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ДІАГНОСТИЧНА ЦІННІСТЬ ПОКАЗНИКІВ НЕСПЕЦИФІЧНОЇ 
ГІПЕРСПРИЙНЯТЛИВОСТІ БРОНХІВ У ПІДЛІТКІВ ЗА РІЗНИХ 
ПОКАЗНИКІВ ТЯЖКОСТІ НАПАДІВ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ

О.О. Шахова
Буковинський державний медичний університет, Чернівці, Україна

Diagnostic value of nonspecific bronchial hyperresponsiveness in adolescents with different severity scores of 
bronchial asthma attacks
Shahova O.A.
Bukovyna State Medical University, Chernivtsi, Ukraine
The Aim. Rate indices of nonspecific bronchial hyperresponsiveness to direct and indirect stimuli in adolescents with varying severity of asthma 
attacks was evaluated.
Materials and methods. 42 teens suffering from bronchial asthma were examined in postattack period. At admission to hospital severity of 
bronchial obstruction was studied using point scale: increasing of manifestations of bronchial obstruction was displayed with increasing of total 
attack score. Study of bronchial hyperreactivity was performed using standardized inhaled histamine spirometric test (PC20H) taking into account 
the recommendations for the standardization of research. Indices of bronchial nonspecific hyperresponsiveness were investigated with regard to 
their lability in response to exercise and bronchodilatory effect of salbutamol on average during 4.6 months of prospective observation before the 
development asthma attack.
The Results. There was estimated that in a severe attack rate of bronchial lability, showing the severity of bronchospasm on physical stress and 
bronchodilatory effect of salbutamol was 37,3±4,9% (95% CI:13,2-29,3), as compared to a mild attack: 17,6±2,9% (95% CІ:6,7-16,7), (P 
<0,05). To determine the probability of severe asthma attack the sensitivity of index of PC20H test less than 1.0 mg/ml was 71,4%, and the 
sensitivity of bronchial reactivity to this direct bronhospasmogenic stimulus – 60,0%. These results suggest, that on the background of the basic 
treatment in adolescents presence of bronchospasm to physical stress more than 15,0% is a highly specific test (90,9%), which increases the post-
test probability of severe asthma attack by 35,6%, with the significant odds ratio of the event 11,6.
Conclusion. The sensitivity of the bronchi to histamine at concentrations less than 1.0 mg/ml can be used to screen and index of the bronchial 
lability more than 15% - to confirm the possibility of severe asthma attack in the nearest catamnesis.
Key words: bronchial asthma, adolescents, hyperresponsiveness, hyperreactivity, the lability of the bronchi.

Диагностическая ценность показателей неспецифической гипервосприимчивости бронхов у подростков 
при разных показателях тяжести приступа бронхиальной астмы Шахова О.А.
Буковинский государственный медицинский университет, Черновцы, Украина
Цель. Оценить показатели неспецифической гипервосприимчивости бронхов к прямым и непрямым стимулам у подростков с разной 
тяжестью приступов астмы.
Материалы и методы. Обследовано 42 подростка, в послеприступном периоде, болеющих бронхиальной астмой. При поступле-
нии в стационар тяжесть бронхообструктивного синдрома изучена с помощью бальной шкалы: усиление проявлений бронхообструктив-
ного синдрома отображалось ростом суммарной бальной оценки приступа. Исследование гиперреактивности бронхов проводили с 
помощью стандартизированного ингаляционного спирометрического теста с гистамином (ПК20Г) с учетом рекомендаций по стандар-
тизации исследования. Показатели неспецифической гипервосприимчивости бронхов исследовали с учетом их лабильности в ответ на 
физическую нагрузку и бронхорасширяющий эффект сальбутамола в среднем в течение 4,6 месяца проспективного наблюдения до 
развития приступного периода астмы.
Результаты. Установлено, что при тяжелом приступе показатель лабильности бронхов, отображающий выраженность бронхоспазма 
физического напряжения и бронхорасширяющий эффект сальбутамола, составил 37,3 ± 4,9% (95% ДИ: 13,2-29,3) по сравнению с 
нетяжелым приступом: 17,6±2,9% (95%ДІ: 6,7-16,7), (P<0,05). Для определения вероятности развития тяжелого приступа БА чувстви-
тельность теста ПК20Г менее 1,0 мг/мл составляла 71,4% (29,0-96,3), а чувствительность теста их реактивности к данному прямому 
бронхоспазмогенному стимулу – 60,0% (14,7-94,7). Полученные данные свидетельствуют о том, что на фоне контролирующего лечения 
наличие у подростков бронхоспазма физического напряжения более 15,0% является высокоспецифичным тестом (90,9%), что повышает 
посттестовую вероятность развития тяжелого приступа астмы на 35,6%, с достоверным соотношением шансов данного события 11,6.
Заключение. Чувствительность бронхов к гистамину в концентрации менее 1,0 мг/мл может использоваться с целью скрининга, а 
показатели лабильности бронхов более 15% - для подтверждения возможности возникновения тяжелого приступа астмы в ближайшем 
катамнезе.
Ключевые слова: бронхиальная астма, подростки, гипервосприимчивость, гиперреактивность, лабильность бронхов
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ПЕДИАТРИЯ

