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Бронхіальна астма (БА) залишається актуальною 
медико-соціальною проблемою педіатрії та сучасного 
суспільства. За критеріями поширеності, тяжкості пере-
бігу, складності у діагностиці, терапії та реабілітації хво-
рих дітей вона займає провідне місце серед "захворю-
вань сторіччя" [1-4]. Досягнення у вивченні механізмів 
розвитку БА дозволили розробити концепцію патогене-
зу, згідно з якою основу БА складає хронічне алергічне 
запалення бронхів, яке обумовлює повторювані епізоди 
бронхіальної обструкції та гіперреактивність дихальних 
шляхів [5-7]. Основні положення та підходи до сучасного 
ведення дітей з БА затверджені наказом МОЗ України від 
27.12.2005 № 767 у вигляді протоколів діагностики та 
лікування алергологічних хвороб у дітей [8]. За даними 
літератури, складний патогенез БА не обмежується тіль-
ки запаленням, яке розвивається внаслідок алергічних 
реакцій, а й включає в собі механізми нейрогенного 
запалення за участю нейропептидів [9-14].

Нейрогенний контроль за діяльністю дихальних шля-
хів людини складний, і роль нейрогенних механізмів у 
патогенезі бронхіальної гіперреактивності все ще зали-
шається неясною [15-22]. Оскільки зміни в тонусі муску-
латури бронхів при БА відбуваються швидко, доведено, 
що при цьому захворюванні має місце розлад регуляції 
вегетативної нервової системи, який виявляється дис-
балансом між впливом збуджуючих і гальмуючих імпуль-
сів та призводить до надмірної "судомості" дихальних 
шляхів [23-25]. Доведено, що автономна нейрогенна 
регуляція дихальних шляхів здійснюється за допомогою 
класичних холінергічних та адренергічних механізмів 
[6,26]. На сьогоднішній день встановлено важливий 
вплив третьої автономної вегетативної нервової систе-
ми легень, яка складається з 2 частин: неадренергічних 
гальмуючих нервів, що викликають бронходилятацію, та 
нехолінергічних активуючих (збуджуючих) нервів, що 
сприяють бронхоспазму. Тобто на додаток до класичних 
адренергічних і холінергічних механізмів існують неа-
дренергічні та нехолінергічні (НАНХ) механізми патоге-
незу. Оскільки основними нейротрансмітерами (або 
медіаторами) НАНХ системи є нейропептиди, то неадре-
нергічні гальмуючі і нехолінергічні активуючі нерви були 
названі "пептидичними" нервами, а сама система отри-
мала назву «пептидергічної нервової системи» [27].

В системі нервового контролю за тонусом бронхіаль-
ного дерева важливе місце займають нейропептиди, які 
було ідентифіковано в дихальних шляхах [28-29]. 
Причиною зміни бронхіального тонусу під час нападу БА 
вважається порушення рівноваги між збуджуючими 
(холінергічними, нехолінергічними і адренергічними) та 
інгібуючими (|3-адренергічними і неадренергічними) 
системами [30-31]. Нейропептиди - основні нейротранс-
міттери (медіатори) нейрогенного запалення [22, 27, 32, 
33]. Термін «нейропептиди» увів в 1969 році голандський 
дослідник Д. Де Від. Великий внесок у вивчення нейро-

