттєвості 
відмінностей структур за індексом Рябцева

Інтервал
 значень

Характеристика структурних відмінностей

0,000–0,030 Тотожність структур

0,031–0,070 Дуже низький рівень відмінності структур

0,071–0,150 Низький рівень відмінності структур

0,151–0,300 Істотний рівень відмінності структур

0,301–0,500 Значний рівень відмінності структур

0,501–0,700 Дуже значний рівень відмінності структур

0,701–0,900 Протилежний тип структур

0,901 і вище Повна протилежність структур

Таблиця 3.2
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Розподіл частот генотипів гена LTC4S відповідно 
до рівноваги Харді-Вайнберга та за результатами дослідження

За умови p = 0,70 та q = 0,3

Генотип
відповідно до закону 

Харді-Вайнберга
за результатами 

дослідження

A/A 128 123

A/C 110 103

C/C 24 36

Разом 262 262

χ2 критич. = 5,99

χ2 факт. = 2,73

p-value = 0,25 (p > 0,05) Нульову гіпотезу Н0 не відкидають.

Індекс Рябцева = 0,044

Аналіз розподілу генотипів поліморфізму -444С у гені LTC4S для рівноваги 
Харді-Вайнберга показав, що статистично значущих відмінностей від розподілу 
за законом немає (р = 0,05).

Далі ми проаналізували частоту алелів у групі контролю та в основній групі 
(табл. 3.4).

Таблиця 3.3
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Таблиця 3.4

Частота алелів за -444С поліморфізмом гена LTC4S у групі контролю 
та хворих на БА

Алель Група контролю, n = 81 Хворі на БА, n = 181

n1 % n1  %

А 122 75,3 227 62,7

С 40 24,7 135 37,3

Разом 81*2 100 181*2 100

χ2 = 7,99; р = 0,005

За результатами аналізу встановили, що в групі контролю частота А-алеля 

становила 75,3 %, С-алеля – 24,7 %, а у хворих на БА – 62,7 % та 37,3 % від-

повідно (pис. 3.1). У групі контролю та у хворих на БА спостерігали статистично 

вірогідну різницю щодо розподілу алелів за -444С поліморфізмом гена LTC4S 

(p= 0,005 за χ2-критерієм) (табл. 3.4).

Рисунок 3.1. Частота алелів за -444С поліморфізмом гена LTC4S 
у групі контролю та у хворих на БА, %
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Зауважимо, що частка осіб із генотипом С/С у контрольній групі суттєво 

менша (6,2 %) за частку в основній групі (17,1 %). Фактично така специфіка 

розподілу за зазначеними двома сукупностями може доводити логіку, що 

з-поміж хворих на БА відсоток людей із генотипом С/С буде більшим, ніж серед 

здорових людей. 

Перевіримо цю гіпотезу про відмінність непараметричних показників для двох 

сукупностей. Найпростішим методом перевірки гіпотези про відмінність серед-

ніх для непараметричних даних є критерій Манна-Вітні (Mann-Whitneytest), 

який є дуже потужним альтернативним інструментом (замість t-критерію для 

незалежних вибірок). Проте його використовують, якщо кількість спостережень 

не більша за 60. 

У нашому дослідженні було значно більше, тому використаємо однофактор-

ний дисперсійний аналіз – ANOVA (Analysis Of Variance). Під час такого аналізу 

перевіряють нульову гіпотезу про рівність середніх. Якщо Fфакт. ≥ Fкрит., то ну-

льова гіпотеза не може бути прийнята (відкидається). Зважаючи на це, доходять 

висновку про нерівність середніх.

За результатами наших розрахунків: Fфакт. = 7,30 (Fкрит.= 6,73 при р = 0.01). 

Отже, структура основної та контрольної груп за типом поліморфізму суттєво 

(р= 0,01) статистично відрізняється залежно від поліморфізму гена LTC4S.

Вивчення розподілу А/А, А/С, С/С генотипів за -444С поліморфізмом гена 

LTC4S засвідчило, що у групі хворих на БА частота досліджуваних генотипів 

відповідно склала 42,6 %, 40,3 % та 17,1 %. У контрольній групі частота гено-

типів становила 56,8 %, 37,0 % та 6,2 % відповідно (χ2 = 7,461, p = 0,024). З’ясу-

вали, що в групі контролю частота А-алеля становила 75,3 %, С-алеля – 24,7 %, 

а у хворих на БА – 62,7 % та 37,3 % відповідно (χ2 = 7,99; р = 0,005).

Здійснений аналіз довів статистично значущу різницю в розподілі А/А, А/С 

та С/С генотипів (p = 0,005 за χ2-критерієм) та А- та С- алелів за -444С полі-

морфізмом гена LTC4S у контрольній та основній групах. Ми з’ясували, що 

гомозиготи за основним алелем частіше траплялися у групі контролю, а гомо-

зиготи за мінорним алелем – у хворих на БА. Це може свідчити про зв’язок С/С 
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генотипу з більшим ризиком виникнення БА.

3.2. Зв’язок -444C поліморфізму гена LTC4S зі спадковістю, 

ризиком виникнення бронхіальної астми та статтю у хворих

на бронхіальну астму середнього ступеня тяжкості, 

які не досягають контролю симптомів при терапії фіксованою 

комбінацією низької дози інгаляційного кортикостероїда

з бета-агоністом тривалої дії

Учені відзначають, що в захворюванні на БА визначальне значення має гене-

тичний чинник, а одним із генів-кандидатів на це є ген LTC4S [106-108]. Тому 

одним із завдань нашого дослідження був аналіз асоціації -444С поліморфізму 

гена LTC4S з ризиком виникнення БА й іншими характеристиками.

Результати аналізу ризику виникнення БА залежно від генотипу (як референт-

ного) подані в таблиці 3.5 (використані дані таблиці 3.4).

Таблиця 3.5

Ризик виникнення бронхіальної астми залежно 
від алелів за -444С поліморфізмом гена LTC4S

Алель χ2 р
Відношення шансів

значення 95 % ДІ

А 7,99 0,0047 0,55 0,37 ÷ 0,83

С 1,81 1,21 ÷ 2,72

Як бачимо, у носіїв С-алеля в 1,81 збільшувався ризик виникнення БА (ВШ = 

1,81, 95 % ДІ = 1,21÷ 2,72; р = 0,005) порівняно з носіями А-алеля. Таким чином, 

наявність С-алеля статистично вірогідно підвищує ризик виникнення астми.

Спираючись на розподіл частот генотипів гена LTC4S у хворих основної гру-

пи (хворі на БА) та в контрольній групі, розраховуємо ризик виникнення БА 

залежно від генотипів за -444С поліморфізмом гена LTC4S (табл. 3.6).
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Ризик виникнення БА залежно від генотипів
за -444С поліморфізмом гена LTC4S

Генотип χ2 р
Відношення шансів

значення 95 % ДІ

А/А 4,56 0,033 0,56 0,33÷0,97

А/С 0,25 0,610 1,15 0,68 ÷ 2,00

С/С 5,67 0,017 3,14 1,20 ÷ 7,69
Загалом 7,46 0,024 х х

Таблиця 3.6

Виявлено, що генотип А/А приводить до зниження ризику виникнення БА 

(ВШ = 0,56, 95 % ДІ = 0,33 ÷ 0,97; χ2 = 4,56; р = 0,033). Водночас носії генотипу 

С/С мають вірогідно більший ризик виникнення БА (ВШ = 3,14, 95 % ДІ = 1,20 

÷ 7,69; χ2 = 4,56; р = 0,017).

Дослідимо вплив спадкового (генетичного) чинника наявності БА у близь-

ких родичів. Оскільки жоден опитаний із контрольної групи не повідомив про 

наявність такого факту, то маємо тільки порівняти ризики між носіями різних 

генотипів в основній групі (табл. 3.7).
Таблиця 3.7

Розподіл генотипів за -444С поліморфізмом гена LTC4S залежно від 
ризику прояву спадкового чинника виникнення БА у хворих основної групи

Генотип

Генетичний фактор (наявність БА у близьких родичів)

«0» немає «1» є
кількість 
(частота 

в генотипі)

питома 
вага, %

кількість (ча-
стота в гено-

типі)

питома
 вага, % 

А/А
 (n = 77, 100%) 48 (62,3 %) 46,1 29 (37,7 %) 37,7

А/С
 (n = 73, 100%) 42 (57,5 %) 40,4 31 (42,5 %) 42,3

С/С
 (n = 31, 100%) 14 (45,2 %) 13,5 17 (54,8 %) 20,0
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Найбільшу питому вагу хворих із наявністю спадкового чинника розвитку БА 

54,8 % спостерігаємо в генотипі С/С, тоді як у генотипі А/А найменша – 37,7 %.

Частота виникнення БА залежно від чинника наявності цієї хвороби у близь-

ких родичів (спадковий фактор) засвідчує: відносний ризик виникнення БА у 

генотипів А/А та А/С статистично значущо є меншим, ніж у носіїв С/С (табл. 

3.8). 

Так, у 2 рази збільшується ризик для носіїв С/С (ВШ = 2,01; 95 % ДІ = 0,88÷4,82; 

р = 0,10) порівняно з носіями генотипу А/А. Водночас носії А/А мають менший 

(навіть порівняно з носіями А/С) шанс захворювання (ВШ = 0,82; 95 % ДІ = 

0,42÷1,60), хоча такий результат не є статистично значущим (р = 0,548).

Таблиця 3.8

Ризик прояву спадкового чинника виникнення бронхіальної астми 
залежно від -444С поліморфізму гена LTC4S

Гено-
тип

База 
порівнян-

ня
χ2 р

Відносний ризик Відношення шансів

значення 95 % ДІ значення 95 % ДІ

А/А х х х х х х х

А/С А/А 0,36 0,548 0,89 0,60÷1,31 0,82 0,42÷1,60

С/С

А/А 2,67 0,103 1,46 0,92÷2,20 2,01 0,88÷4,82

А/С 1,34 0,247 1,29 0,83÷1,92 1,65 0,71÷3,93

У дослідженій когорті хворих на БА переважали жінки (74,6 %). Аналіз 

розподілу за статтю залежно від поліморфізму гена LTC4S виявив найбільше 

переважання жінок (87,1 %) у групі з С/С генотипом, порівняно з іншими гено-

типами та основною групою загалом (pис. 3.2).
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Рисунок 3.2. Розподіл за статтю залежно від поліморфізму гена LTC4S
 у хворих на БА, %

Частота виникнення БА залежно від чинника статті демонструє, що в жінок, 

носіїв генотипу С/С, вірогідно збільшується ризик виникнення БА порівняно з 

носіями генотипу А/С (ВШ = 3,52; 95 % ДІ = 1,17÷10,07; р = 0,026) та генотипу 

А/А (ВШ = 1,91; 95 % ДІ = 0,59÷5,61, p = 0,276) (табл. 3.9).

Таблиця 3.9

Ризик впливу чинника статті (частка жінок) на виникнення БА 
залежно від -444С поліморфізму гена LTC4S

Відноcний ризик 
RR (95 % ДІ)

Відношення 
шансів 

OR  (95 % ДІ)

χ2 
р

генотип А/С 
стосовно А/А

0,98 
(0,80÷1,17)

0,91
 (0,40÷1,94)

0,06 
0,808

генотип С/С 
стосовно А/А

1,12
 (0,89÷1,33)

1,91 
(0,59÷5,61)

1,19 
0,276

генотип С/С 
стосовно А/С

1,33 
(1,04÷1,65)

3,52
 (1,17÷10,07)

4,93
0,026
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3.3. Зв’язок поліморфізму гена LTC4S із коморбідністю у хворих 

на бронхіальну астму середнього ступеня тяжкості, які не досягають 

контролю симптомів при терапії фіксованою комбінацією низької 

дози інгаляційного кортикостероїда з бета-агоністом тривалої дії

Коморбідні стани у хворих на БА можуть впливати на перебіг та відповідь 

на терапію ІКС або пероральними ГКС, АЛТРП. Ми дослідили коморбідність у 

хворих на БА, тобто щодо наявності одного або більше захворювань (крім БА).

Спочатку з’ясували зв’язок певного фенотипу бронхіальної астми (яка, зокре-

ма, може бути РЗЗНПП) із ХРСПН.

Отже, для нашого дослідження були сформовані 4 групи хворих (із 181):

– ХРСПН немає, РЗЗНПП немає;

– ХРСПН є, РЗЗНПП немає;

– ХРСПН немає, РЗЗНПП є;

– ХРСПН є, РЗЗНПП є.

Гіпотеза полягає в тому, що одночасний розвиток ХРСПН і РЗЗНПП статис-

тично значущий залежно від групування хворих за генотипами А/А, АС та С/С 

гена LTC4S. Таке дослідження більш доцільно проводити з використанням так 

званої Burt-таблиці (табл. 3.10).

Таблиця 3.10

Burt-таблиця (спряженості) для пари ХРСПН – РЗЗНПП 
(хворі основної групи з -444С поліморфізмом гена LTC4S)

Генотип 
А/А 

Генотип 
А/С 

Генотип 
С/С Разом

ХРСПН немає, 
РЗЗНПП немає 44 39 6 89

ХРСПН є, 
РЗЗНПП немає 2 2 4 8

ХРСПН немає,
 РЗЗНПП є 8 10 5 23

ХРСПН є, РЗЗНПП є 23 22 16 61

Разом 77 (42,6 %) 73 (40,3 %) 31 (17,1 %) 181 (100 %)
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Розрахунки Contingency table analysis, тобто аналіз таблиць спряженості в на-

уковому програмному забезпеченні Graph Pad Prism Version 8.4.3 показали, що 

при шести ступенях свободи значення критерію χ2 становить 17,2 (при критич-

ному χ2 =16,8 та рівні значущості p = 0,01), тобто зв’язок між факторною та 

результативною ознаками статистично значущий при р < 0,01. Та оскільки кіль-

кість спостережень за умов наявності тільки однієї супутньої хвороби з двох, є 

замалою (менше за 5), то здійснимо повторні розрахунки, об’єднавши рядки з 

даними спостережень, коли проявляється тільки одна хвороба. 

Таблиця 3.11

Генотип 
А/А 

Генотип 
А/С 

Генотип 
С/С Разом

ХРСПН немає, 
РЗЗНПП немає 44 39 6 89

Є одна із хвороб (або 
РЗЗНПП, або ХРСПН) 10 12 9 31

ХРСПН є, РЗЗНПП є 23 22 16 61

Разом 77 (42,6 %) 73 (40,3 %) 31 (17,1 %) 181 (100 %)

Таблиця спряженості для пари ХРСПН - РЗЗНПП 
(хворі з основної групи за -444С поліморфізмом гена LTC4S)

У результаті визначили: при чотирьох ступенях свободи значення критерію χ2 

становить 13,786 (при критичному χ2 =13,277 та рівні значущості p = 0,01), тоб-

то зв’язок між факторною та результативною ознаками статистично значущий 

при р < 0.01.

Отже, наша гіпотеза, яка полягала в тому, що одночасний розвиток ХРПН і 

РЗЗНПП характерний для хворих на БА, підтвердилася.

Узагальнимо основні результати залежно від поліморфізму гена LTC4S:

– для хворих із генотипом А/А: 44 особи (57,1 %) не мають ні ХРСПН, 

ні РЗЗНПП, 2 особи (2,6 %) мають ХРСПН, але в них немає РЗЗНПП; 8 осіб 
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Таблиця спряженості для пари ХРСПН - РЗЗНПП 
(хворі з основної групи за -444С поліморфізмом гена LTC4S)

ХРСПН немає, 
РЗЗНПП немає

Є одна із хвороб 
(або РЗЗНПП, 
або ХРСПН)

ХРСПН є, 
РЗЗНПП є

Генотип С/С 6 9 16

Генотипи А/А 
та А/С 83 22 45

При двох ступенях свободи значення критерію χ2 становить 13,42 (при кри-

тичному χ2 = 9,21 та рівні значущості p = 0,01), тобто зв’язок між факторною та 

результативною ознаками статистично значущий при р < 0,01.

