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ВСТУП 

 
Актуальність теми. 

Сучасні епідеміологічні дослідження демонструють неухильне зрос-

тання алергічної патології, котра ще не досягла рівня плато.  

У структурі захворюваності дітей  на одне з перших місць вийшла бро-

нхіальна астми [9, 38, 82], її розповсюдженість в Україні становить від 5 до 

20 %, а в екологічно несприятливих регіонах сягає 30% [12, 13, 21, 159].   

        Незважаючи на впровадження сучасних ступеневих схем терапії та чис-

ленну кількість медикаментозних препаратів, не завжди можливо досягти 

стійкого контролю бронхіальної астми [14, 122, 184, 205].   

Цей факт підтверджується переглядом 2006 року Міжнародного Кон-

сенсусу GINA щодо пропозиції вирізнення таких варіантів бронхіальної аст-

ми як частково контрольована, неконтрольована. Недостатню ефективність 

терапії можна пояснити уніфікованістю чинних терапевтичних програм, які 

зважають лише на частоту загострень і не враховують змін залежно від хара-

ктеру чинного тригера та інтенсивність місцевих запальних процесів [27, 48, 

92].  

Традиційно для визначення характера топічних змін використовують 

дослідження бронхоальвеолярної лаважної рідини, звичайного чи індукова-

ного мокротиння. Втім кожна з цих методик має певні складнощі та обме-

ження для педіатричної практики.  

З позицій неінвазивності, діагностичної інформативності увагу привер-

тає методика аналізу конденсату видихуваного повітря, яка дозволяє оціню-

вати стан та характер місцевого процесу, контролювати ефективність терапії.  

У теперішній час у конденсаті видихуваного повітря визначають біль-

ше 200 маркерів патології легень, втім педіатричні особливості складу кон-

денсату видихуваного повітря та їх діагностична значущість вивчені недоста-

тньо [75, 135, 137, 147]. 
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Зазначене обумовлює доцільність подальшого пошуку достатньо ефек-

тивних методів моніторингу ефективності терапії, визначення диференційо-

ваних схем для базисної терапії не тільки з урахуванням частоти приступів, а 

характеру чинного тригеру  й топічних змін. 

 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Матеріали дисертації є фрагментами науково-дослідної роботи кафедри 

педіатрії № 2 Одеського державного медичного університету «Диференційо-

вана терапія дітей з патологією органів дихання залежно  від екологічних 

чинників» (№ держреєстрації 0100U006452), а також науково-дослідної ро-

боти «Клініко-патогенетичне обґрунтування етапної терапії і профілактики 

при соматичних захворюваннях у дітей» (№ держреєстрації 0105U008880). 

 

Мета дослідження 

Оптимізація відновлювального лікування дітей з бронхіальною астмою 

шляхом розробки диференційованих підходів з урахуванням показників кон-

денсату видихуваного повітря. 

 

Завдання дослідження 

1. Проаналізувати клініко-функціональні особливості перебігу післянападо-

вого періоду бронхіальної астми у дітей.  

2. Виявити особливості стану системи ПОЛ-АОЗ в конденсаті видихуваного 

повітря дітей з бронхіальною астмою. 

3. Вивчити електролітний склад конденсату видихуваного повітря у дітей з 

бронхіальною астмою. 

4. Проаналізувати результати лазерної кореляційної спектроскопії конденса-

ту видихуваного повітря у дітей з бронхіальною астмою. 

5. Обґрунтувати диференційовані підходи до відновлювального лікування ді-

тей з бронхіальною астмою з урахуванням характеру змін складу конденсату 

видихуваного повітря та оцінити їх ефективність.  
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Об’єкт дослідження: Особливості стану здоров’я дітей з бронхіальною 

астмою в післянападовому періоді. 

Предмет дослідження: клініко – лабораторні, функціональні показни-

ки, склад конденсату видихуваного повітря дітей з бронхіальною астмою в 

післянападовому періоді. 

Методи дослідження: клінічні, функціональні, біохімічні, біофізичні, 

математично-статистичні. 

 

Наукова новизна отриманих результатів 

Уперше на підставі комплексного дослідження складу конденсату ви-

дихуваного повітря у дітей, хворих на бронхіальну астму, в післянападовому 

періоді встановлено особливості топічних змін та їх взаємозв’язок з характе-

ром тригера (більш виражених  при інфекційному ґенезі тригера). 

Розширено уявлення щодо патогенетичних механізмів перебігу після-

нападового бронхіту, встановлена найбільша інтенсивність місцевих запаль-

них змін у разі впливу інфекційного тригера на підставі показників конден-

сату видихуваного повітря: зрушення у електролітному складі, дисбаланс 

системи перекисне окислення ліпідів – антиоксидантний захист; порушення 

субфракційного складу конденсату видихуваного повітря. 

Вперше розроблені та науково обґрунтовані диференційовані підходи 

до відновлювальної топічної терапії при бронхіальній астмі у дітей з ураху-

ванням змін показників конденсату видихуваного повітря залежно від харак-

теру тригера.  

Визначена ефективність схем диференційованого застосуванням 3 % 

розчину хлориду натрія та ліпіну у комплексах відновлювальної терапії при  

бронхіальній астмі у дітей. 

Практичне значення отриманих результатів. 

Запропонована методика комплексної діагностичної оцінки складу 

конденсату видихуваного повітря, яка є неінвазивною, доступною для вико-

ристання в амбулаторних і стаціонарних умовах.  
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Розроблені диференційовані схеми відновлювального лікування при 

бронхіальній астмі у дітей з урахуванням топічних змін залежно від характе-

ру тригера. 

 

Впровадження результатів досліджень в практику 

Результати дисертаційної роботи впроваджені у практичну діяльність 

Дорожньої дитячої клінічної лікарні Одеської залізниці; Міської дитячої лі-

карні № 2; Дитячої міської поліклініки № 5 м. Одеси; Медичного центру реа-

білітації дітей з соматичними захворюваннями МОЗ України; Дитячого сана-

торію «Зелена гірка» МОЗ України м. Одеси, включено у навчальний процес 

кафедри педіатрії № 2 ОДМУ. 

 

Особистий внесок автора 

Автором самостійно проведено патентно-інформаційний пошук, аналіз 

вітчизняної та зарубіжної наукової літератури, сформульовано мету та завдан-

ня роботи, здійснено набір тематичних хворих та їх комплексне клінічне об-

стеження. Безпосередньо автором виконані клінічні спостереження та лікуван-

ня дітей з бронхіальною астмою, які перебували під наглядом, проведена ста-

тистична обробка отриманих результатів, їх оформлення у вигляді таблиць і 

малюнків, проведено аналіз і узагальнення результатів, спільно з керівником 

сформульовані висновки та практичні рекомендації. Особисто написана і офо-

рмлена дисертаційна робота, опубліковані основні результати.  

 

Апробація результатів дисертації 

Основні положення дисертації доповідалися на міжнародній науковій 

конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання сучасної ме-

дицини», 26-28 березня, 2008, Харків; міжнародній науковій конференції 

студентів та молодих вчених «Молодь – медицині майбутнього», 24-25 квіт-

ня 2008, Одеса; науково-практичній конференції молодих вчених з міжнаро-

дною участю «Вчені майбутнього», 15-16 жовтня 2007, Одеса; международ-

ной научно-практической конференции «Научный прогресс на рубеже тыся-
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челетий», Днепропетровск, 2007; першій міжнародній науково-практичній 

конференції «Науковий потенціал світу», Дніпропетровськ, 2004. 

Апробація дисертаційної роботи проведена на спільному засіданні ка-

федр педіатрії № 2, пропедевтичної педіатрії і УПК «Здоров'я матері і дити-

ни. Спадкові хвороби» Одеського державного медичного університету. 

 

Публікації 

Результати дисертації викладені у 13 публікаціях, з яких 1 розділ у мо-

нографії, 4 статті у фахових журналах, затверджених ВАК України, 1 декла-

раційний патент України на винахід, 1 методичні рекомендації МОЗ Украї-

ни, 6 тез у збірниках науково-практичних робіт та матеріалах з'їздів і конфе-

ренцій. 
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РОЗДІЛ 1 

 

СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ У ДІТЕЙ 

 

1.1 Сучасна дефініція, класифікація та етіопатогенез бронхіальної 

астми у дітей 

На сучасному етапі проблема бронхіальної астми перетворилась у 

глобальну проблему і до теперішнього часу залишається однією з найваж-

ливіших медико-соціальних проблем, що обумовлено високою захворювані-

стю і смертністю, а також значними економічними втратами. Рівень розпо-

всюдження неухильно зростає, але ще не досяг рівня плато. Поширеність БА 

в багатьох країнах світу складає 5-7 %, а в деяких екологічно несприятливих 

регіонах сягає 35 % [7, 8, 17, 23, 65, 82, 88, 94, 101, 105, 155]. Захворювання 

найчастіше виникає у дітей, хоча може початися в будь-якому віці. Серед 

дітей, хворих на БА, хлопчиків майже на 30% більше, ніж дівчаток, причому 

у хлопчиків захворювання перебігає важче. У підлітковому віці і у дорослих 

захворювання частіше зустрічається у жінок [17, 28, 30, 38, 70, 174, 197]. 

У дітей БА перебігає в останні роки важче, збільшується кількість 

ускладнень, фатальних випадків. Летальність БА збільшується з віком: у ді-

тей вона складає близько 1%, у дорослих – 2–4% [9, 49, 132, 169, 205]. 

За сучасною дефініцією бронхіальна астма – хронічне запалення диха-

льних шляхів з поширеною, але варіабельною оборотною обструкцією бро-

нхів і зростаючою гіперреактивністю до різних стимулів, зумовлене специ-

фічними імунними (сенсибілізацією та алергією) або неспецифічними меха-

нізмами, основними клінічними ознаками якого є повторні епізоди свистя-

чих хрипів, ядухи, відчуття стиснення в грудях і кашлю, особливо в нічний і 

вранішній час внаслідок бронхоспазма, гіперсекреції слизу і набряку слизо-

вої оболонки бронхів [88]. Важливий чинник, що призводить до БА у дітей – 

атопія. Під останньою розуміється спадково обумовлена схильність до роз-

витку імунної відповіді у формі гіперчутливості негайного типу. Обумовле-
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на атопія підвищеною продукцією IgE-антитіл, особливостями розподілу 

тучних клітин, проникністю тканинних бар'єрів, взаємодією Th1 та Th2 – лі-

мфоцитів [33, 34, 172, 182]. 

Різноманітність проявів БА утруднює її класифікацію. Згідно до МКБ 

Х перегляду ВООЗ, виділяють за етіологією такі варіанти БА (J45): 

Переважно алергічна астма (J 45.0):  

а) алергічний бронхіт;  

б) алергічний риніт з астмою;  

в) атопічна астма;  

г) сезонна лихоманка з астмою. 

Неалергічна астма (J 45.1):  

а) ідіосинкразія;  

б) ендогенна; 

3. Змішана астма (J 45.8) 

4. Неуточнена астма (J 45.9) 

5. Астматичний статус (status asthmaticus) (J 46). 

Сучасні літературні дані свідчать, що у дітей більш часто діагносту-

ють атопічну БА, у підлітковому віці зростає рівень інфекційно - асоційова-

них та змішаних форм [12, 94, 138, 150, 174, 178, 180, 191, 192, 197]. 

Відповідно до національного протоколу існує класифікація за ступе-

нем тяжкості, яка заснована на комбінованому обліку клінічних даних (час-

тота нападів) та показників функції зовнішнього дихання [88]. За цією кла-

сифікацією виділяють: 

1. Інтерміттуючу, 

2. Персистуючу:  

 легкого ступеня;  

 середньої важкості; 

 важкого ступеня. 

Наразі, за переглядом GINA (2006) класифікацію доповнено визна-

ченням ефективності терапії: контрольована форма, частково контрольована 
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і неконтрольована. Вирізнення таких форм підкреслює складність добору 

терапевтичних схем, їх недостатню ефективність у ряді випадків БА [95]. 

Для діагностики і оцінки ступеня тяжкості БА важливе значення має 

дослідження дихальної функції легенів, подібно до того, як необхідне вимі-

рювання артеріального тиску при артеріальній гіпертензії, а визначення рів-

ня цукру крові – при цукровому діабеті. Всім хворим з підозрою на БА має 

бути проведена спірометрія (спірографія), пікфлоуметрія або пневмотахоме-

трія (пневмотахографія), за допомогою якої визначаються ряд легеневих 

об'ємів і дані, що характеризують повітряні потоки при видиху [18, 21, 88, 

144, 165, 183, 201]. Втім не всі науковці признають вирішальне значення по-

казників ФВД у діагностиці БА та ступенів тяжкості [11, 109]. 

Головними етіологічними чинниками, що приводять до розвитку БА, є 

гострі і хронічні неспецифічні захворювання легенів; спадкова схильність 

(за наявності антигенів гістосумісності HLA - А2 і В16 доводять важкий пе-

ребіг хвороби, за наявності антигенів HLA – А9, В7 і В12 – легший перебіг); 

біологічні дефекти імунної, ендокринної, вегетативної нервової систем; пси-

хічні травми, фізичне перенапруження; метеорологічні чинники [8, 33, 76, 

104, 106, 166, 182]. 

Алергени, що викликають БА, поділяються на екзо- та ендоалергени. 

I. До екзо-, або гетероалергенів відносяться:  

1) алергени інфекційного походження: бактерії (стрептококи, стафіло-

коки, пневмококи, кишкова паличка, нейсерія, клебсієла та інш.); гриби 

(трихофіти, епідермофіти та інш.); віруси, гельмінти, прості; 

2) алергени неінфекційного походження: харчові (риба, раки, молоко і 

так далі); побутові (домашній пил, що складається з бактерій, цвілевих гри-

бів, епідермісу людини і тварин, кліща роду Dermathophagoides); бібліотеч-

ний пил; рослинні (пилок рослин, особливо амброзія); хімічніі (пестициди, 

полімери); епідермальні алергени, шерсть тварин, особливо кінська лупа); 

лікарські алергени (антибіотики, сульфаніламіди, піразолонові похідні, но-

вокаїн). 
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II. До ендоалергенів відносяться: 

1) продукти білкової денатурації, обумовленою діяльністю бактерій, 

вірусів в легенях; 

2) продукти білкової денатурації, обумовленою діяльністю бактерій, 

вірусів при позалегеневих осередкових інфекціях (холецистити, тонзиліти, 

синусити), а також при неінфекційних процесах (опіки, обмороження). 

Слід зауважити, що сьогодні підкреслюють значущість інфекційних 

чинників у розвитку та особливостях перебігу БА, оскільки в останні роки 

особливого значення набула проблема вірусних і вірусно-бактеріальних ін-

фекцій у дитячому віці [39, 50, 96, 130, 131, 162, 163, 178, 180]. Доведено, 

що особливо персистенція вірусів у дитячому організмі суттєво позначаєть-

ся на частоті та тяжкості респіраторної патології [34, 120, 171, 175, 194, 202]. 

Вважається, що респіраторні вірусні інфекції – це є найбільш частий 

тригер БА у дитячому віці (особливо ріновірус та респіраторно - сінцитіаль-

ний) [17, 34, 35, 50, 120]. 

Інфекційні агенти, крім їх алергізуючої дії, можуть грати також іншу 

роль: знижувати поріг чутливості організму до неінфекційних (атопічних) 

алергенів, підвищувати їх проникність через слизові оболонки органів ди-

хання; формувати неімунологічним шляхом зміни реактивності  клітин-

мішеней (тучні клітини, моноцити і т. п.) і ефекторних систем. Крім того, 

деякі віруси і бактерії мають бета-адреноблокуючу дію і здатність впливати 

на ефекторні зони вагусного бронхоконстриктивного механізму [96, 178]. 

Повторні респіраторні інфекції при БА сприяють порушенням місце-

вого імунітету. Одним з основних механізмів патогенної дії респіраторно-

вірусних інфекцій є погіршення мукоціліарного кліренсу і полегшення про-

сування бактерій  в нижні відділи дихальних шляхів, а також пригнічення 

фагоцитарної активності альвеолярних макрофагів. Створюються умови для 

приєднання бактеріальної інфекції і формування вірусно-бактерійних асоці-

ацій. При повторних загостреннях виникає набуте зменшення вмісту секре-

торного IgA, що знижує можливість захисту слизової оболонки від ушко-
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джувальної дії бактерій і вірусів. Порушується система фагоцитозу, яка в 

органах дихання забезпечується в основному альвеолярними макрофагами. 

Останні не тільки беруть участь в захопленні мікроорганізмів, але і синте-

зують інтерферон. При порушенні їх функції (дія лімфокінів та інш.) різко 

знижується противірусний захист [89, 178, 194]. 

В останні роки суттєве значення надають участі в патогенезі БА IV 

типу гіперчутливості, або гіперчутливості сповільненого типу, при якій 

ушкоджувальну дію спричинюють сенсибілізовані лімфоцити, втім це ви-

знається не всіма дослідниками. Такий тип спостерігається при дії інфекцій-

них, перш за все бактерійних, алергенів і пилу. Велике значення при цьому 

типі реакцій мають лимфокіни, лизосомальні ферменти і кінінова система. 

Під їх впливом здійснюються такі процеси: розвиток набряку слизової обо-

лонки, бронхоспазм, гіперпродукція густого бронхіального секрету. Таким 

чином розвивається сповільнена патофізіологічна стадія БА та клінічна ма-

ніфестація [4, 34, 76, 144, 150, 165, 166, 202]. Важливо підкреслити, що при 

цьому формується місцева реакція запалення за нейтрофільним типом [11, 

22, 58, 83, 183, 187].  

Зважаючи на сучасну концепцію БА, котра характеризує БА як хроні-

чний запальний процес, визначення варіанту місцевого запалення має без-

перечне значення для добору терапевтичної тактики. У роботах педіатрич-

ного плану [66, 81] показано, що при дії тригерів інфекційного походження 

у дітей з атопічною БА виникає топічна реакція за участю еозинофілів та 

нейтрофілів. Wenzell S. доводить, що нейтрофільне запалення асоціюється з 

тяжкістю БА [205]. Втім при аналізі літературних джерел нами встановлено, 

що даних стосовно впливу тригерів нападу БА, на відміну від факторів сен-

сибілізації, на характер топічних змін недостатньо. 

Таким чином, етіопатогенез бронхіальної астми являє собою багато-

компонентний процес, що ускладнює діагностичні можливості захворюван-

ня. 
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1.2. Сучасні аспекти діагностики бронхіальної астми у дітей з ви-

користанням аналізу конденсату видихуваного повітря  

З огляду на сучасну дефініцію бронхіальної астми як хронічного запа-

лення, безперечного значення набуває вивчення активності місцевих запа-

льних змін, їх маркерів та моніторинг для контролю ефективності терапії. 

Традиційно для цього використовують аналіз бронхоальвеолярної лаважної 

рідини, дослідження звичайного чи індукованого мокротиння. Втім ці мето-

дики складні для педіатричної практики: лаважну рідину отримують при 

бронхоскопії, яка є інвазійною, небезпечною для дитини процедурою, не дає 

змоги проводити динамічні спостереження. Щодо збору безпосередньо мок-

ротиння, то слід зазначити, що хоча метод безумовно неінвазійний, отрима-

ти достатню кількість матеріалу для дослідження складно, неможливо про-

вести аналіз у разі відсутності мокротиння. Аналіз індукованого мокротиння 

потребує проведення інгаляції гіпертонічних розчинів, що може привести до 

появи бронхоспазму, методика не завжди дає змогу отримати необхідну кі-

лькість матеріалу, а розчин може змінити склад мокротиння [54, 123, 143, 

164, 185]. 

З позицій неінвазивності, технічної простоти, діагностичної інформа-

тивності увагу привертає методика аналізу конденсату видихуваного повіт-

ря (КВП), що дозволяє оцінювати стан та характер місцевого запального 

процесу [1, 31, 32, 170, 173, 203]. Є дані, що склад КВП ідентичний до скла-

ду бронхоальвеолярної рідини, що отримана при бронхоскопії [64, 164]. 

КВП утворюється при конденсуванні водяного пару зовнішнього се-

редовища, а також аерозольної домішки, котра з’являється при випарюванні 

рідини, що прилягає до епітеліального шару дихальних шляхів. Головним 

джерелом цієї аерозольної домішки вважають дистальний відділ дихальної 

системи. Тому зміни компонентів КВП віддзеркалюють зміни на рівні дріб-

них бронхів і альвеол [16, 19, 54, 112, 159, 179]. 