пептидів зробили Роже Гіймо та Ендрю Шалі. У 1977 році 
вони удостоєні Нобелівської премії за відкриття, пов'язані 
з секрецією пептидних гормонів мозку. Крім ЦНС, нейро-
пептиди широко представлені в периферичній нервовій 
системі, встановлено їх присутність в деяких перифе-
ричних тканинах і біологічних рідинах організму [34-37]. 
У легенях нейропептиди можуть виділятися з перифе-
ричних нейросекреторних (нейроендокринних) клітин, 
розташованих в дистальних відділах дихальних шляхів в 
безпосередній близькості до мікроциркуляторного кро-
воносного русла і гладкої мускулатури бронхів [27, 
38-39]. За своєю функцією, місцем синтезу і структурою 
всі нейропептиди, включаючи медіатори і гормони, поді-
ляються на 18 родин [40]. У деяких з цих родин по 20-30 
різних нейропептидів. Нейропептиди, на відміну від 
типових нейромедіаторів, існують в організмі відносно 
довго (години). Це дозволяє їм досягати досить віддале-
них синапсів і тривалий час впливати на них. На цій біо-
логічній властивості заснована також їх лабораторна 
діагностика. У легенях людини виявлено більш ніж 10 
регуляторних нейропептидів [13], серед яких найбільш 
доведено значення в патогенезі БА субстанції Р і вазоак-
тивного інтестінального пептиду.

Субстанція Р (SP). У 1931 році U.S. Euler і I.H. Gaddum 
виділили з мозку і кишківника коня екстракт речовини з 
гіпотензивними властивостями і здатністю скорочувати 
гладкі м'язи. Отриманим у вигляді порошку (Powder) 
речовині надали умовне найменування «субстанція Р». 
SP - нейротрансміттер нехолінергічних збуджуючих 
нервів - розглядається в даний час як основний медіатор 
нейрогенного запалення, здатний викликати такі патофі-
зіологічні реакції, як набряк, гіперсекрецію слизу, скоро-
чення гладкої мускулатури бронхів з бронхоспазмом, 
судинний спазм, вивільнення гістаміну з огрядних клітин 
шкіри тощо [18]. Речовина Р, крім нервової системи, де 
вона представлена в корі головного мозку, ретикулярній 
формації, чорній речовині, довгастому мозку, мозочку, 
гіпоталамусі, гіпофізі, спинному мозку, виявляється 
майже у всіх тканинах організму (під та всередині епіте-
лію шкіри, навколо кровоносних судин) у складі чутли-
вих нейронів периферичних нервів.

Основним нейротрансміттером НАНХ інгібуючих 
нервів є вазоактивний інтестінальний (кишковий) 
пептид (ВІП або Vasoactive Intestinal Peptide-VIP). 
Вперше виділений з кишківника, він спочатку вважався 
шлунково-кишковим гормоном. Надалі було доведено, 
що це, в першу чергу, нейромедіатор або нейромодуля-
тор і що він виконує свої функції головним чином при 
локальному вивільненні з нервових закінчень. VIP бере 
участь в іннервації дихальних шляхів і є медіатором 
неадренергічних гальмуючих нервів. Зв'язуючись зі спе-
цифічними рецепторами, ідентифікованими в гладких 
м'язах переважно великих бронхів, судинах, залозах, 
епітелії, дихальних шляхах, він є важливим регулятором 
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бронхіального тонусу, найбільш потужним з відомих у 
даний час ендогенних бронходилататорів, і здатний про-
тидіяти бронхоспазму при БА [18,41]. Зазначений пептид 
розслаблює трахеобронхіальну мускулатуру і запобігає 
(або знижує) бронхоконстрикцію, викликану гістаміном, 
серотоніном, простагландинами, нейрокініном А та ін. 
[42]. На додаток до розслаблення гладкої мускулатури 
VIP пригнічує вивільнення медіаторів запалення з 
дихальних шляхів [43]. Відомо, що бронхи людини відпо-
відають на вплив пептиду розслабленням, бронхіоли ж 
інтактні. Ймовірно, що дисфункція у VIP-системі може 
виникнути вдруге в процесі запалення дихальних шляхів 
при БА, тому що еозинофіли, нейтрофіли, гладкі клітини 
можуть викидати різні пептидази (наприклад, триптазу), 
які мають здатність руйнувати цей нейропептид. З поси-
леною деградацією VIP може бути пов'язане формування 
гіперчутливості дихальних шляхів і рефлекторний брон-
хоспазм у хворих на БА [44,45].