Проаналізуємо значення відношення шансів для ХРСПН і РЗЗНПП для носіїв 

мінорного С/С та інших генотипів за -444С поліморфізмом гена LTC4S (табл. 

3.13–3.14).

(10,4 %) – ХРСПН немає, РЗЗНПП є; 23 особи (29,9 %) мають як ХРСПН, так 

і РЗЗНПП;

– для хворих із генотипом А/С: 39 осіб (53,5 %) не мають ні ХРСПН, ні 

РЗЗНПП, 2 особи (2,7 %) мають ХРСПН, але в них немає РЗЗНПП; 10 осіб 

(13,7 %) – ХРСПН немає, а РЗЗНПП є; 22 особи (30,1 %) мають як ХРСПН, так 

і РЗЗНПП;

– для хворих із генотипом С/С: 6 осіб (19,4 %) не мають ні ХРСПН, ні РЗЗНПП, 

4 особи (12,9 %) мають ХРСПН, але в них немає РЗЗНПП; 5 осіб (16,1 %) із та-

ким поєднанням: ХРСПН немає, а РЗЗНПП є; 16 осіб (51,6 %) мають як ХРСПН, 

так і РЗЗНПП.

Прикметно, що частка осіб, які одночасно мають як ХРСПН, так і РЗЗНПП, 

значно вища для хворих із генотипом С/С порівняно з іншими. Розрахунки пока-

зали, що одночасний розвиток РЗЗНПП та ХРСПН відбувається частіше у осіб 

із генотипом С/С порівняно з іншими (значущо при р < 0.01).

Таблиця 3.12
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Таблиця спряженості між різними генотипами 
та наявністю ХРПН

Є ХРСПН Немає ХРСПН

Генотип С/С 20 (65 %) 11 (35 %)

Генотипи А/А та А/С 48 (32 %) 102 (68 %)

Ризик ХРСПН у носіїв генотипу С/С зростає в 3,86 раза (ВШ = 3,86; 95 % ДІ = 

1,72 ÷ 8,70; р = 0,05) порівняно з іншими генотипами. Це підтверджує наявність 

достовірної відмінності (оскільки р ˂ 0,05).

Таблиця 3.14

Таблиця спряженості між різними генотипами 
та наявністю РЗЗНПП

Є РЗЗНПП Немає РЗЗНПП

Генотип С/С 21 (68 %) 10 (32 %)

Генотипи А/А та А/С 64 (43 %) 86 (57 %)

Ризик РЗЗНПП у носіїв генотипу С/С збільшується в 2,82 раза (ВШ = 2,82; 

95 % ДІ = 1,24 ÷ 6,41; р = 0,05) порівняно з іншими генотипами. Це підтверджує 

наявність достовірної відмінності (р ˂ 0,05).

Далі ми проаналізували асоціацію БА із підвищеним цукром крові (ЦД 2).

Результати аналізу засвідчили, що у хворих на БА (основна група), які є носія-

ми генотипу С/С, у 3,75 раза збільшувався ризик виникнення ЦД 2 (ВШ = 3,75; 

95 % ДІ = 1,65 ÷ 8,53; р = 0,05) порівняно з носіями генотипів А/А та А/С (18 % 

Таблиця 3.13
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У хворих на БА з основної групи, які є носіями генотипу С/С, незначно збіль-

шувався ризик підвищеного рівня холестерину (ВШ = 1,34; 95 % ДІ = 0,62 ÷ 

2,93; р > 0,05) порівняно з носіями генотипів А/А та А/С (38 % в осіб з геноти-

пами А/А та А/С проти 45% в осіб із генотипом С/С), якщо не спостерігалася 

достовірна відмінність (табл. 3.16).

Таблиця 3.16

в осіб із генотипами А/А та А/С проти 45 % в осіб із генотипом С/С). Це під-

тверджує наявність достовірної відмінності (табл. 3.15).

Таблиця 3.15

Таблиця спряженості між різними генотипами 
та наявністю ЦД 2

Є ЦД 2 Немає ЦД 2

Генотип С/С 14 (45 %) 17 (55 %)

Генотипи А/А та А/С 27 (18 %) 123 (82 %)

Таблиця спряженості між різними генотипами
 та рівнем холестерину

Підвищений рівень 
холестерину Холестерин у нормі

Генотип С/С 14 (45 %) 17 (55 %)

Генотипи А/А та А/С 57 (38 %) 93 (62 %)

У хворих на БА з основної групи, які є носіями генотипу С/С, незначно збіль-

шувався ризик підвищеного рівня гіперацидних захворювань ШКТ (ВШ = 1,23; 

95 % ДІ = 0,51 ÷ 2,96; р > 0,05) порівняно з носіями генотипів А/А та АС (у 70% 

осіб із генотипами А/А та А/С проти 74 % в осіб із генотипом С/С), якщо не 

спостерігалася достовірна відмінність (табл. 3.17).
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Таблиця спряженості між різними генотипами 
та наявністю гіперацидних захворювань ШКТ

Є гіперацидні 
захворювання ШКТ

Немає гіперацидних
 захворювань ШКТ

Генотип С/С 23 (74 %) 8 (26 %)

Генотипи А/А та А/С 105 (70 %) 45 (30 %)

У хворих на БА з основної групи, які є носіями генотипу С/С, в 2,49 раза 

збільшувався ризик ГЕРХ (ВШ = 2,49; 95 % ДІ = 1,13 ÷ 5,46; р = 0,05) порівня-

но з носіями генотипів А/А та А/С (у 30% осіб із генотипами А/А та АС проти 

38,7 % в осіб із генотипом С/С). Це підтверджує наявність достовірної відмін-

ності (табл. 3.18).

Таблиця 3.18

Таблиця спряженості між різними генотипами 
та наявністю ГЕРХ

Є ГЕРХ Немає ГЕРХ

Генотип С/С 16 (52 %) 15 (48 %)

Генотипи А/А та А/С 45 (30 %) 105 (70 %)

У хворих на БА з основної групи, які є носіями генотипу С/С, у 2,19 раза 

збільшувався ризик гіпертонічної хвороби (ВШ = 2,19; 95 % ДІ = 0,99 ÷ 4,84; р = 

0,05) порівняно з носіями генотипів А/А та АС (у 27 % осіб із генотипами А/А та 

А/С проти 45 % в осіб із генотипом С/С). Це підтверджує наявність достовірної 

відмінності (табл. 3.19).

Таблиця 3.17
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Коефіцієнт централізації жиру (CBF) характеризується підвищеними рівнями 

у 51,6 % осіб із генотипом С/С проти 33,3 % в осіб із генотипами А/А та А/С. У 

хворих на БА з основної групи, які є носіями генотипу С/С, незначно збільшу-

вався ризик CBF (ВШ = 2,13; 95 % ДІ = 0,98 ÷ 4,66, р = 0,1) порівняно з носіями 

генотипів А/А та А/С. Це вказує на тенденцію до відмінності (табл. 3.21).

Таблиця спряженості для осіб із різними генотипами та ожирінням

Є ожиріння Немає ожиріння

Генотип С/С 17 (55 %) 14 (45 %)

Генотипи А/А та А/С 53 (35 %) 97 (65 %)

Надлишкова маса тіла та ожиріння більше притаманні особам з генотипом 

С/С: 74 % проти 59 % у осіб з генотипами А/А та А/С. Якщо ж брати до уваги 

тільки ожиріння, то поширеність в осіб із генотипом С/С становить 54,4 %, а в 

осіб із генотипами А/А та А/С – 35,3 %. У хворих на БА з основної групи, які 

є носіями генотипу С/С, у 2,22 раза збільшувався ризик ожиріння (ВШ = 2,22; 

95 % ДІ = 1,02 ÷ 4,86, р = 0,05) порівняно з носіями генотипів А/А та А/С. Це 

підтверджує наявність достовірної відмінності (табл. 3.20).

Таблиця 3.20

Таблиця 3.19
Таблиця спряженості між різними генотипами 

та наявністю гіпертонічної хвороби

Є гіпертонічна хвороба Немає гіпертонічної 
хвороби

Генотип С/С 14 (45 %) 17 (55 %)

Генотипи А/А та А/С 41 (27 %) 109 (73 %)
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Таблиця спряженості для різних генотипів і коефіцієнта
 централізації жиру

Підвищені рівні CBF CBF у нормі

Генотип С/С 16 (52 %) 15 (48 %)

Генотипи А/А та А/С 50 (33 %) 100 (67 %)

Таким чином, носії генотипу С/С гена LTC4S характеризуються достовірно ви-

щими подальшими ризиками розвитку коморбідної патології порівняно з носіями 

генотипів А/А та А/С: у 3,86 раза вищими ризиками розвитку ХРСПН та у 2,82 

раза – РЗЗНПП, вищими ризиками розвитку ГЕРХ, цукрового діабету, ожиріння 

та гіпертонічної хвороби відповідно у 2,49 раза, у 3,75 раза, у 2,22 раза й у 2,19 

раза, а також тенденцію до підвищення показників централізації ожиріння.

Щодо гіперацидних захворювань ШКТ, поширення підвищеного холестери-

ну, то вірогідність відмінностей у показниках для носіїв генотипу С/С порівняно 

з носіями генотипів А/А та А/С не підтвердилася.

Висновки до розділу 3

1. Вивчення розподілу А/А, А/С, С/С генотипів із -444С поліморфізмом гена 

LTC4S показало, що в основній групі частота досліджуваних генотипів від-

повідно склала 42,6 %, 40,3 % та 17,1 %. У контрольній групі частота генотипів 

становила 56,8 %, 37,0 % та 6,2 % відповідно (χ2 = 7,461, p = 0,024). Установле-

но, що в групі контролю частота А-алеля становила 75,3 %, С-алеля – 24,7 %, а 

у хворих на БА – 62,7 % та 37,3 % відповідно (χ2 = 7,99; р = 0,005). Гомозиготи 

за основним алелем А частіше траплялися у групі контролю, а гомозиготи за мі-

норним алелем С – у хворих на БА. Це може свідчити про зв’язок С/С генотипу 

з більшим ризиком виникнення БА.

2. Дослідження ризику виникнення БА з використанням С/С-генотипу як ре-

ферентного виявило, що генотип А/А приводить до зниження ризику виникнен-

Таблиця 3.21
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ня БА (ВШ = 0,56, 95 % ДІ = 0,33 ÷ 0,97; χ2 = 4,56; р = 0,033). Водночас носії 

генотипу С/С мають вірогідно більший ризик виникнення БА (ВШ = 3,14, 95 % 

ДІ = 1,20 ÷ 7,69; χ2 = 4,56; р = 0,017). Для носіїв С-алеля в 1,81 збільшувався 

ризик виникнення БА (ВШ = 1,81, 95 % ДІ = 1,21 ÷ 2,72; р = 0,005) порівняно з 

носіями А-алеля.

3. Спадковий чинник (наявність БА у близьких родичів) має важливе значення 

для виникнення БА, його вплив зростає від меншого у представників генотипу 

А/А до найбільшого в носіїв генотипу С/С (у 54,8 % осіб). Але відмінності в 

частці за цим показником для осіб із генотипом С/С та всіма іншими статистично 

незначущі. Таким чином, найбільша питома вага хворих із наявністю спадкового 

чинника розвитку БА, 54,8 %, спостерігається у генотипі С/С, тоді як найменша, 

37,7 %, – у генотипі А/А. Ці відмінності для осіб із генотипом С/С та всіма інши-

ми є статистично незначущі. Відносний ризик виникнення БА у хворих із гено-

типами А/А та А/С статистично значущо є меншим, ніж у носіїв генотипу С/С.

4. У групі хворих на БА з С/С генотипом гена LTC4S переважають жінки 

(87,1 %) порівняно з іншими генотипами та основною групою взагалі. У жінок, 

носіїв генотипу С/С гена LTC4S, вірогідно збільшується ризик виникнення БА 

порівняно з носіями генотипу А/С (ВШ = 3,52; 95 % ДІ = 1,17 ÷ 10,07; р = 0,026) 

та генотипу А/А (ВШ = 1,91; 95 % ДІ = 0,59 ÷ 5,61, p = 0,276).

5. Наявність генотипу С/С гена LTC4S у хворих на БА із середнім ступенем 

тяжкості та недостатньою ефективністю при терапії фіксованою комбінацією 

низької дози інгаляційного кортикостероїда з бета-агоністом тривалої дії асоці-

юється з вірогідним порівняно з носіями генотипів А/А та А/С підвищенням ри-

зику розвитку ХРСПН (у 3,9 раза), РЗЗНПП (у 2,8 раза), ГЕРХ (у 2,5 раза), цукро-

вого діабету (у 3,8 раза), ожиріння (у 2,2 раза), гіпертонічної хвороби (у 2,2 раза).
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астму. Український Журнал Екстремальної Медицини Ім. Г.О. Можаєва, 4(19), 

53–60.
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РОЗДІЛ 4

ФЕНОТИПУВАННЯ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ З УРАХУВАННЯМ 

ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНА ЛЕЙКОТРІЄН С4-СИНТЕТАЗИ

Успішне лікування БА пов’язане не лише з адекватним застосуванням базис-

ної медикаментозної терапії, але й із визначенням фенотипів цього захворюван-

ня. Це відображено в останніх погоджувальних документах GINA [1]. Виявлен-

ня фенотипу дозволяє сформувати нове уявлення про патогенез захворювання, 

ураховувати вплив етіологічних чинників, спадкових факторів та прогнозувати 

відповідь на лікування й динаміку розвитку БА, що може підвищити ефектив-

ність контролю за перебігом захворювання. Однак важливим також є визначен-

ня ступеня тяжкості БА, особливо виявлення клінічного фенотипу тяжкої астми 

[51, 53, 55, 57]. Тяжкість БА традиційно визначали як внутрішній індивідуаль-

ний рівень активності хвороби, правильно оцінити який можна лише перед по-

чатком терапії або будь-якого втручання (елімінаційних заходів), оскільки під 

впливом лікування ступінь тяжкості може змінюватися. Останнім часом активно 

обговорюють альтернативні класифікації БА, що ґрунтуються на ідентифікації 

клінічних і біологічних фенотипів захворювання. Важливість виділення фено-

типів БА зумовлена відмінністю етіологічних факторів і факторів ризику, різним 

перебігом захворювання, різними підходами до терапії і відповіддю на лікуван-

ня, зрештою – різним прогнозом захворювання [49, 50, 52, 54, 63].

Не менш важливе значення має урахування патогенетичних варіантів перебі-

гу захворювання на етапі його лікування. Персоналізований підхід до лікуван-

ня неможливий без чіткого визначення патогенетичних особливостей перебігу 

захворювання. Таке визначення можна здійснити за допомогою виділення па-

тологічних фенотипів [51, 68, 136]. Багато з цих фенотипів БА лікарі давно й 

успішно ідентифікують. Але водночас підкреслимо, що доступним є виявлення 

етіологічних фенотипів БА.

Одним із способів виділення фенотипів захворювання є кластерний аналіз. 

Він являє собою багатовимірну статистичну процедуру, призначену для розбит-

тя сукупності об’єктів на однорідні групи (кластери) з метою їх класифікації.
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Кластерний аналіз ураховує значну кількість змінних, за якими оцінюють 

об’єкти в досить великій вибірці. Із цього погляду такий підхід має безумовні 

переваги, оскільки менш тенденційний, хоча визнати його повністю неуперед-

женим теж неможливо, тому що змінні обирають автори аналізу [56, 58].

В останні роки за допомогою кластерного аналізу виділені різні фенотипи 

БА: із пізнім початком, неатопічна, негранулоцитарна БА, із раннім початком, 

атопічна БА, із пізнім початком та еозинофілією, погано контрольована астма зі 

змішаним гранулоцитарним варіантом і низьким ОФВ1. В інших дослідженнях 

за допомогою кластерного аналізу виділили кілька фенотипів тяжкої БА: рання 

атопічна, пізня з вираженим еозинофільним запаленням і пізня, асоційована з 

ожирінням [56–62, 64, 65, 67].

