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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ В ДІТЕЙ 
ЗАЛЕЖНО ВІД ЗАПАЛЬНИХ ПАТТЕРНІВ КРОВІ
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The Bronchial Asthma Features in Children Depending on the Inflammatory Blood Patterns
Tarnavska S.I.
Bukovinian State Medical University, Chernivtsi, Ukraine
The objective. To investigate the phenotypic features of asthma in children, depending on the inflammatory blood 
patterns.
Materials and methods. A comprehensive survey of 46 children suffering from bronchial asthma. The cellular and 
humoral immunity in peripheral blood T-lymphocytes and their subpopulations in a blood serum - immunoglobulin level 
classes A, M, G, E total, interleukin-4, -5, -8 have been studied.
The Results. It has been established that the presence of the hyper-granulocytic inflammatory phenotype increases the 
chances of registering severe illness in relation to patients with hypo- granulocytic inflammatory pattern blood for 3.8 times, 
the need for β2-agonists quick action more than 4 doses / day – for 12.7 times, readmissions (more than 3 times / year) – 
for 5.4 times.
Conclusion. Unfavorable marker of bronchial asthma is a hyper-granulocytic inflammatory phenotype that is associated 
with high risk of losing control of the disease.
Key words: inflammatory blood patterns, bronchial asthma, children.

Особенности течения бронхиальной астмы у детей в зависимости от воспалительных паттернов 
крови Тарнавская С.И.
Буковинский государственный медицинский университет, г. Черновцы, Украина
Цель. Исследовать фенотипические особенности бронхиальной астмы у детей в зависимости от воспалительных 
паттернов крови.
Материалы и методы. Проведено комплексное обследование 46 детей, больных бронхиальной астмой. 
Изучались показатели клеточного и гуморального иммунитета, содержание в периферической крови Т-лимфоцитов и 
их субпопуляций, а в сыворотке крови - уровень иммуноглобулинов классов A, M, G, Е общий, интерлейкина-4, -5, -8.
Результаты. Установлено, что наличие гипергранулоцитарного воспалительного фенотипа  повышает шансы 
регистрации тяжелого течения заболевания в соотношении к пациентами с гипогранулоцитарным воспалительным 
паттерном крови в 3,8 раза, необходимости использования β2-агонистов быстрого действия более 4 доз/день – в 
12,7 раза, повторных госпитализаций (более 3 раз/году) – в 5,4 раза. 
Заключение. Маркером неблагополучного течения бронхиальной астмы является гипергранулоцитарный 
воспалительный фенотип, который ассоциировался с высокими показателями риска утраты контроля заболевания. 
Ключевые слова: воспалительные паттерны крови, бронхиальная астма, дети
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Бронхіальна астма (БА) у дітей залишається актуаль-

ною медико-соціальною проблемою. Попри досягнуті 

успіхи в лікуванні, слід визнати, що за допомогою стан-

дартної протизапальної терапії не завжди вдається 

втримати контроль над захворюванням [1]. Певною 

мірою це пов’язане з фенотиповою неоднорідністю 

астми в дітей, що розширює коло наукових пошуків у 

бік встановлення запальних фенотипів хвороби [2].

Численні мультицентрові дослідження продемон-

стрували зростання інтересу науковців до верифікації 

запальних фенотипів бронхіальної астми. Особлива 

увага акцентована на тому, що лише 50% випадків 

астми пов’язані з еозинофільним характером запален-

ня дихальних шляхів (ДШ) [3]. Так, за різними даними 

нееозинофільний характер запалення ДШ трапляється 

лише у 25-45% хворих на БА, а виразну інфільтрацію 

бронхів нейтрофілами часто асоціюють з  тяжкою, 

фатальною астмою [4,5].

