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Є.П. Ортеменка

Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Україна

Indices of cytotoxic activity of neutrophilic granulocytes of sputum in patients with bronchial astma and 
healhy children
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The objective. In school age children with bronchial asthma to study the indices of intracellular content of myeloperoxidase and cationic 
proteins in neutrophylic granulocytes. 
Patients and methods. There has been performed the examination of 116 school age children with BA (I group) as well as 11apparently 
healthy children of the same age (ІІ group). To all children the cytological investigation of sputum induced by inhalation of hypertonic (3%, 5%, 
7%) solution of натрия хлорида has been performed by the method of Pavord I.D. with modification of Pizzichini M.M. (1996). In neutrophylic 
granulocytes of induced sputum there have been detected the intracellular content’s of cationic proteins by the method of Pigarevskiy V.E. as well 
as myeloperoxidase activity by the method of Grekhem- Knol (1978) (68 patients in the I group and 10 children in the II group). 
Results. It has been demonstrated that under bronchial asthma the cytogram of a bronchial secretion is characterized by eosinophilia 
(8,7±1,3%), lymphocytosis (8,7±1,0%), presents of must cells (0,2±0,1%), increased number of both neutrophiles (53,2±1,9%) and desquamated 
epithelial cells (44,0±1,7%), with a relative decrease of alveolar macrophages (29,7±1,8%). At the same time cytological analysis of induced 
sputum in healthy children is characterized by the presence of eosinophyles (0,6±0,2%, Р<0,05), lymphocytes (3,1±0,6%, Рu<0,02), neutrophils 
(46,4±6,6%, Р>0,05), epitheliocytes (32,6±3,6%, Р<0,05) and by the absence (0%) of must cells. In sputum neutrophiles under bronchial asthma 
there have been demonstrated high activity of intracellular myeloperoxidase (26,5±1,9% in comparison with 13,6±2,0% in healthy children, 
Р<0,03) and reduced intracellular content of cationic proteins (28,8±1,5% comparing to 33,2±4,5% in ІІ group, Р>0,05). 
Conclusion. The role of neutrophil granulocytes has been shown in the implementation of the chronic airway inflammation at childhood 
bronchial asthma, that manifested by the following changing of functional activity of these effectors’ cells: activation of enzymatic bactericidal 
action due to myeloperoxidase and depletion on non-enzymatic cytotoxic ability of that leucocytes due to reduced intracellular content of cationic 
proteins.
Key words: bronchial asthma, children, induced sputum, neutrophil granulocytes, myeloperoxidase, cationic proteins. 