Дотепер не сформовані загальноприйняті уявлення про фенотипи БА. Фено-

типування на основі класифікації функціональних, клінічних, запальних, 

етіоло гічних параметрів не дає можливості однозначно схарактеризувати фено-

тип у конкретного хворого. Саме тому кластеризація забезпечує більший шанс 

достовірного фенотипування астми відповідно до механізмів, що зумовлюють 

захворювання у кожному фенотипі. Це допоможе розробити персоналізовану 

медицину для астми, яка уможливить більш раціональне лікування, а також за-

безпечить новими цілями, а отже, і новими методами лікування для кожного 

визначеного ендотипу. Настав час застосувати персоналізовану медицину до 

всіх ступенів астми, а не лише на етапах 4 та 5 керівних принципів GINA.

4.1. Фенотипування бронхіальної астми середнього ступеня 

тяжкості у хворих, які не досягають контролю симптомів 

при терапії фіксованою комбінацією низької дози інгаляційного 

кортикостероїда з бета-агоністом тривалої дії

Відомі класифікації фенотипів БА ґрунтуються на даних про пацієнтів із різ-

ними ступенями тяжкості хвороби. Але вибірка з 181 пацієнта в нашому до-

слідженні враховувала тільки пацієнтів із середнім ступенем тяжкості перебігу 

хвороби. Тому надалі нам необхідно виділити фенотипи БА середнього ступеня 
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тяжкості.

Зважаючи те, що практика досліджень напрацювала використання 2 видів 

аналізу для фено-/ендотипування, ми здійснили кластерний аналіз.

Популярні підходи до фенотипування на першому етапі враховують дані про 

стать, вік пацієнта та час виникнення хвороби (дитячий чи дорослий вік, і зок-

рема пізній початок БА), тривалість хвороби та наявність факту ожиріння, на-

явність звички паління, ОФВ1, атопічний статус.

Також фенотипування може враховувати тип запалення (еозинофільне часті-

ше в дітей, нейтрофільне – у дорослих), генетичний фактор (фізіологічні особ-

ливості дихальних шляхів, конституція хворого тощо), екзогенні чинники.

Завдання кластерного аналізу – розподіл сукупності об’єктів із вибірки на 

підмножини (кластери) за принципом, щоб окремий кластер складався зі схо-

жих об’єктів, але об’єкти, що належать до різних кластерів, повинні за своїми 

характеристиками істотно відрізнятися.

На практиці використовують різні методи кластеризації (рис. 4.1).

Рисунок 4.1. Основні методи кластеризації

З-поміж названих методів ми обрали кластеризацію методом Ворда [227]. 
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Рисунок 4.2. Дендрограма з використанням методу Ward

Саме такий підхід дає можливість не тільки визначити чинники, найбільш важ-

ливі для «формування» певного кластера, але й дає особливу наочність, зокрема 

з використанням можливостей програми SPSS.

Цей метод є важливим насамперед для визначення найбільш значущих пре-

дикторів. А конкретні спостереження розподілили за кластерами за допомогою 

двоетапної кластеризації.

Для цього в статистичному аналізі для ідентифікації кластерів для 181 хво-

рого на БА на першому етапі використали всю наявну базу показників. Далі 

відібрали 17 змінних (зважаючи на їх статистичну значущість для процесу кла-

стеризації): анамнестичні та клініко-інструментальні параметри (тривалість за-

хворювання, тривалість використання ІКС, професійний анамнез (умови праці), 

шкідливі звички (паління), наявність РЗЗНПП, ХРСПН, ІМТ, показники систем-

ного запалення (ІЛ-4, ІЛ-6, ІЛ-8, рівень IgE), показники ліпідного обміну (хо-

лестерин, ЛПНЩ, ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ)), поліморфізм гена 

LTC4S).

На рис. 4.2 репрезентований фрагмент ключового етапу кластерного аналізу.
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Оскільки всі хворі були з однаковою тяжкістю БА (середній ступінь), ми не 

очікували отримати велику кількість кластерів і виділили три кластери (рис. 4.3).

Рисунок 4.3. Розміри кластерів

За результатами кластерного аналізу ми отримали три кластери різних розмірів 

(рис. 4.3 і табл. 4.1):

– кластер № 1 – n = 29 (16,0 % усіх спостережень);

– кластер № 2 – n = 28 (15,5 % усіх спостережень);

– кластер № 3 – n = 124 (68,5 % усіх спостережень).

Таблиця 4.1

Діагностична цінність отриманої кластерної моделі

Кластери

Діагностична цінність, %

Чутливість Специфіч-
ність

Прогностична цінність

Позитивного 
результату

Негативного 
результату

Кластер № 1 77 36 75 38

Кластер № 2 80 40 75 48

Кластер № 3 43 68 75 35
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За статевим складом кластери не мали вірогідних відмінностей (рис. 4.4).

Клінічна характеристика виділених кластерів, 
анамнестичні чинники (М±STD)

Параметр Кластер № 1,
n = 29

Кластер № 2,
n = 28

Кластер № 3,
n = 124 p

тривалість 
захворюван-

ня, роки
23,38±11,29 17,11±9,88 14,37±9,22

р1-2=0,0299
р1-3=0,00001
р2-3=0,164

тривалість 
використання 

ГКС, роки
12,55±10,39 11,04±8,02 8,31±6,36

р1-2=0,541
р1-3=0,005
р2-3=0,053

професійні 
шкідливості 25/86,2 13/46,4 71/57,3

р1-2=0,0016
р1-3=0,0024
р2-3=0,298

шкідливі 
звички 

(паління)
24/82,7 12/42,9 68/54,8

р1-2=0,002
р1-3=0,0041
р2-3=0,251

Кластер № 1 характеризувався більш тривалим перебігом захворювання 

порівняно з кластерами № 3 та № 2 – на 38,5 % та 26,8 % відповідно (p < 0,05). 

Це свідчило про більш ранню маніфестацію хвороби в цієї групи хворих. Більш 

Рисунок 4.4. Склад кластерів за статтю

Згідно з даними анамнезу захворювання кластери мали вірогідні відмінності 

за більшістю параметрів (табл. 4.2).

Таблиця 4.2
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ранній дебют і триваліший перебіг БА у хворих кластера № 1 не приводив до 

більш тривалого використання хворими ГКС порівняно з хворими кластера № 3 

і не мав вірогідної різниці у тривалості їх використання порівняно з кластером 

№ 2. Тривалість використання ГКС у відсотках від тривалості захворювання у 

пацієнтів кластерів № 1, № 2 і № 3 відповідно становила 52 %, 64,7 % та 57 %. Ці 

дані засвідчили, що вірогідно більш тяжкий перебіг БА у групи хворих кластера 

№ 2 привів до більш раннього призначення ГКС.

Професійні шкідливі чинники та паління негативно впливали на перебіг БА 

у хворих кластера № 1. Частка хворих із несприятливими умовами праці в клас-

тері № 1 була вища на 46,2 % та 33,5 % порівняно з кластерами № 2 і № 3 від-

повідно (p < 0,05). Подібна тенденція спостерігалася із впливом паління – у кла-

стері № 1 частка хворих, що мали паління в анамнезі, була більшою на 82,9 % та 

33,7 % порівняно з кластерами № 2 і № 3 відповідно (p < 0,05).

За наявністю обтяжливих супутніх захворювань суттєво відрізнявся від ін-

ших лише кластер № 3 (табл. 4.3).

Таблиця 4.3
Клінічна характеристика виділених кластерів, 

супутні захворювання (М±STD)

Параметр Кластер № 1,
n = 29

Кластер № 2,
n = 28

Кластер № 3,
n = 124 p

ІМТ, кг/м2 31,69±7,29 28,71±5,38 26,74±4,92
р1-2=0,086

р1-3=0,00002
р2-3=0,062

РЗЗНПП 21/72,4 20/71,4 44/35,5
р1-2=0,500
р1-3=0,0006
р2-3=0,0011

ХРСПН 18/62,1 14/50 36/29,0
р1-2=0,359
р1-3=0,0008
р2-3=0,033

У кластерах № 1 та № 2 переважали хворі з підвищеною масою тіла (табл. 
4.2), середній ІМТ у кластері № 3 був на 18,5 % (p < 0,05) та 7,4 % (p > 0,05) мен-
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Показники алергічного профілю у виділених кластерах  (М±STD)

Параметр Кластер № 1,
n = 29

Кластер № 2,
n = 28

Кластер № 3,
n = 124 p

IgE, МО/мл 2912,59±424,44 1181,25±379,16 127,70±135,97
р1-2=0,00001
р1-3=0,00001
р2-3=0,00001

Еозинофіли,
% 5,66±4,68 2,71±2,65 3,75±4,25

р1-2=0,005
р1-3=0,035
р2-3=0,219

Спостерігали вірогідну різницю за вихідним рівнем еозинофілів периферій-

ної крові у хворих кластера № 1 – він був вищий у 2,1 раза й у 1,5 рази за рівень 

еозинофілів у кластерах № 2 та № 3 відповідно (p < 0,05). Це свідчило про те, 

ший за ІМТ, ніж у кластерах № 1 та № 2 відповідно. Це частково може поясни-
ти значно більші показники факторів системної запальної відповіді та більший 
ступінь порушення ліпідного обміну у хворих кластерів № 1 та № 2, що харак-
теризує хворих кластерів № 1 та № 2 як пацієнтів із підвищеним серцево-судин-
ним ризиком.

Перебіг БА у кластерах № 1 і № 2 був більш обтяжений наявністю супутньо-
го ХРСПН (табл. 4.2). Частка хворих із ХРСПН у кластері № 1 була у 2,1 раза 
більшою (p < 0,05), а в кластері № 2 – у 1,7 раза (p < 0,05) більшою, ніж у хворих 
кластера № 3. Такий несприятливий варіант перебігу БА, як РЗЗНПП, також був 
більш поширений у представників кластерів № 1 і № 2 (табл. 4.2). Частка 
хворих із РЗЗНПП у кластерах № 1 та № 2 була в 2 рази (p < 0,05) більшою за 
частку таких хворих у кластері № 3.

Таким чином, при однаковому вихідному ступені тяжкості перебігу БА (се-
редній ступінь) представники кластерів № 1 та № 2 мали клінічні прогностичні 
ознаки більш несприятливого перебігу БА порівняно з хворими кластера № 3 – 
більша тривалість захворювання, наявність професійних шкідливих факторів та 
паління, частіша наявність надлишкової ваги, ХРСПН і РЗЗНПП.

Представники різних кластерів мали вірогідні відмінності за рівнями окре-
мих лабораторних параметрів (табл. 4.4–4.6).

Таблиця 4.4
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Показники системного запалення у виділених кластерах  (М±STD)

Параметр Кластер № 1,
n = 29

Кластер № 2,
n = 28

Кластер № 3,
n = 124 p

ІЛ-4, пг/мл 80,86±21,55 60,14±20,25 54,97±19,77
р1-2=0,0004
р1-3=0,00001
р2-3=0,215

ІЛ-6, пг/мл 117,76±41,31 97,50±43,56 84,73±40,15
р1-2=0,077
р1-3=0,0001
р2-3=0,136

ІЛ-8 пг/мл 5,41±2,33 9,79±9,75 6,46±4,34
р1-2=0,022
р1-3=0,207
р2-3=0,006

що хворі цього кластера належать до фенотипу «еозинофільної БА» (табл. 4.4).

Ще один показник, пов’язаний з алергічним профілем БА, мав суттєві розбіж-

ності значень з огляду на належність хворих до того чи того кластера: це – IgE 

(табл. 4.3). Найвищий рівень цього показника зафіксований у хворих кластера 

№ 1 – у 2,5 раза й у 22,8 раза вищий за показники IgE у хворих кластерів № 2 

та № 3 відповідно (p = 0,00001). Це ще раз підтвердило, що представники цього 

кластера належали до фенотипу «еозинофільної БА». Однак у хворих класте-

ра № 2 рівень IgE також значно перевищував нормальне значення й вірогідно 

відрізнявся (вищий у 9,25 раза, p = 0,00001) від рівня IgE у хворих кластера № 3, 

у яких цей рівень здебільшого зареєстрований у межах норми.

Не було однорідності у кластерах і за вихідними показниками системного за-

палення (табл. 4.5). У хворих кластера № 1 були вірогідно підвищенні рівні ІЛ-4 

(на 25,6 % та 32,0 % відповідно порівняно з кластерами № 2 та № 3, p<0,05) та 

ІЛ-6 (на 28,3 % порівняно з кластером № 3, p < 0,05). Це свідчило про поглиб-

лення процесів алергійного запалення в цієї когорти хворих. У свою чергу, у хво-

рих кластера № 2 спостерігали суттєве підвищення рівня прозапального ІЛ-8 (на 

42,7 % та 34,0 % відповідно порівняно з кластерами № 1 та № 3, p<0,05), що та-

кож вказувало на активацію процесів системного запалення в цієї групи хворих.

Таблиця 4.5
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У хворих кластера № 1 зареєстрували підвищення рівнів загального холесте-

рину (на 15,5 %, p < 0,05) та ЛПНЩ (на 23,0 %, p < 0,05) порівняно з кластером 

№ 3, а також зниження ЛПВЩ (на 89,0 %, p < 0,05) порівняно з кластером № 3. 

Це вказувало на підвищення серцево-судинного ризику в цієї групи хворих.

Таким чином, кластер № 1 чисельністю 29 хворих порівняно з кластерами № 

3 та №2 характеризувався більш тривалим перебігом захворювання (23,38±11,29 

року), більшою часткою хворих із несприятливими умовами праці (86,2 %) та 

палінням (82,7 %), найбільшим серед інших кластерів ІМТ (31,69±7,29), був 

більш обтяжений наявністю супутніх ХРСПН і РЗЗНПП, вірогідно найвищими 

рівнями IgE (2912,59±424,44 МО/мл) та еозинофілів (5,66±4,68 %), підвищенням 

показників системного запалення – ІЛ-4 (80,86±21,55 пг/мл), ІЛ-6 (117,76±41,31 

пг/мл), вірогідними порушеннями ліпідного обміну – підвищенням рівнів за-

гального холестерину (6,71±1,59 ммоль/л), ЛПНЩ (3,96±0,53 ммоль/л) і сут-

тєвим зниженням рівня ЛПВЩ (0,73±0,59 ммоль/л).

Показники ліпідного обміну у виділених кластерах (М±STD)

Параметр Кластер № 1,
n = 29

Кластер № 2,
n = 28

Кластер № 3,
n = 124 p

Холестерин 
загальний, 

ммоль/л
6,71±1,59 6,02±1,38 5,67±1,44

р1-2=0,086
р1-3=0,0008
р2-3=0,246

ЛПНЩ, 
ммоль/л 3,96±0,53 3,38±0,66 3,05±0,64

р1-2=0,0006
р1-3=0,00001
р2-3=0,015

ЛПВЩ, 
ммоль/л 0,73±0,59 0,93±0,75 1,38±0,87

р1-2=0,279
р1-3=0,0002
р2-3=0,012

За рівнями показників ліпідного обміну вірогідно відрізнялися хворі кластера 

№ 3, що мали здебільшого нормальні значення показників обміну ліпідів і від-

повідно низький атерогенний ризик (табл. 4.6).
Таблиця 4.6
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Отже, цей кластер об’єднував осіб з еозинофільним фенотипом бронхіальної 

астми з дуже високим рівнем IgE.