Неспецифічна гіперсприйнятливість дихальних шля-

хів (ГСДШ) до прямих і непрямих стимулів може розгля-

датись як ключовий феномен бронхіальної астми (БА), 

що є підґрунтям формування клінічних проявів, частоти 

і тяжкості загострень, визначає перебіг, тяжкість і контр-

ольованість захворювання в цілому. 

Гіперсприйнятливість бронхів (ГСБ)  визначається як 

надмірне звуження їх просвіту внаслідок надлишкової 

бронхоспастичної відповіді на разноманітні бронхос-

пастичні стимули [1], яка може варіювати у часі залежно 

від сили, характеру і частоти впливів тригерних стиму-

лів, виразності запалення дихальних шляхів, ефектив-

ності лікування, тяжкості БА та інших чинників, що 

здатні змінювати відповідь бронхів на спазмогенні сти-

мули. Хронічному перебігу ГСБ сприяє персистуюче 

запалення дихальних шляхів та їх ремоделювання [2]. 

ГСБ може перебігати асимптоматично, та її значення як 

предиктора астми у таких дітей залишається недостат-

ньо вивченим.

Особливо гостро ця проблема вимальовується у хво-

рих у підлітковому віці, коли  гормональна перебудова 

організму, спурт у фізичному розвитку, соціальна адапта-

ція, формування шкідливих звичок та такий, що постійно 

збільшується, пресинг несприятливих чинників зовніш-

нього середовища, призводять до модифікації захворю-

вання і реалізації генетичної схильності до його розви-

тку. Саме в даному віковому періоді виникнення БА чи її 

пролонгація з молодшого віку, характеризуються висо-

ким ризиком персистування у доросле життя [3]. 

Мета дослідження. Оцінити показники неспецифіч-

ної гіперсприйнятливості бронхів до прямих і непрямих 

стимулів у підлітків з різною тяжкістю нападів астми.

Матеріал і методи. Для досягнення поставленої мети 

з дотриманням принципів біоетики на базі  пульмоноло-

гічного відділення ОДКЛ (м. Чернівці) методом простої 

випадкової вибірки сформована когорта з 42 дітей під-

літкового віку, хворих на БА. У середньому тривалість 

захворювання у цій групі дітей сягала 7,2±0,56 року 

(95%ДІ 6,1-8,4 року). Обстеження проводили у післяна-

падному періоді, коли були відмінені препарати, що 

могли впливати на результати дослідження неспецифіч-

ної ГСБ. Тяжкість бронхообструктивного синдрому (БОС) 

