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The aim of the research: to study the indices of exhaled breath condensate and evaluate their diagnostic value for 
the diagnosis of eosinophilic bronchial asthma phenotype.
Materials and Methods. There has been performed the examination of 85 school age children with bronchial 
asthma. The number of eosinophils in the sputum of patients has formed clinical groups: in the first (I) group 38 children with 
eosinophilic asthma phenotype (3% or more eosinophils in sputum) were included, but in the second (II) group 47 patients 
with noneosinophilic phenotype of asthma (less than 3% eosinophils in sputum) were engaged. The groups of comparison 
were comparable according to the main clinical characteristics. The indices of free radical oxidation of proteins and 
proteolytic activity, as well as the level of nitric oxide metabolites and catalytic activity have been identified in exhaled 
breath condensate.
Results of the research. It has been demonstrated that there occur changes in children with the noneosinophilic 
phenotype of bronchial asthma as compared with the patients with the eosinophilic phenotype of the disease that are 
indicative of a higher activity of inflammatory processes in the respiratory tracts. The proteolytic activity according to 
azocasein lysis more than 1.48 ml/h had the highest diagnostic value of detection of noneosinophilic phenotype: sensitivity 
84.6%, the predictable value of a negative result 86.7%, the odds ratio 10.2 (95% CI: 1.7-59.6), likelihood ratio 2.4, the 
posttesting probability of positive result 70.6%.
Conclusion. Marked changes that indicate more active inflammation in the airways, have been recorded in exhaled 
breath condensate of children with noneosinophilic asthma phenotype in comparison with patients with eosinophilic 
phenotype of the disease. Upon verifying the noneosinophilic phenotype of asthma children should be prescribed 
individualized basic anti-inflammatory therapy to the extent «plus one step according to GINA» from the current control level. 
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Особенности биохимических показателей конденсата выдыхаемого воздуха у детей при разных 
фенотипах бронхиальной астмы 

Колоскова Е.К., Безруков Л.А., Иванова Л.А., Белоус Т.М. , Ортеменка Е.П.
Буковинский государственный медицинский университет, г. Черновцы, Украина 

Цель исследования: изучить показатели конденсата выдыхаемого воздуха и оценить их диагностическую цен-
ность для диагностики эозинофильного фенотипа бронхиальной астмы.
Материал и методы. Обследовано 85 детей школьного возраста с бронхиальной астмой (БА). Клинические 
группы сформировали по количеству эозинофилов в мокроте: в І группу вошли 38 детей с эозинофильным феноти-
пом (в мокроте 3% и больше эозинофилов), во ІІ группу – 47 пациентов с неэозинофильным фенотипом БА (в 
мокроте меньше 3% эозинофилов). Группы сравнения были сопоставимы по основным клиническим характеристи-
кам. В конденсате выдыхаемого воздуха определяли показатели свободно радикального окисления протеинов, 
протеолитическую активность, уровень метаболитов монооксида нитрогена, каталитическую активность. 
Результаты исследования. Отмечено, что у детей с неэозинофильным фенотипом БА по сравнению с паци-
ентами с эозинофильным фенотипом заболевания отмечаются изменения, которые свидетельствуют о большей 
активности воспалительных процессов в бронхах. Наибольшую диагностическую ценность выявления 
неэозинофильного фенотипа из определенных показателей имела протеолитическая активность по лизису азока-
зеина больше 1,48 мл/час: чувствительность 84,6%, предсказуемая ценность негативного результата 86,7%, со-
отношение шансов 10,2 (95% ДИ: 1,74-59,65), отношение правдоподобия 2,4, посттестовая вероятность положи-
тельного результата 70,6%.
Заключение. У детей с неэозинофильным фенотипом бронхиальной астмы по сравнению с пациентами с 
эозинофильным фенотипом заболевания в конденсате выдыхаемого воздуха отмечаются изменения, которые под-
тверждают большую активность воспаления бронхов. Детям с неэозинофильным фенотипом БА следует назначать 
базисную противовоспалительную терапию в объеме «плюс один шаг по GINA» от определенного на данный 
момент контроля.
Ключевые слова: бронхиальная астма, дети, конденсат выдыхаемого воздуха.
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Останнім часом в усіх сферах клінічної медицини підви-
щується інтерес до вивчення конденсату видихуваного 
повітря, що є одним з перших неінвазивних методів обсте-
ження, який можна проводити у дітей та тяжко хворих 
пацієнтів [1]. Досліджено, що при бронхіальній астмі (БА) в 
конденсаті видихуваного повітря відмічаються зміни його 
фізико-хімічних властивостей, дисбаланс кислотно-лужної 
рівноваги, накопичення монооксиду нітрогену, пероксиду 
водню, альдегідів, ізопростанів, ейкозаноїдів, цитокінів, 
електролітів тощо [2]. Саме за їх вмістом можна проводити 
моніторинг контролю бронхіальної астми у дітей, оскільки 
це неінвазивний та інформативний метод дослідження 
активності запалення в дихальних шляхах [3, 4]. 