Конденсат повітря, що видихується, можна розглядати у якості проду-

кта нереспіраторної метаболічної функції легенів [1, 26, 43, 145, 179]. 
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У теперішній час у конденсаті видихуваного повітря визначають бі-

льше 200 маркерів патології легень [3, 44, 75, 135, 137, 145, 147, 168]. 

Вивчення особливостей складу конденсату видихуваного повітря на-

разі відносно широко застосовується при бронхіальній астмі. Останні роки 

найбільшу увагу приділяють аналізу вмісту оксиду азоту та перекису водню. 

[2, 20, 46, 55, 59, 86, 102, 140, 148, 161, 173, 197]. Показано, що їх концент-

рація у конденсаті видихуваного повітря має прямий кореляційний зв’язок зі 

ступенем тяжкості та періодом при атопічній формі бронхіальної астми [25, 

78, 127, 149, 177, 203]. 

Значення аналізу КВП підкреслює Ємельянов А.В.(2003), який вважає, 

що рівень пероксиду водню у конденсаті видихуваного повітря більш пока-

зовий, ніж показник ОФВ1 [46]. 

В.А. Невзорова та співавтори довели кореляцію рівня білків гострої 

фази запалення α1- кислого глікопротеїну та його глікоформи з періодом 

захворювання і показали зниження його рівня під впливом кортикостероїдів 

[47]. 

Встановлено наявність у конденсаті видихуваного повітря при бронхі-

альній астмі ряду імунних медіаторів (IL-4, IFNгама, тромбоксан В, імуног-

лобулін Е, лейкотрієни, цитокіни) та їх динаміку під впливом терапії [106, 

115, 116, 157, 187, 196]. 

У окремих джерелах наведено дані щодо вмісту у конденсаті видиху-

ваного повітря продуктів окислення глюкози (лактати, пірувати, малати, пе-

нтани та ізопентани), означені показники пропонують вважати маркерами 

місцевого запального процесу [123, 136, 160, 179]. 

Більшу зацікавленість науковців викликає аналіз біохімічних парамет-

рів оксидативного стресу – однієї з головних патогенетичних ланок захво-

рювань органів дихання [37, 42, 61, 107, 134, 156]. 

Вивчення стану системи ПОЛ-АОЗ при бронхолегеневих захворюван-

нях свідчить про те, що зміни різного ступеня спостерігаються і у відновлю-
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вальному періоді: найбільш виразні - в ранньому періоді, у віддаленому - в 

меншій мірі [40, 50, 71, 117]. 

При БА у періоди загострення одностайно виявляли підвищення рівня 

ПОЛ. Пояснюють це активацією захисної реакції – пероксиди необхідні для 

оновлення фосфоліпідів клітинних мембран, крім того, перекисні радикали 

приймають участь у виведенні зруйнованих клітин респіраторної системи. З 

другого боку, надмірні продукти ПОЛ викликають оксидативний стрес, по-

рушують цитокіновий гомеостаз, впливають на активність запалення [42, 

108, 135, 187]. 

Рівень шкідливого впливу перекисів залежить від стану активності ан-

тиоксидантної систем. Перший бар’єр АОС – глікопротеїди трахеобронхіа-

льного слизу, другий бар’єр – сурфактантна система альвеол, третій – група 

саме антиоксидантів (ферментів, вітамінів, каталізаторів антиоксидантів). У 

випадках їх нестачі спостерігається пошкоджуючий ефект перекисів ліпідів, 

в разі їх високої концентрації зменшується, а інколи повністю нейтралізу-

ється агресивний вплив ліпоперекисів [37, 56, 103]. Тобто ізольовано, у від-

риві одна від одної системи ПОЛ-АОЗ оцінювати недоцільно. У ряді робіт 

зазначено про прямо-пропорційний пошкоджуючий вплив зовнішніх чинни-

ків та терміну експозиції на ступінь активності АОС. На сучасному етапі, 

коли преморбідний стан дітей змінюється під впливом факторів зовнішнього 

середовища, що веде до зниження активності антиоксидантної захисної сис-

теми, значення процесів ПОЛ зростає, і це обумовлює важливість викорис-

тання антиоксидантних заходів на всіх етапах лікування при захворюваннях 

органів дихання. 

Вивченню вмісту продуктів ліпопероксидації (малоновий діальдегід, 

дієнові кон’югати, 8-ізопростан) у конденсаті видихуваного повітря присвя-

чені численні роботи, при цьому показано підвищення їх концентрації проти 

норми майже в два рази при бронхіальній астмі, муковісцидозі, а також у 

здорових курців [57, 63, 151, 179, 186]. Підвищення рівню МДА при БА до-

рослих в бронхоальвеолярній рідині підтверджено дослідженнями Козиної 
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О.В [56]. Втім, педіатричні особливості процесів ПОЛ-АОЗ у конденсаті ви-

дихуваного повітря наведено в поодиноких роботах [25, 149]. 

Визначенню вмісту електролітів у КВП при захворюваннях органів 

дихання приділяється суттєве значення. Вважається що їх концентрація опо-

середковано відображає функцію ендотелію дихальних шляхів [102, 113, 

146]. Ендотелій приймає участь у продукції бронхіального секрету, у проце-

сах абсорбції та секреції, регуляції трансепітеліального переносу електролі-

тів та води. Важливим з точки зору патогенетичних механізмів визнається 

роль осмолярності альвеолярної рідини, що впливає на процеси бронхоконс-

трікції [46]. Виявлення певних відмінностей елементної концентрації в КВП 

хворих пацієнтів у порівнянні з показниками здорових може вказувати на 

наявність патофізіологічних змін, слугувати додатковим діагностичним кри-

терієм запалення. 

З цих позицій в останні роки при бронхіальній астмі увагу дослідників 

привертає вивчення саме електролітних складових конденсату видихуваного 

повітря, більша частина наукових робіт з цього напрямку присвячена визна-

ченню вмісту іонів кальцію. 

С.В. Трішіна вивчала кальцієвий гомеостаз в експерименті та у дітей, 

хворих на бронхіальну астму, довела значне підвищення концентрації зага-

льного кальцію у КВП відносно КВП здорових дітей при персистуючому та 

інтерміттуючому перебігу бронхіальної астми, при останньому показала но-

рмалізацію його рівню в періоді ремісії [117]. 

Підвищення вмісту іонів кальцію, нітрит – аніонів поряд з дефіцитом 

фосфатиділхоліну в конденсаті видихуваного повітря при бронхіальній аст-

мі, констатують Т.Г. Решетова, А. І. Ривкін [102], визнають такі зміни мар-

керами апоптоза, зазначають, що виявлений дисбаланс повною мірою не ко-

ригується на тлі традиційної базисної терапії. 

Втім у дослідженнях A. Zacharasiewicz et al. істотних коливань елект-

ролітів (кальцію, натрію, хлору) у конденсаті видихуваного повітря при 

бронхіальній астмі у порівнянні зі здоровими дітьми не виявлено[193]. 
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Водночас присутні дані, що рівень кальцію в конденсаті видихуваного 

повітря хворих на бронхіальну астму, бронхоектазії значно нижчий, ніж у 

здорових людей (р < 0,05) [2]. У цій же роботі показано, що суттєво підви-

щується вміст іонів натрію, а рівень іонів калію мав лише тенденцію до зро-

стання. 

Попри те, що не всі результати щодо електролітного складу окремих 

іонів конденсату видихуваного повітря при бронхіальній астмі односпрямо-

вані, важливим є визначення більшістю авторів електролітного дисбалансу, 

можливо як наслідку запальних процесів у легеневій тканині, так і можливо-

го чинника патофізиологічних змін.  

Розглядаючи патогенез бронхіальної астми з позиції мембранно – ре-

цепторної патології електролітні зсуви можна пояснити як дисфункцію іон-

них каналів, у першу чергу кальцієвих [38, 52, 67, 87, 190]. Кальцієві канали 

поділяють на рецептор–залежні (РЗК) та потенціал–залежні (ПЗК). Кальціє-

ва гіпотеза пояснює розвиток гіперреактивності бронхів через підвищення 

концентрації внутрішньоклітинного кальцію. Транспорт кальцію у бронхіа-

льних залозах здійснюється рецептор–залежними каналами, а в гладких 

м’язах – потенціал–залежними.  

Втім недостатня терапевтична ефективність антагоністів кальцію  при 

бронхіальній астмі свідчить, що остаточного вирішення такого патогенетич-

ного напрямку (щодо використання цих маркерів для оцінки ефективності 

терапії) наразі не досягнуто.  

Перспективним означено вивчення ролі хлорних каналів, є дані, що 

зниження позаклітинної концентрації хлоридів призводить до антиген-

залежної ліберації гістаміну [38, 141]. Приток іонів хлору спричинює депо-

ляризацію клітинної мембрани і таким чином може гальмувати приток іонів 

кальцію внутрішньоклітинно. 

Із середини 60–х років минулого сторіччя в медико–біологічних дослі-

дженнях широко застосовується лазерно-кореляційна спектроскопія (ЛКС), 

що дозволяє не тільки визначати коефіцієнти трансляційної дифузії біологі-
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чних макромолекул, вірусів рослин, ДНК та інших біологічних структур у 

монодисперсних системах, але і проводити аналіз спектрів розсіювання 

складних гетерогенних систем, у тому числі біологічних рідин [6, 68, 78, 

124, 125]. Одним з основних переваг методу є його відносна технічна прос-

тота і можливість застосування у відношенні зразків нативних біологічних 

рідин, отриманих з використанням неінвазивних методів [60, 64].  

До таких матеріалів належить і конденсат видихуваного повітря. Втім 

досьогодні можливості застосування ЛКС у якості діагностичного методу 

при бронхолегеневій патології є недостатньо вивченими [11, 124, 125]. При 

бронхолегеневих захворюваннях у дітей метод ЛКС застосовували для ви-

вчення гомеостатичних зсувів у сироватці крові [60]. Даних щодо аналізу 

КВП при бронхіальній астмі у дітей ми не зустріли. Є дані стосовно гідролі-

тичних змін ЛК–спектрів при ХОЗЛ у дорослого контингенту. Показано ме-

тодами ЛКС гідролітичний напрям зрушень як на системному (сироватка 

крові), так і на місцевому (КВП) рівнях. До початку лікування такі зміни 

встановлені у 63,6% хворих з ХОБЛ за спектром КВП. Зрушення в інших 

напрямках траплялись значно рідше. Характерно, що після лікування гідро-

літична спрямованість зрушень не тільки не зменшилась, але й зросла до 

71,5 %. Автор робить висновок, що метод ЛКС є ефективним у дослідженні 

сироватки та КВП. При цьому зміни у цих біологічних рідинах співвідно-

сяться, що дозволяє у подальшому використовувати тільки одну біологічну 

рідину, а саме КВП, котра отримується неінвазивним методом [129]. 

Таким чином, огляд сучасної літератури свідчить, що аналіз складу 

конденсату видихуваного повітря можна використовувати у якості діагнос-

тичного тесту щодо активності місцевого запалення, а також для біохімічно-

го моніторингу топічних змін у динаміці бронхіальної астми. Втім, необхід-

но зауважити, що роботи з педіатричних аспектів такого інфламетричного 

напрямку нечисленні. Зазначене обумовлює доцільність поглиблення науко-

вих розробок з аналізу КВП у дітей з БА. 
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1.3. Сучасні підходи до протизапальної терапії при бронхіальній 

астмі у дітей 

Сучасна концепція БА головним патогенетичним механізмом визначає 

хронічне запалення дихальних шляхів. З цих позицій контролююча терапія 

базується на застосуванні протизапальних проти алергічних препаратів, се-

ред яких перше місце відведено інгаляційним глюкокортикостероїдам. Чин-

на ступінчата схема передбачає залежність об’єму терапії від тяжкості брон-

хіальної астми, що визначається на підставі частоти приступів та параметрів 

функції зовнішнього дихання (ФЗД), не враховує індивідуальні особливості 

та стан місцевих запальних змін. Ймовірно, що з цим пов'язані випадки не-

достатньої ефективності сучасної базисної терапії [11, 13, 14, 51, 53, 90, 139, 

205].  

Слід підкреслити, що при БА у дітей, як у нападовому періоді, так і в 

ремісії, широко застосовуються методики аерозольтерапії, котрі дозволяють 

впливати безпосередньо на пошкоджений орган [28, 79, 154]. 

Аерозольтерапія (вплив на організм шляхом інгаляцій диспергованих 

розчинів медико–лікувальних речовин) має цілий ряд позитивних для педіа-

тричної пульмонології аспектів: фізіологічний, безболісний, нетравмуючий 

спосіб; така методика має особливо високе значення при БА, враховуючи 

сучасний напрямок максимального застосування інгаляційних форм лікува-

льних препаратів; дозволяє безпосередньо впливати на пошкоджену систе-

му, причому контакт медико–лікувальних препаратів здійснюється з вели-

кою поверхнею слизової оболонки бронхів, що сприяє швидкій реалізації 

терапевтичного ефекту [69, 79].  

При аерозольтерапії майже повною мірою відсутні ферментативні пе-

ретворення фармакологічних препаратів, які, обходячи шлунок, печінку, по-

трапляють безпосередньо до малого кола кровообігу, цим забезпечується їх 

більш висока та тривала активність, особливо в разі супутньої патології ор-

ганів травлення, а також можливістю зменшити дозу препарату порівняно з 

пероральним застосуванням для досягнення ефекту. 
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Введення аерозолів у дихальні шляхи призводить до виникнення міс-

цевих, рефлекторних та генералізованих реакцій організму. 

На рівні верхніх дихальних шляхів часточки аерозолю в крупних бро-

нхах опадають за рахунок інерційних ударів по стінках дихальних шляхів, 

переважно в місцях дихотомічного розділу. На рівні дрібних бронхів, брон-

хіол, альвеол осадження проходить через гравітаційні особливості. 

Аерозолі сприяють збільшенню амплітуди коливань миготливого епі-

телію, нормалізації тонусу бронхіальних м'язів, проникності епітелію. 

Патогенетичні особливості при захворюваннях органів дихання у ді-

тей (підвищення проникності клітинних та судинних мембран, розширення 

кровоносних та лімфатичних судин, інтенсифікація кровообігу, зменшення 

шару епітеліальних клітин за рахунок їх десквамації) сприяють швидкому 

просяканню лікарських речовин, введених інгаляційно, до реалізації систе-

много ефекту ліків за 3–4 хвилини [5, 35, 38, 66, 154]. 

Якщо при захворюваннях верхніх дихальних шляхів задовільний 

ефект наступає при використанні аерозолів низькодисперсних (25 – 100 

мкм), то для лікування нижніх відділів необхідні високодисперсні (0,5 – 5 

мкм При пошкодженнях нижніх дихальних шляхів для одержання високої 

дисперсності використовують ультразвукові інгалятори. Наразі у зв’язку з 

впровадженням нової технології – компресорних небулайзерних інгаляторів 

– аерозольтерапія набула нового якісного рівню: доступна для пацієнтів лю-

бого віку, можливо використання в умовах поліклініки, стаціонару, домаш-

ніх умовах, не потребує синхронізації вдиху та подачі ліків, розпилює роз-

чини до ультрадрібних часток 0 – 10 мкм без їх пошкодження на відміну від 

ультразвукових, максимально швидко дозволяє досягти необхідного терапе-

втичного ефекту [97, 119]. 

Залежно від характеру інгаляційної рідини можна отримати мокрото-

літичний, протизапальний ефект, сприяти усуненню бронхоспазму. 
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Для аерозольтерапії призначають різні фармакологічні препарати ви-

ходячи з необхідної мети впливу – муколітики, антибіотики, кортикостерої-

ди та інші. 

При бронхіальній астмі широко використовують в аерозолях спазмо-

літичні препарати групи β2-агоністів, холіноблокаторів [28, 90, 91, 95, 111, 

142, 201]. 

У той же час є дані щодо цитотоксичного впливу адреноміметиків на 

циліндричний епітелій бронхів, їх кардіотоксичний ефект при тривалих кур-

сах, вони не впливають на еластичність легень, не гальмують розвиток пне-

вмосклерозу та інших ускладнень БА [27, 28].  

Враховуючи, що при бронхіальній  астмі в періоді ремісії залишають-

ся запальні алергічні зміни, важливе значення має базисна топічна терапія. 

Класичним топічним протизапальним засобом, за сучасними поглядами, є 

інгаляційні глюкокортикостероїди (ГКС). 

Застосування інгаляційних стероїдів значно поширило терапевтичні 

можливості, підвищило якість життя пацієнтів з БА, зменшило виникнення 

побічних дій [99, 122, 153, 176, 188, 189, 195, 204]. Водночас важливо підк-

реслити, що поряд зі значними позитивними механізмами дії, завдяки яким  

попереджується ремоделювання стінки бронхів, є численні дані щодо неба-

жаних побічних реакцій: кандидоз ротової порожнини, глотки, дисфонія. 

При тривалій терапії, високих дозах можливі пригнічення глюкокортикоїд-

ної функції наднирників, структурно-функціональні порушення кісткової 

тканини, затримка фізичного розвитку. З’являються повідомлення щодо не-

достатньої ефективності  ІГКС стосовно впливу на динаміку процесів ремо-

делювання бронхів [27, 28, 38, 41]. Зазначене обумовлює доцільність пошу-

ку альтернативних засобів базисної терапії [152]. 

В останні роки увагу багатьох дослідників привертають ліпосомальні 

препарати, їх використовують в аерозольтерапії у якості носіїв фармаколо-

гічних препаратів або самостійно [10, 24, 36, 132]. 
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Ліпосоми як транспортна система сприяють пролонгації дії ліків, під-

вищують ефективність їх впливу, дозволяють цілеспрямовано доставляти 

препарати до ушкодженого органу. Ефективність транспортних систем ліпо-

сом обумовлено імунологічною інертністю, відсутністю цитотоксичності, 

здатністю захищати фармакологічні речовини від дії різних позаклітинних 

чинників [79].  

Ліпосомальна терапія бере початок в 60-х роках ХХ століття. При ви-

вченні поводження фосфоліпідів у воді й сольових розчинах було встанов-

лено, що при певних концентраціях вони спонтанно утворюють замкнуті мі-

кровезикули (ліпосоми), що складаються із серії концентричних біошарів. 

Фосфоліпіди є природними компонентами клітинної мембрани. Ліпосома-

льною формою природного фосфатиділхоліна є препарат ліпін, що являє со-

бою ліофілізовану форму ліпосом з яєчного фосфатіділхоліна. 

У роботах О.В. Зубаренка [40], З.Л. Юхимія [133] повідомляється про 

використання ліпосомальних препаратів, зокрема ліпіну, як самостійних лі-

карських речовин. Автори доводять, що ефективність ліпосом визначається 

патогенетичним механізмом дії, впливом на різні патофізіологічні ланки ре-

спіраторнії патології. Фосфатіділхолінові компоненти ліпосом, по-перше, 

впливають на сурфактантну систему легень, по-друге, завдяки структурній 

подібності біологічним мембранам взаємодіють з клітинними мембранами, 

впливають на тканинні механізми гіпоксії, нормалізують процеси перокси-

дації ліпідів.  

Дослідження за допомогою радіоактивних маркерів при інгаляційному 

ультразвуковому шляху введення ліпосом показали, що ліпосоми рівномір-

но розподіляються по всіх ділянках легень, залишаються там тривалий час 

(через 6 годин залишається в умовах гіпоксії майже 37 % введеної дози, в 

легенях зберігають свою структуру) [10, 40, 132]. 

Досліджень патофізіологічних механізмів аерозольтерапії ліпіном в 

педіатричній пульмонології обмаль, а дані щодо застосування у відновлюва-

льному періоді при бронхіальній астмі у дітей поодинокі. 
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Введення в кровоток ліпосом сприяє відновленню функціональної ак-

тивності ушкоджених внаслідок гіпоксії клітинних мембран, і в першу чергу 

ендотелія кровоносних судин. 

У теперішній час препарати фосфатіділхолінових ліпосом знайшли 

певне місце у комплексах лікування при різних соматичних захворюваннях. 

Вивчали вплив берлітіону та ліпіну на ефективність лікування хворих 

на хронічний гепатит. Показано, що зазначений комплекс призводить до ви-

раженої позитивної динаміки клінічних, біохімічних та цитокінових показ-

ників у хворих на хронічний гепатит. Позитивний вплив виявився в норма-

лізації процесів пероксидації ліпідів та системи антиоксидантного захисту. 

Так вміст прозапальних цитокінів значно зменшився, порівняно зі станом до 

лікування, а протизапальних - збільшився [36]. 

При використанні фосфатіділхолінових ліпосом у хворих із патологі-

єю органів дихання та нирок довели детоксикаційну дію ліпіну [114]. 