в катамнезі при надходженні хворих до стаціонару під 

час періоду загострення захворювання оцінювали за 

бальною шкалою [4]. Посилення проявів БОС відобража-

лося зростанням сумарної бальної оцінки нападу. На 

підставі обстеження, пацієнтів розподілили на дві клініч-

ні групи. Першу (I) групу склали 15 підлітків з тяжким 

нападом, сума за шкалою тяжкості БОС більше 12 балів, 

до II клінічної групи (контролю) увійшло 27 пацієнтів з 

нетяжкими нападами, сума балів БОС менше 12. Середній 

вік обстежених дітей становив 14,2±0,32 року (мінімаль-

но 10 років, максимально 17 років). Серед них дівчаток 

було 13 (31,0%), хлопчиків – 29 (69,0 %). У сільській місце-

вості проживало 24 дитини (57,1%), а у місті Чернівці та 

поселеннях міського типу – 18 хворих (42,9%). 

Показники неспецифічної ГСБ вивчали з урахуванням 

їх лабільності у відповідь на фізичне навантаження і 

бронхорозширювальний ефект сальбутамолу, визначені 

у середньому за 4,6 міс. до розвитку нападного періоду 

астми, у періоді проспективного спостереження.

Лабільність бронхів визначали згідно з рекомендація-

ми [5] шляхом оцінки їх реакції на дозоване фізичне 

навантаження (ДФН) та інгаляцію β2-адреноміметика 

короткої дії (200 мкг сальбутамолу) з наступним обчис-

ленням показника лабільності бронхів як суми компо-

нентів – індекса бронхоспазму (ІБС) та індекса бронходи-

лятації (ІБД) [6].

Дослідження гіперсприйнятливості бронхів до прямих 

бронхоспазмогенних стимулів проводили за допомогою 

стандартизованого інгаляційного спірометричного тесту 

з гістаміном [7] з урахуванням рекомендацій щодо стан-

дартизації дослідження [8]. Показники порогової концен-

трації гістаміну (ПК20Г) застосовували для визначення 

гіперчутливості дихальних шляхів [9]. Враховували кон-

центрацію (ПК20Г) і дозу (ПД20Г), яка викликала зменшен-

ня ОФВ1 на 20%. Показники ПК20Г та ПД20Г застосовува-

ли для визначення гіперчутливості дихальних шляхів, 

враховуючи, чим вищою є їх гіперчутливість, тим нижчи-

ми є дані показники. Іншою складовою ГСДШ є гіперреак-

тивність бронхів (ГРБ), котра може бути представлена у 

вигляді «дозозалежної кривої» (ДЗК), яка відображає кру-

тизну нахилу кривої „потік-об’єм” (dose-response slope) під 

час інгаляційної проби з гістаміном  [10]. Встановлено, чим 

вища ГРБ, тим вищий  показник ДЗК [11].

Статистичний аналіз отриманих даних проводили з 

позиції біостатистики [12]. Для оцінки діагностичної цін-

ності тестів визначали їх чутливість, специфічність, 

передбачувану цінність позитивного та негативного  

результату та відношення правдоподібності результатів 

тесту. Оцінка ризику реалізації події проводилася з ура-

хуванням вірогідності величин відносного ризику, спів-

відношення шансів та посттестової ймовірності, а також 

визначення їх довірчих інтервалів [13].

Результати дослідження та їх обговорення. 

Проведено оцінку показників неспецифічної гіпер-

сприйнятливості бронхів у підлітків груп порівняння з 

різною тяжкістю нападів астми (табл.1).

Таблиця 1
Показники неспецифічної гіперсприйнятливості бронхів у 

підлітків з різною тяжкістю нападів астми (95%ДІ) 

Тяжкість 
нападу

Показники

ПК20Г
(мг/мл)

ДЗК
(ум.од)

ПЛБ (%) ІБС (%) ІБД (%)

тяжкий 
(більше 12 
балів)

0,80±0,4
(0,68-2,32)

2,20±0,39
(0,53-2,52)

37,3±4,9
(13,2-29,3)

15,0±4,2
(10,8-24,8)

23,3±3,1
(8,4-18,6)

нетяжкий 
(менше 12 
балів)

1,61±0,55
(1,11-3,16)

1,70±0,22
(0,45-1,29)

17,6±2,9
(6,7-16,7)