Ряд авторів [6, 7] вказують на існування чотирьох 

запальних фенотипів БА за вмістом циркулюючих у 

крові еозинофілів та нейтрофілів: гіпогранулоцитар-

ний або пауцигранулоцитарний (із нормальним вміс-

том вказаних гранулоцитів), еозинофільний (за наяв-

ності еозинофілії крові понад 250 клітин/мм3), нейтро-

фільний (за наявності нейтрофілів крові понад 5000 

клітин/мм3) та гіпергранулоцитарний (з одночасно 

підвищеним вмістом еозинофільних та нейтрофільних 

гранулоцитів крові). 

Разом з тим окремі автори пов’язують частіше 

виникнення нічних симптомів хвороби, що потребу-

ють вищих доз інгаляційних глюкокортикостероїдів, 

саме з гіпергранулоцитарним паттерном запалення в 

дітей, хворих на бронхіальну астму [8]. Еозинофільному 

фенотипу БА були притаманні позитивні шкірні тести 

з алергенами, підвищення вмісту специфічних IgE в 

крові, еозинофілія крові, зниження об’єму форсова-

ного видиху за 1 секунду. Нейтрофільна модель БА 

характеризується тяжчим перебігом захворювання, 

втримати контроль над яким досить складно за допо-

могою протизапальної терапії, менш виразною алер-

гічною сенсибілізацією, помірно вираженими резуль-

татами шкірних тестів з алергенами, переважним 

впливом чинників зовнішнього середовища і розви-

тком запалення опосередкованого через макрофаги і 

епітеліальні клітини, а не через активовані клітини 

Тh2 [9].

Отже, наразі вивчення особливостей запальних пат-

тернів крові, як прояв фенотипової неоднорідності 

бронхіальної астми, є актуальним завданням алерголо-

гії, що визначило напрямок нашого дослідження.

Мета роботи. З метою оптимізації комплексного ліку-

вання дітей, хворих на бронхіальну астму, ретроспектив-

но дослідити фенотипові особливості захворювання 

залежно від запальних паттернів крові.

Матеріали і методи дослідження. Для досягнення 

поставленої мети проведено комплексне клінічно-

імунологічне обстеження І-ІІ рівня 46 дітей, хворих на 

бронхіальну астму. Вивчалися показники клітинного та 

гуморального імунітету, вміст у периферичній крові 

Т-лімфоцитів та їх субпопуляцій, а у сироватці крові - 

рівень імуноглобулінів класів A, M, G, Е загального, 

інтерлейкіну-4, -5, -8.

Залежно від вмісту гранулоцитів крові сформовані 2 

клінічні групи: І групу склали 34 дитини, які хворіють на 

БА з гіпогранулоцитарним запальним паттерном крові 

(вміст еозинофілів крові < 250 клітин/мм3 та нейтрофі-

лів < 5000 клітин/мм3) (середній вік – 13,7±2,6 року, 

частка хлопчиків – 64,7%), до ІІ групи увійшли 12 хво-

рих з гіпергранулоцитарним паттерном запальної від-

повіді (вміст еозинофілів крові ≥ 250 клітин/мм3 та 

нейтрофілів ≥ 5000 клітин/мм3) (середній вік – 14,9±1,9 

року (p>0,05); частка хлопчиків – 58,3% (p>0,05)). За 

основними клінічними ознаками групи спостереження 

були зіставлюваними.

Одержані результати дослідження аналізували з 

позицій біостатистики та клінічної епідеміології за 

допомогою комп’ютерних пакетів “Statistica7” StatSoft 

Inc. та Excel XP для Windows, різницю показників вва-

жали статистично значущою за р<0,05. Відбір та обсте-

ження пацієнтів відповідали принципам біомедичної 

етики в педіатрії.

Результати дослідження та їх обговорення. З 

метою встановлення особливостей запальних феноти-

пів бронхіальної астми, нами проведено дослідження 

клініко-анамнестичних характеристик БА в дітей залеж-

но від запальних паттернів периферичної крові. 

Зокрема, проаналізовано показники віку дебюту захво-

рювання у дітей груп спостереження (табл.1). 