На сьогоднішній день доведена концепція універсаль-
ності нейрогенного запалення [16,17,46,47]. Приєднання 
нейрогенного запалення можливе на будь-якому етапі 
первинного запалення - інфекційного, токсичного, алер-
гічного. Факти взаємного зв'язку алергічного і нейроген-
ного запалення при алергічних захворюваннях доведені 
роботами низки авторів [48-53]. Автори приходять до 
висновку про безпосередню участь цих нейропептидів 
як у алергічному, так і нейрогенному компонентах запа-
лення. Більше того, ряд авторів припускають, що рівні 
концентрації SP та VIP можуть відобразити вираженість 
атопії і бути одним з достовірних параметрів щодо оцін-
ки клінічного перебігу захворювання та ефективності 
протиалергічних препаратів [52]. При дослідженні захво-
рювань органів дихання доведено, що ефекти нейроген-
ного запалення впливають на його тяжкість і перебіг. 
Тривале існування нейрогенного запалення сприяє 
більш швидкому розвитку ремоделювання і незворотної 
обструкції бронхів [42, 54-56].

Наведені літературні дані дозволяють припустити факт 
участі нейрогенного запалення і нейротрансмітерів у 
розвитку БА як хронічного алергічного запалення брон-
хів. Наукові дослідження нейрогенного запалення без-
посередньо при БА у дітей малочисленні [22, 27, 30 31, 
41, 57-59], але отримані дані переконливо доводять 
участь нейропептидів в патогенезі БА у дітей. Факт участі 
нейропептидів у розвитку БА у дітей ґрунтується на 
достовірних відмінностях (порівняно з групою здорових 
дітей ) концентрацій субстанції Р, VIP в плазмі крові хво-
рих дітей в різні періоди захворювання на БА, залежно 
від тяжкості клінічного перебігу, характеру терапевтич-
них впливів. Зниження рівня VIP і підвищення концен-
трації субстанції Р в сироватці здатні ініціювати багато 
патофізіологічних реакцій, які притаманні клінічним про-
явам БА: спазм гладкої мускулатури і набряк слизової 
оболонки бронхів, гіперсекреція слизу. Зазначені нейро-

пептиди поглиблюють хронічний запальний процес у 
бронхах.

Однак у вивченні патогенетичної ролі нейрогенного 
запалення при БА до цього часу не висвітлено такі 
питання, як:

1. Нейрогенний компонент порушень функціонування 
вегетативної нервової системи первинний або він є вто-
ринним по відношенню до основного захворювання та 
терапії. Найбільш ймовірна вторинність нейрогенного 
механізму як результату вторинного порушення функці-
онування вегетативної нервової системи в патогенезі БА 
[24, 60-62].

2. Ускладнена об'єктивна кількісна оцінка нейрогенно-
го запалення у підтримці та прогресуванні патологічного 
процесу при БА через численність циркулюючих в сиро-
ватці нейропептидів і багатофакторність причин запа-
лення. На одну клітину-мішень може діяти відразу кілька 
нейропептидів, а один і той же нейропептид - відразу на 
кілька клітин. Завдяки цьому можуть створюватися різні 
комбінації модуляторів і клітин - мішеней. Кожній комбі-
нації відповідає певний функціональний стан нервової 
системи і організму в цілому. Всі ці стани утворюють ніби 
безперервну безліч - так званий функціональний конті-
нуум, де один стан плавно переходить в інший. У цьому, 
як вважають, і є біологічний сенс існування такої великої 
кількості нейромодуляторів [40, 63]. Цей же феномен 
створює труднощі при кількісній оцінці маркерів нейро-
генного запалення. Порушення цього балансу можуть 
протікати по-різному, що й призводить до виникнення 
різних фенотипів клінічного перебігу захворювання.

