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Condition of the vascular endothelium in children with allergic asthma, assessment of it’s changes 
depending on the level of control and severity.
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Purpose. Determine the state of vascular endothelium function in children with allergic asthma and estimate it’s change 
depending on the level of control and disease severity.
Materials and methods. 224 children with allergic asthma aged 6 to 17 years were examined and determined the 
levels of specific IgE, interleukins - 1 and 6, homocysteine and vascular endothelial growth factor (VEGF) in serum using 
standard kits for enzyme immunoassay (ELISA). 
Results. The level of specific IgE in children with asthma was 750,84 ± 2,07 MO/ml, which is 19.12 times higher than in 
healthy children and dependent on the level of control and disease severity. Interleukins 1 and 6, in children with asthma 
accounted for 25,71 ± 0,46 and 18,82 ± 0,57 pg/ml respectively, that was higher in 2.35 and 7.56 times than in healthy 
children. There is a clear dependence of the contents of proinflammatory interleukins in serum of the examined patients of 
the asthma control, which were for interleukins - 1 and 6 28,57 ± 0,59 pg/ml and 23,88 ± 0,91 pg/ml in children 
uncontrolled flow that 2.18 and 2.61 times higher than in patients with controlled disease course. Evaluating dependence 
homocysteine and VEGF on the severity of the disease and the level of control has been found that the value of 
homocysteine in children with severe and moderate persistent asthma passage constituted 21,87 ± 3,81 and 21,36 ± 
0,81 mmol/ml 1,57, and 1,53 times higher than in children with intermittent flow. Contents VEGF was 764,88 ± 59,74 
pg/ml in severe persistent currents and 450,37 ± 29,13 pg/ml at moderate persisting that in 3,45 and 2,03 times higher 
than in children with over intermittent asthma. Analysis of homocysteine and VEGF levels depending on the level of controls 
showed that uncontrolled forms had level of those factors 21,13 ± 0,75 mol/l and 407,48 ± 27,19 pg/ml, respectively, 
which are in 1,37 and 1,22 times higher than in children with a controlled flow. The content of homocysteine significantly 
increased with increasing degree of obstruction and was 15,53 ± 1,13 mol/l with FEV1 bigger than 80%, which is 
20,16% more than in FEV1 less than 50%. As for VEGF, it’s level also rose with an increase in FEV1 from 402,09 ± 6,4 pg/
ml at FEV1 bigger than 80% up to 493,44 ± 2,33 pg/ml at FEV1 less than 50%. 
Conclusion. The study shows the role of homocysteine and VEGF in endothelial dysfunction and their impact on the 
control and severity of asthma in children. 
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Состояние сосудистого эндотелия у детей c аллергической бронхиальной астмой, оценка его 
изменений в зависимости от уровня контроля и степени тяжести
Дудник В. М., Хромых Е. В.
Винницкий национальный медицинский университет им. М.И. Пирогова, Украина