Використання ліпіну у комплексній терапії затяжних пневмоній і його 

позитивний вплив на динаміку імуноглобулінів сироватки крові визначено 

М.М. Островським [93]. 

У дослідженні Т.К. Знаменської та співавторів доведена терапевтична 

ефективність фосфатіділхолінового препарату ліпін при патології новонаро-

джених. Показана ефективність комплексної терапії з включенням ліпіну на 

стан системи гемостазу у новонароджених від матерів з цукровим діабетом 

[24]. 

Є дані щодо застосовування ліпіна інгаляційним шляхом при гіпокси-

чно – ішемічній патології ЦНС, при цьому визначено позитивну динаміку 

активності ферментів лактатдегідрогенази, пируватдегідрогенази. Встанов-

лено клінічну ефективність препарату ліпін у новонароджених за рахунок 

метаболічного, антиоксидантного впливу. Препарат вводили інгаляційно по 

5 хвилин 2 рази на добу з інтервалом 5 годин. Дозу препарату було підібра-

но емпірично, по максимальному клінічному ефекту. Ефективність препара-

ту виявили за нормалізацією газового складу крові, сатурацією кисню, змі-
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нам клінічних показників у щоденному аналізі при використані ліпіну та 

плацебо (0,9 % розчин натрію хлориду). Клінічний ефект від інгаляційного 

застосування ліпіна відзначався вже після 2-3 інгаляцій. Зменшувалася пот-

реба в дотації кисню. На 3-ю добу в усіх дітей встановлено поліпшення аус-

культативних феноменів. Також авторами відзначена наявність бронхоліти-

чного ефекту, підвищення продуктивності кашлю. У результаті застосуван-

ня зазначеного виду лікування було скорочено термін проведення стаціона-

рної терапії [77]. 

Ефективність ліпінотерапії (у дозі 10 мг/кг залежно від гестаційного 

віку й клінічних проявів) доведена при гіпоксії в новонароджених дітей у 

ранньому неонатальному періоді. Результати досліджень показали, що за-

стосування ліпіна сприяє оптимізації зовнішнього дихання, нормалізації ве-

нтиляційно – перфузійних співвідношень, зменшенню метаболічного ацидо-

зу й гіпоксемії. Було встановлено, що ліпін позитивно впливає на показники 

гемодинаміки, знижує частоту серцевих скорочень, нормалізує показники 

артеріального тиску. У результаті застосування ліпіна, по даним того ж ав-

тора, поліпшуються показники клітинної адаптації в немовлят із проявами 

гіпоксії, що веде до поліпшення загального стану, зменшенню проявів диха-

льної недостатності [10]. 

Таким чином, досвід інгаляційного застосування ліпіну у новонаро-

джених дозволяє говорити про можливу сурфактантпротекторну (як екзо-

генного, так і сурфактанта дитини) дію препарату, поліпшення дренажної 

функції трахеобронхіального дерева та відсутність побічних реакцій.  

Терапевтична ефективність включення фосфатіділхолінового препара-

ту ліпін показана в роботах педіатрів – дослідників при захворюваннях ор-

ганів дихання у дітей. М.С. Мехтихановим розроблено методи використання 

ліпосомального препарату ліпін для збільшення концентрації антибіотика в 

тканинах, уражених деструктивним процесом. Встановлено, що їх застосу-

вання сприяє збільшенню терапевтичного ефекту з одночасним зменшенням 

антибактеріального навантаження на органи й системи організму, підви-
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щенню енергозабезпечення клітини внаслідок поліпшення метаболічних і 

антиоксидантних властивостей. Доведено доцільність і обґрунтовано пара-

метри застосування антибіотик–ліпінового комплексу. На основі гістологіч-

них, біохімічних та імунологічних досліджень виявлено, що одночасне за-

стосування антибактеріальних препаратів та ліпіну сприяє доброякісному 

перебігу гнійного процесу, активує антиоксидантний захист та енергетич-

ний обмін організму [85]. 

Є відомості про ефективність застосування ліпіна в дітей, хворих на 

бронхіальну астму. Показано, що ліпін, уведений за допомогою ультразву-

кової інгаляції, сприяв нормалізації більшості показників ФЗД й кровообігу, 

оптимізації співвідношень між вентиляторними й гемодинамичними показ-

никами легенів [40]. Антиоксидантна й антигіпоксична активність ліпіна 

була вивчена при застосуванні його у хворих із бронхообструктивними за-

хворюваннями, ускладненими дихальною недостатністю. Було встановлено, 

що вже після першої інгаляції виявляється тенденція до зниження активнос-

ті перекисного окислювання ліпідів з одночасним ростом активності ферме-

нтів антиоксидантного захисту (супероксиддисмутази й каталази). Крім то-

го, виявлене зниження активності аминотрансфераз і зменшення кількості 

піровиноградної кислоти, що свідчить про нормалізацію процесу гліколізу 

[73]. 

Наведені дані свідчать про те, що ліпін володіє антигіпоксичною дією, 

сприяє підвищенню швидкості дифузії кисню з легенів у кров і із крові в 

тканині, нормалізує процеси клітинного дихання. Препарат відновлює фун-

кціональну активність ендотеліальних клітин, синтез і виділення ендотеліа-

льного фактора розслаблення (NO), поліпшує мікроциркуляцію й реологічні 

властивості крові. Він гальмує процеси перекисного окислювання ліпідів у 

крові й тканинах, підтримує активність антиоксидантних властивостей ор-

ганізму, справляє мембранопротекторну дію, підвищує неспецифічний іму-

нітет. При інгаляційному введенні ліпін сприяє збереженню легеневого сур-

фактанта, що, у свою чергу, поліпшує легеневу й альвеолярну вентиляцію, 
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підвищує швидкість транспорту кисню через біологічні мембрани. Препарат 

не порушує функціональну діяльність органів і систем організму, нетоксич-

ний. 

Таким чином, можна відзначити, що ліпосомальні препарати зайняли 

визначне місце в клінічній практиці, однак педіатричні аспекти досконало 

не вивчені. Ми не зустріли даних щодо впливу ліпіну на активність місцево-

го запалення за складом конденсату повітря, що видихується, при захворю-

ваннях органів дихання у дітей. 

Вищесказане визначає актуальність проведення подальших дослі-

джень у цьому напрямку. 

Підсумовуючи аналіз літературних джерел підкреслюємо, що на су-

часному етапі значно зросла захворюваність дітей на бронхіальну астму. 

Поряд зі значним підвищенням захворюваності констатується і значна зміна 

її структури: збільшилась кількість форм з тяжким перебігом, значно поши-

рились випадки резистентності до базисної терапії.  

Недостатньо терапевтичну ефективність можливо пояснити з позиції 

уніфікації сучасної ступінчатої програми, відсутності урахування індивідуа-

льних особливостей, як–то характеру змін у післянападовому періоді залеж-

но від характеру тригера та топічних змін у бронхах. 

Зважаючи на кореляцію змін складу КВП із активністю запалення 

бронхів, що за сучасною концепцією БА є головною патогенетичною лан-

кою захворювання, вивчено літературні посилання інфламетричного напря-

мку. Виявлено односпрямовані дані стосовно функціонування місцевої сис-

теми ПОЛ-АОЗ, що дозволяє використовувати їх показники у якості марке-

рів місцевого запалення. На відміну, результати вивчення електролітного 

складу КВП при БА у дітей поодинокі та неоднозначні. Попри високу інфо-

рмативність методу ЛКС, неінвазивність, достатність мікродоз біоматеріалу 

для аналізу, його застосування при захворюваннях органів дихання у дітей 

не найшло певного місця.  
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Аналіз літературних джерел свідчить про появу перспективного на-

прямку – інгаляційного використання ліпосомальних препаратів. Патогене-

тичною підставою застосування ліпосом в педіатричній пульмонології слу-

гують патофізіологічні зміни, доведені при найбільш поширених респірато-

рних захворюваннях у дітей. 

При бронхіальній астмі виявлені суттєві зрушення процесів ПОЛ: під-

вищення показників пероксидації ліпідів, активація або пригнічення антиок-

сидантного захисту, при цьому ступінь змін корелює зі ступенем тяжкості 

процесу. Пошкоджуючий ефект ПОЛ здійснюється як на рівні всього орга-

нізму, так і на рівні мембран клітин респіраторного тракту. 

Водночас, дослідження топічного впливу ліпіну при БА у дітей поо-

динокі. 

Таким чином наведені дані свідчать про доцільність і важливість по-

дальшого вивчення особливостей місцевого запалення у дітей з бронхіаль-

ною на підставі урахування змін КВП та розробки диференційованих схем 

відновлювальної терапії. 
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РОЗДІЛ 2 
 

МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 У другому розділі представлена загальна характеристика обстежених 

дітей з БА, які склали об'єкт дослідження, обґрунтовані методи дослідження 

та поданий їх опис. 

 

2.1. Характеристика обстежених дітей з бронхіальною астмою 

Під нашим спостереженням перебувало 105 дітей, хворих на бронхіа-

льну астму, у віці від 7 до 15 років. З них хлопчиків – 60,95%, дівчаток – 

39,05%, тобто переважали особи чоловічої статі.  

Діагноз бронхіальної астми встановлювали згідно сучасної дефініції БА 

як хронічного запалювального захворювання дихальних шляхів з гіперреак-

тивністю бронхів, що супроводжується повторними епізодами свистячих 

хрипів, приступами ядухи, з генетичною обумовленістю, гіперпродукцією 

IgE, участю різноманітних клітин та клітинних елементів [21, 25, 28, 34].  

Загальноклінічні методи включали збір анамнезу, об'єктивне обстежен-

ня, загальний аналіз крові й сечі, аналіз калу на яйця гельмінтів та найпрос-

тіших; рентгенограму органів грудної клітки. Функціональні методи склада-

лись зі спірографії, пікфлоуметрії, ЕКГ. 

 Спірографія проводилась на апараті «Spirosift-5000» із записом спіро-

грами та петлі „потік-об’єм”. Визначали такі показники: показники життєвої 

ємності легенів (VC – ЖЄЛ), об’єму форсованого видиху (FEV1 –ОФВ1), від-

ношення об’єму форсованого видиху до життєвої ємності легенів – індексу 

Тіффно (FEV1/VC – ІТ).  

 При цьому враховувалися максимальні об'ємні швидкості руху повіт-

ря під час форсованого видиху при 25, 50, 75 % FVC (МОШ25, МОШ50, 

МОШ75) [ 45, 48, 49, 110, 128, 143, 169]. 

Пікфлоуметрія проводилась на пікфлоуметрі «Егер», Німеччина. 
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Дослідження стану серцево-судинної системи проводилось за допомо-

гою апарату «Кардиолаб-2000». 

Відповідно до існуючої національної класифікації бронхіальної астми 

та критеріїв за Національним педіатричним Консенсусом по астмі, встанов-

лювали форму, ступінь тяжкості. До груп спостереження включали дітей з 

екзогенною формою БА. Серед обстежених хворих несуттєво переважали ді-

ти у віці 7-9 років (табл. 2.1.)  

 Таблиця 2.1 

Розподіл дітей із бронхіальною астмою за статтю і віком 

Вік 

             

            Стать  

7 – 9 

років 

10 – 12  

років 

13 - 15  

років 

Усього 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Хлопчики 22 20,95 21 20,0 17 16,19 64 60,95 

Дівчатка 14 13,33 13 12,38 18 17,14 41 39,05 

Усього 36 34,28 34 32,38 35 33,33 105 100 

 

По важкості перебігу більшість склали діти з середньоважким перебі-

гом астми 33 (31,43 %), тяжкий перебіг відмічено у 8 хворих (7,61 %) и лег-

кий перебіг спостерігали у 23 дітей (21,9 %). У 41 (39,05 %) дитини встанов-

лено інтерміттуючу форму БА.  

Рівень загального IgE визначали імуноферментним методом, позитив-

ним вважали результат вище 100 МЕ/мл.  

Діагностику специфічних IgE проводили з панелями харчових, побуто-

вих, епідермальних, пилкових алергенів імуноферментним методом. 

За тривалістю захворювання хворі розподілились таким чином: вперше 

діагноз бронхіальної астми встановлений у 23 дітей, які були під нашим спо-

стереженням (21,9 %).  

Захворювання тривало до двох років у 36 дітей (36,19 %), від трьох до 

чотирьох років – у 26 дітей (23,81 %), на протязі п’яти років і більше у 20 ді-

тей (19,05 %). 
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Враховуючи посилання, щодо можливості вірної діагностики БА в 65-

75 % випадків лише на підставі анамнестичних та клінічних даних, велику 

увагу приділяли вивченню анамнезу. 

На підставі загальноклінічного, анамнестичного обстеження хворі були 

розділені на групи за характером тригера: до однієї групи віднесли дітей із 

бронхіальною астмою, де тригерами були тільки неінфекційні фактори, до 

іншої групи були включені діти із бронхіальною астмою, де в спектрі триге-

рів були інфекційні фактори. 

Виходячи з мети й завдань дослідження, вибір методів визначався не-

обхідністю як загальноклінічної, так і спеціальної оцінки хворого в процесі 

спостереження. Комплексне обстеження проводили після купірування нападу 

бронхіальної астми перед початком базисної терапії й після проведеної нами 

терапії в основних групах, і в ці ж терміни – у контрольних групах хворих. 

 

2.2. Методи біохімічного аналізу конденсату видихуваного повітря 

Поряд із загальноклінічними показниками вивчали параметри конден-

сату видихуваного повітря. Конденсат збирали за методом Г.І. Сидоренка за 

допомогою спеціального модифікованого нами пристрою, в основі якого ле-

жить здатність вологи видихуваного повітря конденсуватися при низькій те-

мпературі в спеціальному приладі (Пат. №13369 UA МПК’ А 61 В 10/00, 

13369) (рис. 2.1). 

 

Рис. 2.1. Пристрій для збирання конденсату з повітря, що видихують 



 33

Збір конденсату видихуваного повітря проводили у добре провітрюва-

ному приміщенні при постійній вологості й температурі. Перед збором кон-

денсату протягом 10 хвилин пацієнт адаптується до умов збору й знайомить-

ся з методикою майбутнього дослідження. При підготовці й проведенні дос-

лідження забезпечують чистоту збору конденсату, стежать за тим, щоб через 

руки обслуговуючого персоналу й пацієнта, а також з лабораторним посудом 

і загубниками в зібраний матеріал не потрапили продукти забруднення. Із ці-

єю метою пацієнтові пропонують ретельно зняти з області губ сліди можли-

вого забруднення марлевою серветкою, змоченої спиртом, а потім пропону-

ють тричі прополоскати рот теплою кип'яченою водою й випити 0,5 склянки 

води. Після проведення цієї процедури пацієнта зручно саджають і приєдну-

ють до пристрою, через загубник, з'єднаний з конденсатором, поміщеним у 

ємність із охолоджувачем, що являє собою скляний термос, заповнений шма-

точками льоду. Конденсатор виконаний монолітним і складається з циліндра 

діаметром 10 мм і повітряпровідної трубки діаметром 20 мм, кінець якої міс-

титься усередину циліндра. 

Збір конденсату видихуваного повітря виконується протягом 10-15 

хвилин. Необхідно, щоб у процесі всього збору конденсату пацієнт правиль-

но, рівномірно й вільно видихав у систему, а вдих робив тільки через ніс. Пі-

сля відключення обстежуваного від пристрою, конденсат, що перебуває в 

конденсаторі, ретельно змивають зі стінок осілі мікродомішки й об'ємним 

методом заміряють загальну кількість конденсату й проводять біохімічні до-

слідження його сполуки. 

У конденсаті визначали електролітні елементи, а саме рівень іонів ка-

льцію, калію й хлору, ступінь інтенсивності перекисного окислювання ліпідів 

за вмістом в конденсаті видихуваного повітря первинного продукту перокси-

дации – дієновых кон’югатів і одного з кінцевих продуктів ПОЛ – малоново-

го діальдегіду, а також рівень антиоксидантного захисту – по активності фе-

рменту каталази.  
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Інтенсивність перекисного окислювання ліпідів визначали за рівнем ді-

єнових кон’югатів (мкмоль/мл), малонового діальдегіду (ммоль/л) за методи-

кою Стальної І.Д. [29, 62]. 

Стан антиоксидантного захисту – за активністю антиперекисного фер-

менту каталази (%) молібденовим методом [84].  

Дослідження електролітного складу конденсату видихуваного повітря 

[62]:  

а) визначення концентрації калію (ммоль/л) – методом полум'яної фо-

тометрії;  

б) визначення концентрації кальцію (ммоль/л) – методом полум'яної 

фотометрії;  

в) визначення концентрації хлору (ммоль/л) – меркурометричним тит-

руванням у присутності індикатора діфенілкарбазону. 

Вимір оптичної щільності досліджуваного розчину проводили на спек-

трофотометрії СД – 46 у кюветі з товщиною робочого шару 10 мм при тем-

пературі (37,0±0,5) °С і довжині хвилі 340 нм. 

Референтні показники були визначені на підставі обстеження 30 прак-

тично здорових дітей відповідного віку. 

 

2.3. Методи аналізу ЛК-спектрів конденсату видихуваного повітря 

Крім традиційних методів дослідження в роботі використано метод ла-

зерної спектроскопії, яка дозволяє проводити дослідження системи гомеоста-

зу в мінімальних об’ємах біологічної рідини, що вельми важливо для педіат-

ричної практики.  

Методу ЛКС притаманні висока інформативність, експресність, мож-

ливість автоматизованого аналізу субфракційного складу біологічних рідин у 

широкому діапазоні (реєструються молекулярні субстанції діаметром від 1 до 

10000 нм).  

У роботі досліджували КВП, спектр якого реалізувався у вигляді ЛКС–

гістограм [6, 64, 129]. 
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ЛКС–гістограма – це графік з відображенням відносного внеску в сві-

торозсіювання часток з 32 гідродинамічними радіусами розміром від 1-го до 

1000 нм, які знаходяться в досліджуваному субстраті.  

Частки розміром від 2 до 37 нм, відповідають низькомолекулярній фра-

кції, від 37 нм до 95 нм, та від 95 нм до 264 нм – відповідають двом важли-

вим складовим середньомолекулярної фракції, від 264 нм та вище – високо-

молекулярної фракції. На рис.2.2. наведено цифрову інформацію співвідно-

шень питомої ваги означених вище параметрів. 

 

Рис. 2.2. ЛК-спектр КВП здорових дітей 

 

Враховуючи відомі розміри гідродинамічних радіусів біологічно акти-

вних складників крові, виникає можливість прогнозувати природу змін субф-

ракційного складу плазми крові. Здебільшого відомо, що до часток низько-

молекулярної фракції належать глобуліни (імуноглобулін) та білки гострої 

фази запалення; до часток середньомолекулярної фракції – ліпопротеїди ви-

сокої та дуже високої щільності, рибонуклепротеїди і дезоксінуклеопротеїди, 

низькомолекулярні імунні комплекси (радіус 96-264 нм). Аутоімунні та кру-
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пні високомолекулярні комплекси належать до часток вище 264 нм високо-

молекулярної фракції. 

На підставі сукупності індивідуальних ЛК-спектрів можна одержати 

усереднену групову гістограму для референтних значень як груп здорових 

дітей за віковими критеріями, так і груп дітей з різними нозологічними фор-

мами. 

На основі співставлення групових гістограм виявляються діагностично 

значущі ознаки, представлені у вигляді різного співвідношення внеску в світ-

лорозсіювання часток низько–, середньо–, та високомолекулярної фракцій. 

Аналіз спектрів ЛКС–гістограм проводили паралельно за принципом 

семіотичної класифікації (комп’ютерна програма «Семіотичний класифіка-

тор»), котра дозволяє визначити за критеріями ефективності світлорозсію-

вання характер гомеостатичних зрушень.  

Залежно від збільшення або зменшення внеску в світлорозсіювання ви-

ділених зон з відповідними значеннями діаметрів програма класифікатора 

адресує дану гістограму до окремого кластера, який віднесено до відповідної 

ознаки, що характеризує варіант гомеостатичних змін: інтоксикаційний, дис-

трофічний, алергічний, катаболічний, їх комбінації. Програма дає змогу ви-

значити ступінь дисперсії – від початкової до вираженої.  

Порівняння гістограм, які входять в групу, проводять за допомогою 

таблиць та надрукування на площині, в якій представлено цифрову інформа-

цію, що відображає різницю як в абсолютних, так і відносних величинах та 

накладання зон дисперсії аналізованих груп.  