Кластер № 2 чисельністю 28 осіб. У цьому кластері тривалість БА (17,11±9,88 

року) була вірогідно меншою, ніж у кластері № 1, однак тривалість використання 

хворими ГКС (11,04±8,02 року) істотно не відрізнялась від показника кластера 

№ 1. Це може свідчити про більш ранню потребу у ГКС у цих хворих; у кластері 

№ 2 були виявлені переважання хворих із надлишковою масою тіла (28,71±5,38), 

значна обтяженість наявністю супутніх ХРСПН і РЗЗНПП (частки хворих ста-

новили відповідно 71,4 % та 50 %), підвищення рівня IgE (1181,25±379,16 

МО/мл), найнижчий рівень еозинофілів з усіх кластерів (2,71±2,65 %), вірогідне 

підвищення рівня ІЛ-8 (9,79±9,75 пг/мл) порівняно з іншими кластерами на тлі 

середніх значень інших інтерлейкінів (ІЛ-4 та ІЛ-6), порушення ліпідного об-

міну – підвищення рівнів загального холестерину (6,02±1,38 ммоль/л), ЛПНЩ 

(3,38±0,66 ммоль/л), зниження рівня ЛПВЩ (0,93±0,75 ммоль/л). Таке порушен-

ня ліпідного обміну було вірогідно меншим за відхилення у хворих кластера №1 

і вищим за норму та показники кластера № 3.

Отже, цей кластер об’єднав осіб із нееозинофільним фенотипом бронхіальної 

астми з високим рівнем IgE.

Кластер № 3 був найбільшим за чисельністю – 124 особи, характеризував-

ся найменшою тривалістю захворювання (14,37±9,22 року), найменшим ІМТ 

(26,74±4,92) порівняно з іншими кластерами, найменш обтяжений наявністю су-

путніх ХРСПН і РЗЗНПП порівняно з іншими кластерами (p < 0,05) (частки хво-

рих становили 35,5 % та 29,0 % відповідно), відносно нормальними показниками 

IgE (127,70±135,97 МО/мл) та еозинофілів крові (3,75±4,25 %), що були найниж-

чими з усіх кластерів (p < 0,05), найнижчими показниками системного запалення 

з усіх кластерів – ІЛ-4 (54,97±19,77 пг/мл), ІЛ-6 (84,73±40,15 пг/мл), нормальни-

ми показниками ліпідного обміну – загального холестерину (5,67±1,44 ммоль/л), 

ЛПНЩ (3,05±0,64 ммоль/л) та ЛПВЩ (1,38±0,87 ммоль/л), що були кращими 

за рівні в інших кластерах. До кластера № 3 належали хворі з нееозинофільним 

фенотипом бронхіальної астми з незначним підвищенням рівня IgE.
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Таким чином, хворі на БА середнього ступеня тяжкості в нашому дослідженні 

були представлені трьома фенотипами: еозинофільним фенотипом бронхіальної 

астми з дуже високим рівнем IgE, нееозинофільним фенотипом бронхіальної 

астми з високим рівнем IgE і нееозинофільним фенотипом бронхіальної астми з 

незначно підвищеним рівнем IgE. Найбільшу групу складали пацієнти, які мали 

нееозинофільний фенотип бронхіальної астми. Це дуже типово для дорослої 

популяції.

4.2. Частота генотипів за -444С поліморфізмом гена лейкотрієн 

С4-синтетази залежно від фенотипу у хворих на бронхіальну астму 

середнього ступеня тяжкості, які не досягають контролю 

симптомів при терапії фіксованою комбінацією низької дози

інгаляційного кортикостероїда з бета-агоністом тривалої дії

Залежно від фенотипів хворих на БА із середнім ступенем тяжкості, які не 

досягають повного контролю симптомів при терапії фіксованою комбінацією 

низької дози ІКС із бета-агоністом тривалої дії, сформованих у попередній ча-

стині дослідження, ми визначили частоту генотипів за -444С поліморфізмом 

гена LTC4S у (рис. 4.5 і табл. 4.7).

Рисунок 4.5. Розподіл генотипів за -444С поліморфізмом гена LTC4S у хворих 
на БА в різних кластерах
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Таблиця 4.7
Частота генотипів за -444С поліморфізмом гена LTC4S

 у групі контролю та хворих на бронхіальну астму в різних кластерах

Генотип
Кластер № 1,

n = 29
Кластер № 2,

n = 28
Кластер № 3,

n = 124 p
n % n % n %

А/А 11 37,9 10 35,8 56 45,2
р1-2=0,862
р1-3=0,479
р2-3=0,296

А/С 14 48,3 9 32,1 50 40,3
р1-2=0,332
р1-3=0,434
р2-3=0,557

С/С 4 13,8 9 32,1 18 14,5
р1-2=0,091
р1-3=0,593
р2-3=0,054

Розподіл генотипів за -444С поліморфізмом гена LTC4S у хворих на БА в 

клас тері № 1 становив А/А – 37,9 %, А/С – 48,3 %, С/С – 13,8 %; у кластері № 2 

– 35,8 %; 32,1 % та 32,1 % відповідно; у кластері № 3 – 45,2 %; 40,3 % та 14,5 % 

відповідно. 

Генотип А/А частіше виявляли у хворих з нееозинофільним фенотипом брон-

хіальної астми і незначним підвищенням рівня IgE, який характеризувався міні-

мальними рівнями факторів ризику несприятливого перебігу захворювання. У 

кластері № 3 кількість хворих із генотипом С/С та алелем С була незначна. За 

даними обстеження хворих кластера № 3, ця група пацієнтів характеризувалася 

пізнішим дебютом захворювання і кращими клініко-лабораторними показника-

ми. Ці дані відповідали даним літератури про більш сприятливий перебіг за-

хворювання у хворих з генотипом А/А та алелем А і про більш несприятливий 

перебіг при наявності генотипу С/С [27–33, 179]. Відмінності частоти генотипів 

у кластерах не мали статистичної вірогідності (p > 0,05). На це могла впливати 

нечисленність хворих у кластерах № 1 та № 2.

Частота розподілу алелів за -444С поліморфізмом гена LTC4S у групі контро-

лю та у хворих на БА в різних кластерах подана в таблиці 4.8.
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Таблиця 4.8

Частота розподілу алелів за -444С поліморфізмом гена LTC4S 
у групі контролю та у хворих на БА в різних кластерах

Алель Контроль,
n = 81

Кластер № 1,
n = 29

Кластер № 2,
n = 28

Кластер № 3,
n = 124

А 122 (75,3 %) 36 (62,1 %) 29 (51,8) 162 (65,3)

С 40 (24,7 %) 22 (37,9 %) 27 (42,8) 86 (34,7)

ВШ =1,86; 
ДІ 95 %

 (0,99–3,52);
p = 0,08

ВШ = 2,84; 
ДІ 95 % 

(1,50–5,29);
p = 0,002

ВШ = 1,62; 
ДІ 95 % 

(1,04–2,50);
p = 0,04

Результати дослідження засвідчили деяке зниження частоти алеля А порівня-

но з групою контролю й одночасне збільшення поширеності алеля С у хворих на 

БА середнього ступеня тяжкості, які не досягають повного контролю симптомів 

при терапії фіксованою комбінацією низької дози інгаляційного кортикостероїда 

з бета-агоністом тривалої дії.

Висновки до розділу 4

1. Хворі на БА середнього ступеня тяжкості, які не досягають повного контро-

лю симптомів при терапії фіксованою комбінацією низької дози інгаляційного 

кортикостероїда з бета-агоністом тривалої дії, в нашому дослідженні були пред-

ставлені трьома фенотипами: еозинофільним фенотипом бронхіальної астми з 

дуже високим рівнем IgE, нееозинофільним фенотипом бронхіальної астми з 

високим рівнем IgE, нееозинофільним фенотипом бронхіальної астми з незнач-

ним підвищенням рівня IgE. У хворих на БА середнього ступеня тяжкості, які 

не досягають повного контролю симптомів при терапії фіксованою комбінацією 

низької дози інгаляційного кортикостероїда з бета-агоністом тривалої дії, вияв-

лено зниження частоти алеля А і збільшення поширеності алеля С порівняно з 

групою контролю. Це підтверджує дані про наявність асоціації алеля С за -444С 

поліморфізмом гена LTC4S із розвитком БА. Найбільш сприятливий генотип 
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А/А гена LTC4S частіше виявлявся у хворих із мінімальними рівнями факторів 

ризику несприятливого перебігу захворювання (меншими тривалістю БА, ІМТ, 

частотою РЗЗНПП, ХРПН, наявністю генотипу С/С) та з кращими клініко-ла-

бораторними показниками (рівнями еозинофілів, IgE, ІЛ-4, ІЛ-6, холестерину, 

ЛПНЩ, ЛПВЩ).

2. Пацієнти з еозинофільним фенотипом БА з дуже високим рівнем IgE 

порівняно з пацієнтами з нееозинофільним фенотипом бронхіальної астми з 

високим рівнем IgE та нееозинофільним фенотипом бронхіальної астми з не-

значно підвищеним рівнем IgE характеризувалися дебютом захворювання в 

більш молодому віці, максимальними рівнями в крові IgE, еозинофілів, ІЛ-6, 

ІЛ-4, атерогенних фракцій ліпопротеїдів, мінімальним вмістом у крові ЛПВЩ, 

найбільшим поширенням РЗЗНПП, ХРСПН й ожиріння. Ці дані свідчили про 

вірогідність більш тяжкого перебігу захворювання в умовах коморбідності на 

тлі високої активності системної запальної відповіді та підвищення ризику ро-

звитку атеросклерозу і пов’язаних із ним серцево-судинних подій. За нашими 

даними ця група хворих мала найбільший ризик несприятливого перебігу БА та 

серцево-судинних ускладнень.

3. Пацієнти з нееозинофільним фенотипом бронхіальної астми з незначно 

підвищеним рівнем IgE характеризувалися пізнім дебютом захворювання, нор-

мальною вагою тіла, мінімальними рівнями в крові IgE, еозинофілів, факторів 

системної запальної відповіді, атерогенних фракцій ліпопротеїдів. Це умож-

ливлює висновок про найменш тяжкий перебіг захворювання та відсутність 

підвищеного ризику серцево-судинних подій.

4. Статистично значущі асоціації генотипів за -444С поліморфізмом гена 

LTC4S з фенотипами у хворих на БА середнего ступеня тяжкості не виявлені. 

Проте генотип А/А частіше фіксували у хворих з нееозинофільним фенотипом 

бронхіальної астми з незначно підвищеним рівнем IgE, генотип А/С – у хворих 

з еозинофільним фенотипом бронхіальної астми з дуже високим рівнем IgE, ге-

нотип С/С – у пацієнтів із нееозинофільним фенотипом бронхіальної астми з 

високим рівнем IgE (p > 0,05).
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Результати власних досліджень розділу 4 викладені в науковій публікації: 

Чередниченко, Н. А., Приступа, Л. Н. (2021). Клинико-генетическое фенотипи-

рование бронхиальной астмы и -444C полиморфизм гена лейкотриен-С4-синте-

тазы. Azerbaijan Medical Journal, 1, 31–40. https://doi.org/10.34921/amj.2021.1.004
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РОЗДІЛ 5

ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ 

ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАЛЕЖНО 

ВІД ПОЛІМОРФІЗМІВ ГЕНА ЛЕЙКОТРІЄНУ 

С4-СИНТЕТАЗИ

За даними епідеміологічних досліджень, у середньому половина пацієнтів із 

БА не можуть досягти контролю симптомів або підтримувати його тривалий час 

[1, 6, 11, 14, 45, 89]. 

Якщо при цьому врахувати значну поширеність цього захворювання і пов’я-

зані з ним витрати, абсолютно логічним видається той факт, що для пошуку но-

вих ефективних методів лікування БА докладають значних зусиль і витрачають 

немалі кошти.

Основні сучасні підходи до лікування БА викладені в міжнародних рекомен-

даціях – GINA [1] та національних рекомендаціях – «Адаптованій клінічній на-

станові, заснованій на доказах “Бронхіальна астма”» [6]. Отже, базисне ліку-

вання хворих на БА регламентується зазначеними нормативними документами 

і передбачає формулювання підозр щодо захворювання на БА, застосування ба-

зисного підходу, що має кінцеву мету – полегшення стану хворого. Якщо па-

цієнт відповідає на призначену підтримувальну терапію, за 3 місяці оцінюють 

ФЗД і симптоми, а далі – продовження підтримувальної терапії. Якщо пацієнт 

не відповідає на лікування, потрібно провести диференціальну діагностику з 

іншими захворюваннями [1, 5–7, 12]

Для більшості базисних препаратів покращення розпочинається через кілька 

днів після початку лікування, але повна відповідь може бути очевидною через 

3–4 місяці лікування. У тяжких хворих або таких, що постійно недоотримують 

лікування, відповідь може бути більш віддаленою [1, 51, 53, 55, 57].

Сучасний підхід до базисного лікування хворих на БА середнього ступеня 

тяжкості передбачає призначення лікування відповідно до Кроку 3 рекоменда-

цій GINA [1]: низькі дози ІКС у комбінації з БАТД (рис. 5.1).
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Рисунок 5.1. Кроки терапії БА згідно з GINA [1]

Низькі дози інгаляційних кортикостероїдів забезпечують значну частину 

клінічної користі від ІКС у більшості хворих на БА. Однак відповідь на прий-

ом ІКС у різних пацієнтів неоднакова, і дехто, у кого астма не контролюється 

низькими дозами ІКС (у комбінації з БАТД або окремо), незважаючи на високу 

прихильність до лікування та правильну техніку інгаляції, потребує середніх 

доз ІКС. 

Високих доз ІКС (у комбінації з БАТД або окремо) потребує незначна частка 

хворих. Їх тривале застосування пов’язано зі збільшеним ризиком місцевих і 

системних побічних ефектів, що необхідно враховувати при визначенні балансу 

між користю та безпекою.

Модіфікатори лейкотрієнів як додаткова терапія можуть допомогти зменшити 

дозу ІКС у пацієнтів із середньою тяжкістю БА і можуть покращити контроль 

БА у пацієнтів, у яких астма не контролюється низькими дозами ІКС і БАТД. З 

огляду на це рекомендації GINA як варіативний контроль передбачають призна-
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чення низьких доз ІКС у комбінації з АЛТРП [1].

Для деяких препаратів доведено, що 20–95 % індивідуальної мінливості за 

ефективністю їх метаболізму пояснюється генетичною варіабельністю. Установ-

лено також, що генетичні поліморфізми відповідають за 60–80 % варіабельності 

відповіді на деякі протиастматичні препарати [16–18]. У зв’язку з цим, вивчення 

мінливості відповіді на терапію є важливим завданням, яке в найближчій перс-

пективі може забезпечити персоніфікований підхід до лікування пацієнта.

Незважаючи на велику кількість досліджень, присвячених вивченню різно-

маніття фенотипів БА й ефективності терапії при різних типах БА, на сьогодні 

немає рекомендацій щодо персоніфікованого лікування БА з урахуванням гено-

типних і фенотипних особливостей хворого, зокрема з урахуванням поліморфіз-

му гена LTC4S.

5.1. Асоціації поліморфізмів гена LTC4S з ефективністю 

різних схем базисної терапії хворих на бронхіальну астму

Згідно з дизайном дослідження, усі залучені в дослідження хворі пройшли 

загальне клінічне дослідження, спірометрію та визначення рівня контролю БА 

за опитувальником ACQ-5. За допомогою вивчення поліморфізму гену LTC4S 

на попередньому етапі дослідження визначили належність хворих до генотипів 

А/А, А/С та С/С.

На етапі скринінгу усі хворі отримували низьку добову дозу ІКС (будесоніду 

160 мкг) і БАТД (формотерол 4,5 мкг) у фіксованій комбінації двічі на день. Для 

включення в дослідження відібрали лише тих хворих (176 хворих), які не від-

повідали критеріям контролю БА (ACQ-5 > 0,75) і потребували корекції терапії 

згідно з рекомендацій GINA [1].