Показатели цитотоксической активности нейтрофильных гранулоцитов мокроты у больных брон-
хиальной астмой и здоровых детей
Ортеменка Е. П.
Буковинский государственный медицинский университет, г. Черновцы, Украина 
Цель исследования. Изучить показатели внутриклеточного содержания миелопероксидазы и катионных белков нейтрофильных 
гранулоцитов мокроты у детей школьного возраста, страдающих бронхиальной астмой.
Материал и методы. Обследованы 116 детей школьного возраста (І группа), страдающих бронхиальной астмой (БА) и 11 прак-
тически здоровых школьников (ІІ группа). Всем детям поводился цитологический анализ мокроты, полученной методом индукции ингаля-
циями серийных разведений гипертонических (3%, 5%, 7%) растворов натрия хлорида, методом Pavord I.D. в модификации Pizzichini 
M.M. (1996 р.). В нейтрофильных гранулоцитах мокроты внутриклеточное содержание катионных белков (КБ) определяли методом В.Е. 
Пигаревского, а активность миелопероксидазы (МП) - методом Грекхема-Кнолля (1978) (68 детей в І группе и 10 детей во ІІ группе). 
Результаты исследования. Отмечено, что цитограмма бронхиального секрета при БА характеризуется эозинофилией 
(8,7±1,3%), лимфоцитозом (8,7±1,0%), наличием тучных клеток (0,2±0,1%), увеличением количества нейтрофилов (53,2±1,9%) и слу-
щенного эпителия (44,0±1,7%) при относительном уменьшении альвеолярных макрофагов (29,7±1,8%). При этом цитологический ана-
лиз индуцированной мокроты у здоровых детей характеризовался наличием соответственно: 0,6±0,2% эозинофилов (Р<0,05), 
3,1±0,6% лимфоцитов (Рu <0,02), отсутствием (0%) тучных клеток, 46,4±6,6% нейтрофилов (Р>0,05) и 32,6±3,6% эпителиоцитов 
(Р<0,05). При БА в бронхиальных нейтрофилах отмечена высокая внутриклеточная активность МП (26,5±1,9% относительно 
13,6±2,0% у здоровых детей, Р<0,03) и сниженное внутриклеточное содержание КБ (28,8±1,5% сравнительно с 33,2±4,5% во ІІ клини-
ческой группе Р>0,05). 
Заключение. Показана роль нейтрофильных гранулоцитов в реализации хронического воспаления дыхательных путей при БА у 
детей, проявившаяся изменением функциональной способности данных эффекторных клеток, а именно активацией ферментной микро-
бицидности за счет миелопероксидазы и истощение неферментной цитотоксичности данных лейкоцитов за счет снижения внутрикле-
точного содержания катионных белков. 
Ключевые слова: бронхиальная астма, дети, индуцированная мокрота, нейтрофильные гранулоциты, миелопероксидаза, 
катионные белки. 
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Згідно сучасних поглядів найбільш значущим патофізі-
ологічним компонентом бронхіальної астми (БА) висту-
пає хронічне запалення дихальних шляхів, в розвитку 
якого відіграють роль різноманітні клітини та клітинні 
елементи [1]. Особливо пильна увага дослідників наразі 
сконцентрована на вивченні участі нейтрофільних гра-
нулоцитів у реалізації хронічного запалення дихальних 
шляхів при БА [2]. Нейтрофіли представлені у найбільшій 
кількості відносно інших клітин запалення в циркулюю-
чій крові та тканинах, особливо в легенях. Такий тканин-
ний резервуар нейтрофілів дозволяє швидко по потребі 
залучати їх до відповіді на провокуючі чинники. Одними 
з перших нейтрофільні гранулоцити рекрутуються в 
дихальні шляхи після впливу алергенів або інших пошко-
джуючих чинників [3,4].

Слід зазначити, що при визначенні ролі нейтрофільних 
гранулоцитів в реалізації запалення при бронхіальній 
астмі в літературі більше уваги приділяється їх морфоме-
тричним характеристикам [5]. Відомо, що функціональна 
здатність нейтрофілів забезпечується декількома меха-
нізмами, а саме їх фагоцитарною активністю, киснезалеж-
ною мікробіцидною здатністю, а також і ферментною та 
неферментною цитотоксичністю [6]. При цьому дані меха-
нізми взаємопов’язані та взаємодоповнюють один одно-
го у процесі інактивації сторонніх факторів. Так, після 
фагоцитозу нейтрофілом антигена, наприклад бактерії, 
утворюється фагосома, яка при злитті з лейкоцитарною 
лізосомою перетворюється на фаголізосому, в котрій, 
власне, і відбувається знешкодження мікроорганізму. В 
лізосомах нейтрофільних гранулоцитів містяться фер-
менти, що забезпечують гідроліз практично усіх речовин 
клітин, у тому числі й мікробних, але їх бактерицидна дія 
зумовлена, в основному, наявністю мієлопероксидази. 
Мієлопероксидаза – залізомісткий основний фермент, 
що міститься в азурофільних гранулах нейтрофільних 
гранулоцитів, бактерицидна дія якого полягає в галогені-
зації білків мікроорганізмів в присутності перекису водню 
та йоду [4, 7].

Наразі встановлено, що нейтрофільні лейкоцити 
здатні чинити бактерицидну дію ще до здійснення 
фагоцитозу. При контакті з мікроорганізмами лейко-
цити викидають в середовище кислі гідролази, осно-
вні ферменти (пероксидазу, лізоцим), а також нефер-
ментні катіонні білки, які викликають деструкцію 
мембран мікробних клітин та їх загибель. В даному 
випадку фагоцитозу піддаються вже нежиттєздатні 
мікроорганізми [6, 7].

Водночас, при патологічному запальному процесі при 
бронхіальній астмі, ферментна та неферментна цитоток-
сична активність нейтрофілів спрямовується на клітини 
епітеліального шару респіраторного тракту, що призво-
дить до гіперсприйнятливості дихальних шляхів до різ-
них прямих та непрямих подразників та структурних 
змін бронхів, тобто їх ремоделювання [2, 4, 8].