3. Ускладнена об'єктивна оцінка ролі нейрогенного 
запалення для кожного окремого хворого. Виявлення 
дисбалансу між збуджуючими і гальмуючими відділами 
вегетативної нервової системи може свідчити про пору-
шення вегетативної нервової регуляції [23] і, якоюсь 
мірою, про можливу участь у формуванні нейрогенного 
компонента запалення. Встановлено, що дисбаланс 
нейроендокринної регуляції та вегетативні розлади з 
переважанням тонусу парасимпатичного відділу вегета-
тивної нервової системи спостерігаються у 20 – 80% 
дітей, хворих на БА [25, 64-68]. Тому, поряд з загально-
клінічними методами діагностики алергічного запален-
ня [8] необхідне комплексне дослідження нервової сис-
теми хворих на БА [69], що включає як загальноневроло-
гічну, так і інструментальну оцінку стану ЦНС (електро-
енцефалографія, транскраніальна доплерографія), веге-
тативного балансу (варіаційна пульсометрія, психологіч-
не тестування та ін.).

Ключовою ланкою в нейрогуморальній функції орга-
нізму є взаємодія нейропептиду з рецептором, який 
сприймає інформацію та ініціює відповідну реакцію клі-
тини. Ряд авторів пояснюють схильність людини до БА 
за рахунок морфологічних особливостей їх легенів. Так, 
низкою вчених за допомогою ендотрахеальної біопсії 
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визначалася відносна кількість імунореактивних нервів, 
що синтезують VIP, субстанцію Р, нейропептид У і пептид, 
пов'язаний з геном кальцитоніну, в епітелії бронхів у 
здорових людей, хворих на БА та хворих на хронічний 
бронхіт. Відмінності, що спостерігалися, в загальній кіль-
кості імунореактивних нервів у порівнюваних контин-
гентів дітей були дуже незначними [38, 39], але поряд з 
цим відзначалася тенденція до зменшення кількості 
імунореактивних нервів, що синтезують VIP в гладкій 
мускулатурі дихальних шляхів у хворих на БА та хроніч-
ний бронхіт [27, 38, 39] у порівнянні з контрольною гру-
пою здорових дітей.

Дослідження нейропептидів в педіатричній клініці 
тривають, вони дуже перспективні в плані розробки 
нових патогенетично обґрунтованих терапевтичних під-
ходів в лікуванні БА [22, 70]. Тривають дослідження влас-
тивостей нейропептидів також в інших розділах клініч-
них дисциплін і, незважаючи на складнощі таких дослі-
джень (дані отримані при лабораторних дослідженнях 
на тваринах або на обмеженому числі клінічних спосте-
режень), встановлені нові механізми їх дії, які, можливо, 
будуть значимі для подальшого вивчення патогенезу БА 
у дітей,  тобто:

Патогенетичні механізми впливу субстанції Р:
1. Має безпосередній вплив на судини, збільшуючи їх 

проникність, що не інгібується антигістамінними препа-
ратами. Останній факт пояснює неефективність або 
слабку ефективність антигістамінних препаратів у тих 
хворих, в генезі захворювання яких можна припускати 
нейрогенний механізм запалення [71, 72]. Один із спосо-
бів протидіяти ефектам субстанції Р - активізувати фер-
менти її розпаду. Встановлено, що гальмування актив-
ності нейтральної ендопептідази призводить до збіль-
шення запальної реакції у відповідь на ін'єкцію субстанції 
Р. Визначено, що глюкокортикоїди збільшують синтез 
нейтральної ендопептидази, тим самим зменшуючи 
нейрогенне запалення. Таким чином, збільшення розпа-
ду субстанції Р при застосуванні глюкокортикоїдів стано-
вить новий механізм їх протизапальної дії [18, 43];

2. Це потужний судинодилятуючий пептид. FribergL. 
аtal. [73] на обмеженому числі клінічних спостережень(8 
пацієнтів) показали відсутність вазоактивних пептидів - 
речовини P, нейропептиду Y, пептиду, пов'язаного з 
геном кальцитоніну (CGRP) та VIP, - у хворих на мігрень з 
аурою;

3. Потужний медіатор у патогенезі виникнення свербіжу 
і, як вважають, відіграє ключову роль у відчутті болю [74].