Як задовільну розглядають гомогенність групи, що складає на площині 

40-50 %, як добру – понад 50 %. Неоднорідною вважають групу з гомогенніс-

тю менш ніж 40 %. 

Накопичення в пам’яті ЕОМ достатнього банку даних відкриває мож-

ливість віднести спектр до певної групи. На підставі заміни співвідношення 

внеску різних фракції можна спрогнозувати перебіг захворювання та оціню-

вати ефективність проведеної терапії. 
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 Статистична обробка результатів ЛКС проведена за допомогою 

комп’ютерної програми «Класифікатор», «Семіотична класифікація» [6, 64, 

129]. 

 

2.4. Забезпечення вимог біоетики 

В українському законодавстві правові та етичні питання при проведен-

ні клінічних випробувань розглядаються в статтях 7 і 8 закону України «Про 

лікарські засоби»; у «Інструкції про проведення клінічних випробувань лі-

карських засобів і експертизу матеріалів клінічних досліджень», затвердже-

ної МОЗ України (наказ № 281 від 01.11.2000 р.); у «Типовому положенні 

про комісію із питань етики», затвердженому МОЗ України (наказ № 281 від 

01.11.2000 р.); у «Методичних рекомендаціях по клінічному випробуванню 

лікарських засобів в Україні» (1999 р.). Участь дітей у даному дисертаційно-

му дослідженні здійснювалася на підставі письмової інформованої згоди ба-

тьків, використовувалися тільки зареєстровані в Україні лікарські засоби (лі-

пін № UA/3528/01/01) і ліцензійовані методики. Дослідження проводилося з 

дотриманням конфіденційності особистої інформації про пацієнтів. 

Набір матеріалу, клінічні й функціональні дослідження проводилися на 

базах: КУ Міська дитяча лікарня № 2 м. Одеси, Дорожня дитяча клінічна лі-

карня Одеської залізниці, Медичний центр реабілітації дітей з соматичними 

захворюваннями МОЗ України м. Одеси, Дитячий санаторій «Зелена гірка» 

МОЗ України м. Одеси.  

Біохімічні методи дослідження виконувалися в біохімічній лабораторії 

Одеської міської дитячої клінічної лікарні № 2, Одеської дорожньої дитячої 

клінічної лікарні. 

 

2.5. Статистичні методи аналізу результатів дослідження 

Отримані в роботі дослідження піддавали статистичному аналізу для 

визначення достовірності. Статистичну обробку клініко-параклінічних даних 
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проводили з використанням параметричного й непараметричного методів за 

допомогою комп'ютерної програми Statistica–5 [100, 118, 161, 167]. 

Для оцінки діагностичної значущості застосованих методів досліджен-

ня при вивченні конденсату видихуваного повітря використовували розраху-

нок показників: 

– діагностичної чутливості (ДЧ=a/a+c), 

– діагностичної специфічності (ДС=d/b+d), 

Для оцінки ефективності терапевтичних методик розраховували показ-

ники: 

– відношення шансів (ВШ= ad/bc) 

– відносний ризик (ВР=(a/(a+b))/(c/(c+d)) 

За діагностичний інтервал приймали 95 % ДІ, тобто у цих межах знахо-

диться істинне популяційне значення показників. 

Для кількісних ознак, після розрахунку описових статистичних параме-

трів у кожній вибірці, проводили перевірку характеру розподілу ознаки. При 

нормальному (Гаусовському) розподілі у вибірці однотипних ознак для їх-

нього порівняння використовувалися критерії Ст’юдента. Розходження вва-

жалося достовірним при p < 0,05.  

 

Особливості застосованих в роботі методик при бронхіальній астмі у дітей 

наведено у таких роботах: 

1. Пат. №13369 UA МПК’ А 61 В 10/00, 13369 Пристрій для збирання кон-

денсату з повітря, що видихують / Стоєва Т. В., Соболєва К. Б., Комлевий 

О. М. Чернявський В. Г., Папінко Р. М.; заявник та патентовласник Одесь-
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РОЗДІЛ 3 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА КЛІНІКО-ФУНКЦІОНАЛЬНИХ  

ПОКАЗНИКІВ ПРИ БРОНХІАЛЬНІЙ АСТМІ  

У ДІТЕЙ 

 

У розділі 3 наведено результати ретроспективних та проспективних до-

сліджень дітей з бронхіальною астмою віком 7-15 років. Проаналізовано осо-

бливості анамнестичних, клініко-функціональних даних обстежених дітей у 

післянападовому періоді з урахуванням походження тригера (інфекційний, 

неінфекційний).  

Нами було проведено обстеження 105 дітей, хворих на бронхіальну ас-

тму віком від 7-х до 15 років. В обстеженій групі переважали хлопчики - 64 

(60,95 %), що збігається з даними багатьох авторів щодо гендерної структури 

БА [7, 8, 21, 25], дівчатка складали 39,05 %. Розподіл за віком представлено 

такими даними: 7 – 9 років – 34,28 %, 10 – 12 років – 32,4 %, 13 – 15 років – 

33,33 %. 

Діагностували астму на підставі сучасної концепції БА як хронічного 

запалювального захворювання дихальних шляхів з гіперреактивністю брон-

хів, що супроводжується повторними епізодами свистячих хрипів, приступа-

ми ядухи, з генетичною обумовленістю, гіперпродукцією IgE, участю різно-

манітних клітин та клітинних елементів [11, 13]. Ураховували наявність су-

часних клінічних та лабораторних критеріїв діагностики: стійкі рецидиви су-

хого тривалого, особливо нічного кашлю, свистячого дихання, нападів ядухи 

або епізодів респіраторної задишки, присутність супутніх симптомів атопіч-

ного дерматиту, кон’юнктивіту, підвищений рівень IgE, еозинофілію, спірог-

рафічні ознаки бронхоспазму. Одночасно велике значення в діагностиці на-

давали обтяженій спадковості – наявності у батьків або близьких родичів 

хворої дитини бронхіальної астми або інших алергічних захворювань.  
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Слід зазначити, що при ретроспективному вивченні історій хвороб 210 

дітей з бронхіальною астмою, нами встановлено переважання у якості триге-

рів нападу інфекційних чинників – (62,8 ± 3,3) % над неінфекційними – 

(37,2±3,3) %, р < 0,05.  

При порівняльному аналізі перебігу післянападового періоду у цих ді-

тей виявлено, що бронхообструктивні зміни більш тривало зберігались у бі-

льшості хворих при інфекційному походженні тригера (табл. 3.1). 

Таблиця 3.1 

Ретроспективна клінічна характеристика дітей, хворих на БА  

у післянападовому періоді, залежно від характеру тригеру, % 

Симптоми Інфекційний 

тригер 

Неінфекційний 

тригер 

Р 

Кашель 75,5 ± 4,5 35,8 ± 6,1 <0,05 

Зміни характеру дихання при 

аускультації 

87,7 ± 4,1 36,7 ± 6,1 <0,01 

Наявність хрипів 26,6 ± 4,6 16,1 ± 4,6 <0,05 

Поява хрипів при форсовано-

му диханні 

46,7 ± 5,3 45,1 ± 6,3 >0,05 

Коробковий відтінок перку-

торного звуку 

32,2 ± 4,9 30,6 ± 5,8 >0,05 

Затруднене носове дихання 57,8 ± 5,2 54,8 ± 6,3 >0,05 

Астено-вегетативний синд-

ром 

94,4 ± 2,4 95,5 ± 2,6 >0,05 

Еозинофілія крові 25,3 ± 4,6 32,2 ± 5,9 >0,05 

Лейкоцитоз 4,4 ± 2,1 0 <0,01 

Лейкопенія 15,5 ± 3,5 6,1 ± 3,0 <0,05 

Лімфоцитоз 46,6 ± 5,0 25,4 ± 5, <0,01 
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При проспективному спостереженні, відповідно до існуючої націона-

льної класифікації БА та рекомендації GINA–2006, встановлювали ступінь 

тяжкості у обстеженої групи дітей. 

Розподіл по важкості перебігу наведено у таблиці 3.2. Як видно з таб-

лиці, більшість склали діти з середньоважким перебігом астми (31,43 %), тя-

жкий перебіг відмічено у 8 хворих (7,61 %), легкий перебіг спостерігали у 23 

дітей (21,9 %). Характерно, що інтерміттуючий перебіг простежено у 39,01 % 

хворих. 

Таблиця 3.2 

Структура бронхіальної астми у обстежених дітей за тяжкістю перебігу 

Характер перебігу бронхіальної астми абс. % 

Інтермітуюча 41 39,05 

Персистуюча,  

у тому числі: 

64 60,95 

Легка ступінь 23 21,9 

Середня ступінь 33 31,43 

Тяжка ступінь 8 7,61 
 

За тяжкістю нападу хворі, які перебували під наглядом, розподілились 

наступним чином: тяжкий напад у 41 (39,05 %) дитини, середній – у 47 (44, 

76 %), легкий – у 14 (13,33 %), із загрозою для життя – у 3 (2,8 %) дітей. 

Вперше діагноз бронхіальної астми встановлено у 23 дітей (21,9 %), які 

були під нашим спостереженням. За тривалістю захворювання хворі розподі-

лились таким чином. Захворювання тривало до двох років у 36 дітей (36,19 

%), від трьох до чотирьох років – у 26 дітей (23,81 %), на протязі п’яти років і 

більше у 20 дітей (19,05 %). 

Зважаючи на існуючу думку стосовно можливості попередньої діагнос-

тики БА в 65-75 % випадків лише на підставі анамнестичних та клінічних да-

них, велику увагу приділяли вивченню анамнезу. 

Виявляли фактори, що обумовлюють схильність (спадковість, атопія, 

гіперреактивність бронхів); фактори, що сприяють алергічній сенсибілізації 
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дитини (ускладнений перебіг вагітності і пологів, раннє штучне вигодову-

вання, часті респіраторні інфекції, атопічний дерматит, вплив полютантів); 

сенсибілізуючі чинники (різні групи алергенів); фактори, що призводять до 

загострення БА - тригери (неінфекційні алергени, ГРВІ, несприятливі метео-

чинники, фізичні та психоемоційні навантаження, екопатогени). Велику ува-

гу приділяли виявленню особливостей залежно від характеру тригера – інфе-

кційний чи не інфекційний, враховуючи зростання захворюваності дітей на 

ГРЗ. 

При аналізі анамнестичних даних, використаних нами для встановлен-

ня форми алергозахворювання, виявилось, що спадковість обтяжена у 86 % 

хворих дітей. Наявність алергічних захворювань у батьків хворої дитини ви-

явлено у 49 дітей (46,66 %), в тому числі: бронхіальна астма у 10 (9,5 %) хво-

рих, харчова і медикаментозна алергія та алергічний дерматит – у 27 (25,7%), 

поліноз – у 12 (11,4 %). У 39 хворих (37,1 % всіх обстежених) були хворі ро-

дичі 2 ступеня спорідненості, на хронічні бронхіти хворіли 20 % родичів. 

86 (81,90 %) матерів обстежених дітей зазначають несприятливий пе-

ребіг вагітності: 30 – токсикози вагітності, 35 – перенесені ГРЗ, 42 – зловжи-

вання харчовими алергенами, 15 – анемію, 14 – загрозу переривання вагітно-

сті, 9 – нефропатію. 72 дитини (68,5 %) народились в ускладнених пологах 

(слабкість родової діяльності, миттєві пологи, кесарів розтин). 

Недоношеність діагностовано у 8 (7,6 %) дітей, внутрішньоутробна гі-

потрофія – у 4 (3,8 %) дітей, пологова травма – у 16 (15,2 %) дітей, асфіксія – 

у 27 (25,7 %), що справило суттєвий вплив на виникнення обтяженого премо-

рбідного фону дитини. 

У більшості випадків бронхіальна астма виникала на фоні клінічних 

проявів алергічної реакції інших систем. Так, у 50 (47,6 %) дітей захворю-

вання сполучалось зі шкірними проявами харчової алергії у вигляді атопічно-

го дерматиту, гострої кропив’янки. Важливо зазначити, що у 27 дітей (25,7%) 

мала місце супутня медикаментозна алергія у формі екзантем, кропив’янки, 

набряку Квінке, кон’юнктивітів. 
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Вивчення особливостей довкілля дитини показало, що лише 19 дітей 

(18,1 %) мешкали у гіпоалергічних побутових умовах (простора суха чиста 

квартира, паркова зона), 34 (32,4 %) мешкали у промисловій зоні, поблизу 

автотрас. 63 (60,0 %) дитини – у вологих приміщеннях. У 24 (22,8 %) дітей 

побутові умови були несприятливі через скупченість – проживання 3-х і бі-

льше мешканців в одній кімнаті, у 67 (63,8 %) – через наявність пилу від 

м’яких меблів, килимів, домашніх тварин. Майже половина (48 дітей, 45,7%) 

були змушеними курцями.  

Важливо підкреслити, що 35 (33,3 %) дітей хворіли на ГРВІ більше 4 

разів на рік, 41 (39,04 %) у анамнезі мали респіраторні захворювання, що пе-

ребігали без підвищення температури, тобто це могли бути епізоди дебюту 

бронхіальної астми. 

Діагностику чинних алергенів проводили за імуноферментним мето-

дом, яким обстежено 100 дітей. Аналіз структури етіологічних чинників ви-

явив наступну картину. Перше місце посідають трофоалергени, які встанов-

лено у 86 % обстежених. Переважали алергени тваринного походження (ко-

ров’яче молоко – 18 %, курячі яйця – 25 %, куряче м’ясо – 13, %, яловичина – 

10 %, свинина – 6,5 %). Алергія до фруктів найбільш часто визначалась до 

алергенів яблук (20 %), бананів (10 %), до овочевих – до картоплі (14 %), то-

матів (11 %), моркви (8 %).  

Необхідно наголосити на високому рівні сенсибілізації до зернових: 

доволі часто до пшениці (16 %), менш часто до вівса та гречці (по 8 %), рису 

(5 %) та насіння соняшника (5 %).  

При цьому полівалентну харчову сенсибілізацію спостерігали у 72 

(68,6 %) обстежених. 

Важливо звернути увагу на високий рівень грибкової сенсибілізації, 

при обстеженні у 57 (54,3%) дітей виявляли позитивні проби. Найчастіше ви-

значали сенсибілізацію до грибів роду Candida – у 31 (29,5 %) та Penicillium – 

у 26 (24,7 %). 
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З вищенаведеної структури алергенів видно, що більшість обстежених 

дітей з БА мають сенсибілізацію до кількох алергенів. 

Примітним є факт високого рівня медикаментозної алергії у зазначено-

го контингенту хворих (за анамнестичними даними – у 27 (25,7 %) на препа-

рати пеніцілінового ряду, цефалоспорини, вітаміни групи В, С, А, амброксол. 

Таке становище зобов’язує обмежувати призначення медикаментозних пре-

паратів у програмах дітей, хворих на БА. 

Важливе значення придавали виявленню факторів загострення БА – 

тригерів. 

На підставі ретроспективного аналізу 210 історій хворих на бронхіаль-

ну астму дітей, встановлено, що у більшості (62,8 ± 3,3 %) дітей тригером бу-

ли гострі респіраторні захворювання.  

Діагноз ГРЗ встановлювали на підставі позитивного епіданамнезу, ная-

вності підвищеної температури, ознак вірусної інфекції з боку верхніх диха-

льних шляхів, показників гемограми. 

У 8 (8,4 %) пацієнтів імуноферментним методом за рівнем IgM виявле-

но CMV – інфекцію, у 14 (13,3 %) – мікоплазмову, у 7 (6,6 %) – хламідіоз. У 

19 дітей (18,1 %) ГРЗ ускладнилось синуситом, пневмонією, що підтвердже-

но при рентгенологічному дослідженні. 

Неінфекційні чинники нападу вдалось виявити у пацієнтів за допомо-

гою анамнестичних даних, спрямованого опитування батьків і дітей відпові-

дно ознак етіологічних особливостей та відсутності симптомів ГРВІ. 

Таким чином, достеменно частіше тригером загострення у дітей слугу-

ють інфекційні фактори (p < 0,01). Таке становище ймовірно можна пояснити 

тим, що більшість батьків і дітей обізнані стосовно ролі атопічних алергенів і 

уникають контактів з ними. 

Вивчення особливостей статусу дітей, хворих на бронхіальну астму, 

дозволило констатувати наявність поліморбідності у більшості обстежених. З 

високою частотою - у 86 (81,9 %) дітей - серед обстежених виявлялись інфе-

кційні та алергічні захворювання ЛОР-органів. Так, діагноз алергічного рині-
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ту встановлений у 68 (64,8 %) хворих, риносинуситу - у 14 (13,3 %), хроніч-

ного тонзиліту у 34 (22,8 %) хворих, аденоідит у 11 (10,4 %). 

85 (80,9 %) дітей, хворих на БА, мали стоматологічну патологію (карі-

єс, пародонтоз, порушення емалі). 

Насторожує високий рівень серед обстежених хворих дітей з порушен-

нями постави - у 74 (70,5 %) дітей. 

Із супутніх захворювань нами встановлені також патологія сечовивід-

ної системи - у 21 (20,0 %), гельмінтози - у 12 (11,4 %). 

Важливо підкреслити той факт, що у більшості дітей, які перебували 

під нашим спостереженням, при ретельному обстеженні (анамнез, об’єктивні 

дані, копроскопія, ехоскопія) виявляли патологію органів травлення. Функці-

ональні розлади (дискінезії жовчного міхура, кишечнику) мали місце у 83 

(79,1 %) хворих на бронхіальну астму. До складу цієї групи дітей увійшли всі 

хворі з харчовою сенсибілізацією. При ультразвуковому дослідженні у 40,0 

% дітей виявили малі аномалії розвитку жовчного міхура. Ознаки панкреато-

патії при ехоскопії у вигляді збільшення розмірів органа, його частин (найча-

стіше хвостового відділу), порушень ехогенності візуалізовано у 33,3 % ви-

падків. 47 хворих на БА обстежено бактеріологічно, з них виявлено наявність 

порушень біоценозу кишечника у 35 (74,4 %). Дисбіоценоз проявлявся змен-

шенням рівня біфідо- та лактобактерій нижче рівня 106/мл, підвищенням - 

умовно патогенної флори.  

Слід помітити, що у 2/3 обстежених дітей визначено явище синтропії, 

тобто сполучення захворювань гастродуоденальної зони, гепатобіліарної, пі-

дшлункової залози, кишечнику.  

Виходячи з завдань роботи, особливу увагу ми придавали вивченню за-

лишкових явищ у відновлювальному періоді БА на 4 – 6 день після купіру-

вання нападу. Ми проаналізували особливості перебігу післянападового пе-

ріоду залежно від характеру тригера — інфекційний чи не інфекційний. Клі-

нічні особливості з урахуванням характеру тригера подано в табл.3.3. 
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Таблиця 3.3 

Клінічна характеристика дітей, хворих на БА у післянападовому періоді,  

залежно від характеру тригера, %  

 

Симптоми 

Інфекційний 

тригер 

n=51 

Неінфекційний 

тригер 

n=54 

 

Р 

Кашель 76,4 ± 5,9 35,1 ± 6,4 < 0,05 

Зміни характеру дихання при ауску-

льтації 

88,2 ± 4,5 37,0 ± 6,5 < 0,01 

Наявність хрипів 35,3 ± 6,6 14,8 ± 5,1 < 0,05 

Поява хрипів при форсованому ди-

ханні 

49,0 ± 7,0 48,1 ± 6,7 > 0,05 

Коробковий відтінок перкуторного 

звуку 

33,3 ± 6,5 31,5 ± 6,3 > 0,05 

Затруднене носове дихання 56,8 ± 6,9 51,8 ± 6,7 > 0,05 

Астено-вегетативні симптоми 94,1 ± 3,2 88,8 ± 4,2 > 0,05 

Еозинофілія крові 23,5 ± 5,9 33,3 ± 6,4 > 0,05 

Лейкоцитоз 11,7 ± 4,5 1,8 ± 1,8 < 0,01 

Лейкопенія 13,7 ± 4,8 5,6 ± 3,1 < 0,05 

Лімфоцитоз 49,0 ± 7,0 12,9 ± 4,6 < 0,001 
 

Як видно з поданих даних, найбільш часто (майже вдвічі), як і при рет-

роспективних дослідженнях, залишкові респіраторні симптоми виявляли у 

випадках інфекційного ґенезу тригера. Так наявність кашлю, жорсткого ха-

рактеру дихання при аускультації, хрипів достеменно частіше мала місце пі-

сля епізодів ГРВІ, ніж при неінфекційних тригерах. 