Особливу увагу приділяють нейтрофільному запален-
ню ДШ при тяжкому та резистентному до стандартної 
протизапальної терапії глюкокортикостероїдами [2, 9] 
фенотипах БА. 

Слід відзначити обмеженість оприлюднених даних 
щодо метаболічної активності нейтрофілів із клінічними 
проявами БА в хворих [4, 5], особливо у дитячій популя-
ції, оскільки більшість досліджень у даному напрямку 
представлена експериментальними даними [1, 3, 7].

Мета дослідження. Вивчити показники внутрішньо-
клітинного вмісту мієлопероксидази та катіонних білків 
нейтрофільних гранулоцитів мокротиння у хворих на БА 
дітей шкільного віку для оптимізації індивідуалізованого 
лікування даної патології.

Матеріал і методи. На базі пульмоалергологічного 
відділення ОДКЛ №1      м. Чернівці обстежено 116 дітей 
шкільного віку, хворих на БА, серед яких частка хлопчи-
ків становила 76 дітей (65,5%), а дівчаток – 40 (34,5%). 
Середній вік хворих дорівнював 11,6 року. У сільській 
місцевості проживали 76 дітей (65,5%). 

За результатами клінічного обстеження атопічну форму 
захворювання діагностовано в 68 пацієнтів (58,6%), змі-
шану - у 48 (41,4%). Інтермітуючий перебіг бронхіальної 
астми зареєстровано у 22 дітей (19%), а персистуваль-
ний – у 94 хворих (81%). Усі обстежені діти знаходилися в 
позанападному періоді захворювання. 

Контрольну групу сформували 11 практично здорових 
школярів без обтяженого індивідуального та сімейного 
алергологічного анамнезу, у котрих не реєструвалося 
гострих респіраторних захворювань упродовж останніх 
трьох місяців.

За загальноклінічними показниками вірогідних відмін-
ностей у клінічних групах порівняння не виявлено. 

Усім дітям досліджували цитологічний склад мокро-
тиння, отриманого методом індукції, з використанням 
інгаляцій серійних розведень гіпертонічних розчинів 
(3%, 5%, 7% розведення) натрію хлориду, за методом 
Pavord I.D. у модифікації Pizzichini M.M. (1997 р.). Отримане 
мокротиння лізували з використанням муколітичної 
речовини (0,1% дитіотрейтолу) та центрифугували упро-
довж 10 хвилин зі швидкістю 450 об./хв. Життєздатність 
клітин визначали за допомогою трипанового синього, а 
отриманий цитоспін фіксували за методом Нікіфорова та 
фарбували за методом Романовського-Гімза з визначен-
ням цитологічного складу клітинного осаду. Відносний 
вміст лейкоцитів визначали шляхом аналізу 200 клітин, 
за винятком епітеліальних [10].

Внутрішньоклітинний вміст катіонних білків в нейтро-
фільних гранулоцитах мокротиння визначали за мето-
дом В.Е. Пігаревського (1978), а активність мієлоперок-
сидази - за методом Грекхема-Кнолля (1978). Результати 
цих гістохімічних реакцій виражали у відносних величи-
нах (%) та з урахуванням цитохімічного коефіцієнта 
(ЦХК, ум. од.).
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Отримані дані аналізувалися параметричними і непа-
раметричними методами біостатистики. Вірність нульо-
вої гіпотези визначалася з урахуванням рівня значущості 
„Р”, ,,Pu” (методом Вілкоксона-Манна-Уітні), ,,Рφ” (методом 
кутового перетворення Фішера) та РТМФ (точним мето-
дом Фішера).

Результати дослідження та їх обговорення. 
Порівняльний аналіз показників цитограми мокротиння 
дозволив вважати, що в загальній групі обстежених 
дітей, хворих на БА, визначалася еозинофілія, значне 
збільшення вмісту злущеного епітелію та відносне змен-
шення пулу нормальних клітин захисту легень – альвео-
лярних макрофагів (табл.1).

* - Рu - за методом Вілкоксона-Манна-Уітні

Відсотковий вміст життєздатних клітин, що є показни-
ком правильності отримання мокротиння для подальшо-
го дослідження, не відрізнявся в пацієнтів із БА та дітей 
групи контролю та відповідав даним літератури [10].