Цель исследования. Определить состояние сосудистого эндотелия у детей, больных аллергической бронхи-
альной астмой и оценить его изменения в зависимости от уровня контроля и степени тяжести заболевания.
Материалы и методы. Обследовано 224 ребенка с аллергической БА в возрасте от 6 до 17 лет, в 
сыворотке крови которых определялось содержание специфического IgE, интерлейкинов – 1 и 6, гомоцистеина и 
сосудистого эндотелиального фактора роста (VEGF) с помощью стандартных наборов для иммуноферментного 
анализа (ELISA).
Результаты. Уровень специфического IgE у детей, больных БА был 750,84 ± 2,07 МО/мл, что в 19,12 раз 
выше, чем у здоровых детей и зависел от уровня контроля и тяжести заболевания. Интерлейкины-1 и 6 у детей, 
больных БА, составили 25,71 ± 0,46 и 18,82 ± 0,57 пг/мл соответственно, что в 2,35 и 7,56 раза выше, чем у 
здоровых детей. Наблюдалась четкая зависимость содержания провоспалительных интерлейкинов в сыворотке 
крови обследованных пациентов от уровня контроля БА, а именно, уровень интерлейкина-1 и 6 составляли 28,57 
± 0,59 пг/мл и 23,88 ± 0,91 пг/мл у детей с неконтролируемым течением, что в 2,18 и 2,61 раза больше, чем у 
больных с контролируемым течением заболевания. Оценивая зависимость гомоцистеина и VEGF от степени тяжес-
ти и уровня контроля заболевания было установлено, что значение гомоцистеина у детей с тяжелым и 
среднетяжелым персистирующим течением БА составили 21,87 ± 3,81 и 21,36 ± 0,81 мкмоль/мл, что в 1,57 и 
1,53 раза больше, чем у детей, больных БА с интермиттирующим течением. Содержание VEGF составило 764,88 
± 59,74 пг/мл при тяжелом персистирующим течения и 450,37 ±29,13 пг/мл при среднетяжелом персистирую-
щим течении, что в 3,45 раза и 2,03 раза выше, чем у детей с интермиттирующим течением БА. Анализ зависи-
мости гомоцистеина и VEGF от уровня контроля показал, что при неконтролируемых формах БА их содержание 
составляет 21,13 ±0,75 мкмоль/л и 407,48 ± 27,19 пг/мл соответственно, что в 1,37 и 1,22 раза выше, чем у 
детей, больных БА, с контролируемым течением. Установлено, что содержание гомоцистеина достоверно возрас-
тало при увеличении степени обструкции и составило 15,53 ±1,13 мкмоль/л при значении ОФВ1 более 80%, что 
на 20,16% больше, чем при показателе ОФВ1 менее 50%. Что касается VEGF, то его уровень также рос при уве-
личении показателя ОФВ1 от 402,09 ± 6,4 пг/мл при значении ОФВ1 более 80% до 493,44 ±2,33 пг/мл при 
показателе ОФВ1 менее 50%.
Заключение. Проведенное исследование показывает роль гомоцистеина и VEGF в нарушении функции 
эндотелия и их влияние на контроль и тяжесть бронхиальной астмы у детей. 
Ключевые слова: бронхиальная астма, дети, эндотелиальная дисфункция.
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За останні роки в усьому світі, в тому числі й в Україні, спо-
стерігається тенденція до зростання захворюваності на БА 
дітей, зміщення її початку на більш ранній вік та тяжчий пере-
біг [1]. Низка досліджень, здійснених згідно з рекомендація-
ми Європейського товариства пульмонологів, свідчить про 
те, що близько 7% дитячого населення страждають на БА [2]. 

Незважаючи на чисельні дослідження щодо патогенезу БА, 
останнім часом приділяється значна увага ролі ендотеліаль-
ної дисфункції в механізмах розвитку та можливостях контро-
лю даного захворювання [3,4]. Відомо, що на стан судинного 
ендотелію впливає ціла низка тригерних чинників, а саме: 
імунокомплексних, інфекційних, механічних, обмінних, котрі 
стимулюють підвищену продукцію вазоконстрикторів, ендо-
тилінів та коагулянтів [5]. Ряд дослідників відмічають дію 
інтерлейкінів-1,6, 8 та ТНФ-альфа на ендотелій судин щодо 
запуску процесу локальної вазоконстрикції та вивільнення 
факторів росту і, як наслідок, ремоделювання судинної стінки 
[6]. Виходячи з функціональних можливостей судинного 
ендотелію (участь у регуляції системного та легеневого 
судинного тонусу, що здійснюється шляхом утворення та 
вивільнення вазодилятуючих та вазоконстрикторних речо-
вин), можна говорити про його роль у розвитку діагностич-
них та лікувальних складнощів БА [7]. 

Зміни мікроциркуляції при ремоделюванні судинної стінки 
пов’язані з трьома механізмами: ангіогенезом, розширенням 
судин та підвищенням їх проникності, причому участь у цих 
процесах можуть брати різні медіатори. Відомо, що судинний 
ендотеліальний фактор росту (VEGF) є специфічним міогеном 
ендотеліальних клітин судин і стимулює ангіогенез, а в умо-
вах патологічного процесу у великих концентраціях, коли є 
дисбаланс між медіаторами запалення, сприяє набряку і роз-
ширенню судин [8]. Збільшуючи проникність мікросудин, 
VEGF створює умови для  потрапляння білків плазми у поза-
судинний простір, що веде до набряку слизової оболонки, 
звуження діаметра дихальних шляхів і глибоких змін в поза-
клітинному матриксі. Також вважається, що VEGF має провід-
ну роль в запаленні, опосередкованому Т-хелперами 2 типу, 
продукції цитокінів та фізіологічному порушенні регуляції в 
легенях [9].