На першому етапі дослідження модифікували лікування: усім хворим призна-

чили низьку добову дозу ІКС будесоніду 200 мкг двічі на день та АЛТ – 10 мг 

монтелукасту один раз на день. Через 3 місяці аналізували ефективність ліку-

вання з визначенням рівня контролю БА за допомогою показників ОФВ1 та за 

опитувальником ACQ-5 (таблиця 5.1).
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Таблиця 5.1

Динаміка показників ОФВ1 та ACQ-5 на тлі лікування схемою 
з монтелукастом

Генотип А/А, n =76

Показники До лікування Через 3 місяці P

ОФВ1, % належного 66,5±5,7 74,9±6,4 < 0,01

ACQ-5, бали 1,3±0,2 0,9±0,2 < 0,01

Контрольо-
ваність БА, 

абс./ %

частково 
контрольована «1»

(ACQ-5 > 0,75 
та < 1,5)

72/94,7 51/67,1 < 0,01

неконтрольована «2» 
(ACQ-5>1,5) 4/5,3 0 0,06014

Генотип А/С, n =71

Показники До лікування Через 3 місяці P

ОФВ1, % належного 68,4±6,5 75,4±7,2 < 0,01
ACQ-5, бали 1,2±0,3 0,9±0,3 < 0,01

Контрольо-
ваність БА, 

абс./ %

частково 
контрольована «1»

(ACQ-5 > 0,75 
та < 1,5)

64/90,1 49/69,0 < 0,01

неконтрольована «2» 
(ACQ-5>1,5) 7/9,9 0 < 0,01

Генотип С/С, n =29

Показники До лікування Через 3 місяці P

ОФВ1, % належного 68,3±7,6 71,9±6,6 0,1247
ACQ-5, бали 1,2±0,3 1,0±0,2 0,2174

Контрольо-
ваність БА, 

абс./ %

частково 
контрольована «1»

(ACQ-5 > 0,75 
та < 1,5)

25/86,2 23/79,3 0,7613

неконтрольована «2»
(ACQ-5>1,5) 4/13,8 0 0,0564
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У групах пацієнтів із генотипами А/А та А/С на тлі лікування низькою дозою 

ІКС і монтелукастом порівняно з результатами лікування низькою дозою ІКС і 

БАТД спостерігали вірогідне покращення показника ОФВ1 на 12,6 % та 10,2 % 

відповідно (р = 0,0001).

Зміну схеми терапії в цих групах супроводжували вірогідні зміни балів за 

опитувальником ACQ-5: на 30,8 % при генотипі А/А і на 25,0 % – при генотипі 

А/С (р = 0,0001). Це сприяло досягненню контролю БА у 25 хворих у групі гено-

типу А/А та 22 хворих у групі генотипу А/С (p < 0,05).

У групі хворих із генотипом С/С вірогідні зміни показників ОФВ1 та бала за 

опитувальником ACQ-5 не виявили. Контроль БА на цьому етапі дослідження 

досягли лише 6 хворих (p > 0,05). Таким чином, при лікуванні хворих на БА 

низькою добовою дозою ІКС (будесонід 200 мкг) двічі на день та антилейкотріє-

новим препаратом монтелукастом (10 мг один раз на день) повного контролю 

симптомів досягли 32,9 % хворих із генотипом А/А, 31,0 % хворих із генотипом 

А/С і 20,7 % хворих із генотипом С/С.

На другому етапі дослідження хворим, які не контролювали симптоми БА, 

повторно модифікували лікування – призначили фіксовану комбінацію БАТД 

(формотеролу 9 мкг) з ІКС у підвищеній до середньої добової дозі (будесоніду 

320 мкг) двічі на день.

Через 3 місяці аналізували ефективність лікування на другому етапі досліджен-

ня з визначенням динаміки показників ОФВ1 та рівня контролю БА за опиту-

вальником ACQ-5 (результати наведені в таблиці 5.2.).
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Динаміка показників ОФВ1 та ACQ-5 на тлі 
лікування середньою добовою дозою ІКС і БАТД

Таблиця 5.2

Генотип А/А, n =76

Показники До лікування Через 3 місяці P

ОФВ1, % належного 74,9±6,4 76,7±5,8 0,016

ACQ-5, бали 0,9±0,2 0,8±0,2 < 0,01

Контрольо-
ваність БА, 

абс./ %

частково 
контрольована «1»

(ACQ-5 > 0,75 
та < 1,5)

51/67,1 40/52,6 0,0714

неконтрольована «2» 
(ACQ-5>1,5) 0/0 0/0

Генотип А/С, n =71

Показники До лікування Через 3 місяці P

ОФВ1, % належного 75,4±7,2 77,7±6,4 0,2231
ACQ-5, бали 0,9±0,3 0,8±0,2 0,2056

Контрольо-
ваність БА, 

абс./ %

частково 
контрольована «1»

(ACQ-5 > 0,75 
та < 1,5)

49/69,0 41/57,8 0,1909

неконтрольована «2» 
(ACQ-5>1,5) 0/0 0/0

Генотип С/С, n =29

Показники До лікування Через 3 місяці P

ОФВ1, % належного 71,9±6,6 78,0±5,7 < 0,01
ACQ-5, бали 1,0±0,2 0,8±0,2 < 0,01

Контрольо-
ваність БА, 

абс./ %

частково 
контрольована «1»

(ACQ-5 > 0,75 
та < 1,5)

23/79,3 17/58,6 0,1845

неконтрольована «2»
(ACQ-5>1,5) 0/0 0/0
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Підвищення дози ІКС до середньої у фіксованій комбінації із БАТД порівняно 

з лікування низькими добовими дозами ІКС та монтелукастом у групах хворих 

із генотипами А/С та С/С сприяло покращенню показника ОФВ1 на 3,1 % (p 

> 0,05) та 8,5 % (p < 0,05) відповідно, а також показника контролю БА за опи-

тувальником ACQ-5 – на 11,1 % (p > 0,05) та 20,0 % (p < 0,05) відповідно, що 

супроводжувалося досягненням контролю симптомів у 8 та 6 хворих відповідно 

(p > 0,05).

У групі хворих із генотипом А/А виявили вірогідні зміни показників ОФВ1 та 

ACQ-5 на 2,4 % та 11,1 % відповідно (p < 0,05). Контролю симптомів досягли 11 

хворих (p > 0,05).

Таким чином, при лікуванні хворих на БА, що не досягли контролю сим-

птомів на тлі терапії низькою добовою дозою ІКС (будесоніду) двічі на день у 

комбінації з антилейкотрієновим препаратом монтелукастом один раз на день і 

були переведені на лікування середньою добовою дозою ІКС та БАТД в одному 

інгаляторі, контролю симптомів досягли 21,6 % хворих із генотипом А/А, 16,3 

% хворих із генотипом А/С та 26,1 % хворих із генотипом С/С. Усі хворі в усіх 

групах досягли контролю БА. Кількість випадків досягнення контролю за сим-

птомами астми при переході на середні добові дози ІКС у комбінації з БАТД у 

групі пацієнтів із генотипами А/А і А/С зменшилася в 1,5 і 1,9 раза відповідно, 

а в групі генотипу С/С збільшилася в 1,3 раза.

Отже, отримані результати демонструють неоднорідність відповіді на різні 

схеми базисної терапії БА і підтверджують необхідність комплексного вивчення 

генотипних і фенотипних особливостей, що впливають на ефективність ліку-

вання БА й досягнення повного контролю над симптомами БА.

5.2. Асоціації фенотипу з ефективністю різних схем 

базисної терапії хворих на бронхіальну астму

Для з’ясування впливу фенотипу БА на динаміку відповіді на лікування різ-

ними схемами базисної терапії ми проаналізували зв’язок ефективності лікуван-

ня з належністю до того чи того фенотипного кластера.
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Динаміка показників ОФВ1 та ACQ-5 на тлі лікування схемою
з монтелукастом залежно від кластерної належності

Ефективність лікування у кластерах на першому етапі дослідження (будесонід 

200 мкг двічі на день + монтелукаст 10 мг один раз на день) аналізували через 3 

місяці: визначали показники ОФВ1 і бали за опитувальником ACQ-5 (табл. 5.3).

Таблиця 5.3

Кластер № 1, n =29

Показники До лікування Через 3 місяці P

ОФВ1, % належного 66,70±4,92 73,38±5,75 0,00002

ACQ-5, бали 1,26±0,21 1,01±0,23 0,00007

Контрольо-
ваність БА

частково 
контрольована «1»

(ACQ-5 > 0,75 
та < 1,5)

29/100 21/72,4 0,0022

неконтрольована «2» 
(ACQ-5>1,5) 0 0

Кластер № 2, n =26 

Показники До лікування Через 3 місяці P

ОФВ1, % належного 68,14±6,91 75,93±7,06 0,0001

ACQ-5, бали 1,19±0,28 0,90±0,23 0,0001

Контрольо-
ваність БА

частково 
контрольована «1»

(ACQ-5 > 0,75 
та < 1,5)

23/88,5 18/69,2 0,1135

неконтрольована «2» 
(ACQ-5>1,5) 3/11,5 0 0,1182
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Модифікація схеми терапії з фіксованої комбінації низької добової дози ІКС 

і БАТД на низьку добову дозу ІКС та АЛТРП сприяла вірогідному покращенню 

показника ОФВ1 на 10,0 %, 11,4 % та 11,6 % у кластерах № 1, № 2 та № 3 від-

повідно (p < 0,0001).

Зазнав змін і показник ACQ-5: зменшився на 19,8 %, 24,4 % та 24,6 % у клас-

терах № 1, № 2 та № 3 відповідно (p < 0,0001), що супроводжувалося досягнен-

ням контролю у 8 хворих (27,5 %) кластера № 1 (p < 0,05), у 8 хворих (30,8 %) 

кластера № 2 (p > 0,05) та 37 хворих (30,5 %) у кластері № 3 (p < 0,05). У резуль-

таті лікування за цією схемою у кластерах № 2 і № 3 не залишилося хворих із 

неконтрольованою БА.

Аналіз ефективності лікування низькою добовою дозою ІКС та АЛТРП не 

виявив суттєвих відмінностей у динаміці лікування за кластерами.

Зміна схеми лікування з низької добової дози ІКС та АЛТРП на фіксовану 

комбінацію середньої добової дози ІКС із БАТД сприяла покращенню показника 

ОФВ1 та бала ACQ-5 (табл. 5.4).

Кластер № 3, n =121

Показники До лікування Через 3 місяці P

ОФВ1, % належного 66,81±6,12 74,73±6,63 0,00001

ACQ-5, бали 1,22±0,25 0,92±0,23 0,00001

Контрольо-
ваність БА

частково 
контрольована «1»

(ACQ-5 > 0,75 
та < 1,5)

109/90,1 84/69,4 0,0001

неконтрольована «2»
(ACQ-5>1,5) 12/9,9 0 0,0002

Продовження таблиці 5.3
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Кластер № 1, n =29

Показники До лікування Через 3 місяці P

ОФВ1, % належного 73,38±5,75 76,14±5,50 0,067

ACQ-5, бали 1,01±0,23 0,89±0,21 0,051

Контрольо-
ваність БА

частково 
контрольована «1»

(ACQ-5 > 0,75 
та < 1,5)

21/72,4 19/65,5 0,777

неконтрольована «2» 
(ACQ-5>1,5) 0 0

Кластер № 2, n =26 

Показники До лікування Через 3 місяці P

ОФВ1, % належного 75,93±7,06 78,68±5.22 0,103
ACQ-5, бали 0,90±0,23 0,81±0,17 0,090

Контрольо-
ваність БА

частково 
контрольована «1»

(ACQ-5 > 0,75 
та < 1,5)

18/69,2 13/50,0 0,188

неконтрольована «2» 
(ACQ-5>1,5) 0 0

Кластер № 3, n =121

Показники До лікування Через 3 місяці P

Контрольо-
ваність БА

частково 
контрольована «1»

(ACQ-5 > 0,75 
та < 1,5)

84/69,4 66/54,6 0,019

неконтрольована «2»
(ACQ-5>1,5) 0/0 0/0

Динаміка показників ОФВ1 та ACQ-5 на тлі лікування середньою
 добовою дозою ІКС і БАТД залежно від кластерної належності

Таблиця 5.4
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У кластері № 3 на тлі модифікації лікування з підвищенням ІКС до середньої 

дози в комбінації з БАТД сприяло вірогідному покращенню показника ОФВ1 на 

2,9 % (p < 0,05) та бала ACQ-5 – на 8,7 % (p < 0,05).

У кластерах № 1 та № 2 показник ОФВ1 змінився на 3,8 % та 3,6 % відповід-

но, а бал за опитувальником ACQ-5 на 11,9 % та 10,0 % відповідно, але ці зміни 

були статистично невірогідні (p > 0,05).

Контролю у кластерах № 1, № 2 і № 3 досягли 2 (6,9 %), 5 (17,9 %) та 18 

(14,5 %) хворих відповідно, однак статистично вірогідними ці зміни були лише 

в кластері № 3.

Таким чином, ефективність лікування в досягненні контролю симптомів схе-

мою з монтелукастом у групах із різними фенотипами БА виявилася зіставною з 

деякою перевагою в пацієнтів кластера № 1, у якому лікування фіксованою ком-

бінацією ІКС у середній добовій дозі з БАТД навпаки було менш ефективним 

(кількість пацієнтів, які досягли контролю симптомів у цій групі, була в 2 рази 

меншою, ніж у кластерах № 2 і № 3). 

Аналіз асоціацій фенотипів з ефективністю різних схем базисної терапії хво-

рих на БА не дозволив однозначно виявити переваги тієї чи тієї схеми лікування 

для пацієнтів будь-якого фенотипу БА. З огляду на відсутність детермінантного 

впливу на вибір схеми базисної терапії генотипів гена LTC4S і виділених фено-

типічних груп пацієнтів, прийняли рішення про здійснення мультиваріантного 

логістичного регресійного аналізу з метою виявлення ймовірності ефективного 

досягнення контролю симптомів бронхіальної астми при лікуванні різними схе-

мами базисної терапії в загальній групі пацієнтів із використанням як генотип-

них, так і фенотипних ознак хворих.

5.3. Прогнозування ефективності комбінованої терапії ІКС

з антилейкотрієновим препаратом монтелукастом 

у хворих на бронхіальну астму

Наступним кроком дослідження стало визначення предикторів ефективності 

лікування хворих на БА при додаванні АЛТРП до низьких доз ІКС.
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Одним з основних показників ефективності лікування БА, згідно з GINA, є 

досягнення контролю над симптомами БА [1]. Для цього доцільно використову-

вати опитувальник ACQ-5. Відповідно до балів за опитувальником ACQ-5 конт-

роль БА визначається так: контрольована – при ACQ-5 < 0,75, частково конт-

рольована – при ACQ-5 > 0,75 та < 1,5 і неконтрольована – при ACQ-5 > 1,5. 

Лікування БА вважають ефективним за умови досягнення повного контролю 

над захворюванням, тобто досягнення бала за опитувальникомACQ-5 < 0,75.

Для встановлення факторів, що впливають на зміни контрольованості БА 

в процесі лікування (зменшення показника ACQ-5 < 0,75), ми проаналізували 

взаємозв’язок між однією якісною ознакою, яка виступає в ролі залежного ре-

зультуючого показника (наявність контролю БА – зменшення показника ACQ-5 

< 0,75 ( ACQ-5)), і підмножиною досліджуваних кількісних ознак. Для цього 

здійснили логістичний регресійний аналіз.

Першим кроком для проведення логіст-аналізу став відбір змінних для вклю-

чення в моделі за допомогою оцінювання значущості відмінностей між групами 

з наявністю або відсутністю ACQ-5 за кожною ознакою. Усього отримали кіль-

ка десятків рівнянь логіст-регресії, з яких проводився відбір рівняння, яке має 

найвищі значення відсотка правильного передбачення.