У хворих на БА суттєво частіше відмічалося підвищен-
ня відносного вмісту в мокротинні епітеліальних клітин 
порівняно з пацієнтами контрольної групи. Так, відсотко-
вий вміст злущеного епітелію стосовно всіх клітинних 
елементів мокротиння, що перевищував 40%, зареє-
стровано в 55,2% спостережень у хворих на БА та лише 
у 18,2% випадків - у дітей групи контролю (РТМФ<0,03). 
Підвищений вміст злущеного епітелію в мокротинні хво-
рих наразі розглядають як маркер запалення дихальних 
шляхів, за якого відбувається масивне пошкодження 
епітеліального шару бронхів [11]. Окрім того, збільшення 
відносного вмісту епітеліоцитів у мокротинні хворих на 
БА можна розглядати як один із показників, що відобра-
жає процес ремоделювання бронхів [12]. 

Вважається, що при бронхіальній астмі відбувається 
інфільтрація бронхіальної стінки лімфоцитами, які стиму-
люють перехід еозинофільних та нейтрофільних грану-
лоцитів із кровоносного русла в бронхи [13]. За нашими 
даними, кількість лімфоцитів у мокротинні у пацієнтів, 
хворих на БА, майже втричі перевищувала відсотковий 
вміст цих клітин у бронхіальному секреті здорових дітей. 
Водночас відносний вміст лімфоцитів у мокротинні, що 

перевищував 3%, визначався у 81% хворих на БА та 
лише у 45,5% школярів групи контролю (РТМФ<0,02).

Аналіз отриманих даних показав, що в мокротинні 
дітей, хворих на БА, дещо частіше визначався підвище-
ний вміст нейтрофільних лейкоцитів, ніж в індукованому 
мокротинні практично здорових школярів. Так, відносна 
кількість нейтрофільних гранулоцитів у мокротинні, що 
перевищував 42%, зареєстрована у 73,3% хворих на БА 
та лише у 45,5% здорових пацієнтів (Рφ<0,05). Це можна 
розглядати як непряме підтвердження залучення ней-
трофільних лейкоцитів у запальний процес дихальних 
шляхів при БА.

За нашими даними, у 5,2% дітей, що страждають на БА, 
відмічена наявність повних клітин у бронхіальному секре-
ті, проте в мокротинні школярів групи контролю ці клітин-
ні елементи не визначалися в жодному випадку. Відносно 
рідкісне виявлення даних метахроматичних клітин у 
мокротинні не свідчило про їх незначущість у реалізації 
патологічного процесу при БА, а скоріше було наслідком 
«фіксації» в м’язовому шарі бронхіальної стінки [14]. 

Наведені дані дозволили вважати, що до запальної від-
повіді дихальних шляхів при БА залучаються не тільки 
еозинофільні гранулоцити, як раніше вважалося, але й 
інші лейкоцити, роль яких у розвитку цього захворюван-
ня ще достеменно не вивчена [11-14].

Порівняльний аналіз показників метаболічної актив-
ності нейтрофільних гранулоцитів мокротиння дозволив 
вважати, що в хворих на БА школярів відмічалася актива-
ція ферментної мікробіцидності даних лейкоцитів за раху-
нок мієлопероксидази (МП) та виснаження неферментної 
цитотоксочності нейтрофілів, а саме зниження внутріш-
ньоклітинного вмісту катіонних білків (КБ) (табл. 2).

Вірогідно більша пероксидазна активність нейтро-
фільних лейкоцитів мокротиння у хворих на бронхіаль-
ну астму дітей підтверджувала, на нашу думку, літера-
турні дані [4, 5, 7] щодо ролі мієлопероксидази грануло-
цитів в реалізації запальної відповіді дихальних шляхів 
при даному захворюванні. Так, кількість МП-позитивних 
бронхіальних нейтрофілів більше, ніж 17% та їх ЦХК 
більше, ніж 0,33 ум. од. зареєстровано в 12,5% випадків 
у здорових дітей та відповідно в 64,7% (Р<0,01) та 69,1% 
(Р<0,01) спостережень у пацієнтів основної клінічної 
групи. Наявність у хворих основної клінічної групи 

Показники 
цитограми мок-
ротиння

Хворі на БА діти, 
n=116

M±m (мін.-макс.), 
%

Здорові діти
(n=11)