Найбільш розповсюдженим та досліджуваним способом 
виявлення активності запалення бронхів є визначення 
вмісту монооксиду нітрогену, який наразі вважають «золо-
тим маркером» запальних змін у дихальних шляхах. Оксид 
азоту (монооксид нітрогену) є ліпофільною молекулою, 
вміст якої значно підвищується при запальному процесі [5]. 
Відмічено, що вміст метаболітів монооксиду нітрогену в 
конденсаті видихуваного повітря збільшується при бронхі-
альній астмі, причому підвищується при загостренні БА та 
зменшується під впливом базисної терапії глюкокортико-
стероїдами [6]. Слід зазначити, що окремі вчені пропону-
ють коригувати призначення глюкокортикостероїдів 
залежно від рівня монооксиду нітрогену, орієнтуючись на 
нього як на критерій активності запального процесу [7]. 
Водночас виявлено певні розбіжності за результатами 
дослідження монооксиду нітрогену, оскільки його вміст 
визначають різними методами, сполука є нестабільною 
молекулою, і тому оцінюють її вміст за визначенням кон-
центрації нітратів, нітритів, нітротіолу, нітротирозину тощо 
[8]. На рівень монооксиду нітрогену в біологічних рідинах 
впливають такі чинники, як вік та стать дітей, характер хар-
чування, прийом медикаментів, наявність катаральних 
явищ верхніх дихальних шляхів, матеріал конденсору та 
методи його обробки [9, 10], що зумовило необхідність роз-
робки рекомендацій щодо збору та визначення вмісту 
оксиду азоту [11, 12]. 

Слід відмітити, що в літературних джерелах накопичені 
дані щодо активації вільно радикального окислення ліпідів 
при бронхіальній астмі, однак активні форми кисню викли-
кають, у першу чергу, вільно радикальне окислення про-
теїнів, зокрема, плазматичних мембран [13]. Слід зазначити, 
що при загостренні бронхіальної астми відмічали зростан-
ня процесів вільно радикального окиснення ліпідів за вміс-
том лейкотрієнів та ізопростанів у конденсаті видихуваного 
повітря, який не відновлювався до рівня здорових дітей 
навіть у період ремісії бронхіальної астми [14]. Проте дослі-
дження вмісту продуктів вільно радикального окислення 
протеїнів у конденсаті видихуваного повітря за бронхіаль-
ної астми у дітей практично відсутні у літературі. 

Наразі відомо, що вільно радикальне окислення протеї-
нів призводить до утворення фрагментованих та агрегова-

них протеїнових сполук, які є субстратом для протеолітич-
них ферментів, що активує протеоліз і сприяє подальшому 
посиленню деструктивних процесів у вогнищі запалення 
[15]. Водночас протеолітичні ензими вивільняються при 
активації нейтрофілів ще у ранній стадії запалення, що сут-
тєво посилює процеси протеолізу як у ранній, так і пізній 
стадіях запального процесу. Слід відмітити, що модифікація 
протеїнових сполук як за рахунок протеолізу (фермента-
тивного гідролізу), так і за рахунок вільно радикального 
окислення, суттєво посилюється при загостренні захворю-
вань, впливі тютюнового диму тощо [16, 17]. 

Хоча формування активних форм кисню є важливим 
механізмом неспецифічного захисту, цей же механізм може 
ініціювати автоімунні механізми пошкодження тканин, 
оскільки легені представляють собою біологічну мембрану, 
зовнішня поверхня якої постійно контактує з киснем, що 
може виступати джерелом вільних радикалів у вигляді 
супероксиданіон-радикалу та гідропероксиду [18]. За нор-
мального функціонування легені захищені від активних 
форм кисню добре збалансованою роботою про- та анти-
оксидантних систем, і лише при надмірній генерації віль-
них радикалів чи пригніченні антиоксидантних механізмів 
захисту можливе виникнення окисного стресу [19]. 
Зважаючи на те, що у відповідь на окисний стрес, який спо-
стерігається при загостренні бронхіальної астми, різко 
зростає кількість активних супероксидних аніон-радикалів 
(активних форм кисню), у дихальних шляхах відбувається 
активація ензимних і неензимних антиоксидантних меха-
нізмів організму. Одним із найбільш вивчених антиокси-
дантних ензимів є каталаза, активність якої при загостренні 
бронхіальної астми компенсаторно збільшується, а на тлі 
лікування кортикостероїдами – зменшується, хоча є дані, 
що надмірна й тривала активація антиоксидантних меха-
нізмів призводить до їх пригнічення (виснаження), яке спо-
стерігається за тяжкої персистувальної БА [20]. 