Окрім того, встановлений прямий цитотоксичний вплив на 
ендотелій судин гомоцистеїну, що провокує не лише пошко-
дження судинної стінки, але й сприяє розвитку дисфункції 
ендотелію, інгібуючи ріст клітин, веде до підвищення пролі-
ферації гладком’язових клітин судини та виникнення стресу 
ендоплазматичного ритикулума,  посилення тромбогенезу та 
коагуляції [10]. 

Наявність дисфункції ендотелію є невід’ємною ланкою 
патогенезу численних захворювань, що супроводжуються 
розвитком гіпоксії, зокрема БА, а наявність алергічного ком-
понента (виділення біологічно активних речовин, таких як 
простагландини, гістамін, брадикінін, інтерлейкін та оксид 
азоту) значно ускладнює їх перебіг [11]. 

Мета. Метою нашого дослідження було визначення стану 
судинного ендотелію у дітей, хворих на алергічну бронхіаль-

ну астму, та оцінка його змін в залежності від рівня контролю 
та ступеня тяжкості захворювання.

Матеріали і методи. Нами було обстежено 224 дитини з 
алергічною БА віком від 6 до 17 років. Середній вік обстеже-
них хворих склав 9,42 ± 3,43 року. Для верифікації діагнозу БА 
був застосований клініко-анамнестичний метод досліджен-
ня, лабораторний та інструментальний (рентгенографія орга-
нів грудної клітки, спірометрія) методи. Для підтвердження 
наявності алергічної етіології БА, усім обстеженим дітям про-
водилось визначення рівня специфічного IgE за допомогою 
двосайтового імуноферментного аналізу з використанням 
стандартної тест-системи. Кількісне визначення ІЛ–1β та ІЛ–6 
в сироватці крові було проведено методом імуноферментно-
го аналізу (ELISA) з використанням стандартних наборів 
фірми IMMUNOTECH (Франція) за загальноприйнятою мето-
дикою. Гомоцистеїн визначали методом рідинної хромато-
графії на апараті Hewlett Packard (США) після послідовної 
обробки робочого розчину трибутилфосфіном та парахлор-
меркурібензоатом за методом Пентюка О.О. (2003). Судинний 
ендотеліальний фактор росту в сироватці крові визначали 
методом імуноферментного аналізу (ELISA) з використанням 
стандартних наборів фірми IBL International (Німеччина). В 
якості контрольної групи було обстежено 40 здорових дітей, 
яким було виконано весь спектр клінічного та біохімічного 
дослідження, визначення маркерів синдрому запальної від-
повіді та ендотеліальної дисфункції. Статистична обробка 
отриманих результатів була проведена за допомогою ліцен-
зованої програми IBM SPSS Statistics, версія 20 (2013 р.), що є 
власністю кафедри педіатрії №2 Вінницького національного 
медичного університету ім. М.І. Пирогова, із застосуванням 
параметричних і непараметричних методів оцінки отрима-
них результатів.  

Результати та їх обговорення. У дітей, хворих на БА, 
рівень специфічного IgE становив 750,84 ± 2,07 МО/мл, що 
перевищувало показник здорових дітей у 19,12 раза. Що сто-
сується статевих особливостей, то його вміст у хлопчиків був 
на 28,18% більше, ніж у дівчаток (р < 0,001) та спостерігались 
вікові відмінності у дітей 6–11 років (на 15,86% більше, ніж у 
групі дітей 12–17 років). 55,69 ± 5,59% дітей, хворих на БА із 
неконтрольованим перебігом, мали рівень специфічного IgЕ 
понад 500 МО/мл, що у 3,9 раза більше, ніж при контрольова-
ному її перебігу. Відповідно ступеня тяжкості, даний рівень 
специфічного IgE відмічався у 54,43 ± 5,6% дітей із середньо-
тяжким персистуючим перебігом БА, що у 1,43 раза частіше, 
ніж у дітей, хворих на БА із інтермітуючим перебігом 
(р=0,01).