M±m (мін.-макс.), 
%

Р

Життєздатність 
клітин

75,0±1,3 (29-96) 72,1±4,3 (52-95) >0,05

Еозинофіли 8,7±1,3 (0-82) 0,6±0,2 (0-2) <0,05
Нейтрофіли 53,2±1,9 (3-93) 46,4±6,6 (7-74) >0,05
Макрофаги 29,7±1,8 (1-87) 50,3±6,7 (23-92) <0,01
Лімфоцити 8,7±1,0 (0-68) 3,1±0,6 (1-8) <0,02*
Повні клітини 0,2±0,1 (0-9) 0 (--)
Епітеліальні кліти-
ни

44,0±1,7 (5-93) 32,6±3,6 (13-59) <0,05

Таблиця 1
Показники клітинного складу мокротиння

обстежених дітей

Таблиця 2
Показники внутрішньоклітинного вмісту мієлопероксидази 
та катіонних білків в гранулоцитах мокротиння хворих на 

бронхіальну астму та здорових дітей

Показники вмісту в гра-
нулоцитах мокротиння:

Хворі на брон-
хіальну астму 

діти
n=68

Здорові діти
n=10

Р

Мієлопероксидази % 26,5±1,9 13,6±2,0 <0,03
ум. од. 0,52±0,04 0,26±0,03 <0,02

Катіонних білків % 28,8±1,5 33,2±4,5 >0,05
ум. од. 0,36±0,03 0,37±0,06 >0,05
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позитивного вірогідного кореляційного зв’язку віднос-
ної кількості нейтрофілів мокротиння, що містили вну-
трішньоклітинно мієлопероксидазу, та частоти виник-
нення бронхообструктивного синдрому на фізичне 
навантаження (r=0,3;р<0,05) непрямо підтверджували 
роль ферментативної активності бронхіальних нейтро-
фільних лейкоцитів в реалізації клінічних проявів брон-
хіальної астми.

Незважаючи на відсутність вірогідних відмінностей 
за показниками середнього внутрішньоклітинного 
вмісту катіонних білків в бронхіальних нейтрофільних 
лейкоцитах в популяції обстежених здорових і хворих 
дітей, в останніх відмічалася тенденція до меншої кіль-
кості даних цитотоксичних речовин в нейтрофілах 
мокротиння. Так, кількість КБ-позитивних нейтрофіль-
них гранулоцитів в бронхіальному секреті більше, ніж 
28% та їх ЦХК більше, ніж 0,32 ум. од., відмічалося у 70% 
здорових дітей та у 42,6% (Рφ<0,05) та 48,5% хворих на 
бронхіальну астму (Рφ>0,05) відповідно. Менша кіль-
кість катіонних білків в гранулоцитах дихальних шляхів 
при бронхіальній астмі обумовлювалася, скоріше, їх 
викидом у позаклітинний простір, що сприяло пошко-
дженню бронхіального дерева та підтримці запальної 
відповіді дихальних шляхів. Про участь катіонних білків 
нейтрофільних гранулоцитів в місцевій запальній від-
повіді дихальних шляхів непрямо свідчив слабкий, 
проте вірогідний обернений взаємозв’язок внутріш-
ньоклітинного вмісту катіонних білків в нейтрофілах 
мокротиння із відносною кількістю еозинофільних 
(r=-0,3;р<0,05) та нейтофільних (r=-0,3;р<0,05) лейкоци-
тів у хворих на бронхіальну астму школярів.

Узагальнюючи наведені вище дані, можна припусти-
ти, що бронхіальній астмі притаманний вищий внутріш-
ньоклітинний вміст мієлопероксидази бронхіальних 
нейтрофільних гранулоцитів та посилений викид із них 
катіонних білків.

Враховуючи отриманні дані щодо зміненої цитоток-
сичної здатності нейтрофільних лейкоцитів в респіра-
торному тракті у хворих на бронхіальну астму, пер-
спективним видається подальше вивчення показників 
метаболічної активності гранулоцитів при еозинофіль-
ному та нейтрофільному характері запалення дихаль-
них шляхів.

Висновки 
1. Особливостями цитологічного складу індукованого 

мокротиння у хворих на бронхіальну астму дітей 
шкільного віку є еозинофілія, лімфоцитоз, 
збільшення кількості нейтрофілів та злущеного 
епітелію при відносному зменшенні альвеолярних 
макрофагів.

2. Для бронхіальної астми в дітей шкільного віку 
характерною є змінена цитотоксична здатність 
бронхіальних нейтрофільних гранулоцитів, а саме 

висока внутрішньоклітинна активність 
мієлопероксидази та знижений внутрішньоклітинний 
вміст катіонних білків.
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