Слід зазначити, що більшість досліджень проведені у 
сироватці крові чи конденсаті видихуваного повітря дорос-
лих хворих і наразі відповідні дані практично відсутні у 
пацієнтів дитячого віку, що зумовлює актуальність та пер-
спективність даної роботи для кращого розуміння патоге-
незу та вдосконалення індивідуалізованого лікування дітей 
за різних фенотипів бронхіальної астми.

Мета дослідження. Вивчити показники конденсату 
видихуваного повітря та оцінити їх діагностичну цінність 
для підтвердження нееозинофільного фенотипу бронхі-
альної астми в дітей. 

Матеріали і методи. Для досягнення мети обстежено 85 
дітей шкільного віку, хворих на бронхіальну астму, які отри-
мували стаціонарне лікування в Обласній дитячій клінічній 
лікарні м. Чернівці. Клінічні групи сформували за кількістю 
еозинофілів у мокротинні хворих: до І групи увійшли 38 
дітей з еозинофільним фенотипом (у мокротинні 3% та 
більше еозинофілів), до ІІ групи – 47 пацієнтів із нееозино-
фільним фенотипом БА (у мокротинні менше 3% еозинофі-
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лів). Середній вік дітей І групи становив 12,1±0,57 року 
(73,7% хлопчиків, 55,3% сільських мешканців), ІІ групи – 
11,0±0,47 року (55,3% хлопчиків, 61,7% сільських мешкан-
ців при р<0,05), тобто групи порівняння були порівняльні 
за основними клінічними характеристиками. 

Конденсат видихуваного повітря збирали впродовж 
15-20 хв. за допомогою власноруч спроектованого кон-
денсора (патент №45346 UA МПК А61В 5/08 від 10.11.2009 
р.). Комплекс досліджень конденсату видихуваного пові-
тря включав: визначення рівня метаболітів монооксиду 
нітрогену [21], визначення загального протеїну за мето-
дом Lowry O.H.; вмісту альдегідо- і кетопохідних 2,4-
динітрофенілгідразонів (АКДНФГ) основного і нейтраль-
ного характеру [22]; протеолітичної активності за лізи-
сом азоальбуміну, азоказеїну та азоколагену [23]; каталі-
тичної активності [23]. 

Визначення ступеня контролю БА здійснювали за 
допомогою опитувальника Asthma Control Test (АСТ-
тест) [24].

Отримані результати дослідження аналізувалися за 
допомогою пакета програм «STATISTICA 7.0» StatSoft Inc. 
з використанням параметричних методів обчислення, а 
також методами біостатистики та клінічної епідеміології 
з визначенням діагностичної цінності показників. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
Виявлено, що вміст метаболітів монооксиду нітрогену в 
конденсаті видихуваного повітря в дітей клінічних груп 
практично не відрізнявся й у середньому становив у 
пацієнтів із еозинофільним фенотипом БА 46,7±3,32 
мкмоль/л і нееозинофільним – 43,9±3,35 мкмоль/л 
(р>0,05). Незважаючи на відсутність вірогідної різниці за 
вмістом монооксиду нітрогену в конденсаті видихувано-
го повітря дітей груп порівняння, даний показник менше 
52,0 мкмоль/л підтверджував нееозинофільний фенотип 
БА зі специфічністю 82,9%, співвідношенням шансів 2,2 
(95% ДІ: 0,8-6,5), посттестовою вірогідністю 64,3%.

Встановлено, що вміст продуктів вільно радикального 
окислення протеїнів у конденсаті видихуваного повітря 
за їх реакцією з 2,4-динітрофенілгідразином (2,4-ДНФГ) 
несуттєво відрізнявся у дітей за різного фенотипу БА 
(табл. 1). 

Виявлені зміни в конденсаті видихуваного повітря, 
ймовірно, свідчили про інтенсивніші процеси окислю-
вальної модифікації протеїнів у дітей із нееозинофіль-
ним фенотипом БА порівняно із представниками І клі-
нічної групи. Слід відмітити, що вміст продуктів вільно 
радикального окислення протеїнів основного характе-
ру більше 38,4 ммоль/г протеїну підвищував позитивну 
посттестову вірогідність нееозинофільного фенотипу 
БА до 64,3%, а вміст АКДНФГ нейтрального характеру 
менше 6,5 ммоль/г протеїну асоціював з відносним 
ризиком даної події – 1,7 (95% ДІ: 1,2-2,5) та позитивною 
посттестовою вірогідністю 58,3%. Отже, наведені показ-
ники при зазначених розподільчих точках можна засто-
совувати як додаткові тести для підтвердження нееози-
нофільного фенотипу БА. 