Таким чином було отримано рівняння, яке показало практичну значущість і 

найбільшу передбачувану цінність сукупності предикторів. Рівняння регресії 

оцінювали за допомогою методу покрокового включення предикторів, який ран-

жує ознаки стосовно їхнього внеску в модель.
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Рисунок 5.2. Протокол логістичної регресії відносно ACQ-5 у хворих 
на БА в динаміці терапії комбінацією ІКС з АЛТРП монтелукастом

Dependent Y ACQ-5_3_місяці
Method Enter
Sample size 176
Cases with Y=0 53 (30,11%)

Cases with Y=1 123 (69,89%)

Null model -2 Log Likelihood 227,047
Full model -2 Log Likelihood 97,145
Chi-squared 129,903
DF 20

Significance level P < 0,0001

Покроковий порядок включення дозволив відібрати предиктори в рівняння 

із зазначенням відсотка правильного передбачення на кожному кроці і коефі-

цієнтів регресії, за якими можна простежити динаміку цінності предикторів та 

їхньої сукупності під час оцінювання рівняння логіст-регресії загалом (рис. 5.2).

Метод покрокової логістичної регресії дозволив виділити 5 найбільш значу-

щих показників, що використовували як прогностичні фактори для віднесення 

кожного пацієнта до того чи того прогнозованого стану (рис 5.3).

Рисунок 5.3. Фрагмент протоколу логістичної регресії відносно ACQ-5 
для статистично значущих показників у хворих на БА в динаміці терапії

комбінацією ІКС та АЛТРП монтелукастом

Variable Coefficient Std. Error P

IgE_ 0,00038970 0,00027439 0,1555

ЛПНЩ -1,05390 0,48382 0,0294

ІЛ___8 0,28731 0,080763 0,0004

ОФВ1 -0,50287 0,079845 <0,0001

Холестерин 0,33145 0,21087 0,1160

Constant 34,9689   
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Отримали рівняння для визначення ймовірності ефективності лікування (фор-

мула 5.1):

де X1 – рівень IgE;

X2 – рівень ЛПНЩ;

X3 – рівень ІЛ-8;

X4 – значення ОФВ1, %;

X5 – рівень загального холестерину.

Прогноз позитивного ефекту дається при Y > 0,5 (наближається до 1), нега-

тивного при Y < 0,5.

Виділені покроковою логістичною регресією показники – IgE, ЛПНЩ, ІЛ-8, 

ОФВ1, холестерин – можна використовувати як предикторні фактори ефектив-

ності лікування комбінацією ІКС з АЛТРП монтелукастом. Сукупність предик-

торів наведена в таблиці 5.5.
Таблиця 5.5

Логістичний аналіз факторів, що впливають на зміну ACQ-5 ( ACQ-5) 
у хворих на БА в динаміці терапії комбінацією ІКС 

та антилейкотрієновим препаратом монтелукастом

Показники β-коефіцієнт Відношення 
шансів (ВШ)

95 % Довірчий 
інтервал (ДІ) Р

Мультиваріативний логістичний аналіз 
(χ2 = 21,4426; р < 0,0061, вільний член 8)

IgE, МО/мл 0,0004 1,0004 0,9999 – 1,0009 0,1555
ЛПНЩ, 
ммоль/л -1,05390 0,3486 0,1350 – 0,8998 0,0294

ІЛ-8, пг/мл 0,28731 1,3328 1,1377 – 1,5614 0,0004

ОФВ1, % -0,50287 0,6048 0,5172 – 0,7072 <0,0001

Холестерин, 
ммоль/л 0,33145 1,3930 0,9214 – 2,1059 0,1160



127

Адекватність запропонованої моделі була підтверджена за допомогою тесту 

Хосмера-Лемешоу. Згідно з розрахунками ця модель правильно класифікує хво-

рих на групи у 88 % випадків (рис. 5.4).

Рисунок 5.4. Специфічність і чутливість логістичної регресії відносно 
ACQ-5 у хворих на БА в динаміці терапії комбінацією ІКС та АЛТРП 

монтелукастом

Actual group Predicted group Percent correct

 0 1  

Y = 0 47 11 81,03 %

Y = 1 11 112 91,06 %

Percent of cases correctly classified 87,85 %

Рисунок 5.5. Рок-аналіз логістичної регресії відносно ACQ-5 у хворих 
на БА в динаміці терапії комбінацією ІКС та АЛТР

Результати здійсненого регресійного аналізу дають можливість стверджувати, 

що характер динаміки показника контролю симптомів БА ACQ-5 при лікуванні 

хворих на БА комбінацією ІКС та АЛТРП монтелукастом пов’язаний із вихід-

ними рівнями в крові IgE, ЛПНЩ, ІЛ-8, загального холестерину та значенням 

показника ОФВ1 за даними спірографії.

Під час рок-аналізу виявили, що площа під рок-кривою склала 0,944 (стан-

дартна похибка дорівнює 0,0170) (рис. 5.5). Прийнято вважати: якщо значення 

AUC становить 0,5–0,6, то прогностичні можливості моделі незадовільні, якщо 

0,6–0,7 – задовільні, якщо 0,7–0,8 – хорошими, значення 0,8–0,9 вважають дуже 

хорошими, більше 0,9 – відмінними.

Area under the ROC curve (AUC) 0,944

Standard Error 0,0170

95% Confidence interval 0,900 to 0,973
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5.4. Прогнозування ефективності лікування хворих 

на бронхіальну астму при призначенні середньої добової дози 

ІКС у комбінації з БАТД

Наступним кроком нашого дослідження стало визначення предикторних по-

казників ефективності лікування при підвищенні добової дози ІКС до середньої 

в комбінації з БАТД у хворих на БА, що не досягли контролю симптомів під час 

лікування низькою дозою ІКС у комбінації з БАТД та низькою дозою ІКС та 

АЛТРП монтелукастом.

Із цією метою ми також здійснили логістичний регресійний аналіз щодо 

встановлення взаємозв’язку між якісною ознакою, яка виступає в ролі залеж-

ного результуючого показника (наявність контролю БА – зменшення показника 

ACQ-5 < 0,75) і підмножиною досліджуваних кількісних ознак. За допомогою 

оціню вання значущості відмінностей між групами з наявністю або відсутністю 

ACQ-5 за кожною ознакою ми відібрали змінні для включення в моделі.

Рисунок 5.6. Протокол логістичної регресії відносно ACQ-5 у хворих 
на БА в динаміці терапії комбінацією середньої добової дози ІКС та БАТД

Dependent Y ACQ-5_6_місяців
Method Enter

Sample size 176
Cases with Y=0 78 (44,32%)
Cases with Y=1 98 (55,68%)

Null model -2 Log Likelihood 249,675

Full model -2 Log Likelihood 130,330
Chi-squared 119,345
DF 20

Significance level P < 0,0001

Подібно до попереднього аналізу в цьому випадку була висока вірогідність 

моделі загалом (рис. 5.6), однак кількість факторів, що впливають на якісну 

озна ку ACQ-5 і мають статистичне значення, була більшою (рис. 5.7).
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Рисунок 5.7. Фрагмент протоколу логістичної регресії відносно ACQ-5 
для статистично значущих показників у хворих на БА в динаміці терапії 

комбінацією середньої добової дози ІКС і БАТД

Variable Coefficient Std. Error P

IgE_ 0,00042321 0,00022197 0,0566

аспир.БА -0,73545 0,47954 0,1251

Нейтроф -0,066164 0,027023 0,0143

ІЛ___8 0,080566 0,053769 0,1340

ОФВ1 -0,41818 0,061454 <0,0001

полиморфизм_ЛТ 0,45944 0,34166 0,1787

Constant 30,9528   

Отримали рівняння для визначення ймовірності ефективності лікування (фор-

мула 5.2):

де X1 – рівень IgE;

X2 – наявність РЗЗНПП;

X3 – рівень нейтрофілів;

X4 – рівень ІЛ-8;

X5 – значення ОФВ1, %;

X6 – поліморфізм гена LTC4S.

Прогноз позитивного ефекту дається при Y > 0,5 (наближається до 1), нега-

тивного при Y < 0,5.

За допомогою логістичного регресійного аналізу ми виділили такі предиктор-

ні показники: рівень IgE, наявність РЗЗНПП, рівень нейтрофілів крові, рівень 

ІЛ-8, значення ОФВ1, поліморфізм гена LTC4S (табл. 5.6.).
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Логістичний аналіз факторів, що впливають на ACQ-5 
у хворих на БА в динаміці терапії комбінацією середньої добової дози

ІКС і БАТД

Показники β-коефіцієнт Відношення 
шансів (ВШ)

95 % Довірчий 
інтервал (ДІ) Р

Мультиваріативний логістичний аналіз 
(χ2 = 11,3695; р < 0,1816, вільний член 8)

IgE, МО/мл 0,00042321 1,0004 1,0000–1,0009 0,0566

наявність 
РЗЗНПП -0,73545 0,4793 0,1872–1,2268 0,1251

нейтрофіли, 
% -0,066164 0,9360 0,8877–0,9896 0,0143

ІЛ-8, пг/мл 0,080566 1,0839 0,9755–1,2044 0,1340

ОФВ1, % -0,41818 0,6582 0,5835–0,7425 <0,0001

поліморфізм 
гена LTC4S 0,45944 1,5832 0,8104–3,0928 0,1787

Таблиця 5.6

Згідно з розрахунками ця модель правильно класифікує на групи у 83,43 % 

випадків (рис. 5.8).

Рисунок 5.8. Специфічність і чутливість логістичної регресії
відносно ACQ-5 у хворих на БА в динаміці терапії комбінацією середньої 

добової дози ІКС і БАТД

Actual group Predicted group Percent correct

 0 1  

Y = 0    67 16 80,72 %

Y = 1    14 84 85,71 %

Percent of cases correctly classified 83,43 %
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Рисунок 5.9. Рок-аналіз логістичної регресії відносно ACQ-5 у хворих на БА 
в динаміці терапії комбінацією середньої добової дози ІКС і БАТД

Area under the ROC curve (AUC) 0,914

Standard Error 0,0216

95% Confidence interval 0,863 to 0,950

Результати регресийного аналізу засвідчили, що характер динаміки показни-

ка контролю симптомів БА ACQ-5 при призначенні середньої добової дози ІКС 

у комбінації з БАТД пов’язаний із вихідними рівнями в крові IgE, ІЛ-8, кількі-

стю нейтрофілів у крові, наявністю РЗЗНПП, значенням ОФВ1 за даними спіро-

графії та поліморфізмом гена LTC4S.

Отже, нам вдалося визначити прогностичні фактори (предиктори), що мають 

високе передбачуване значення для оцінювання ефективності різних схем базис-

ної терапії хворих на бронхіальну астму. Ми довели, що детермінантами ефек-

тивності лікування при призначенні комбінації ІКС та АЛТРП монтелукасту є 

вихідні рівні у крові IgE, ЛПНЩ, ІЛ-8, загального холестерину та значення по-

казника ОФВ1 за даними спірографії, а при призначенні середньої добової дози 

ІКС у комбінації з БАТД – вихідні рівні у крові IgE, ІЛ-8, кількість нейтрофілів 

у крові, наявність РЗЗНПП, вихідне значення ОФВ1 за даними спірографії та 

поліморфізм гена LTC4S. Використання вихідних рівнів зазначених показників 

під час обчислення отриманих формул дозволяє прогнозувати успіх терапії хво-

рих на БА різними схемами лікування з високим ступенем достовірності.

Висновки до розділу 5

1. При лікуванні хворих на БА низькою добовою дозою ІКС (будесонід 200 

мкг) двічі на день та АЛТРП монтелукастом (10 мг один раз на день) повного 

Під час рок-аналізу площа під рок-кривою становила 0,914 (стандартна по-

хибка дорівнює 0,0216). Це відповідає відмінній прогностичній можливості мо-

делі (рис. 5.9).
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контролю симптомів досягла третина хворих із генотипом А/А гена LTC4S, тре-

тя частина хворих із генотипом А/С і лише п’ята частина хворих із генотипом 

С/С. Це засвідчило найменшу ефективність цієї терапії в носіїв генотипу С/С.

2. При лікуванні хворих на БА середньою добовою дозою ІКС і БАТД в одно-

му інгаляторі контролю симптомів досягла п’ята частина хворих із генотипом 

А/А, шоста частина хворих із генотипом А/С і п’ята частина хворих із гено-

типом С/С. Це підтвердило ідентичну ефективність окресленої схеми терапії у 

хворих із різними генотипами гена LTC4S.

3. Предикторами контролю симптомів у хворих на БА при лікуванні комбіна-

цією низької добової дози ІКС та АЛТРП монтелукасту є вихідні рівні у крові 

IgE, ЛПНЩ, ІЛ-8, загального холестерину і вихідне значення показника ОФВ1.

4. Предикторами контролю симптомів у хворих на БА при призначенні се-

редньої добової дози ІКС у комбінації з БАТД є вихідні рівні у крові IgE, ІЛ-8, 

кількість нейтрофілів у крові, наявність РЗЗНПП, вихідне значення показника 

ОФВ1 та поліморфізм гена LTC4S.

5. Предикторне значення в оцінюванні ефективності лікування хворих на БА 

поліморфізм гена LTC4S має тільки в умовах призначення середньої добової 

дози ІКС (будесоніду 320 мкг) у фіксованій комбінації з БАТД (формотеролом 9 

мкг) два рази на добу.

Результати власних досліджень розділу 5 викладені в науковій статті: 

Н. А.Че редніченко, М. М. Кочуєва, Г. А. Тимченко, Ю. О. Заікіна, Г. І. Ко-

чуєв, А. Л. Ляшок. (2021). Оптимізація лікування хворих на бронхіальну астму з 

урахуванням поліморфізмів гена лейкотрієн с4- синтетази. ScienceRise: Medical 

Science, 3(42), 29-35.
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АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ

Дисертаційна робота присвячена розв’язанню актуальної проблеми сучасної 

пульмонології – розробленню способів підвищення ефективності лікування 

хворих на БА середнього ступеня тяжкості, які не досягають повного контролю 

симп томів при терапії фіксованою комбінацією низькою дозою ІКС із БАТД, на 

підставі вивчення поширеності різних генотипів гена LTC4S, їх асоціацій із роз-

вит ком захворювання, формуванням його фенотипів та ефективністю лікування.

Серед головних завдань терапії БА на сучасному етапі на перший план висту-

пає досягнення стійкого контролю симптомів астми та профілактика її заго-

стрень та ускладнень [1, 6]. Зазвичай вибір лікування ґрунтується на основі 

комплексної оцінки тяжкості симптомів та результатів всебічного обстеження. 

Проте для здійснення сучасного персоніфікованого підходу до лікування хворо-

го на БА необхідно враховувати генотипно-фенотипні особливості БА, супутні 

захворювання, а також удокладнено аналізувати причини невдач базисної тера-

пії на попередніх етапах.

На сьогодні базисний підхід до лікування, викладений в основному звіті 

GINA перегляду 2020 року [1] та національних і міжнародних рекомендаціях 

та настановах [1, 6]. Доказова база постійно оновлюється. Однак незважаючи 

на сучасний прогрес у діагностиці та лікуванні БА, значній частині хворих не 

вдається досягти повного контролю симптомів БА і навіть спостерігається його 

відсутність. Установлено, що варіабельність відповіді на деякі препарати для 

лікування БА залежить від експресії низки генів. Генетична детермінованість 

може відповідати за 60–80 % варіацій відповідей на лікарські препарати, тому 

для вивчення патогенезу недостатньої ефективності лікування БА найбільш 

перспективними є генетичні дослідження [16–18].

Так, неодноразово доведено, що однонуклеотидний поліморфізм -444AC гена 

LTC4S (rs730012), є сильним фактором ризику розвитку БА і непереносимості 

аспірину, що зумовлює тяжкість перебігу хвороби і ступінь відповіді на ліку-

вання АЛТР. Результати вивчення поліморфізму -444AC гена LTC4S свідчуть 
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про те, що частота алелів значно залежить від особливостей популяції, у якій 

проводили дослідження. Дані щодо частоти генотипів і ризику розвитку БА в 

різних популяціях залежно від -444C поліморфізму гена LTC4S залишаються 

суперечливими, зовсім немає інформації щодо частоти генотипів за -444C полі-

морфізмом гена LTC4S у популяції громадян України.