У якості маркерів порушення ланки Т-клітинного імунітету 
дітям обох груп визначались рівні інтерлейкіну-1 та 6. 
Відмічалась достовірна різниця (р ≤ 0,001) між значеннями 
даних показників у дітей, хворих на БА, та здорових дітей. Так, 
інтерлейкіни-1 та 6 у дітей, хворих на БА, становили 25,71 ± 
0,46 та 18,82 ± 0,57 пг/мл відповідно, що у 2,35 та 7,56 раза 
вище, ніж у здорових дітей. Проаналізувавши залежність 
вмісту інтерлейкіну-1 та 6 від ступеня тяжкості захворювання, 
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було встановлено, що при інтермітуючому перебігу їх рівень 
у 1,99 та 2,44 раза відповідно нижчий, ніж при тяжкому пер-
систуючому перебігу БА. Крім того, спостерігалась чітка 
залежність вмісту прозапальних інтерлейкінів в сироватці 
крові обстежених пацієнтів від рівня контролю БА, а саме, 
рівень інтерлейкіну-1 та 6 складали 28,57 ± 0,59 пг/мл та 23,88 
± 0,91 пг/мл у дітей із неконтрольованим перебігом, що у 2,18 
та 2,61 раза більше, ніж у хворих із контрольованим перебі-
гом захворювання.

В якості біохімічних маркерів порушення стану судинного 
ендотелію нами були визначені вміст гомоцистеїну та VEGF у 
сироватці крові дітей, хворих на БА. Спостерігались зміни 
рівня зазначених маркерів, а саме: підвищення до 19,78 ± 
0,46 мкмоль/л та 359,69 ± 14,26 пг/мл, відповідно, що у 2,54 та 
16,45 раза вище у порівнянні зі здоровими дітьми (табл. 1). 

Примітка: * р≤  0,001 - різниця вірогідна відносно показників здо-
рових дітей.

Оцінюючи залежність вищенаведених показників від 
ступеня тяжкості та рівня контролю захворювання було 
встановлено, що значення гомоцистеїну у дітей із тяж-
ким та середньотяжким персистуючим перебігом БА 
становили 21,87 ± 3,81 та 21,36 ± 0,81 мкмоль/мл відпо-
відно, що у 1,57 та 1,53 раза більше, ніж у дітей, хворих на 
БА із інтермітуючим перебігом.  Вміст VEGF склав 764,88 
± 59,74 пг/мл при тяжкому персистуючому перебігу та 
450,37 ± 29,13 пг/мл при середньотяжкому персистую-
чому перебігу, що у 3,45 раза та 2,03 раза вище, ніж у 
дітей із інтермітуючим перебігом БА (табл. 2). 

Примітка: р1 -  різниця вірогідна відносно показників групи здоро-
вих дітей; р2 – різниця вірогідна між показниками в групах дітей, 
хворих на БА, із інтермітуючим та тяжким персистуючим перебігом;

Аналіз залежності гомоцистеїну та VEGF від рівня контролю 
показав, що при неконтрольованих формах БА їх вміст стано-
вить 21,13 ± 0,75 мкмоль/л та 407,48 ± 27,19 пг/мл відповідно, 
що у 1,37 та 1,22 раза вище, ніж у дітей, хворих на БА, із 

контро льованим перебігом. Було відмічено, що їх рівень у 
дітей, хворих на БА, які не отримували базисної протизапаль-
ної терапії на 7% та 13,38% відповідно більше, ніж у дітей, 
хворих на БА, із контрольованим перебігом (табл. 3).

Примітка: р1 -  різниця вірогідна відносно показників групи здоро-
вих дітей;  р2 - різниця вірогідна між показниками в групах дітей, 
хворих на БА, із контрольованим та неконтрольованим перебігом.

Розглянувши залежність між вмістом маркерів ендотелі-
альної дисфункції та ступенем обструкції (за показником 
ОФВ1) було встановлено, що вміст гомоцистеїну достовірно 
зростав при збільшенні ступеня обструкції і склав 15,53 ± 1,13 
мкмоль/л при значенні ОФВ1 більше 80%, що на 20,16% біль-
ше, ніж при показнику ОФВ1 менше 50%. (табл. 4).

Примітка. р1 - різниця вірогідна відносно показників групи здорових 
дітей; р2 - різниця вірогідна між показниками ОФВ1 більше 80% 
та менше 50 %.