6,9±1,6
(3,8-9,5)

10,3±2,4
(5,5-13,9)

Р >0,05 >0,05 <0,05 =0,05 <0,05
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Наведені результати дають підстави вважати, що вивче-

ні показники неспецифічної ГСБ до прямих і непрямих 

стимулів у дітей з різною тяжкістю нападів БА переважно 

перекриваються, що створює „зону недостатньої інфор-

мації”. Проте з урахуванням середніх показників та їх 

довірчих інтервалів для наведених маркерів гіперсприй-

нятливості як розділову точку для подальшого визна-

чення чутливості тесту і ризику реалізації події обрані 

наступні розділові точки, які відокремлюють тяжкий 

напад від середньотяжкого: для ПК20Г – менше 1,0 мг/

мл; для ДЗК – більше 2,0 ум.од.; для ПЛБ – більше 25%; 

для ІБС – більше 15%; для ІБД – більше 10%.

У табл.2. наведена діагностична цінність наведених 

вище показників неспецифічної ГСБ як верифікуючих 

тестів стосовно розвитку тяжкого нападу астми.  

Наведені дані дають підстави вважати, що чутливість 

бронхів до гістаміну (ПК20Г) у концентрації менше 1,0 мг/мл 

може використовуватися з метою скринінгу, а показники 

лабільності бронхів – для підтвердження можливості виник-

нення тяжкого нападу астми у найближчому катанезі. 

Це підтверджується такими інтегральними показниками  

діагностичної цінності тесту, як відношення правдоподіб-

ності позитивного (ВП+) негативного (ВП-) результатів, що 

відображає співвідношення чутливості до специфічності 

тесту. Крім того, це також підтверджується виразністю 

посттестової вірогідності позитивного (ПВ+) і негативного 

(ПВ-) результатів, яка відображає, на скільки відсотків зрос-

тає вірогідність події при позитивному результаті та зменшу-

ється – при негативному результаті (табл.3.)

Наведені дані підтверджують висловлену раніше тезу про 

те, що з метою скринінгу для виявлення підлітків з вірогідніс-

тю розвитку тяжкого нападу БА, доцільно використовувати 

показник чутливості бронхів до гістаміну (ПК20Г), оскільки 

при цьому визначається помірна чутливість тесту з достат-

нім відношенням правдоподібності негативного результату.  

При цьому слід пам´ятати, що використання даного тесту 

при позитивному результаті підвищує вірогідність розвитку 

тяжкого нападу лише на 11,6%, а при негативному зменшує 

ймовірність його виникнення на 16,0%. Показники лабіль-

ності бронхів, з цієї точки зору, доцільно використовувати 

для підтвердження вказаної вірогідності події, оскільки при 

цьому відмічена достатня специфічність тесту і відношення 

правдоподібності позитивного результату. Це знайшло відо-

браження в тому, що при позитивному тесті вірогідність роз-

витку тяжкого нападу зростає в середньому на 30,0%, а при 

негативному – зменшується на 20%. У цілому слід визнати, 

що, з урахуванням показників правдоподібності, дані тести 

багато в чому не досягають того рівня діагностичної цінності, 

який дає можливість отримати як у скринінгу, так і для під-

твердження події високо вірогідні результати.

Наведені висновки підтверджуються оцінкою ризику роз-

витку тяжкого нападу БА у підлітків за наведених показників 

неспецифічної ГСБ (табл.4).

Отже, помірна інформативність наведених показників 

неспецифічної ГСБ у виявленні хворих з підвищеним 

ризиком розвитку тяжкого нападу астми знайшла своє 

відображення у показниках ризику реалізації даної події. 

Наведені дані дають підстави вважати, що, попри достат-

ньо високий ризик розвитку тяжкого нападу астми в 

підлітків за даних показників ГСБ, вірогідними з них 

можна вважати лише показники лабільності бронхів, 

зокрема, виникнення бронхоспазму фізичної напруги.