Саме тому метою нашого дослідження стало розроблення способів підвищен-

ня ефективності лікування хворих на БА середнього ступеня тяжкості, які не 

досягають повного контролю симптомів при терапії фіксованою комбінацією 

низькою дозою ІКС із БАТД, на підставі вивчення поширеності різних генотипів 

гена LTC4S, їх асоціацій із розвитком захворювання, формуванням його фено-

типів та ефективністю лікування.

Для досягнення мети дослідження були окреслені наступні завдання: визначи-

ти частоту й асоціації генотипів за -444С-поліморфізмом гена LTC4S із розвит-

ком захворювання у хворих на БА середнього ступеня тяжкості, які не досяга-

ють контролю симптомів при базисній терапії фіксованою комбінацією ІКС у 

низькій добовій дозі з БАТД; здійснити фенотипування БА середнього ступеня 

тяжкості у хворих, які не досягають контролю симптомів при базисній терапії 

фіксованою комбінацією ІКС у низькій добовій дозі з БАТД, та дослідити осо-

бливості генотипно-фенотипних взаємозв’язків; вивчити відповідь на комбіно-

вану терапію ІКС у низькій добовій дозі з антилейкотрієновим препаратом (АЛ-

ТРП) монтелукастом з урахуванням -444С поліморфізму гена LTC4S у хворих 

на БА середнього ступеня тяжкості, які не досягають контролю симптомів при 

базисній терапії фіксованою комбінацією ІКС у низькій добовій дозі з БАТД, а у 

тих, хто не досяг контролю симптомів на цій комбінації, вивчити ефективність 

фіксованої комбінації середньої добової дози ІКС із БАТД; визначити предикто-

ри ефективності базисного лікування комбінацією ІКС у низькій добовій дозі з 

АЛТРП монтелукастом і фіксованою комбінацією середньої добової дози ІКС із 

БАТД у хворих на БА середнього ступеня тяжкості, які не досягають контролю 

симптомів при базисній терапії фіксованою комбінацією ІКС у низькій добовій 

дозі з БАТД; розробити способи підвищення ефективності лікування хворих 
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на БА середнього ступеня тяжкості, що не досягають контролю симптомів при 

стандартній базисній терапії фіксованою комбінацією ІКС у низькій добовій 

дозі з БАТД; запропонувати алгоритм вибору найбільш ефективної схеми ба-

зисного лікування серед рекомендованих Global Initiative for Asthma (GINA) для 

цієї категорії хворих.

Об’єкт дослідження – БА середнього ступеня тяжкості; предмет досліджен-

ня – клінічні, антропометричні дані, показники функції зовнішнього дихання, 

фак  тори системної запальної відповіді, показники функціонального стану, їхня 

ди  наміка, предиктори прогнозування ефективності лікування, ризик виникнен-

ня БА.

Дисертація є частиною науково-дослідної роботи кафедри внутрішньої меди-

цини з центром респіраторної медицини Сумського державного університету 

«Генетичні аспекти особливостей перебігу та лікування хвороб внутрішніх ор-

ганів» (номер державної реєстрації 0116U004046).

Для виконання завдань дисертаційної роботи здійснили обстеження 181 па-

цієнта із середньотяжким перебігом БА та 81 здорових осіб групи контролю 

жіночої та чоловічої статі віком старше за 18 років.

Хворим усіх досліджених груп проводили комплексне клінічне обстеження: 

загальноклінічне (збір анамнезу, визначення антропометричних характеристик 

та об’єктивного статусу пацієнта), електрокардіографію в 12 стандартних від-

веденнях, рентгенографію органів грудної клітки, визначення ФЗД, клінічні та 

біохімічні дослідження крові, визначення алельного -444C поліморфізму гена 

LTC4 за допомогою ПЛР із подальшим аналізом рестрикційних фрагментів, для 

визначення контролю симптомів використовували опитувальник ACQ-5.

Згідно з дизайном дослідження усім хворим основної групи в період обсте-

ження запропонували стандартну схему базисної терапії – інгаляції низької дози 

ІКС (будесонід у дозі 160 мкг) у фіксованій комбінації з БАТД (формотерол 4,5 

мкг) 2 рази на добу. Як швидко помічний препарат для зняття симптомів призна-

чали БАКД (сальбутамол 100 мкг) за потребою.

На першому етапі дослідження модифікували лікування: усі хворі, які не до-
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сягли контролю симптомів, отримували низьку добову дозу ІКС (будесоніду 200 

мкг двічі на день) та АЛТРП (монтелукаст 10 мг) один раз на день. Через 3 мі-

сяці аналізували ефективність лікування з визначенням рівня контролю БА за 

допомогою показників ОФВ1 та за опитувальником ACQ-5. Хворі, які на цьому 

етапі досягли контролю БА, залишилися на підібраній схемі лікування (низька 

добова доза ІКС та АЛТРП), а тих, що не досягли контролю БА (123 хворі), 

включили у другий етап дослідження.

На другому етапі дослідження повторно модифікували лікування: хворі, які 

не досягли контролю симптомів БА при отриманні низької добової дози ІКС 

(будесоніду 200 мкг двічі на день) та АЛТРП (монтелукаст 10 мг) один раз на 

день, були переведені на фіксовану комбінацію БАТД (формотерол 9 мкг) з ІКС 

у підвищеній до середньої добової дозі (будесонід 320 мкг) двічі на день. Через 

3 місяці аналізували ефективність лікування з визначенням рівня контролю БА 

за допомогою показників ОФВ1 та за опитувальником ACQ-5.

Перше завдання роботи полягало у визначенні частоти та асоціації генотипів 

за -444С поліморфізмом гена LTC4S із ризиком розвитку та перебігом захво-

рювання у хворих на БА середнього ступеня тяжкості, які не досягають повно-

го контролю симптомів при терапії фіксованою комбінацією ІКС із БАТД. Для 

виконання цього завдання визначили алельний поліморфізм гена LTC4S -444C 

(rs 730012) методом ПЛР із подальшим аналізом довжини рестрикційних фраг-

ментів за Gan-nan Wang et al. iз модифікаціями, дослідили асоціації визначених 

генотипів зі статтю, віком, ризиком розвитку БА, супутніми захворюваннями.

Результати вивчення розподілу А/А, А/С, С/С генотипів із -444С поліморфіз-

мом гена LTC4S показали, що в основній групі частота досліджуваних гено-

типів відповідно склала 42,6 %, 40,3 % та 17,1 %. У контрольній групі частота 

генотипів становила 56,8 %, 37,0 % та 6,2 % відповідно (χ2 = 7,461, p = 0,024). 

За даними наявних досліджень розподіл за належністю до генотипів А/А, А/С та 

С/С варіює в досить широкому діапазоні, частота С алеля у різних авторів коли-

вається від 11,5 % до 25 % у групі хворих на БА. K. S. Scin та ін. [30] з’ясували, 

що частота генотипів А/А, А/С та С/С за поліморфізмом -444C у хворих на БА 
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в корейській популяції відповідно становила 70,8 %, 22,6 % та 5,6 %, а у групі 

контролю – 74 %, 22,6 % та 3,4 % відповідно (р < 0,05). Цей розподіл генотипів 

із -444С поліморфізмом гена LTC4S подібний за співвідношенням А/А, А/С та 

С/С генотипів до розподілу у вивченій нами популяції українських хворих на 

БА, хоча частка генотипу С/С суттєво менша за визначену в нашій роботі.

В групі контролю частота А-алеля становила 75,3 %, С-алеля – 24,7 %, а у 

хворих на БА – 62,7 % та 37,3 % відповідно (χ2 = 7,99; р = 0,005). Гомозиготи 

за основним алелем А частіше траплялися у групі контролю, а гомозиготи за 

мінорним алелем С – у хворих на БА. Це вірогідно свідчить про зв’язок С/С ге-

нотипу з більшим ризиком виникнення БА. Отримані в нашій роботі результати 

підтверджуються дослідженнями інших вчених, зокрема Z. Zhang та ін. [28], H. 

Berghea та ін. [31], S. Arriba-Mendez [179].

Дослідження ризику виникнення БА з використанням С/С-генотипу як рефе-

рентного виявило, що генотип А/А приводить до зниження ризику виникнення 

БА (ВШ = 0,56, 95 % ДІ = 0,33 ÷ 0,97; χ2 = 4,56; р = 0,033), тоді як носії генотипу 

С/С мають вірогідно більший ризик виникнення БА (ВШ = 3,14, 95 % ДІ = 1,20 

÷ 7,69; χ2 = 4,56; р = 0,017). Для носіїв С-алеля в 1,81 збільшувався ризик ви-

никнення БА (ВШ = 1,81, 95 % ДІ = 1,21 ÷ 2,72; р = 0,005) порівняно з носіями 

А-алеля. Визначений зв’язок С/С-генотипу з підвищеним ризиком виникнення 

БА має підтвердження в роботах Arriba- S. Mendez [179], M. A. Kedda та ін. [27], 

Y. Zhanq та ін. [28], але суперечить результатам Heba M. Kadry [32].

Важливу роль у виникненні БА відіграє наявність БА у близьких родичів (спа-

адковий чинник), його вплив зростає від меншого у представників генотипу А/А 

до найбільшого в носіїв генотипу С/С (у 54,8 % осіб). Але відмінності в частці 

за цим показником для осіб із генотипом С/С та всіма іншими були статистично 

незначущіми. Найбільша питома вага хворих з наявністю спадкового чинника 

розвитку БА, 54, 8%, спостерігалася в генотипі С/С, а найменша, 37,7 %, – у 

генотипі А/А. Ці відмінності для осіб із генотипом С/С та всіма іншими були 

статистично незначущіми. Відносний ризик виникнення БА у хворих із геноти-

пами А/А та А/С статистично значущо був меншим, ніж у носіїв генотипу С/С.
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У групі хворих на БА з С/С генотипом гена LTC4S зареєстроване найбільше 

переважання жінок (87,1 %) порівняно з іншими генотипами та основною гру-

пою взагалі. У жінок, носіїв генотипу С/С гена LTC4S, вірогідно збільшувався 

ризик виникнення БА порівняно з носіями генотипу А/С (ВШ = 3,52; 95 % ДІ = 

1,17 ÷ 10,07; р = 0,026) та генотипу А/А (ВШ = 1,91; 95 % ДІ = 0,59 ÷ 5,61, p = 

0,276). Асоціація частоти алеля С з жіночою статтю була підтверджена у дослід-

женні H. Berghea та ін. [31].

За нашими даними, наявність генотипу С/С гена LTC4S у хворих на БА з се-

реднім ступенем тяжкості, які не досягають повного контролю симптомів при 

терапії фіксованою комбінацією низької дози ІКС із БАТД, асоціюється з віро-

гідним порівняно з носіями генотипів А/А та А/С підвищенням ризику розвитку 

ХРСПН (у 3,9 раза), РЗЗНПП (у 2,8 раза), ГЕРХ (у 2,5 раза), цукрового діабету (у 

3,8 раза), ожиріння (у 2,2 раза), гіпертонічної хвороби (у 2,2 раза). Ці результати 

підтверджуються попередніми дослідженнями [31, 35, 38, 39, 44].

Другим завданням дослідження було проведення фенотипування БА серед-

нього ступеня тяжкості у хворих, які не досягають повного контролю симптомів 

при терапії фіксованою комбінацією ІКС із БАТД, і дослідження особливості 

генотипно-фенотипних взаємозв’язків. 

Для реалізації цього завдання хворих основної групи розподілили на феноти-

пи за вихідними параметрами методом кластеризації за Вордом. Хворі на БА 

середнього ступеня тяжкості, які не досягають повного контролю симптомів при 

терапії фіксованою комбінацією низької дози ІКС із БАТД, у нашому досліджен-

ні були представлені трьома фенотипами: еозинофільним фенотипом бронхіаль-

ної астми з дуже високим рівнем IgE, нееозинофільним фенотипом бронхіальної 

астми з високим рівнем IgE, нееозинофільним фенотипом бронхіальної астми з 

незначним підвищенням рівня IgE. 

У цих хворих було виявлено зниження частоти алеля А і збільшення пошире-

ності алеля С порівняно з групою контролю, що підтверджує дані про наявність 

асоціації алеля С за -444С поліморфізмом гена LTC4S із розвитком БА. Найбільш 

сприятливий генотип А/А за -444С поліморфізмом гена LTC4S частіше виявляв-
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ся у хворих із мінімальними рівнями факторів ризику несприятливого перебігу 

захворювання (меншими тривалістю БА, ІМТ, частотою РЗЗНПП, ХРПН) та з 

кращими клініко-лабораторними показниками (рівнями еозинофілів, IgE, ІЛ-4, 

ІЛ-6, ХС, ЛПНЩ, ЛПВЩ).

Пацієнти з еозинофільним фенотипом БА з дуже високим рівнем IgE при 

порівнянні з пацієнтами з нееозинофільним фенотипом бронхіальної астми з 

високим рівнем IgE та нееозинофільним фенотипом бронхіальної астми з не-

значним підвищеним рівнем IgE відрізнялися дебютом захворювання в більш 

молодому віці, максимальними рівнями в крові IgE, еозинофілів, ІЛ-6, ІЛ-4, ате-

рогенних фракцій ліпопротеїдів, мінімальним вмістом у крові ЛПВЩ, найбіль-

шим поширенням РЗЗНПП, ХРСПН та ожиріння. Ці дані свідчили про віро-

гідність більш тяжкого перебігу захворювання в умовах коморбідності на тлі 

високої активності системної запальної відповіді і підвищення ризику розвитку 

атеросклерозу і пов’язаних із ним серцево-судинних подій. За нашими даними, 

ця група хворих мала найбільший ризик несприятливого перебігу БА та серцево- 

судинних ускладнень.

Пацієнти з нееозинофільним фенотипом бронхіальної астми з незначним 

підвищенням рівня IgE характеризувалися пізнім дебютом захворювання, нор-

мальною вагою тіла, мінімальними рівнями в крові IgE, еозинофілів, факторів 

системної запальної відповіді, атерогенних фракцій ліпопротеїдів. Це дозволяє 

зробити висновок про найменш тяжкий перебіг захворювання та відсутність 

підвищеного ризику серцево-судинних подій.

Статистично значущі асоціації генотипів за -444С поліморфізмом гена LTC4S 

із фенотипами у хворих на БА середнього ступеня тяжкості в нашому дослід-

женні виявлені не були. Генотип А/А частіше виявлявся у хворих із нееозино-

фільним фенотипом бронхіальної астми з незначним підвищенням рівня IgE, 

генотип А/С – у хворих з еозинофільним фенотипом бронхіальної астми з дуже 

високим рівнем IgE, генотип С/С – у пацієнтів із нееозинофільним фенотипом 

бронхіальної астми з високим рівнем IgE (p > 0,05).

Отримані нами результати перегукуються з результатами дослідження Haldar 
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і співавт. [65], у якому методом кластеризації дослідили фенотипний розподіл у 

групі хворих із контрольованою БА, які не досягають повного контролю симп-

томів при терапії БА. 

У дослідженні були виділені два кластери – фенотип атопічної БА з раннім 

дебютом і фенотип нееозинофільний БА, асоційований з ожирінням, що були за-

гальними фенотипами для всієї популяції хворих на астму незалежно від її тяж-

кості. Ці кластери подібні до виділених нами кластерів № 1 та № 2. До третього 

кластера належали хворі з ранньої астмою, що виявляється вираженими симп-

то мами з мінімальним еозинофільним запаленням. До четвертого кластера уві-

йшли переважно чоловіки з пізнім дебютом БА, що виявляється помірними 

симп томами з вираженим еозинофільним запаленням. Представники цих клас-

те рів практично не зареєстровані в нашій популяції, що може бути зумовлено 

як відмінністю вихідних параметрів досліджуваних популяцій (регіон, етнічна 

належність тощо), так і різними підходами до відбору вихідних показників для 

кластеризації.