Виходячи з цього, можна було припустити підвищен-
ня показників протеолітичної активності у конденсаті 
видихуваного повітря (табл. 2). 

Таким чином, у дітей із нееозинофільним фенотипом 
астми спостерігалися активніші процеси протеолізу про-
теїнових сполук, причому достовірно виразніші за лізи-
сом азоказеїну. Протеолітична активність за лізисом 
азоальбуміну більше 1,36 мл/год у конденсаті видихува-
ного повітря підтверджувала нееозинофільний варіант 
БА у дітей з чутливістю 78,9%, відносним ризиком 1,7 
(95% ДІ: 1,0-2,9), позитивною посттестовою вірогідністю 
60%. Протеолітична активність за лізисом азоказеїну 
більше 1,48 мл/год у конденсаті видихуваного повітря 
асоціювала з нееозинофільним фенотипом із чутливістю 
84,6%, передбачуваною цінністю негативного результату 
86,7%, співвідношенням шансів 10,2 (95% ДІ: 1,7-59,6), 
відносним ризиком 4,6 (95% ДІ: 2,4-8,7), посттестовою 
вірогідністю позитивного результату 70,6%. Незважаючи 
на відсутність вірогідних відмінностей за протеолітич-
ною активністю за лізисом азоколу в обстежених дітей, 
даний показник менше 0,16 мл/год підтверджував неео-
зинофільний фенотип БА з чутливістю 76,9%, передбачу-
ваною цінністю негативного результату 78,5%, відносним 
ризиком 2,6 (95% ДІ: 1,4-4,7), позитивною посттестовою 
вірогідністю 64,3%.

При аналізі каталітичної активності виявлено, що в 
дітей із нееозинофільним фенотипом БА порівняно з 
пацієнтами з еозинофільним фенотипом захворювання 

Таблиця 1
Вміст загального протеїну та продуктів 
окислювальної модифікації протеїнів у 

конденсаті видихуваного повітря 
обстежених дітей 

Таблиця 2
Показники протеолітичної активності

у конденсаті видихуваного повітря 

Клінічні 
групи

К-сть 
дітей

Загальний 
протеїн, г/л

АКДНФГ  
основного 

характеру,  Е 
430 ммоль /г 

протеїну

АКДНФГ ней-
трального 

характеру, Е 
370 ммоль / г 

протеїну
І клінічна 

група
38 3,91±0,29 49,2±6,02 5,56±0,53

ІІ клінічна 
група

47 4,06±0,41 64,8±7,68 6,76±0,79

р р>0,05 р>0,05 р>0,05

Клінічні 
групи

К-сть 
дітей

Протеолітична активність, мл/год
за лізисом азо-

альбуміну
за лізисом азо-

казеїну
за лізисом 

азоколу
I клінічна 

група
38 1,46±0,07 1,25±0,06 0,20±0,02

ІІ клінічна 
група

47 1,45±0,05 1,48±0,05 0,19±0,02

р р<0,05 р>0,05 р>0,05
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каталітична активність була меншою (38,3±7,52 проти 
54,8±10,43 мкмоль/хв × мг протеїну, р>0,05), що, ймо-
вірно, пояснювалося виснаженням цієї антиоксидант-
ної системи за постійного її напруження. Діагностична 
цінність застосування каталітичної активності в кон-
денсаті видихуваного повітря для верифікації нееози-
нофільного фенотипу БА при показнику більше 67,8 
мкмоль/хв × мг протеїну становила: чутливість – 87,0%, 
відносний ризик – 1,7 (95% ДІ: 1,3-2,2), посттестова віро-
гідність 54,5%. 

При визначенні ефективності базисної протизапальної 
терапії за нееозинофільного фенотипу БА відносно еози-
нофільного виявлено, що зниження абсолютного ризику 
неутримання контролю над захворюванням (сума балів 
за опитувальником АСТ-тест менше 16) при призначенні 
лікування становило 25,3%, відносного ризику 48,5%. 

Висновки
1. У дітей з нееозинофільним фенотипом бронхіальної 

астми порівняно із пацієнтами з еозинофільним 
фенотипом захворювання у конденсаті 
видихуваного повітря відмічаються зміни, які свідчать 
про більшу активність запальних процесів у 
дихальних шляхах.

2. Дітям із нееозинофільним фенотипом астми за 
неефективності стандартної протизапальної терапії 
слід призначати індивідуалізовану базисну 
протизапальну терапію в обсязі «плюс одна 
сходинка за GINA» від наявного контролю. 

Перспективи подальших досліджень полягають у 
вивченні біохімічних та спірографічних маркерів за 
різних фенотипів бронхіальної астми у дітей 
шкільного віку. 
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