Оцінка дебюту захворювання в групах спостереження 

показала, що серед обстежених дітей відмічалася тен-

денція до переважання так званої «астми пізнього почат-

ку» [10]. Разом з тим, серед представників ІІ групи удвічі 

переважала частка хворих з дебютом БА у ранньому віці 

порівняно з дошкільним віком (33,3% проти 16,7%, 

р<0,05).

Враховуючи суперечливі дані щодо асоціації особли-

востей вигодовування, проявів атопії на першому році 

життя та можливості розвитку бронхіальної астми, нами 

проаналізовано дані показники. Так, встановлено, що 

Таблиця 1
Розподіл пацієнтів, хворих на бронхіальну астму, 
залежно від віку початку хвороби з врахуванням 

запального паттерну крові (%)

Клінічні 
групи

Вік дебюту бронхіальної астми

До 3-х років Від 3 до 6 років Після 6 років

І група (n=34) 26,5 26,5 47,0

IІ група (n=12) 33,3 16,7 50

р >0,05 >0,05 >0,05
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кожна п’ята дитина І та ІІ клінічних груп вигодовувалась 

штучними сумішами (19,4% та 20% випадків відповідно). 

Водночас у половини хворих IІ групи та лише у 32,4% 

пацієнтів І клінічної групи траплялися шкірні прояви ато-

пії в грудному віці. Результати досліджень асоціації штуч-

ного вигодовування, наявності атопії в ранньому віці та 

розвитку бронхіальної астми наразі досить неоднознач-

ні, оскільки остаточно ці дані не доведені [5].

Враховуючи генетичну детермінованість БА в дітей, 

проведено оцінку обтяженості сімейного анамнезу ато-

пічними захворюваннями за даними генеалогічного 

індексу (ГІ). Так, показники ГІ в хворих І та ІІ клінічних 

груп дорівнювали 0,15±0,02 ум.од. та 0,17±0,02 ум.од 

(р>0,05). Таким чином, у пацієнтів груп спостереження не 

виявлено вірогідних відмінностей щодо обтяженості 

сімейного анамнезу за атопічними захворюваннями.

Порівнюючи дані анамнезу в клінічних групах щодо 

сезонності проявів БА встановлено, що в осінньо-

зимовий період загострення хвороби реєстрували у 52% 

пацієнтів з гіпогранулоцитарним фенотипом запалення 

та лише у 25% (pφ<0,05) випадків у ІІ-й клінічній групі. 

Водночас, цілорічне прогресування захворювання від-

мічали у 25% дітей з гіпергранулоцитарним запальним 

паттерном крові та лише 8% (pφ<0,05) хворих І клінічної 

групи. Погіршення стану навесні в пацієнтів І та ІІ клініч-

них груп реєстрували у 24% та 37,5% (pφ>0,05) випадків 

відповідно. Слід зазначити, що специфічні тригерні сти-

мули (харчові, інгаляційні, побутові алергени) викликали 

загострення астми у представників І та ІІ клінічних груп у 

34,7% та 75%  (pφ<0,05) спостережень відповідно.

Таким чином, для пацієнтів з гіпергранулоцитарним 

фенотипом БА притаманне цілорічне персистування 

хвороби або загострення у весняно-літній період за 

участі специфічних тригерних стимулів.

Виходячи з виявлених анамнестичних особливостей, 

проведено оцінку тяжкості перебігу БА в дітей груп спо-

стереження (табл.2). Встановлено, що персистувальний 

тяжкий перебіг БА реєструвався у переважної більшості 

хворих з гіпергранулоцитарним паттерном та вірогідно 

перевищував зареєстровані відповідні показники у паці-

єнтів І клінічної групи.

Детальна оцінка показників тяжкості перебігу БА 

продемонструвала, що в кожної четвертої дитини з 

гіпергранулоцитарним фенотипом БА відзначалися 

часті нічні симптоми захворювання понад 1-3 рази/

тиждень (25% випадків), кожен третій пацієнт даної 

групи (37,5%) потребував застосування швидкодіючих 

бронходілятаторів в обсязі більше 4 доз на день, що 

свідчило про неконтрольованість астми. Неможливість 

втримання контролю у хворих з гіпергранулоцитар-

ним фенотипом БА підтверджувалося підвищеною 

потребою у стаціонарному лікуванні (понад 3 рази/

рік) пацієнтів даної групи (62,5% спостережень).