Що стосується VEGF, то його рівень також зростав при 
збільшенні показника ОФВ1: від 402,09 ± 6,4 пг/мл при 
значенні ОФВ1 понад 80% до 493,44 ± 2,33 пг/мл при 
показнику ОФВ1 менше 50%, що у 18,37 та 22,54 раза 
більше у порівнянні зі здоровими дітьми.

Висновки 
1. Вміст специфічного IgE у дітей, хворих на БА, був у 

19,12 раза більший, ніж у здорових дітей, і залежав 
від рівня контролю (зростання його вмісту у дітей із 
неконтрольованим перебігом при порівнянні із 
контрольованим у 3,9 раза) та тяжкості 
захворювання.

2.  У дітей, хворих на БА, мало місце порушення стану та 
функції судинного ендотелію у вигляді збільшення вмісту 
гомоцистеїну та VEGF, а саме, на 27,79% та 17,84%, 

Показники Діти, хворі на БА Здорові діти
Гомоцистеїн, мкмоль/л 19,78 ± 0,46 7,79 ± 0,02

VEGF, пг/мл 359,69 ± 14,26 21,89 ± 1,28

Таблиця 1
Вміст специфічних маркерів ендотеліальної дисфункції у 

сироватці крові дітей, хворих на бронхіальну астму

Таблиця 3
Вміст специфічних маркерів ендотеліальної дисфункції у 

сироватці крові дітей, хворих на бронхіальну астму, залежно 
від рівня контролю

Таблиця 4
Показники ОФВ1 у дітей, хворих на бронхіальну астму, 

залежно від маркерів дисфункції ендотелію

Таблиця 2
Вміст специфічних маркерів ендотеліальної дисфункції у 

сироватці крові дітей, хворих на бронхіальну астму, залежно 
від ступеня тяжкості захворювання

Ступінь тяжкості БА Гомоцистеїн, 
мкмоль/л

VEGF, пг/мл

Інтермітуючий перебіг, n = 25 13,96 ± 0,62 221,69 ± 33,91
Персистуючий перебіг легкого 
ступеня тяжкості,  n = 115

19,86 ± 0,6 288,05 ± 12,58

Персистуючий перебіг серед-
нього ступеня тяжкості, n = 79

21,36 ± 0,81 450,37 ± 29,13

Персистуючий перебіг тяжкого 
ступеня, n = 5

21,87 ± 3,81 764,88 ± 59,74

Здорові діти, n = 40 7,79 ± 0,02 21,89 ± 1,28
р1 ≤ 0,001 ≤ 0,001
Р2 0,045 0,009

Рівень контролю БА Гомоцистеїн, 
мкмоль/л

VEGF, пг/мл

Контрольована, n = 21 15,39 ± 1,31 334,82 ± 37,42
Частково контрольована, n = 56 19,43 ± 1,02 386,21 ± 30,79
Неконтрольована, n = 79 21,13 ± 0,75 407,48 ± 27,19
Без БПЗТ, n = 68 19,84 ± 0,73 290,03 ± 18,34
Здорові діти, n = 40 7,79 ± 0,02 21,89 ± 1,28
р1 0,001 0,001
р2 0,008 0,05

Показник ОФВ1 Гомоцистеїн, 
мкмоль/л

VEGF, пг/мл

Більше 80 % 15,53 ± 1,13 402,09 ± 6,4
65 – 80 % 16,80 ± 0,27 434,24 ± 1,53
50 – 65 % 18,13 ± 0,39 490,17 ± 2,07
Менше 50 % 19,45 ± 0,33 493,44 ± 2,33
Здорові діти, n = 40 7,79 ± 0,02 21,89 ± 1,28
р1 ≤ 0,001 ≤ 0,001
р2 0,011 0,052
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відповідно у обстежених дітей при відсутності контролю 
над захворюванням у порівнянні із пацієнтами, які мали 
контрольований перебіг. 

3. Тяжкий персистуючий перебіг БА супроводжувався 
підвищенням рівня гомоцистеїну та VEGF в сироватці 
крові дітей, відповідно на 36,17% та 71,02% більше у 
порівнянні з пацієнтами при наявності інтермітуючого 
перебігу захворювання. Крім того, вміст названих 
маркерів збільшувався в міру наростання обструкції 
дихальних шляхів, визначених за ОФВ1, в межах 
(11,18-13,63) %.
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