Важливо зазначити, що у обстежених дітей обох груп особливо часто 

зустрічались ознаки астено - вегетативного синдрому, а також респіраторні 

ознаки прихованого бронхоспазму, що клінічно не проявлялись. Примітно, 

що тривалі зміни характеру дихання, наявність вологих хрипів, кашель більш 

притаманні хворим з інфекційним тригером. 
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Суттєвої різниці в порівнюваних групах не встановлено щодо утрудне-

ного носового дихання та перкуторного коробкового звуку. Характерно, що 

кількість хворих з еозинофілією в обох групах статистично не відрізнялась 

(p>0,05), але показники були вищими у групі дітей з неінфекційним триге-

ром.  

Зважаючи на сучасні критерії бронхіальної астми, до яких зараховано 

показники ФЗД, в роботі проведено спірографічне дослідження всіх дітей, які 

перебували під спостереженням. 

Функцію зовнішнього дихання оцінювали на основі комплексного ана-

лізу даних спірографії на апараті Спироком - 2000 з реєстрацією петлі «потік 

– об’єм».  

Аналізували показники життєвої ємності легенів (VC – ЖЄЛ), об’єму 

форсованого видиху (FEV1 – ОФВ1), відношення об’єму форсованого видиху 

до життєвої ємності легенів – індексу Тіффно (FEV1/VC – ІТ).  

При цьому враховувалися максимальні об'ємні швидкості руху повітря 

під час форсованого видиху при 25, 50, 75 % FVC (МОШ25, МОШ50, МОШ75). 

Індивідуальний моніторинг пікового потоку видихуваного повітря проводили 

з допомогою портативних пікфлоуметрів "Peak-Flow". 

У нашій роботі проведено порівняльну оцінку функціонального стану 

зовнішнього дихання у дітей, хворих на бронхіальну астму, залежно від ха-

рактеру тригера (табл. 3.4). Дослідження проводилось у післянападовому пе-

ріоді. 

Порушення функції зовнішнього дихання виявлено у більшості хворих 

на бронхіальну астму. Бронхіальна прохідність на різних рівнях бронхіально-

го дерева погіршувалась зі зменшенням калібру бронхів (МОШ25, МОШ50, 

МОШ75).  

До початку лікування порушення бронхіальної прохідності зареєстрова-

но у 38 (74,51 ± 6,10 %) хворих на бронхіальну астму, що спричинена інфек-

ційним тригером та у 30 (55,55 ± 6,76 %) з неінфекційним генезом захворю-

вання (р < 0,05).  
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Таким чином, більш виражені порушення основних показників ФЗД спо-

стерігали у групі дітей з БА при інфекційному генезі тригера. 

Таблиця 3.4 

Показники функції зовнішнього дихання у дітей, 

хворих на бронхіальну астму інфекційного та неінфекційного генезу 

Показники ФЗД 
БА інфекційного генезу 

n=51 

БА неінфекційного генезу 

n=54 

ЖЄЛ, % 81,54 ± 1,66 85,50 ± 3,00 

ОФВ1, % 65,75 ± 1,70 67,50 ± 2,60 

Індекс Тіффно, % 62,08 ± 1,70 63,70 ± 2,50 

МОШ25,  % 61,50 ± 1,09 63,10 ± 2,10 

МОШ50, % 52,60 ± 2,50* 66,60 ± 2,30 

МОШ75, % 50,10 ± 1,40 42,01 ± 3,30 

ПШВ, % 62,6 ± 2,9* 71,8 ± 3,2 

 Примітка: * - достовірні відмінності з нормою (р < 0,05) 

 

З метою оцінки стану кардіо – респіраторної системи хворим проводи-

ли поряд зі спірографію, ЕКГ – дослідження.  

При цьому у 58 (55,2%) дітей у вигляді порушення біоелектричної ак-

тивності серця (синусова тахікардія – у 36, дихальна аритмія – 16, неповна 

блокада правої ніжки пучка Гіса – 21, у 23 (21,9 %) – наявність метаболічних 

змін (з них у 16 тригером визнано інфекційний фактор). 

 Вивчення стану гуморального імунітету за показниками концентрації 

загального імуноглобуліну Е імуноферментним методом свідчило на користь 

реагінового типу патогенезу бронхіальної астми у досліджуваних дітей. Так 

концентрація IgЕ становила (234,9 ± 9,16) г/л, що достеменно вище нормати-

вних показників (100 МЕ/мл, (p < 0,05).  

Таким чином, комплексне клініко – функціональне, лабораторне об-

стеження дітей з бронхіальною астмою свідчить, що у когорті дітей, що пе-

ребували під спостереженням, більш часто хворіють хлопчики. Встановлено 
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наявність поліморбідності (з високою частотою виявляються супутні захво-

рювання ЛОР–органів, органів травлення, стоматологічна патологія), та по-

ліфункціональних змін.  

Виявлено високий рівень харчових, грибкових сенсибілізуючих чинни-

ків БА у дітей, які перебували під наглядом.  

Враховуючи високий рівень інфекційних тригерів за даними ретроспе-

ктивного дослідження (62,8 ± 3,3 %), при проспективному спостереженні за 

105 хворими на бронхіальну астму проаналізовано особливості перебігу у 

ранньому відновлювальному періоді залежно від характеру тригера (інфек-

ційний або неінфекційний). 

Показано, що у дітей, у яких загострення спричинили інфекційні триге-

ри, більш тривало ніж при неінфекційних зберігались бронхітичні зміни за 

характером дихання, наявністю хрипів, кашлю).  

Більша виразність обструктивних змін у випадках інфекційного триге-

ра підтверджена і параметрами функції зовнішнього дихання. 

Отримані дані слугують підставою для проведення інфламетричного 

обстеження (аналізу конденсату видихуванного повітря) з урахуванням хара-

ктеру тригера та розробки диференційованих схем відновлювального ліку-

вання дітей, хворих на бронхіальну астму.  

 

Отримані результати знайшли відображення в наступних роботах: 

1. Респираторные аллергозы у детей / [Зубаренко А.В., Лобода М.В., Бажо-

ра Ю.И., Кравченко Л.Г., Дмитриев И.Б., Стоева Т.В., Портнова О.А., 

Широбокова Е.И., Соболева К.Б. и др.]: под ред. М.В. Лободы, А.В. Зу-

баренко. – О.: Чорномор’я, 2004. – 216 с. 

2. Клінико-лабораторні особливості післянападового періоду бронхіальної 

астми в дітей залежно від характеру тригера / Л. Г. Кравченко, О. М. Ні-

колайчук, В. Б. Кравченко, М. С. Гбур, К. Б. Соболєва // Буковинський 

медичний вісник. – 2004. – Т. 8, № 3. – С. 36 – 39. 
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РОЗДІЛ 4 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЛАБОРАТОРНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИ 

БРОНХІАЛЬНІЙ АСТМІ У ДІТЕЙ 

 

4.1. Аналіз складу конденсату видихуваного повітря при бронхіа-

льній астмі у дітей за даними біохімічного дослідження 

У розділі 4 представлено результати лабораторного обстеження дітей з 

бронхіальною астмою віком від 7 до 15 років. Визначено біохімічні та біофі-

зичні показники конденсату видихуваного повітря при бронхіальній астмі у 

дітей, які перебували під наглядом. 

З огляду на те, що конденсат видихуваного повітря можна розглядати 

як продукт метаболічної функції легень і маркер активності місцевого запа-

льного процесу, проведено дослідження складу конденсату видихуваного по-

вітря у групі дітей, які перебували під спостереженням. 

Останні роки простежується підвищення уваги науковців щодо мето-

дики аналізу електролітного складу конденсату повітря, що видихується 

(КВП). Пояснюється така зацікавленість тим, що метод має цілий ряд пере-

ваг: неінвазивний для хворого, не втручається у вміст біологічного матеріалу, 

простий в його отриманні, доступний для застосування як у клінічних, так і 

амбулаторних умовах. Водночас метод дозволяє одержати інформацію щодо 

нереспіраторної, метаболічної та регуляторно - елімінаційної функції легенів, 

стану метаболізму організму в цілому, а також характеру топічних змін на 

рівні нижніх дихальних шляхів. КВП збирали за допомогою спеціального 

модифікованого нами пристрою (Пат. №13369 UA МПК’ А 61 В 10/00, 13369), 

вранці натщесерце, після прополіскування ротової порожнини дистильова-

ною водою, в положенні сидячи, при спокійному рівномірному диханні. 

Враховуючи експериментальні та клінічні дані останніх років щодо па-

тогенетичної ролі системних та локальних процесів ПОЛ у формуванні пере-

бігу бронхолегеневих захворювань нами проведене вивчення показників діє-
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нових кон’югатів та малонового діальдегіду у КВП дітей з бронхіальною ас-

тмою у післянападовому періоді. 

Розвиток процесів пероксидації залежить від фізіологічної активності 

антиоксидантної системи, тому паралельно ми визначали активність антиок-

сидантного ферменту каталази. Характерно, що у обстежених хворих мав мі-

сце дисбаланс системи ПОЛ–АОЗ. У процесі роботи проведена порівняльна 

оцінка параметрів ПОЛ залежно від характеру тригера, винного у розвитку 

нападу – інфекційного та неінфекційного походження. 

При вивченні параметрів ПОЛ–АОЗ у конденсаті видихуваного повітря 

дітей з бронхіальною астмою виявлено відмінності в показниках, що вивча-

лися, залежно від характеру тригера.  

Дослідження системи ПОЛ–АОЗ у конденсаті повітря, що видихається, 

в післянападовому періоді бронхіальної астми у дітей з інфекційним триге-

ром показали значну активацію процесів пероксидації ліпідів. Так, концент-

рація первинних продуктів ПОЛ – дієнових кон’югатів була збільшена в 2 ра-

зи в порівнянні із здоровими дітьми. Концентрація одного з кінцевих  проду-

ктів – малонового діальдегіду в порівнянні з нормальними показниками була 

збільшена в 3,98 разу (табл. 4.1).  

Таблиця 4.1 

Показники системи ПОЛ-АОЗ в конденсаті повітря, що видихується, в після-

нападовому періоді бронхіальної астми у дітей з інфекційним тригером. 

Показники 

 

Здорові діти 

(n= 30) 

Бронхіальна астма (n=51) 

(інфекційний трігер) 

P 

 

Дієнові кон’югати 

(мкмоль/мл) 

0,41± 0,05 0,72± 0,03 < 0,001 

Малоновий діальде-

гід (мкмоль/л) 

1,47± 0,16 5,85± 0,22 < 0,001 

Активність каталази 

(%) 

29,35± 1,02 44,95± 1,15 < 0,001 
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Таким чином можна припустити, що ураження слизової оболонки бро-

нхів при загостренні бронхіальної астми, обумовленим інфекційним триге-

ром, носить характер неспецифічного запального процесу, що супроводиться 

інтенсифікацією процесів перекисного окислення ліпідів. Причому висока 

інтенсивність ПОЛ зберігається і в післянападовому періоді, оскільки дослі-

дження проводилися після купірування нападу на 4-6 день від його початку. 

Після розділення хворих методом випадкової вибірки на контрольну і основ-

ну групи аналіз процесів ПОЛ КВП показав ту ж закономірність. І в контро-

льній і в основній групі рівень дієнових кон’югатів майже вдвічі вище за по-

казники норми, концентрація малонового діальдегіду відповідно в 4,1 і 3,93 

рази перевищила показник здорових дітей (табл. 4.2). 

Аналіз стану системи АОЗ в післянападовому періоді бронхіальної ас-

тми при інфекційному тригері показав, що загальною закономірністю було 

підвищення активності ферменту каталази. В порівнянні із здоровими дітьми 

рівень ферменту був збільшений в 1,5 разу, як було наведено в табл. 4.1. 

Таблиця 4.2 

Порівняльна характеристика показників системи ПОЛ-АОЗ конденсату пові-

тря, що видихується, в післянападовому періоді бронхіальної астми у дітей 

при інфекційному тригері 

 

 Показники 

 

Здорові діти 

n= 30 

 

Бронхіальна астма 

(основна група) 

n=30 

Бронхіальна астма 

(контрольна група) 

n=21 

Дієнові кон’югати 

(мкмоль/мл) 

0,41 ± 0,05 0,71 ± 0,04* 0,73 ± 0,05* 

Малоновий діаль-

дегід (мкмоль/л) 

1,47 ± 0,16 5,77 ± 0,32* 5,96 ± 0,24* 

Активність катала-

зи (%) 

29,35 ± 1,02 44,76 ± 1,67* 45,22 ± 2,11* 

Примітка: * - достовірні відмінності з нормою (р < 0,001) 

Проте при цьому необхідно підкреслити, що у 7 (13,7 %) хворих з 51, у 

яких виявлено інфекційне походження тригера, визначається низька в порів-
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нянні з нормою активність ферменту каталази. Отримані результати можна 

трактувати таким чином, що в умовах інтенсифікації процесів ПОЛ, що збе-

рігаються у післянападовому періоді при інфекційному генезі тригера відбу-

вається активація антиоксидантного захисту і підвищення рівня ферменту ка-

талази є компенсаторною реакцією, що свідчить про достатній ресурс антио-

кислювальних механізмів. У той же час слід зазначити, що у ряду хворих з 

низьким рівнем ферменту, ймовірно ці ресурси були виснажені, що вело до 

зниження активності системи АОЗ, що справляло мембранодестабілізуючий 

ефект, сприяло гальмуванню процесів саногенезу. 

 Аналіз рівня активності ферменту каталази в конденсаті повітря, що 

видихається, в контрольній і основній групах хворих в післянападовому пе-

ріоді бронхіальної астми, обумовленому інфекційним тригером, показав ту ж 

закономірність, що і у всій групі (див. табл. 4.2). В порівнянні із здоровими 

дітьми активність ферменту була вища в 1,5 разу як в контрольній, так і в ос-

новній групі. При цьому в контрольній групі у 3 (14,3 %) хворих з 21, і в ос-

новній – у 4 (13,3 %) з 30 був відмічений низький рівень каталази в порівнян-

ні з показниками норми. 

Дослідження системи ПОЛ-АОЗ в конденсаті повітря, що видихається, 

в післянападовому періоді бронхіальної астми, обумовленому алергічним 

(неінфекційним) тригером показали, що достовірних змін в порівнянні із здо-

ровими дітьми, не простежено (табл. 4.3).  

                                                                                                  Таблиця 4.3 

Показники системи ПОЛ – АОЗ в конденсаті видихуваного повітря в після-
нападовому періоді бронхіальної астми у дітей з неінфекційним тригером. 

 
Показники 

Здорові діти 
n= 30 

Бронхіальна астма, неі-
нфекційний тригер, n=54 

 
Р 

Дієнові кон’югати 
(мкмоль/мл) 

0,41 ± 0,05 0,48±0,03 >0,05 

Малоновий діальдегід 
(мкмоль/л) 

1,47 ± 0,16 1,56±0,09 >0,05 

Активність каталази (%) 29,35 ± 1,02 32,06±0,94 >0,05 
Аналіз показників системи ПОЛ у виділених методом випадкового від-

бору контрольній і основній групах хворих з неінфекційним тригером, також 
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показав, що достовірних відмінностей в порівнянні з показниками норми не 

виявлено (табл. 4.4).  

                                                                                                   Таблиця 4.4 

Порівняльна характеристика показників системи ПОЛ – АОЗ конденсату ви-

дихуваного повітря в післянападовому періоді бронхіальної астми у дітей  

з неінфекційним тригером. 

 Показники Здорові діти 
 

Бронхіальна астма 
(основна група) 

Бронхіальна астма 
(контрольна група) 

Дієнові кон’югати 
(мкмоль/мл) 

0,41 ± 0,05 0,49 ± 0,05 0,47 ± 0,04 

Малоновий діальде-
гід (мкмоль/л) 

1,47 ± 0,16 1,54 ± 0,13 1,59 ± 0,15 

Активність каталази 
(%) 

29,35 ± 1,02 31,92 ± 1,43 32,23 ± 1,19 

Примітка: по всім показникам p>0,05. 

 На наш погляд, цікавим є порівняння показників системи ПОЛ в групах 

хворих, де тригером був інфекційний і неінфекційний чинники. За наявності 

інфекційного тригера рівень дієнових коньюгатів і малонового діальдегіду 

був достовірно вище, ніж у дітей, де тригером виступав неінфекційний чин-

ник (табл. 4.5) 

Таблиця 4.5 

Порівняльна характеристика показників системи ПОЛ-АОЗ конденсату  

повітря, що видихається, в післянападовому періоді бронхіальної астми. 

 
Показники 

 

Бронхіальна астма 
(неінфекційний 
тригер) n=54 

Бронхіальна астма 
(інфекційний тригер) 

n=51 

P 
 

Дієнові кон’югати 
(мкмоль/мл) 

0,48 ± 0,03 0,72 ± 0,03 < 0,001 

Малоновий діальдегід 
(мкмоль/л) 

1,56 ± 0,09 5,85 ± 0,22 < 0,001 

Активність каталази 
(%) 

32,06 ± 0,94 44,95 ± 1,15 < 0,001 

Таким чином, при бронхіальній астмі з неінфекційним тригером, вихо-

дячи з результатів аналізу конденсату повітря, що видихається, спостерігало-
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ся зниження активності місцевого запалення слизової оболонки бронхів, про 

що свідчили нормальні показники процесів пероксидації ліпідів. 

Важливо підкреслити, що визначення взаємозв’язків інтенсивності 

ПОЛ з характером тригера показало високий прямий лінійний зв’язок 

(R=0,72, р<0,05) 

 Аналіз стану системи АОЗ конденсату повітря, що видихується, в піс-

лянападовому періоді бронхіальної астми при неінфекційному тригері пока-

зав, що активність ферменту каталази підвищилася, але несуттєво 

(32,06±0,94%) в порівнянні з нормою (29,35 ± 1,02 %), достовірних відмінно-

стей не спостерігалося (р > 0,05). При виділенні контрольної і основної груп і 

роздільній оцінці рівня ферменту також не виявлено достовірних відміннос-

тей в порівнянні із здоровими дітьми. Так в контрольній групі хворих в піс-

лянападовому періоді бронхіальної астми з неінфекційним тригером актив-

ність каталази складала 32,23 ± 1,19 %, а в основній групі – 31,92 ± 1,43 % (р 

> 0,05). 

  Порівняння показників системи АОЗ в групах хворих з різними триге-

рами загострення бронхіальної астми показало, що при інфекційному тригері 

рівень каталази був достовірно вище, ніж у хворих з неінфекційним тригером 

(табл.4.5). Такі показники можна трактувати як відображення збереження на-

пруги антиоксидантного захисту. 

 На підставі отриманих результатів, можна припустити, що в післянапа-

довому періоді бронхіальної астми при неінфекційному тригері в умовах 

зниження інтенсивності процесів пероксидации ліпідів настає збалансова-

ність в системі ПОЛ – АОЗ і активність ферменту каталази знижується в ме-

жах нормальних величин.  

Таким чином, проведені дослідження дозволили виявити характерну 

локальну особливість функціонування системи ПОЛ у післянападовому пері-

оді БА у дітей: при інфекційному генезі тригера зберігається інтенсифікація 

процесів пероксидації ліпідів, тобто оксидативний стрес повною мірою не 
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купірувався, на відміну від показників дітей з неінфекційним тригером напа-

дів.  

Ряд досліджень, присвячених вивченню складу КВП, показують, що 

електролітні компоненти здатні виступати у якості біологічних маркерів рів-

ня запалення бронхів. У зв’язку з вищезазначеним одним з завдань роботи 

поставлено вивчення особливостей електролітного складу конденсату повіт-

ря, що видихують, при бронхіальній астмі у дітей поряд із загально – клініч-

ними, функціональними показниками. У КВП визначали вміст кальцію, ка-

лію, хлоридів. 

У результаті дослідження отримані наступні дані щодо концентрації 

кальцію в КВП (табл. 4.6). 

Таблиця 4.6 

Концентрація кальцію в конденсаті видихуваного повітря у дітей. 