Водночас, у пацієнтів з гіпогранулоцитарним фено-

типом БА оцінка показників тяжкості перебігу астми 

продемонструвала відносно задовільний рівень 

контролю захворювання, оскільки нічні симптоми 

захворювання понад 1-3 рази/тиждень відмічали у 

18,2% хворих (p>0,05), лише у 4,5% (p<0,05) випадків 

застосування швидкодіючих бронходилятаторів в 

обсязі більше 4 доз/доба, та 23,7% (p<0,05) хворих 

потребували стаціонарного лікування понад 3 рази/

рік.

У таблиці 3 наведені показники ризику втрати контр-

олю за наявності гіпергранулоцитарного астма-

фенотипу у зіставленні з гіпогранулоцитарним фено-

типом астми у дітей. 

Таким чином, встановлення ознак гіпергранулоци-

тарного фенотипу хвороби, у зіставленні з гіпограну-

лоцитарним фенотипом астми, асоціювало з високи-

ми показниками ризику розвитку неконтрольованої 

або частково контрольованої астми, оскільки значна 

частка таких пацієнтів потребували частого застосу-

вання швидкодіючих β2-агоністів короткої дії (в обся-

зі понад 4 дози/день), що також підтверджувалося 

підвищеною потребою у стаціонарному лікуванні 

(понад 3 рази/рік). 

Узагальнюючи наведене вище, відзначимо, що 

гіпергранулоцитарний фенотип БА асоціював з наяв-

ністю шкірних проявів атопії в ранньому віці, пізнім 

стартом бронхіальної астми, загостреннями хвороби 

навесні або цілорічним прогресуванням захворю-

вання, впливом специфічних тригерних чинників, а 

також тяжким, неконтрольованим перебігом захво-

рювання.

Таблиця 2
Розподіл  пацієнтів, хворих на бронхіальну астму, 

залежно від тяжкості перебігу хвороби з врахуванням 
запального паттерну крові, (%)

Таблиця 3
Показники ризику втрати контролю за наявності 

гіпергранулоцитарного астма-фенотипу у зіставленні з  
гіпогранулоцитарним фенотипом астми у дітей

Клінічні 
групи

Персистувальний перебіг бронхіальної астми

легкий середньотяжкий тяжкий

І група 17,6 38,2 44,2

IІ група - 25 75

Р >0,05 >0,05 <0,05

Показники
Показники ризику несприятливого 

перебігу захворювання 

АР, % ВР (95% ДІ) СШ (95% ДІ)

Тяжкий перебіг БА 30,8 1,7 (1,2-2,4) 3,8 (2,1-6,9)

Застосування 
β2-агоністів понад 4 доз/
день

33,0 8,3 (6,7-10,4) 12,7 (4,5-35,6)

Частота госпіталізацій 
понад 3 рази/рік

38,8 2,6 (1,9-3,5) 5,4 (2,9-9,9)

Нічні симптоми > 1-3 
ночі/тижд

6,8 1,4 (1,0-1,8) 1,5 (0,7-2,9)
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ПЕДИАТРИЯ

Висновки
1. У дітей, хворих на бронхіальну астму, маркером 

несприятливого перебігу хвороби виявився 
гіпергранулоцитарний фенотип астми, який 
асоціював з високими показниками ризику 
розвитку неконтрольованої або частково 
контрольованої астми.

2. Наявність гіпергранулоцитарного фенотипу 
запалення підвищує шанси реєстрації тяжкого 
перебігу захворювання у зіставленні з 
гіпогранулоцитарним запальним паттерном крові у 
3,8 раза, необхідності у застосуванні 2-агоністів 
понад 4 доз/день – у 12,7 раза повторних 
госпіталізацій (понад 3 разів/рік) – у 5,4 раза. 
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