 Слід підкреслити, що наведена діагностична цінність 

наведених тестів і показники ризику реалізації події 

можуть застосовуватися лише до обраної популяції дітей, 

про що свідчить розповсюдженість тесту на рівні 50,0%.

Висновки 
1. Чутливість бронхів до гістаміна (ПК20Г) у 

концентрації менше 1,0 мг/мл може 
використовуватися з метою скринінгу, а показники 
лабільності бронхів – для підтвердження можливості 
виникнення тяжкого нападу астми у найближчому 
катамнезі. 

Таблиця 2
Діагностична цінність (%) показників неспецифічної 

гіперсприйнятливості бронхів у визначенні вірогідності 
тяжкого нападу бронхіальної астми (95%ДІ)

Таблиця 4
Показники ризику розвитку тяжкого нападу бронхіальної 

астмив  підлітків 

Таблиця 3
Відношення правдоподібності та зміни посттестової 

вірогідності при позитивному і негативному результатах тесту

Показники Діагностична цінність, %  (95% ДІ)

чут-
ливість 

теста

специфіч-
ність 
теста

прогнос-
тична 

цінність 
(+)

прогнос-
тична 

цінність 
(-)

Роз-
повсюд-
женість

Точність

ПК20Г <1,0 
мг/мл

71,4
29,0-96,3

55,6
21,2-86,3

55,6
21,2-86,3

71,4
29,0-96,3

43,8
19,8-70,1

62,5
35,4-84,8

ДЗК >2,0 
ум.од

60,0
14,7-94,7

55,6
21,2-86,3

42,9
9,6-81,6

71,4
29,0-96,3

35,7
12,8-64,9

57,1
28,9-82,3

ПЛБ >25% 64,3
35,1-87,2

81,8
48,2-97,7

81,8
48,2-97,7

64,3
35,1-87,2

56,0
34,9-75,6

72,0
50,6-87,9

ІБС >15% 53,9
25,1-80,8

90,9
58,7-99,8

87,5
47,4-99,7

62,5
35,4-84,8

54,2
32,8-74,5

70,8
48,9-87,4

ІБД>20% 57,1
28,9-82,3

81,8
48,2-97,7

80,0
44,4-97,5

60,0
32,3-83,7

56,0
34,9-75,6

68,0
46,5-85,1

Відношення правдо-
подібності 

Зміна посттестової 
вірогідності (%)

позитив-
ного 

результа-
ту

негатив-
ного

результа-
ту

позитив-
ного 

результа-
ту

негативно-
го резуль-

тату

ПК20Г<1,0 мг/мл 1,6 0,5 11,6 16,0

ДЗК >2,0 ум.од 1,4 0,7 7,5 8,1

ПЛБ >25% 3,6 0,5 28,0 19,6

ІБС >15% 5,9 0,5 35,6 16,3

ІБД >20% 3,1 0,5 25,9 15,6

Показники Співвідношення 
шансів (95%ДІ)

Відносний 
ризик 

(95%ДІ)

Абсолютний 
ризик

ПК20Г<1,0 мг/мл 3,13 (0,4-25,6) 1,9 (0,8-4,6) 0,27

ДЗК >2,0 ум.од 1,88 (0,2-17,3) 1,5 (0,5-4,2) 0,14

ПЛБ >25% 8,1 (1,2-53,2) 2,3 (0,6-8,5) 0,46

ІБС >15% 11,6 (1,1-119,6) 2,3 (0,3-16,2) 0,50

ІБД >20% 6,0 (0,9-38,6) 2,0 (0,5-7,6) 0,40
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2. Наявність у підлітків на тлі контролюючого лікування 
бронхоспазму фізичної напруги більше 15,0% є 
високоспецифічним тестом (90,9%), що підвищує 
посттестову вірогідність розвитку тяжкого нападу астми 
на 35,6%, з вірогідним співвідношенням шансів даної 
події, яка становить 11,6. Перспективи подальших 
досліджень полягають у визначенні у дітей підліткового 
віку параклінічних маркерів, які відображають основні 
характеристики захворювання – запалення та 
гіперприйнятливість бронхів.
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