Групи порівняння Концентрація кальцію (ммоль/л) 

Здорові діти 0,12±0,002 

Хворі на БА 0,25±0,008 

Р <0,001 

 

Як видно з таблиці, середній рівень кальцію у хворих на БА вдвічі вище 

ніж референтні значення. У дослідженні щільність нормального розподілу 

показників симетрична відносно середнього, таким чином в дослідницькій 

вибірці досліджувальні параметри у хворих і здорових розподілені нормаль-

но, що дозволяє використовувати для перевірки гіпотези про рівність центрів 

розподілу в групах зрівняння непарний критерій Ст’юдента. Його значення 

при зрівнянні вибірок зі здоровими склало t = 2,1 тобто р < 0,01. У середині 

групи порівняння показників елементного складу проводилось залежно від 

характеру тригера з використанням непараметричного критерію Вілкоксона 

(Z). За отриманими даними відмінності за вмістом у конденсаті кальцію ( Z = 

1,78, p > 0,05), були статистично незначущими.  
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Підвищення рівня кальцію в конденсаті при БА виявлено і в дослі-

дженнях Трішіної С.В. Автор вивчала склад експірату дітей з БА у періоді 

ремісії на санаторному етапі, при цьому показала, що під впливом комплексу 

санаторно-курортного лікування (інгаляції, масаж, ЛФК ), нормалізація його 

вмісту настає лише при інтерміттуючій формі захворювання [117]. Гіпотези 

щодо підвищення рівня кальцію при БА припускають причиною підвищену 

продукцію цього електроліту келихоподібними клітинами та мембраностабі-

лізуючий вплив глюкокортикостероїдів внаслідок зменшення транспорту іо-

нізованого кальцію. Втім зазначений механізм не пояснює високий вміст ка-

льцію у хворих на інтерміттуючу БА, при якій гормональна терапія не засто-

совується. На нашу думку висока концентрація кальцію може бути обумов-

лена підвищенням проникності мембран внаслідок запального процесу та йо-

го загострення у нападовому періоді. 

Що стосується рівня хлоридів в КВП, в нашій роботі визначається сут-

тєве зниження концентрації іонів хлору в післянападовому періоді у дітей, 

хворих на БА, в порівнянні з показниками здорових. Відмінності по змісту в 

конденсаті хлору у пацієнтів залежно від характеру тригера були недостовір-

ні (табл. 4.7). 

Таблиця 4.7 

Концентрація хлоридів в конденсаті видихуваного повітря у дітей  

Групи порівняння Концентрація хлоридів (ммоль/л) 

Здорові діти 6,67±0,07 

Хворі на БА 3,28±0,20 

Р <0,001 

 

Аналіз вмісту калію у КВП дітей з БА не виявив суттєвих відмінностей 

порівняно з концентрацією калію у КВП здорових (табл. 4.8). 
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Таблиця 4.8 

Концентрація калію в конденсаті видихуваного повітря у дітей. 

Групи порівняння Концентрація калію (ммоль/л) 

Здорові діти 0,29±0,03 

Хворі на БА 0,20±0,06 

Р >0,05 

 

Таким чином біохімічні показники КВП (ДК, МДА, активність катала-

зи, концентрація кальцію, хлоридів) в конденсаті повітря, що видихується, 

можна застосовувати у якості додаткового критерію діагностики активності 

місцевого запалення при бронхіальній астмі у дітей. 

 

4.2. Аналіз показників лазерної кореляційної спектроскопії конден-

сату видихуваного повітря у дітей 

Відповідно до завдань роботи вивчали показники ЛК-спектрів у дітей, 

які перебували під наглядом. 

Традиційні методи скринінгу (імунолгогічні, спірографічні) як правило 

мають високу специфічність, але є технічно складними або вимагають вико-

нання інвазивних процедур, до того ж брак коштів не дозволяє багатьом клі-

нікам використовувати сучасні діагностичні комплекси, що з рештою погір-

шує показники якості лікування. Зазначене пояснює зацікавленість подальших 

пошуків неінвазивних, достатньо інформативних об’єктивних діагностичних ме-

тодів. 

Із середини 60-х років минулого сторіччя в медико–біологічних дослі-

дженнях широко застосовується лазерно-кореляційна спектроскопія, що до-

зволяє не тільки визначати коефіцієнти трансляційної дифузії біологічних 

макромолекул, вірусів рослин, ДНК та інших біологічних структур у моноди-

сперсних системах, але і проводити аналіз спектрів розсіювання складних ге-

терогенних систем, у тому числі біологічних рідин. 
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 Однією з основних переваг методу є його відносна технічна простота і 

можливість застосування у відношенні зразків нативних біологічних рідин, 

отриманих з використанням неінвазивних методів. До таких матеріалів нале-

жить і конденсат експірованого повітря. Втім до сьогодні можливості засто-

сування ЛКС у якості діагностичного методу при бронхолегеневій патології є 

недостатньо вивченими. 

Метою цього фрагменту роботи було визначення особливостей та оцін-

ка діагностичної цінності змін ЛК–спектрів у дітей, хворих на бронхіальну 

астму. 

Відповідно до стереотипного протоколу була проведена оцінка ЛК-

спектрів конденсату експірованого повітря на апараті ЛКС–03–"ІНТОКС» 

(табл. 4.9).  

Статистичну обробку проводили методами дисперсійного аналізу із ви-

користанням програмного забезпечення Statistica 5.1. Достовірність відмін-

ностей приймали значущою при p < 0,05. Для оцінки діагностичної цінності 

різних методів візуалізації медичних зображень оцінювалися їхні операційні 

характеристики (діагностичну специфічність і чутливість).  

Як стандартний критерій використовувалися дані комплексного кліні-

ко-функціонального обстеження.  

При оцінці спектрів розсіяння у здорових дітей встановлено, що для 

них є притаманним переважання ЛК-спектрів на довжині хвилі 1,57, 2,84 і 

3,83 нм та відсутністю розсіяння на довжинах з 1098,58 до 6559,55 нм.  

Слід зазначити, що значення дисперсії показників в контрольній групі 

були відносно високими, що свідчить про значну неоднорідність вибірки за 

гомеостазіологічними ознаками. 

Втім, при порівнянні ЛК-спектрів здорових та хворих на БА дітей 

знайдено суттєві відмінності (рис. 4.1). Так у групі хворих із загостренням 

БА відбувся зсув детекції розсіяння у бік більш короткохвильового діапазону 

(1,57 нм - 39,2±5,2 %), водночас відбулося збільшення випадків детекції роз-

сіяння на довжинах 1098,58 нм, 1992,28 нм та 4869,78-11901,54 нм.  



Таблиця 4.9 

Структура ЛК-спектрів здорових дітей та дітей, хворих на бронхіальну астму (%). 

 

Довжина хвилі, нм Здорові діти 
Діти з БА  (інфекційний 

тригер) 

Діти з БА (неінфекційний 

тригер) 

1,57 21,3±3,2 39,2±5,2 - 

2,11 6,7±1,0 6,8±1,6 - 

2,84 12,4±1,9 6,9±1,8 11,0±4,3 

3,83 25,9±3,9 9,3±3,1 29,4±9,6 

5,15 1,5±0,21 1,7±0,7 0,4±0,2 

6,94 0,4±0,06 0,8±0,4 0,3±0,2 

9,35 0,8±0,11 0,4±0,2 0,3±0,2 

12,6 0,19±0,02 0,5±0,2 1,3±1,0 

16,97 0,55±0,09 0,8±0,2 0,04±0,01 

22,85 1,1±0,2 1,6±0,5 1,2±0,9 

30,78 1,9±0,3 2,7±1,0 1,0±0,8 

41,46 1,1±0,3 1,5±0,7 0,7±0,2 

55,85 0,1±0,02 1,8±0,7 2,6±2,0 
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Продовження таблиці 4.9 

75,23 0,07±0,01 1,8±0,8 1,0±0,7 

101,34 0,9±0,01 4,7±1,7 6,4±3,5 

136,5 10,6±0,1 5,8±2,5 17,3±7,8 

183,87 7,4±1,6 5,3±2,0 11,0±6,4 

247,66 2,4±1,1 2,0±1,2 4,3±3,1 

333,6 2,0±0,4 0,6±0,3 4,2±3,7 

449,58 0,2±0,01 1,0±0,6 3,6±1,1 

605,28 0,7±0,02 1,2±0,5 2,5±1,1 

815,31 0,3±0,1 0,3±0,1 0,7±0,3 

1098,58 - 0,5±0,1 - 

1479,28 - - - 

1992,58 - 0,2±0,1 - 

2683,99 - - - 

3615,3 - - - 

4869,78 - 0,2±0,1 - 

6559,55 - 0,5±0,2 - 

8835,65 0,6±0,1 1,0±0,5 - 



 63

Продовження таблиці 4.9 

11901,54 0,8±0,01 1,0±0,4 - 

16031,25 0,06±0,01 - 0,7±0,1 



Таким чином, на підставі проведених досліджень встановлено, що між 

характером розподілу ЛК-спектрів конденсату експірованого повітря здоро-

вих дітей та хворих на БА існують певні розбіжності.  

Нами була зроблена спроба оцінити діагностичну цінність методу ЛКС 

із застосуванням сучасних кваліметричних статистичних тестів.  

Діагностична чутливість методу виявилась на рівні 99,4%, тоді як діаг-

ностична специфічність методу - 56,3%. Такі операційні характеристики не є 

достатніми для застосування методу ЛКС-метрії з верифікаційною метою 

(для постановки остаточного діагнозу), але дозволяють з високим ступенем 

ефективності використовувати дослідження ЛК-спектрів конденсату експіро-

ваного повітря з метою скринінгу. 

 

Рис. 4.1. ЛК-спектри КВП хворих на БА дітей. 

В результаті проведених ретроспективних та проспективних дослі-

джень дітей, хворих на бронхіальну астму, віком 7-15 років визначено біохі-

мічні та біофізичні показники конденсату видихуваного повітря при даному 

захворюванні. Проаналізовано особливості анамнестичних, клініко - функці-

ональних даних обстежених дітей у післянападовому періоді з урахуванням 

походження тригера (інфекційний, неінфекційний).  

Отримані результати знайшли відображення в наступних роботах: 
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РОЗДІЛ 5 

 

ОБГРУНТУВАННЯ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДИФЕРЕНЦІЙО-

ВАНИХ СХЕМ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ ДІТЕЙ З БРОНХІА-

ЛЬНОЮ АСТМОЮ З УРАХУВАННЯМ ПОКАЗНИКІВ КОНДЕНСАТУ  

ВИДИХУВАНОГО ПОВІТРЯ 

 

У даному розділі наведено обґрунтування обраних методик відновлю-

вальної терапії дітей з бронхіальною астмою у післянападовому періоді, про-

аналізовано динаміку клініко – функціональних показників, біохімічних та 

біофізичних параметрів конденсату видихуваного повітря, доведено ефекти-

вність додаткового включення інгаляцій 3 % хлориду натрію та ліпіну залеж-

но від характеру тригера та виявлених змін складу конденсату видихуваного 

повітря. 

 

5.1. Обґрунтування добору диференційованих схем відновної тера-

пії дітей з бронхіальною астмою з урахуванням показників конден-

сату видихуваного повітря 

 У нашій роботі складання програм відновлювального лікування дітей, 

хворих на БА, ґрунтувалось на загальноприйнятих принципах реабілітації та 

з урахуванням результатів, отриманих за аналізом клініко-функціональних та 

біохімічних даних, ЛКС показників конденсату видихуваного повітря. Про-

грама включала медикаментозні та немедикаментозні заходи.  

Так, з немедикаментозних, важливим моментом вважали організацію 

гіпоалергенних умов оточуючого середовища з обов’язковою елімінацією 

виявлених чинників захворювання. Особливу увагу приділяли очищенню по-

вітряного середовища кімнати хворого (вологе щоденне прибирання, вилу-

чення джерел побутового пилу, грибкових, епідермальних алергенів, обме-

ження хімічних синтетичних матеріалів, заборона табакокуріння). Ці заходи 
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обмежують контакт з тригерами – полютантами, сприяють гальмуванню 

процесів ремодулювання бронхів. 

Враховуючи високу поширеність харчового генезу астми дієту будува-

ли на вилученні виявлених етіологічних, а також і облігатних харчових алер-

генів. Одночасно здійснювали контроль над додержанням фізіологічних 

співвідношень жирів, білків, вуглеводів, поліненасичених жирних кислот, ві-

тамінів. Звертали особливу увагу на відповідність сучасних нормативів вжи-

вання білків. Виявлено, що 2/3 дітей з бронхіальною астмою отримували за-

вищену кількість білка, рафінованих продуктів, консервантів. 

Що стосується рухового режиму, його не обмежували, дозволяли дітям 

самостійно залежно від самопочуття регулювати фізичну активність, але ви-

бір зон відпочинку пропонували організувати зважаючи на етіологію хворо-

би, пору року, метеорологічні умови. Велику увагу приділяли систематично-

му проведенню дихальної гімнастики. 

На базисну терапію хворі діти переводилися з урахуванням ступеня 

тяжкості бронхіальної астми. При інтерміттуючій формі епізодично застосо-

вували β2 – агоністи, при персистуючій – ІГКС у дозах відповідно ступеню 

тяжкості захворювання за протоколом [88].  

Медикаментозна терапія призначалась на основі сучасних принципів 

ступеневої схеми базової терапії виходячи з положення щодо хронічного пе-

ребігу алергічного запалення бронхів та доповнювалась корекцією виявлених 

у КВП змін. Враховуючи отримані результати досліджень щодо залишкових 

симптомів у ранньому відновлювальному періоді, зважаючи на літературні 

дані [23, 69, 72, 74] головними напрямками відновлювальної терапії вважали: 

ліквідацію залишкових ознак загострення запалення слизової бронхів; усу-

нення бронхообструктивних явищ, активацію ескалації мокротиння, нормалі-

зацію метаболічних, біофізичних процесів. 

Отримані в роботі дані свідчать про неповне відновлення клінічних 

функціональних показників та параметрів КВП, що характеризують локальні 

запальні процеси, більшою мірою визначені при інфекційному походженні 
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тригера. У роботі встановлені особливості перебігу залежно від характеру 

тригера (інфекційний або неінфекційний). Характерно, що у дітей достемен-

но частіше загострення спричиняють інфекційні чинники, при яких більш 

тривало зберігаються ознаки бронхоспазму за клініко-функціональними да-

ними. У більшості обстежених дітей по комплексу показників КВП встанов-

лено активацію місцевих запальних процесів. Так рівень продуктів ПОЛ був 

суттєво підвищений у дітей з інфекційним тригером (відповідно ДК –

0,72±0,03 мкмоль/л; МДА – 5,85 ± 0,22 мкмоль/л), на фоні підвищення актив-

ності каталази. Зазначені зміни характеризували активацію процесів перок-

сидації за другим типом, що справляло мембранодестабілізуючий ефект, 

сприяло гальмуванню процесів саногенезу. У разі впливу неінфекційного 

тригера реакцію антиоксидантної системи розцінено як адекватну.  

Характерно, що у післянападовому періоді БА у дітей електролітний 

склад конденсату видихуваного повітря за вмістом кальцію та хлоридів сут-

тєво відрізнявся від референтних показників. 

Необхідно звернути увагу на наявність гомеостатичних зрушень за да-

ними ЛКС експірату дітей з БА. На підставі аналізу спектру фракцій КВП 

встановлено зміни алергійної та інтоксикаційної спрямованості з тенденцією 

збільшення високомолекулярних часток при інфекційному походженні три-

гера. 

Отримані дані слугують підставою для призначення диференційованих 

комплексних схем відновлювального лікування, з урахуванням характеру 

тригера, показників КВП при БА у дітей. 

Виходячи з виявлених патофізіологічних особливостей на підставі пока-

зників конденсату видихуваного повітря запропоновано диференційовані 

схеми відновлювального лікування шляхом топічного впливу за допомогою 

аерозольтерапії. У разі впливу неінфекційного тригера хворим з бронхіаль-

ною астмою, які мали лише значущі електролітні порушення, для корекції 

був обраний 3% розчин натрію хлориду, що дозволяло отримати мокротолі-
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тичний ефект, а також очікувати підвищення концентрації хлоридів у експі-

раті [98, 128, 198]. 

У комплекс терапії дітям цієї групи включали небулайзерні інгаляції 

3% розчину натрію хлориду.  

Для корекції електролітних порушень у групі дітей з інфекційним три-

гером також був обраний 3% розчин натрію хлориду, що дозволяло отримати 

мокротолітичний ефект, а також підвищити концентрацію хлоридів у експі-

раті, а для нормалізації процесів перекисного окислення ліпідів – антиокси-

дантний препарат ліпін. 

 

5.2. Динаміка клініко-лабораторних показників при бронхіальній 

астмі у дітей з неінфекційним генезом тригера під впливом дифе-

ренційованих комплексних схем відновлювального лікування 

Для проведення порівняльних досліджень ефективності різних віднов-

лювальних комплексів у ранньому відновлювальному періоді дітей з бронхі-

альною астмою віком 7-15 років розподілено на 2 референтні групи: контро-

льна група – 24 хворих, які отримували базову медикаментозну терапію за 

протоколом, основна група – 30 дітей, які разом з базовою терапією одержу-

вали аерозольтерапію 3% хлоридом натрію за допомогою компресійного не-

булайзера типу ОМRON, застосовували щоденно, на курс 5-7 процедур .  

Контроль ефективності терапії дітей з БА з неінфекційним тригером 

проводили за 3-х бальною системою: 0 – відсутність симптомів; 1 – помірно 

виражені симптоми; 2 – значно виражені симптоми. Оцінювали в динаміці 

такі ознаки: наявність кашлю; хрипів, наявність нічних симптомів; коробко-

вий відтінок перкуторного звуку; поява свистячих хрипів при форсованому 

диханні; спірографічні обструктивні порушення. Динаміку клінічних симп-

томів аналізували по днях у процесі лікування. За результатами аналізу вста-

новлено, що більш істотний регрес щодо клінічних симптомів простежено в 

основній групі хворих (табл. 5.1). 

 



Таблиця 5.1 
 

Порівняння клінічних показників у дітей основної та контрольної груп при неінфекційному тригері  

(за сумарними бальними оцінками) 

 
 

Дні з початку 
лікування 

 
Група 

 
Наявність 
кашлю 

 
Наявність 
хрипів 

Наявність ні-
чних симп-
томів 

Коробковий 
відтінок  
звуку 

Поява хрипів 
при форсо-
ваному ди-
ханні 

 
Сумарна  
оцінка 

 
1 день 

Основна, 
n=30 

1,26 ± 0,08 1,23 ± 0,08 0,93 ± 0,07 1,23 ± 0,09 1,40 ± 0,10 6,05 ± 0,19 

Контрольна, 
n=24 

1,33 ± 0,09 1,00 ± 0,08 0,91 ± 0,07 1,33 ± 0,09 1,50±0,12 6,07 ± 0,28 

 
3 день 

Основна, 
n=30 

0,53 ± 0,06 0,41 ± 0,06 0,43 ± 0,02 0,66 ± 0,06 0,70 ± 0,06 2,73 ± 0,17 

Контрольна, 
n=24 

1,04 ± 0,08 1,00 ± 0,06 0,66 ± 0,04 1,33 ± 0,08 1,50 ± 0,08 5,53 ± 0,31* 

 
5 день 

Основна, 
n=30 

0,30 ± 0,02 0,30 ± 0,02 0,23 ± 0,02 0,33 ± 0,4 0,60 ± 0,05 1,76 ± 0,14 

Контрольна, 
n=24 

0,95 ± 0,06 0,66 ± 0,05 0,45 ± 0,05 0,87 ± 0,06 0,83 ± 0,06 3,76 ± 0,28* 

 
7 день 

Основна, 
n=30 

0,10 ± 0,01 0,07 ± 0,01 0,03 ± 0,00 0,20 ± 0,02 0,13 ± 0,01 0,53 ± 0,03 

Контрольна, 
n=24 

0,66 ± 0,05 0,30 ± 0,02 0,12 ± 0,01 0,66 ± 0,02 0,60 ± 0,01 2,34 ± 0,19* 

Примітка: * - достеменність між групами 



Так, вже на третій день терапії відмічено зниження сумарної бальної 

оцінки до 2 – 3 балів, а на 5 – 7 день терапії – до 1/2 – 1 бала, водночас в конт-

ролі відповідно до 4 – 5 балів, до 2 – 3 балів. 

Таким чином, дані таблиці демонструють позитивну динаміку в обох 

групах, з достеменною різницею оцінюваних бальних ознак. 

 Щодо показників периферичної крові, характерними були зміни кіль-

кості еозинофілів, які були підвищені до лікування у 9 (30,0±8,3)% дітей в 

основній групі, а після курсу лікування достеменно зменшились і виявлялись 

у 2 (6,66±4,5)%, р< 0,05, у контролі - відповідно у 9 (37,5±9,8)% та у 4 

(16,6±7,6), р> 0,05. Показники вмісту лейкоцитів та лейкоцитарної формули 

достеменних змін не демонстрували. 

Аналіз показників ФЗД після проведеного відновлювального лікування 

показав покращання стану бронхіальної прохідності у обстежених хворих як 

основної, так і контрольної груп (табл. 5.2). 