Патогенетичні механізми дії VIP:
1. Heinz - Erian P, Said S.I. [41] підкреслюють, що зростан-

ня рівня VIP в крові може підвищити перфузію і метабо-
лічну активність тканин плода або новонародженого в 
період їх швидкого зростання. Помірне підвищення кон-
центрації VIP у плазмі і тканинах знаходять при кишковій 
ішемії, такі зміни супроводжують такі захворювання, як 

хвороба Крона, ахалазія і хвороба Гіршпрунга та інші 
хронічні запалення кишківника;

2. Виявлено надзвичайно сильний нейропротектор-
ний та протизапальний потенціал цього нейропептиду 
[75-78], що вказує на можливість його використання в 
якості нової терапевтичної стратегії лікування ішемічних 
ушкоджень мозку, у тому числі інсульту. Цей захисний 
ефект може бути пов'язаний з ослабленням апоптозу, 
підвищенням ангіогенезу після осередкової ішемії голов-
ного мозку за рахунок збільшення білків - чинників зрос-
тання ендотелію судин. Ряд авторів пропонують діагнос-
тувати VIP в якості маркера різних патологічних змін у 
функціонуванні ЦНС, що є перспективним напрямком 
сучасної нейрофізіології та медицини [79, 80];

3.Наводяться відомості про перспективи використан-
ня кишкових регуляторних нейропептидів як маркерів 
індивідуального ризику серцево-судинних подій у паці-
єнтів з метаболічним синдромом [81] та ВІЛ-інфікованих 
[82, 83].

Спільна дія SP і VIP:
1. У дослідженнях на тваринах показано значення 

нейропептидів у стимуляції вентиляції та показників 
зовнішнього дихання [84] за рахунок впливу на актив-
ність хеморецепторів сонної артерії. Речовина P може 
брати участь в каротидному ланцюзі відповіді на гіпок-
сію. В умовах гіпоксії речовина Р і нітропрусид виклика-
ли більш значний ефект в активізації дихального центру, 
ніж VIP.

2. Низка авторів відносять ці пептиди до «періваску-
лярних нейропептидів» [85]. Літературні дані свідчать 
про те, що «періваскулярні нейропептиди» диференцій-
но беруть участь в патогенезі субарахноїдальних крово-
виливів людини і підтверджують гіпотезу виснаження 
ауторегуляторних механізмів мозкового кровотоку в 
якості одного з важливих факторів розвитку пізнього 
ангіоспазму, що спостерігається після субарахноїдаль-
них крововиливів.

Враховуючи серйозну наукову зацікавленість діагнос-
тичною та прогностичною цінністю субстанції Р та VIP, 
дослідження багатьох аспектів патогенетичного їх впли-
ву на інші органи і системи організму людини тривають.

Висновки
1. Аналіз літературних даних, проведених нами, 

доводить значення регуляторних нейрогуморальних 
механізмів, а саме: значення нейрогенного 
запалення за участю нейропептидів у патогенезі БА 
у дітей.

2. Багатокомпонентність порушень нейроімунної 
регуляції, дискутабельність низки положень 
нейрогенного патогенезу БА обумовлюють 
складність даної проблеми та наукову актуальність 
подальших досліджень механізмів нейрогенного 
запалення при БА за участю нейропептидів, у т.ч. 
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субстанції Р і вазоактивного інтестінального 
пептиду.

3. Розвиток цього наукового напрямку дозволить 
патогенетично обґрунтувати нові терапевтичні 
підходи в лікуванні БА у дітей і, як наслідок, 
забезпечити більш контрольований перебіг цього 
захворювання.
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