Наступним завданням було вивчення з урахуванням поліморфізмів гена LTC4S 

та фенотипування хворих відповіді на комбіновану терапії ІКС у низькій дозі з 

АЛТРП (монтелукастом) та у тих, хто не досяг контролю симптомів на ком-

бінації ІКС у низькій дозі з монтелукастом, вивчення ефективності фіксованої 

комбінації середньої добової дози ІКС із БАТД. Для виконання цього завдання 

ми вдалися до модифікації базисної терапії низь кою дозою ІКС з АЛТРП та се-

редньою дозою ІКС із БАТД (два етапи дослідження).

При лікуванні хворих на БА протягом 3 місяців низькою добовою дозою ІКС 

(будесонід 200 мкг) двічі на день та АЛТРП монтелукастом (10 мг один раз на 

день) найменша ефективність лікування була в носіїв генотипу С/С – повного 

контролю симптомів досягли третини хворих із генотипами А/А і А/С за полі-

морфізмом гена LTC4S та лише п’ята частина хворих із генотипом С/С. 

У результаті лікування хворих на БА протягом 3 місяців середньою добовою 

дозою ІКС та БАТД в одному інгаляторі контролю симптомів досягли п’ята час-

тина хворих із генотипом А/А, шоста частина хворих із генотипом А/С і п’ята 
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частина хворих із генотипом С/С. Це вказувало на ідентичну ефективність цієї 

схеми терапії у хворих із різними генотипами гена LTC4S.

Таким чином, під впливом застосованих нами схем базисної терапії в частини 

хворих відбувалися певні позитивні зміни в рівні контролю БА, однак відповідь 

у групах хворих із різними фенотипами та генотипами за поліморфізмом гена 

LTC4S була неоднорідна і не мала високо вірогідних зв’язків із фенотипом та ге-

нотипом. Це свідчить про те, що БА є гетерогенним захворюванням, на перебіг 

якого впливає велика кількість чинників, предикторна цінність яких має бути 

додатково досліджена для прогнозування ефективності лікування.

Саме тому ще одним завданням нашого дослідження було визначення у хво-

рих на БА середнього ступеня тяжкості предикторів ефективності лікування 

комбінацією ІКС у низькій дозі з АЛТРП монтелукастом та фіксованою ком-

бінацією середньої добової дози ІКС із БАТД.

Для реалізації цього завдання здійснили логістичний регресійний аналіз й от-

римали рівняння, яке показало практичну значущість і велику передбачувану 

цінність сукупності предикторів.

Предикторами контролю симптомів у хворих на БА при лікуванні комбінацією 

низької добової дози ІКС та АЛТРП монтелукасту виявилися вихідні рівні в крові 

IgE, ЛПНЩ, ІЛ-8, загального холестерину і вихідне значення показника ОФВ1.

Предикторами контролю симптомів у хворих на БА при призначенні середньої 

добової дози ІКС у комбінації з БАТД виявилися вихідні рівні в крові IgE, ІЛ-8, 

кількість нейтрофілів у крові, наявність РЗЗНПП, вихідне значення показника 

ОФВ1 та поліморфізм гена LTC4S.

Завершальним завданням дослідження було розроблення способів підвищен-

ня ефективності лікування хворих на БА середнього ступеня тяжкості, які не 

досягають повного контролю симптомів при терапії стандартною базисною те-

рапією, рекомендованою GINA для цієї категорії хворих.

За допомогою логістичного регресійного аналізу ми отримали рівняння для 

прогнозування ефективності лікування БА середнього ступеня тяжкості низь-

кою добовою дозою ІКС та АЛТР препаратом монтелукастом:
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де X1 – рівень IgE;

X2 – рівень ЛПНЩ;

X3 – рівень ІЛ-8;

X4 – значення ОФВ1, %;

X5 – рівень загального холестерину.

де X1 – рівень IgE;

X2 – наявність РЗЗНПП;

X3 – рівень нейтрофілів;

X4– рівень ІЛ-8;

X5 – значення ОФВ1, %;

X6 – поліморфізм гена LTC4-S.

Прогноз позитивного ефекту дається при Y > 0,5 (наближається до 1), нега-

тивного при Y < 0,5

Застосування отриманих предикторів ефективності лікування при розрахун-

ку отриманих рівнянь дозволяє успішно прогнозувати ефективність лікуван-

ня низькою добовою дозою ІКС та АЛТР та середньою добовою дозою ІКС із 

БАТД у хворих на БА середнього ступеня тяжкості, що не досягли контролю 

БА на стандартній терапії низькою добовою дозою ІКС із БАТД, а отже, реалі-

зовувати один з принципів персоналізованої медицини – надання «правильного 

лікування потрібному пацієнтові в потрібний час».

Прогноз позитивного ефекту дається при Y > 0,5 (наближається до 1), нега-

тивного при Y < 0,5

Окрім того, ми отримали рівняння для прогнозування ефективності лікування 

БА середнього ступеня тяжкості середньою добовою дозою ІКС із БАТД:
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Таким чином, усі поставлені завдання дослідження були виконані, що дозво-

лило досягти мети – розробити способи підвищення ефективності лікування 

хворих на БА середнього ступеня тяжкості, які не досягають повного контролю 

симптомів при терапії фіксованою комбінацією низькою дозою ІКС із БАТД, 

на підставі вивчення поширеності різних генотипів гена LTC4S, їх асоціацій із 

розвитком захворювання, формуванням його фенотипів та ефективністю ліку-

вання. 
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ВИСНОВКИ

У дисертаційній роботі запропоновано розв’язання актуального завдання 

пульмонології – розроблення способів підвищення ефективності лікування 

хворих на БА середнього ступеня тяжкості, які не досягають повного контро-

лю симптомів при терапії фіксованою комбінацією низької добової дози ІКС 

із БАТД, на підставі вивчення поширеності різних генотипів за поліморфізмом 

-444С гена LTC4S, їх асоціацій із розвитком захворювання, формуванням його 

фенотипів та ефективністю лікування. Визначено вірогідні предиктори контро-

лю симптомів БА, які мають високе передбачуване значення у прогнозуванні 

ефективності лікування при призначенні різних схем базисної терапії; створе-

но моделі прогнозування ефективності лікування, що мають відмінні прогнос-

тичні можливості; запропоновано використання вихідних значень предикторів 

прогнозу ефективності терапії в розроблених моделях для оптимізації вибору 

варіанта лікування і підвищення його ефективності.

1. Хворі на БА середнього ступеня тяжкості, які не досягають контролю сим-

птомів при терапії фіксованою комбінацією низької добової дози ІКС з БАТД, 

є носіями генотипів А/А, А/С та С/С поліморфного маркера -444С гена LTC4S 

відповідно у 42,6 %, 40,3 % та 17,1 % випадків, а носіями алелів А і С – відпо-

відно у 62,7 % та 37,3 %. Частота генотипу С/С і алеля С в обстежених хворих 

від повідно у 2,8 раза та у 1,5 раза вірогідно більша, ніж у групі здорових (p = 

0,024 – для генотипів, р = 0,005 – для алелів). Вірогідно більший ризик виникнен-

ня БА мають носії генотипу С/С (ВШ = 3,14, 95 % ДІ = 1,20 ÷ 7,69; χ2 = 4,56; р 

= 0,017) і але ля С (ВШ = 1,81, 95 % ДІ = 1,21 ÷ 2,72; р = 0,005) як у загальній, 

так і жіночій по пу ляціях, при тому, що у групі хворих на БА зі С/С генотипом 

переважають жінки (87,1 %).

2. У групі хворих на БА середнього ступеня тяжкості, що не досягають конт-

ролю симптомів при терапії фіксованою комбінацією низької добової дози ІКС 

із БАТД, визначено три фенотипи: еозинофільний із дуже високим рівнем IgE, 
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нееозинофільний із високим рівнем IgE та нееозинофільний із незначним підви-

щенням рівня IgE. Пацієнти першого фенотипу характеризуються більш раннім 

дебютом захворювання, максимальними рівнями в крові факторів системного 

запалення та дисліпопротеїдємії, більшою частотою супутніх ХРПН, РЗЗНПП, 

ожиріння і відповідно найбільшим ризиком несприятливого перебігу БА та сер-

цево-судинних ускладнень. Пацієнти третього фенотипу, навпаки, складають 

групу з більш сприятливим перебігом захворювання. Пацієнти другого фено-

типу за своїми характеристиками займають проміжне положення між хворими 

з першим і третім фенотипами. Статистично значущих асоціацій генотипів із 

фенотипами в обстежених хворих не визначено. 

3. У хворих на БА середнього ступеня тяжкості, які не досягають контролю 

симптомів при терапії фіксованою комбінацією низької добової дози ІКС із 

БАТД, наявність генотипу С/С за поліморфізмом-444С гена LTC4S асоціюється 

з вірогідним порівняно із носіями генотипів А/А та А/С підвищенням ризику 

розвитку ХРПН (у 3,9 раза), ЦД 2-го типу (у 3,8 раза), ГЕРХ (у 2,5 раза), 

РЗЗНПП (у 2,8 раза), ожиріння (у 2,2 раза), артеріальної гіпертензії (у 2,2 раза) 

(p < 0,05 для усіх показників). Генотип С/С гена LTC4S є несприятливим віднос-

но розвитку БА та наявності супутньої патології.

4. При призначенні хворим на БА середнього ступеня тяжкості, які не досяга-

ють контролю симптомів при терапії фіксованою комбінацією низької добової 

до  зи ІКС із БАТД, іншої схеми терапії – комбінації низької добової дози ІКС (бу-

де сонід 200 мкг) двічі на день та АЛТРП монтелукасту (10 мг один раз на день), 

повного контролю симптомів досягають треті частини хворих із генотипа ми А/А 

і А/С та лише п’ята частина хворих із генотипом С/С. Це вказує на наймен шу 

ефек тивність цієї терапії в носіїв генотипу С/С. Призначення хворим на БА, що 

не досягають контролю симптомів при терапії фіксованою комбінацією низької 

до  бо вої дози ІКС із БАТД та комбінацією низької добової дози ІКС з АЛТРП 

мон телукастом, лікування фіксованою комбінацією середньої добової дози ІКС 

із БАТД демонструє однакову ефективність досягнення контролю симптомів 
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захво рювання незалежно від генотипу поліморфного маркера -444С гена LTC4S 

(p > 0,05).

5. При лікуванні комбінацією низької добової дози ІКС з АЛТРП монтелукас-

том хворих на БА середнього ступеня тяжкості, які не досягають контролю симп-

томів при терапії фіксованою комбінацією низької добової дози ІКС із БАТД, 

предикторами контролю симптомів є вихідні рівні в крові IgE, ЛПНЩ, ІЛ-8, за-

гального холестерину та вихідне значення показника ОФВ1 (p < 0,05); при при-

значенні хворим, що не досягають контролю симптомів при терапії фіксованою 

комбінацією низької добової дози ІКС із БАТД та комбінацією низької добової 

дози ІКС з АЛТРП монтелукастом, лікування середньою добовою дозою ІКС у 

фіксованій комбінації з БАТД предикторами контролю симптомів є вихідні рівні 

в крові IgE, ІЛ-8, кількості нейтрофілів у крові, наявність супутнього РЗЗНПП, 

вихідне значення показника ОФВ1 та поліморфізм гена LTC4S (p < 0,05). Полі-

морфізм гена LTC4S має предикторне значення для оцінювання ефективності 

лікування хворих на БА лише в умовах прогнозування ефекту призначення се-

редньої добової дози ІКС (будесоніду 320 мкг) у фіксованій комбінації з БАТД 

(формотеролом 9 мкг) два раза на добу.

6. Вихідні рівні визначених прогностичних факторів (предикторів) ефектив-

ності лікування хворих на БА середнього ступеня тяжкості, які не досягають 

контролю симптомів при терапії фіксованою комбінацією низької добової дози 

ІКС із БАТД, мають високе передбачуване значення у прогнозуванні ефектив-

ності контролю симптомів при призначенні інших схем базисної терапії – мо-

делі правильно класифікують прогноз ефективності комбінації низької дози ІКС 

з АЛТРП у 88 % випадків, а прогноз ефективності фіксованої комбінації серед-

ньої добової дози ІКС із БАТД – у 83,43 % випадків). Їх використання для обчис-

лення рівнянь, які отримали методом покрокової логістичної регресії і які мають 

відмінні прогностичні можливості (площа під рок-кривою складає для моделі 

низької дози ІКС з АЛТРП – 0,914, для середньої дози ІКС із БАТД – 0,944), 

дозволяє прогнозувати успіх терапії хворих на БА різними схемами лікування з 
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високим ступенем достовірності, оптимізувати вибір варіанта лікування і підви-

щити його ефективність. Досягнення повного контролю симптомів у хворих, які 

його не отримали при лікуванні усіма трьома стандартними схемами базисної 

терапії, потребує персоналізованого підходу до лікування, що включає корекцію 

способу життя, лікування супутньої патології та реабілітаційні заходи.
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. Для підвищення якості оцінювання ризику розвитку БА у здорових осіб, 

віднесених до групи ризику за даними індивідуального й сімейного анамнезу, та 

для оцінювання ризику наявності ХРПН і РЗЗНПП в осіб із БА середнього сту-

пеня тяжкості, які не досягають контролю симптомів від стандартної базисної 

терапії фіксованою комбінацією низькою добової дози ІКС із БАТД, рекомен-

дується визначення генотипів поліморфного маркера -444С гена LTC4S, оскіль-

ки генотип С/С гена LTC4S асоційований із достовірним підвищенням ризику 

розвитку БА та наявності супутньої патології.

2. Для прогнозування ефективності лікування комбінацією низької добової 

дози ІКС та АЛТРП монтелукасту і раціонального вибору цієї схеми базисної 

терапії у хворих на БА середнього ступеня тяжкості, які не досягають контро-

лю симптомів при терапії фіксованою комбінацією низької добової дози ІКС із 

БАТД, рекомендується розв’язати запропоноване рівняння логістичної регресії:

де X1 – рівень IgE;

X2 – рівень ЛПНЩ;

X3 – рівень ІЛ-8;

X4 – значення ОФВ1, %;

X5 – рівень загального холестерину.

Прогноз позитивного ефекту від лікування комбінацією низької добової дози 

ІКС та АЛТРП монтелукасту надається при Y > 0,5 (наближається до 1), нега-

тивного – при Y < 0,5.

3. Для прогнозування ефективності лікування фіксованою комбінацією се-

редньої добової дози ІКС із БАТД і раціонального вибору цієї схеми базисної 

терапії у хворих на БА середнього ступеня тяжкості, які не досягають контро-

лю симптомів при терапії фіксованою комбінацією низької добової дози ІКС із 
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де X1 – рівень IgE;

X2 – наявність РЗЗНПП;

X3 – рівень нейтрофілів;

X4 – рівень ІЛ-8;

X5 – значення ОФВ1, %;

X6 – поліморфізм гена LTC4-S.

Прогноз позитивного ефекту від лікування фіксованою комбінацією серед-

ньої добової дози ІКС із БАТД надається при Y > 0,5 (наближається до 1), нега-

тивного – при Y < 0,5.

4. Для досягнення повного контролю симптомів у хворих на БА, які його 

не отримали при лікуванні усіма трьома стандартними схемами базисної тера-

пії згідно з GINA, рекомендується поглиблене вивчення причин недосягнення 

конт ролю симптомів і розроблення персоналізованого плану ведення цих па-

цієнтів із застосуванням принципів корекції способу життя, лікування супутньої 

патології та вжиття реабілітаційних заходів.

БАТД та до терапії комбінацією низької добової дози ІКС та АЛТРПмонтелукас-

ту, рекомендується розв’язати запропоноване рівняння логістичної регресії:
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