Таблиця 5.2 

Динаміка показників функції зовнішнього дихання у групі дітей, хворих  

на бронхіальну астму з тригерами неінфекційного генезу. 

Показники функції 

зовнішнього дихання 

Після лікування  

Р Контрольна група, 

n =24 

Основна група, 

n=30 

ЖЄЛ, % 86,70±3,40 90,40±2,90 >0,05 

ОФВ1, % 68,40±2,10 74,90±2,00 <0,05 

ІТ 65,70±2,50 67,40±2,30 >0,05 

МОШ25, %  68,10±2,80 77,60±2,50 <0,01 

МОШ50, % 67,50±2,80 68,60±2,50 >0,05 

МОШ75, % 54,90±2,90 56,00±2,60 >0,05 

ПШВ, % 80,40±4,00 93,30±4,60 <0,05 
 

Причому в основній підгрупі дітей визначалося вірогідне порівняно з 

групою контролю, підвищення ОФВ1 (р < 0,05), максимальної об’ємної шви-

дкості видиху 25 % ЖЄЛ (р < 0,01) та ПШВ (р < 0,05), що свідчило про пози-
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тивний ефект, який справляє додаткове включення до стандартної терапії ін-

галяцій 3 % хлориду натрію. 

Оцінка показників конденсату видихуваного повітря після закінчення 

курсу лікування показала, що в основній групі дітей простежена корекція 

електролітного дисбалансу за рахунок нормалізації рівня іонів кальцію та 

хлору. В той час у дітей груп порівняння достовірної динаміки не досягнуто, 

електролітні порушення зменшувалися, але статистично не суттєво (р>0,05) 

(рис. 5.1, 5.2.). 
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Рис. 5.1. Динаміка вмісту кальцію у конденсаті видихуваного повітря  

при неінфекційному тригері. 
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Рис. 5.2. Динаміка вмісту хлоридів у конденсаті видихуваного повітря  

при неінфекційному тригері. 
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У групі дітей з неінфекційним тригером бронхіальної астми після реа-

білітаційної терапії показники системи ПОЛ – АОЗ зберігались на нормаль-

ному рівні, як і до лікування, не відрізнялись від здорових, р > 0,05 (табл. 

5.3). 

Таблиця 5.3 

Показники системи ПОЛ-АОЗ після лікування в групі дітей  

з неінфекційним тригером бронхіальної астми 

Показники Основна група Контрольна група P 

Дієнові кон’югати 

(мкмоль/мл) 

0,48±0,05 0,46±0,06 > 0,05 

Малоновий діальдегід 

(мкмоль/л) 

1,53±0,14 1,57±0,16 > 0,05 

Активність каталази (%) 30,52±1,17 30,38±1,20 > 0,05 

 

Порівняльний аналіз гомеостатичних змін у КВП за даними ЛКС де-

монстрував позитивну динаміку в основній і контрольній групах без досте-

менної різниці між підгрупами. 

Таким чином, на фоні позитивної динаміки клінічних, функціональних 

показників в післянападовому періоді під впливом додаткового включення до 

стандартної терапії інгаляцій 3% хлориду натрію встановлено нормалізацію 

електролітних показників, що ймовірно відображує корекцію ендотеліальної 

дисфункції бронхів, нормалізацію функціонування кальцієвих, хлоридних 

каналів. 

 

5.3. Динаміка клініко-лабораторних показників при бронхіальній 

астмі у дітей з інфекційним генезом тригера під впливом диферен-

ційованих комплексних схем відновлювального лікування 

Ґрунтуючись на виявлених патофізіологічних особливостях у післяна-

падовому періоді при бронхіальній астмі у дітей на підставі показників кон-

денсату видихуваного повітря, що демонструють суттєву активацію процесів 
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пероксидації ліпідів при інфекційному генезі тригера поряд з дисбалансом 

електролітного складу, запропоновано диференційовані схеми відновлюва-

льного лікування шляхом топічного впливу за допомогою аерозольтерапії. 

Враховуючи інтенсифікацію процесів перекисного окислення ліпідів 

було вирішено використати препарат ліпін, якому притаманний антиоксида-

нтний та мембраностабілізуючий ефект.  

В комплекс терапії включали небулайзерні інгаляції 3% розчину натрію 

хлориду та інгаляції ліпіну. Інгаляції препаратів проводили по черзі, через 

день, на курс по 5 процедур. 

У роботі проведені порівняльні дослідження ефективності різних від-

новлювальних комплексів у ранньому відновлювальному періоді дітей з бро-

нхіальною астмою віком 7–15 років: контрольна група – 21 хворий, які отри-

мували базову медикаментозну терапію за протоколом залежно від ступеня 

тяжкості БА, основна група – 30 дітей, які разом з базовою терапією одержу-

вали аерозольтерапію 3 % хлоридом натрію за допомогою небулайзера та лі-

пінотерапію. 

Процедури аерозольтерапії ліпідів застосовували зранку, через 1–1,5 

години після прийняття їжі. Перед процедурою хворий повинен був прополо-

скати порожнину рота та глотку. Хворому пояснювали правила дихання: зро-

бити глибокий вдих ротом, трохи затримати видих (1 – 2 с), а потім робити 

повний видих через ніс. Після процедури дитина відпочивала 15-20 хвилин, 

їй не дозволяли різкий перехід з теплого приміщення на холод, не рекомен-

дували напружувати голосовий апарат протягом 30 хвилин після інгаляції, а 

також пропонували утриматися від прийняття їжі та води. Інгаляції ліпіну 

проводили через день, на курс № 5 у дозі 5 мг/кг один раз на день. 

Суспензія ліпіна для інгаляційного введення готувалась безпосередньо 

перед застосуванням в асептичних умовах шляхом додавання у флакон з 0,5 г 

ліофілізованого препарату стерильного фізіологічного розчину у кількості 10 

мл і наступним струшуванням протягом 1-2 хв. Отриману таким чином одно-

рідну суспензію заливали в ультразвуковий інгалятор. Час інгаляції розрахо-
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вували на кожного хворого, виходячи з необхідної дози і об’єму препарату, 

при відомій концентрації (1 мл – 50 мг) і параметрів потужності апарату – 

вихід ліків (у мл) на 1 хв., за такою формулою:  

Т(хв.) = Д/50 В,      (5.1) 

де:  

Т – час інгаляції;  

Д – доза препарату (5 мг/кг);  

В – вихід ліків у мл на 1 хвилину. 

Оцінка реакції на одноразову процедуру інгаляцій ліпіну за частотою 

дихання, пульсу небажаних реакцій не виявила. 

При цьому встановлено, що після курсу відновлювального лікування в 

обох групах простежується позитивна клінічна динаміка та позитивні зру-

шення лабораторних та функціональних показників, показників КВП, втім 

більш виразні в основній групі дітей з БА при інфекційному тригері.  

Контроль ефективності терапії дітей з БА при інфекційному тригері та-

кож проводили за 3-х бальною системою: 0 – відсутність симптомів; 1 – по-

мірно виражені симптоми; 2 – значно виражені симптоми. 

Оцінювали в динаміці такі ознаки: наявність нічних симптомів; короб-

ковий відтінок перкуторного звуку; наявність кашлю, хрипів; поява свистя-

чих хрипів при форсованому диханні; спірографічні обструктивні порушен-

ня. 

Динаміку клінічних симптомів аналізували по днях у процесі лікуван-

ня. Характерно, що більш істотний регрес спостерігався з боку клінічних 

симптомів у основній групі хворих (табл.. 5.4).  

Після курсу проведеного лікування простежувалось зменшення клініч-

них і функціональних залишкових симптомів бронхообструкції в більш ран-

ній термін у значної більшості обстежених основної групи. 

Так суттєво зменшилась кількість дітей з наявністю респіраторних клі-

нічних ознак бронхообструкції у вигляді нічного кашлю, коробкового перку-

торного звука (p<0,05). 



Таблиця 5.4 
 

Порівняння клінічних показників у дітей основної та контрольної груп при інфекційному тригері БА 

(за сумарними бальними оцінками) 

 
 

Дні з початку 
лікування 

 
Група 

 
Наявність 
кашлю 

 
Наявність 
хрипів 

Наявність ні-
чних симп-
томів 

Коробковий 
відтінок  
звуку 

Поява хрипів 
при форсо-
ваному ди-
ханні 

 
Сумарна  
оцінка 

 
1 день 

Основна, 
n=30 

1,46 ± 0,10 1,33 ± 0,09 1,06 ± 0,07 1,40 ± 0,09 1,53 ± 0,12 6,78 ± 0,31 

Контрольна, 
n=21 

1,47 ± 0,14 1,19 ± 0,11 1,09 ± 0,10 1,38 ± 0,12 1,52 ± 0,14 6,60 ± 0,35 

 
3 день 

Основна, 
n=30 

0,66 ± 0,08 0,50 ± 0,03 0,43 ± 0,03 0,80 ± 0,09 0,93 ± 0,10 3,32 ± 0,20 

Контрольна, 
n=21 

1,38 ± 0,13 1,04 ± 0,11 0,81 ± 0,07 1,33 ± 0,12 1,47 ± 0,22 6,03 ± 0,34* 

 
5 день 

Основна, 
n=30 

0,93 ± 0,05 0,46 ± 0,03 0,33 ± 0,02 0,76 ± 0,04 0,76 ± 0,04 3,18 ± 0,28 

Контрольна, 
n=21 

1,20 ± 0,10 0,90 ± 0,10 0,76 ± 0,04 1,14 ± 0,13 1,09 ± 0,12 5,09 ± 0,32* 

 
7 день 

Основна, 
n=30 

0,37 ± 0,02 0,33 ± 0,02 0,26 ± 0,02 0,40 ± 0,03 0,53 ± 0,04 1,88 ± 0,09 

Контрольна, 
n=21 

0,66 ± 0,03 0,76 ± 0,05 0,61 ± 0,03 0,95 ± 0,09 0,85 ± 0,08 3,83 ± 0,22* 

Примітка: * - достеменність між групами 



Вже на третій день терапії відмічено зниження сумарної бальної оцінки 

з 6 – 7 балів до 3 – 4 балів, а на 5 – 7 день терапії – до 1 – 2 балів.  

Як свідчить таблиця 5.4, більш виразні позитивні зміни відбулися в ос-

новній підгрупі при включенні комбінації ліпінотерапії та інгаляцій хлориду 

натрію.  

Щодо показників периферичної крові в процесі терапії встановлено, що 

показники вмісту лейкоцитів та лейкоцитарної формули дійшли до нормати-

вних рівнів. 

Аналіз показників конденсату видихуваного повітря після закінчення 

курсу лікування показала, що в основній групі дітей при інфекційному триге-

рі простежена корекція електролітного дисбалансу за рахунок нормалізації 

рівня іонів кальцію (з 0,26 ± 0,009 до 0,15 ± 0,007 ммоль/л) та хлору (з 

3,32±0,22 до 5,79 ± 0,28 ммоль/л). В той час у дітей груп порівняння достові-

рної динаміки не досягнуто, електролітні порушення зменшувалися, але ста-

тистично не суттєво (р > 0,05) (рис. 5.3, 5.4).  
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Рис. 5.3. Динаміка вмісту кальцію у конденсаті видихуваного повітря  
при інфекційному тригері 
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Рис. 5.4. Динаміка вмісту хлоридів у конденсаті видихуваного повітря  

при інфекційному тригері 
 

У контрольній групі дітей з інфекційним тригером бронхіальної астми 

після стандартної реабілітаційної терапії спостерігалася позитивна динаміка 

змін показників системи ПОЛ – АОЗ. Так, в порівнянні з періодом до початку 

лікування відмічено достовірне зниження концентрації дієнових кон’югатів і 

малонового діальдегіду з паралельним зниженням активності ферменту ката-

лази в КВП. Ці дані свідчать про зменшення інтенсивності неспецифічного 

запалення слизової оболонки бронхів в процесі раннього відновного лікуван-

ня (табл. 5.5). 

Таблиця 5.5 

Динаміка показників системи ПОЛ-АОЗ в контрольній групі дітей  

з інфекційним тригером бронхіальної астми 

Показники До лікування Після лікування P 

Дієнові кон'югати (мкмоль/мл) 0,73±0,05 0,57±0,05 < 0,05 

Малоновий діальдегід (мкмоль/л) 5,96±0,24 3,84±0,21 < 0,001 

Активність каталази (%) 45,22±2,11 38,96±1,19 < 0,01 
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Проте, не дивлячись на достовірну позитивну динаміку, слід зазначити, 

що показники системи ПОЛ – АОЗ не досягли референтних величин в конт-

рольній групі дітей з інфекційним тригером бронхіальної астми, що свідчило 

про збереження активності запального процесу в післянападовому періоді. 

В основній групі дітей з інфекційним тригером БА після проведеної ае-

розольтерапії з включенням препарату ліпін також констатована позитивна 

динаміка. У КВП достовірно знизилися концентрації дієнових кон’югатів і 

малонового діальдегіду, а також нормалізувалась активність ферменту ката-

лази в порівнянні з періодом до лікування (табл.5.6). 

Таблиця 5.6 

Динаміка показників системи ПОЛ-АОЗ в основній групі дітей з інфекційним 

тригером бронхіальної астми 

 Показники До лікування Після лікування P 

Дієнові кон’югати 

(мкмоль/мл) 

0,71±0,04 0,44±0,03 < 0,001 

Малоновий діальде-

гід (мкмоль/л) 

5,77±0,32 1,88±0,17 < 0,001 

Активність каталази 

(%) 

44,76±1,67 31,46±1,15 < 0,001 

 

Таким чином, дані результати свідчили про зниження активності не-

специфічного запалення бронхів. При цьому, в основній групі дітей після 

проведеної аерозольтерапії з включенням препарату антиоксидантної дії, 

можна говорити про повну нормалізацію процесів ПОЛ – АОЗ, оскільки всі 

показники знаходилися в межах референтних величин. 

Аналіз результатів в контрольній і основній групі хворих з інфекційним 

тригером бронхіальної астми показав, що включення в комплекс відновного 

лікування аерозольтерапії було достовірно ефективніше, ніж стандартні за-

ходи. При повній нормалізації в основній групі показників ПОЛ – АОЗ кон-

денсату повітря, що видихується, в контрольній групі дітей після стандартної 
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терапії, не дивлячись на позитивну динаміку, певний дисбаланс в системі 

ПОЛ – АОЗ зберігався (табл.5.7). 

Таблиця 5.7 

Порівняльна характеристика показників системи ПОЛ – АОЗ у дітей  

з інфекційним тригером бронхіальної астми після лікування 

Показник 

 

 

Здорові 

 

1 

Контроль 

на група 

2 

Основна 

група 

3 

Р 1-2 Р 1-3 Р 2-3 

Дієнові кон’югати 

(мкмоль/мл) 

0,41 ± 0,05 0,57±0,05 0,44 ± 0,03 <0,05 >0,05 <0,05 

Малоновий діаль-

дегід (мкмоль/л) 

1,47 ± 0,16 3,84±0,21 1,88 ± 0,17 <0,001 >0,05 <0,001 

Активність фер-

мента каталази (%) 

29,35±1,02 38,96±1,19 31,46±1,15 <0,001 >0,05 <0,001 

 

У контролі була зареєстрована позитивна динаміка, втім показники не 

досягали референтних рівнів і мали достовірні відмінності з показниками ді-

тей основної групи, що свідчило на користь збереження активності запально-

го процесу.  

Зазначена позитивна динаміка показників активності місцевого запа-

лення сприяла нормалізації прохідності бронхів у дітей основної групи з ін-

фекційним тригером. Аналіз показників функції зовнішнього дихання після 

проведеного відновного лікування показав поліпшення стану бронхіальної 

прохідності у обстежених хворих як основної, так і контрольної груп.  

Встановлено позитивну динаміку показників функції зовнішнього ди-

хання при додатковому включенні інгаляцій ліпіну, більш виразну в основній 

групі (табл. 5.8).  
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Таблиця 5.8 

Динаміка показників ФЗД у дітей, хворих на бронхіальну астму,  

під впливом інгаляцій ліпіну 

Показники функ-

ції зовнішнього 

дихання 

Після лікування  

Р Контрольна група 

n=21 

Основна група 

n=30 

ЖЄЛ, % 92,60 ± 2,80 98,20 ± 3,00 >0,05 

ОФВ1, % 64,90 ± 2,50 72,60 ± 2,30 <0,05 

ІТ 61,80 ± 1,20 69,30 ± 1,90 <0,05 

МОШ25, % 66,90 ± 2,20 77,20 ± 2,20 <0,001 

МОШ50, % 64,30 ± 2,90 70,00 ± 3,00 >0,05 

МОШ75, % 50,30 ± 2,50 56,20 ± 3,06 >0,05 

ПШВ, % 81,40 ± 4,20 95,50 ± 3,60 <0,05 

 

Як свідчать дані табл. 5.8, поліпшення функції зовнішнього дихання 

відзначалося у хворих обох підгруп. Проте слід зазначити, що об’єм форсо-

ваного видиху, індекс Тіффно, максимальна об’ємна швидкість видиху 25 % 

життєвої ємності легень та ПШВ в основній підгрупі вірогідно перевищують 

показники у дітей з контрольної підгрупи та свідчить про поліпшення прохі-

дності дихальних шляхів на рівні бронхів різного калібру. 

Також в основній підгрупі відбувалося підвищення показників ПШВ, 

що мало вірогідну різницю як з показниками до лікування, так і порівняно з 

показниками контрольної підгрупи.  

Тенденцію до нормалізації показників ПШВ у дітей обох підгруп заре-

єстровано вже на третій день лікування. На п’ятий день від початку лікуван-

ня чітко простежується перевищення показників ПШВ у дітей основної підг-

рупи (р < 0,01). 

Порівняльний аналіз гомеостатичних змін у КВП за даними ЛКС де-

монстрував позитивну динаміку в основній і контрольній групі дітей з БА. 

Цікаво, що у дітей з БА після лікування розсіяння у хвильовому діапазоні 
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1,57 та 2,11 нм було відсутнє, при порівняних з контролем (p > 0,05) значен-

нях частоти детекції на 3,83 нм - 29,4 ± 9,6 %. Для хворих із динамікою БА 

були притаманні проміжні значення із суттєвим (до 48,4 ± 14,0 %) зростан-

ням частоти виявлення молекулярних структур на хвилі 5,15 нм. Описані за-

кономірності представлені в графічному вигляді на рис. 5.5. 

 

А 

 

Б 

Рис. 5.5. ЛК-спектри КВП дітей, хворих на бронхіальну астму  

при інфекційному тригері: А – до лікування, Б – після лікування 

 

Таким чином, на фоні позитивної динаміки клінічних, функціональних 

показників в післянападовому періоді бронхіальної астми під впливом додат-

кового включення до стандартної терапії інгаляцій 3 % хлориду натрія та лі-
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пінотерапії встановлено нормалізацію електролітних показників, що на наш 

погляд відображує корекцію ендотеліальної дисфункції бронхів, нормаліза-

цію функціонування кальцієвих, хлоридних каналів, водночас з нормалізаці-

єю процесів пероксидації ліпідів, що свідчить за зменшення активності лока-

льного запалення. 

Наводимо клінічний приклад. 

Хлопчик О., 14 років, протягом 10 років перебував під диспансерним 

наглядом з приводу БА змішаної форми середньо-тяжкого персистуючого 

перебігу. Базисну терапію отримував серетидом останні 2 роки, перебіг був 

частково контрольованим. Останній напад відбувся на тлі підвищення темпе-

ратури тіла до 38-39оС, що дозволило говорити про інфекційний тригер заго-

стрення, хлопчик був госпіталізований. При рентгенологічному обстеженні 

виявлено наявність фронтиту (рис. 5.6).  

 

Рис. 5.6. Рентгенограма додаткових пазух носа хворої на бронхіальну астму  

дитини О., 14 років 
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Включення до комплексу бронхолітичної терапії, та антибіотиків за 

ступінчатою схемою дозволило досягти покращання стану та купірувати на-

пад.  

В післянападовому періоді зберігалися явища бронхообструкції клініч-

на оцінка – 8 балів, показники ФЗД: ОФВ1 – 64,12%, МОШ25 – 60,23%, ПШВ 

– 62 %, індекс Тіффно – 61,31 %. При дослідженні конденсату видихуваного 

повітря відмічені патофізіологічні зміни у вигляді інтенсифікації процесів 

ПОЛ (ДК – 0,8 мкмоль/мл, МДА – 6,1 мкмоль/л), підвищення активності ка-

талази до 56,2%, підвищення концентрації кальцію – 0,26 ммоль/л, зниження 

хлоридів – 3,12 ммоль/л. 

Виходячи з виявлених відхилень, поряд з базовою терапією були приз-

начені інгаляції 3 % розчину натрію хлориду (№ 5) для корекції електроліт-

них порушень і інгаляції ліпіну (№ 5), який володіє антиоксидантною дією. 

Позитивна динаміка відмічалась вже на 3 день лікування у вигляді зменшен-

ня явищ бронхообструкції, клінічна оцінка – 3 бали. Після закінчення курсу 

аерозольтерапії явища бронхообструкції як клінічно (1 бал), так і функціона-

льно (ОФВ1 – 75,12%, МОШ25 – 79,46%, ПШВ – 96 %, індекс Тіффно – 72,63 

%) були відсутніми. Показники КВП відповідали референтним даним (ДК – 

0,5 мкмоль/мл, МДА – 2,1 мкмоль/л, каталаза – 32,1 %, кальцій – 0,15 

ммоль/л, хлориди – 6,28 ммоль/л, що свідчило про ефективність диференці-

йованої програми лікування даного хворого.) 

 

 

5.4. Віддалені результати диференційованої відновлювальної тера-

пії дітей з бронхіальною астмою 

В роботі проведено вивчення віддалених наслідків при різних комплек-

сах відновлювальної терапії у групі дітей з інфекційним тригером протягом 6 

місяців. Встановлено, що проведення в ранньому відновлювальному періоді 

диференційованої методики сприяє підвищенню ефективності терапії.  
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Оцінку ефективності терапії проводили поряд з клініко – функціональ-

ними показниками, за тривалістю періоду ремісії, частоті гострих респірато-

рних захворювань. 

В основній групі період ремісії збільшився в 1,8 рази, у більшості дітей 

тривав від 2 до 6 місяців, в той час як в контролі – від 1 до 3 місяців (табл. 

5.9). 

Таблиця 5.9  

Віддалені результати комплексної реабілітації дітей, хворих на бронхіальну 

астму, після використання диференційованої методики  

 

Показники 

Групи 

Основна (27) Контрольна (19) 

абс.  % абс. % 

Тривалість періоду ремісії після терапії 

до 1 міс - - 3 15,7 ± 8,3 

1-2 міс. 7  25,9 ± 8,4 10 52,6 ± 11,4 

2-3 міс 14 51,9 ± 9,6 4 21,0 ± 9,3 

4-6 міс 6 22,2 ± 7,9 2 10,5 ± 7,0 

Частота ГРЗ після відновлювальної терапії 

Без змін 3 11,1 ± 6,0 9 47,3 ± 11,4 

Зменшилась 24 88,8 ± 6,0 10 52,6 ± 11,4 

 

Додаткове використання запропонованої диференційованої методики у 

дітей з бронхіальною астмою сприяло позитивним змінам характеру перебігу 

захворювання: гострі епізоди ГРЗ протягом перших 3-х місяців спостерігали 

в основній групі менш в 2,3 рази.  

Одночасно простежено зменшення кількості загострень супровідних 

шкірних проявів, алергічних ринітів, супровідних захворювань органів трав-

лення (у 63,3 % дітей).  
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Наведені дані демонструють позитивний терапевтичний ефект прове-

дення додаткових відновлювальних заходів у післянападовому періоді брон-

хіальної астми у дітей. 

 

Таким чином, у розділі представлено аналіз ефективності диференційо-

ваних комплексів при бронхіальній астмі у дітей з урахуванням показників 

КВП. 

На підставі виявлених нами змін функціонування різних систем органі-

зму в ранньому відновлювальному періоді БА (клінічні симптоми, показники 

порушення прохідності бронхів, диференційовані локальні зміни активності 

запального процесу залежно від характеру тригера, зниження активності біо-

трансформаційних систем, електролітний дисбаланс, гомеостатичні зміни 

ЛК-спектрів) обґрунтовано диференційовані схеми відновлювального ліку-

вання залежно від характеру змін показників КВП як патогенетично спрямо-

вані. 

Більш висока ефективність диференційованих комплексів ймовірно ви-

значається поліфункціональним патогенетичним впливом: коригує електро-

літний дисбаланс за рахунок ймовірного покращання ендотеліальної функції 

та кальцієвих і хлоридних каналів, підвищення активності антиоксидантної 

системи, як наслідок - зниження рівня пероксидації ліпідів, що призвело до 

нормалізації клінічних і функціональних показників.  

Таким чином, ефективність диференційованих схем відновалювальної 

терапії, що враховують характер тригера і зміни параметрів КВП, підтвер-

джена безпосередніми та віддаленими результатами клініко-лабораторного 

спостереження дітей хворих на бронхіальну астму.  

 

Отримані результати знайшли відображення в наступних роботах: 

12.  Респираторные аллергозы у детей / [Зубаренко А. В., Лобода М. В., Бажо-

ра Ю. И., Кравченко Л. Г., Дмитриев И. Б., Стоева Т. В., Портнова О. А., 
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Широбокова Е. И., Соболева К. Б. и др.]: под ред. М. В. Лободы, А. В. Зу-

баренко. – О.: Чорномор’я, 2004. – 216 с.  

13. Соболева К. Б. Патогенетическое обоснование аэрозольтерапии в раннем 

реабилитационном периоде при бронхиальной астме у детей / К. Б. Собо-

лева // Здоровье ребёнка. – 2008. – № 5 (14). – С. 55 – 57. 

14. Аерозольтерапія у комплексі профілактики рецидивуючих та хронічних 

респіраторних захворювань у дітей: методичні рекомендації МОЗ України 

/ [Зубаренко О. В., Кравченко Л. Г., Назаров Є. І., Папінко Р. М., Соболєва 

К. Б.]. – К. : Укр. центр наукової мед. інф. та пат.- ліценз. роботи, 2008. – 

20 с.  

15. Соболєва К. Б. Інгаляційна терапія дітей з бронхіальною астмою з ураху-

ванням показників конденсату видихуваного повітря / К. Б. Соболєва // 

Молодь – медицині майбутнього: міжн. наук. конф. студ. та мол. вчених, 

24-25 квітня 2008 р.: тези доповід. – О. – 2008. – С. 323. 

16. Соболєва К. Б. Антиоксидантна інгаляційна терапія при бронхіальній аст-

мі у дітей / К. Б. Соболєва // Актуальні питання сучасної медицини : міжн. 

наук. конф. студ. та мол. вчених, 26-28 березня, 2008 р. : тези доповід. – Х. 

– 2008. С. 102 – 103. 
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РОЗДІЛ 6 

 

АНАЛІЗ ТА ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Сучасні епідеміологічні дослідження демонструють неухильне зрос-

тання алергічної патології, котра ще не досягла рівня плато. У структурі за-

хворюваності дітей на одне з перших місць вийшла бронхіальна астма. 

Незважаючи на впровадження сучасних ступеневих схем терапії та чи-

сленну кількість медикаментозних препаратів, не завжди можливо досягти 

стійкого контролю бронхіальної астми. Недостатню ефективність терапії у 

ряді випадків можна пояснити уніфікованістю чинних терапевтичних про-

грам, які зважають лише на частоту загострень і не враховують змін залежно 

від характеру чинного тригера та інтенсивність місцевих запальних процесів. 

Традиційно для визначення характеру топічних змін використовують 

дослідження бронхоальвеолярної лаважної рідини, звичайного чи індукова-

ного мокротиння. Втім кожна з цих методик має певні складнощі та обме-

ження для педіатричної практики.  

З позицій неінвазивності, діагностичної інформативності увагу привер-

тає методика аналізу конденсату видихуваного повітря, яка дозволяє оціню-

вати стан та характер місцевого процесу, контролювати ефективність терапії. 

Зазначене обумовлює доцільність подальшого пошуку достатньо інфо-

рмативних методів оцінки та показників активності місцевого запального 

процесу в бронхах і моніторингу ефективності терапії, визначення диферен-

ційованих схем для базисної терапії не тільки з урахуванням частоти присту-

пів, а характеру чинного тригера й топічних змін. 

У зв’язку з цим метою роботи була оптимізація відновлювального лі-

кування дітей з бронхіальною астмою шляхом розробки диференційованих 

підходів з урахуванням показників конденсату видихуваного повітря. 

Під нашим спостереженням перебувало 105 дітей, хворих на бронхіа-

льну астму, віком від 7 до 15 років, з них хлопчиків – 64 (60,95 %), дівчаток – 
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41 (39,05 %). Діагноз бронхіальної астми встановлювали згідно критеріїв 

GINA та національного протоколу. В ретроспективі також проведено аналіз 

історій хвороб 210 дітей з бронхіальною астмою. 

Поряд із загальноклінічними показниками та показниками функції зов-

нішнього дихання вивчали параметри конденсату видихуваного повітря з 

огляду на те, що конденсат видихуваного повітря можна розглядати як про-

дукт нереспіраторної метаболічної функції легень, а його компоненти як ма-

ркери активності місцевого запального процесу. 

КВП збирали за методом Г.І. Сидоренка за допомогою спеціального 

модифікованого пристрою, вранці натще, після прополіскування ротової по-

рожнини дистильованою водою, в положенні сидячи, при спокійному рівно-

мірному диханні. Перед збором конденсату протягом 10 хвилин пацієнт ада-

птувався до умов збору і знайомився з методикою дослідження. 

У конденсаті видихуваного повітря визначали електролітний склад, а 

саме рівень іонів кальцію, калію і хлору на спектрофотометрі «СФ–46» за 

стандартною методикою.  

Оцінювали рівень інтенсивності перекисного окислення ліпідів по на-

копиченню в КВП первинного продукту пероксидації – дієнових кон’югатів 

та одного з кінцевих продуктів перекисного окислення ліпідів – малонового 

діальдегіду за методикою І.Д. Стальної. Адекватність функціонування антио-

ксидантної системи визначали за активністю ферменту каталази молібдено-

вим методом.  

У конденсаті видихуваного повітря дітей, хворих на бронхіальну астму, 

методом лазерної кореляційної спектроскопії вивчали співвідношення світ-

лорозсіювання часток різних фракцій на апараті ЛКС–03– «ІНТОКС».  

Обстеження проводили у післянападовому періоді бронхіальної астми 

перед початком відновлювальної терапії та після закінчення курсу в основ-

них групах, і в ці ж терміни у групах порівняння. Для виведення референтних 

показників КВП було обстежено 30 здорових дітей віком 7–15 років. 
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У роботі на підставі ретроспективного аналізу встановлено переважан-

ня інфекційного фактора над неінфекційним у якості тригера нападів у дітей 

з бронхіальною астмою (відповідно 62,8 ± 3,3 % та 37,2 ± 3,3 %, p < 0,05). 

При проспективному дослідженні у 105 дітей з бронхіальною астмою 

залежно від характеру тригера (51 дитина з інфекційним тригером нападу 

бронхіальної астми, 54 – з неінфекційним) проаналізовано особливості кліні-

чного перебігу післянападового періоду, загально–лабораторних, функціона-

льних показників та біохімічних і біофізичних параметрів конденсату види-

хуваного повітря. 

При цьому встановлено, що бронхообструктивні симптоми у післяна-

падовому періоді тривало зберігались у більшої кількості хворих при інфек-

ційному ґенезі тригера (рис. 6.1).  
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Рис. 6.1. Клінічна характеристика дітей, хворих на бронхіальну астму, 

у післянападовому періоді, залежно від характеру тригера. 
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Характерно, що обструктивні зміни за показниками спірографічного 

дослідження у післянападовому періоді у випадках інфекційного тригера 

простежено у 40 (78,4 ± 5,8%), а при неінфекційному – у 23 (42,6 ± 6,9 %) ді-

тей, хворих на бронхіальну астму, р < 0,05. 

З огляду на патогенетичну роль функціонування системи «перекисне 

окислення ліпідів – антиоксидантний захист» при захворюваннях органів ди-

хання вивчали їх характеристики за рівнем ДК, МДА, активності каталази у 

конденсаті видихуваного повітря дітей з бронхіальною астмою, при цьому 

виявлено відмінності в показниках, що вивчалися, залежно від характеру 

тригера (рис.6.2).  
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Рис. 6.2. Особливості стану системи ПОЛ–АОЗ залежно від тригеру БА. 

 

Як свідчить рис. 6.2, у дітей з неінфекційним тригером бронхіальної ас-

тми, рівень ДК, МДА, активність каталази у конденсаті видихуваного повітря 

у післянападовому періоді мали лише тенденцію до підвищення (р1-2 > 0,05).  
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Водночас у хворих з інфекційним ґенезом тригера відмічена суттєва ін-

тенсифікація процесів перекисного окислення ліпідів (R = 0,72, p < 0,001), рі-

вень ДК і МДА значно перевищував референтні показники, що демонструє 

наявність оксидантного стресу як прояв збереження запального процесу в 

дихальних шляхах у післянападовому періоді бронхіальної астми (р < 0,001). 

Аналіз активності антиоксидантної системи показав достовірне підви-

щення рівня каталази у групі обстежених з інфекційним тригером. Активацію 

антиоксидантної системи можна розглядати як адекватну місцеву реакцію в 

умовах інтенсифікації ПОЛ. Втім, слід зазначити, що у 13,7 % хворих цієї 

групи, у яких діагностовано напад тяжкого ступеню, при індивідуальному 

аналізі був відмічений низький рівень каталази, що ймовірно обумовлено ви-

снаженням ресурсів антиоксидантної системи. Отримані дані співпадають з 

результатами попередніх досліджень при БА [134]. Зазначене підтверджує 

інформативність визначення показників системи ПОЛ – АОЗ у КВП для оці-

нки інтенсивності місцевого запалення в бронхах.  

Відповідно до завдань роботи вивчено електролітний склад конденсату 

видихуваного повітря, враховуючи вплив осмолярності бронхіального секре-

ту на гіперреактивність бронхів, кореляцію з рівнем активності місцевого за-

палення, що дозволило встановити його зміни у вигляді достовірного збіль-

шення концентрації іонів кальцію і зниження концентрації хлоридів порівня-

но з показниками здорових дітей.  

Так, середній рівень кальцію у хворих на БА дорівнював 0,25 ± 0,008 

ммоль/л, що значно вище (p < 0,01) при порівнянні вибірок зі здоровими 

(0,12 ± 0,002 ммоль/л). Рівень хлоридів становив відповідно (3,28 ± 0,20) та 

(6,67 ± 0,07) ммоль/л, що є нижче норми (p < 0,05). Концентрація калію (0,20 

± 0,03) достеменно не відрізнялась від референтних показників (0,29 ± 0,03). 

У середині групи порівняння показників елементного складу проводи-

лось залежно від характеру тригера з використанням непараметричного кри-

терію Вілкоксона. За отриманими даними відмінності за вмістом у конденса-
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ті кальцію (Z = 1,78, p > 0,05), хлоридів (Z = 1,54, p > 0,05) були статистично 

незначущими.  

Підвищення рівня кальцію в конденсаті видихуваного повітря при брон-

хіальній астмі у дітей встановлено в дослідженнях С.В. Трішіної (2005), Т.Г 

Решетової (2006).  

Гіпотези щодо змін рівня електролітів при БА припускають причиною 

ендотеліальну дисфункцію, порушення трансепітеліального переносу води та 

електролітів, підвищену продукцію кальцію келихоподібними клітинами [1, 

2, 117].  

На нашу думку, дисбаланс електролітів у КВП може бути обумовлений 

збільшенням проникності мембран унаслідок хронічного алергічного запа-

лення та його загострення у післянападовому періоді під впливом тригера. 

Розглядаючи патогенез бронхіальної астми з позиції мембранно–рецепторної 

патології, електролітні зсуви можливо пояснити як дисфункцію іонних кана-

лів, у першу чергу кальцієвих, можливо, через порушення функції рецептор-

залежних каналів бронхіальних залоз та потенціал–залежних каналів гладких 

м’язів [38, 87]. 

У процесі виконання роботи проаналізовано склад компонентів спектру 

КВП методом лазерної кореляційної спектроскопії у здорових та хворих на 

БА дітей. 

У групі хворих у післянападовому періоді БА відбувся зсув детекції ро-

зсіяння у бік більш короткохвильового діапазону (1,57 нм - 39,2 ± 5,2 %), 

водночас відбулося збільшення випадків детекції розсіяння на довжинах 

1098,58 нм, 1992,28 нм та 4869,78-11901,54 нм. При аналізі спектрального 

складу КВП за принципом семіотичної класифікації встановлено в післяна-

падовому періоді присутність змін алергійної та інтоксикаційної спрямовано-

сті (р < 0,05) порівняно з показниками здорових з тенденцією збільшення кі-

лькості високомолекулярних часток при інфекційному тригері. 

Визначення операційних характеристик діагностичної цінності методу 

ЛКС показало високу діагностичну чутливість, ДЧ = 99,4 %, поряд з діагнос-
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тичною специфічністю на рівні ДС = 56,3 % при бронхіальній астмі у дітей, 

що дозволяє зробити висновок відносно можливості застосування методу з 

метою скрінінгу бронхолегеневих захворювань. 

Таким чином, результати аналізу конденсату видихуваного повітря у пі-

слянападовому періоді при бронхіальній астмі у дітей демонструють наяв-

ність запальних топічних змін, причому різного рівня залежно від характеру 

тригера, а також можливість використовувати досліджувані показники у яко-

сті маркерів локального запалення, що обґрунтовує можливість використання 

методики для контролю ефективності терапії. 

Виходячи з виявлених патофізіологічних особливостей на підставі пока-

зників конденсату видихуваного повітря, запропоновано диференційовані 

схеми відновлювального лікування шляхом топічного впливу за допомогою 

аерозольтерапії (рис. 6.3). 

Для корекції електролітних порушень був обраний 3 % розчин натрію 

хлориду, що дозволяло отримати мокротолітичний ефект, а також підвищити 

концентрацію хлоридів у експіраті. Враховуючи інтенсифікацію процесів пе-

рекисного окислення ліпідів у КВП було вирішено використати препарат лі-

пін, якому притаманний антиоксидантний та мембраностабілізуючий вплив.  

Для оцінки ефективності диференційованих схем, що враховують осо-

бливості змін КВП, хворі на БА діти розподілені на 2 основні групи (з інфек-

ційним та неінфекційним чинниками) – по 30 в кожній, з додержанням ре-

презентативності за статтю, віком. 

Аерозольтерапію застосовували в ранньому відновлювальному періоді 

після купірування нападу бронхіальної астми. Одночасно діти отримували 

базисну терапію згідно з сучасним протоколом лікування дітей, хворих на 

бронхіальну астму. 

У разі впливу неінфекційного тригера хворим з бронхіальною астмою, 

які мали лише значущі електролітні порушення складу КВП, в комплекс те-

рапії включали небулайзерні інгаляції 3 % розчину натрію хлориду (щоден-

но, на курс 5–7 процедур). 
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Рис 6.3. Алгоритм диференційованої відновлювальної терапії дітей  

з бронхіальною астмою 
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У групі хворих з інфекційним тригером проводилася комбінована аеро-

зольтерапія: для корекції електролітних порушень – 3 % розчином хлориду 

натрію, для нормалізації локальних процесів перекисного окислення ліпідів – 

з ліпіном. Інгаляції препаратів проводили по черзі, через день, на курс по 5 

процедур. 

Процедури аерозольтерапії ліпідів застосовували зранку, через 1–1,5 

години після прийняття їжі. Перед процедурою хворий повинен був прополо-

скати порожнину рота та глотку. Хворому пояснювали правила дихання: зро-

бити глибокий вдих ротом, трохи затримати видих (1 – 2 с), а потім робити 

повний видих через ніс. Після процедури дитина відпочивала 15-20 хвилин, 

їй не дозволяли різкий перехід з теплого приміщення на холод, не рекомен-

дували напружувати голосовий апарат протягом 30 хвилин після інгаляції, а 

також пропонували утриматися від прийняття їжі та води. Інгаляції ліпіну 

проводили через день, на курс № 5 у дозі 5 мг/кг один раз на день. 

Суспензія ліпіна для інгаляційного введення готувалась безпосередньо 

перед застосуванням в асептичних умовах шляхом додавання у флакон з 0,5 г 

ліофілізованого препарату стерильного фізіологічного розчину у кількості 10 

мл і наступним струшуванням протягом 1–2 хв. Отриману таким чином од-

норідну суспензію заливали в ультразвуковий інгалятор. Час інгаляції розра-

ховували на кожного хворого виходячи з необхідної дози і об’єму препарату, 

при відомій концентрації (1 мл – 50 мг) і параметрів потужності апарату – 

вихід ліків (у мл) на 1 хв., за такою формулою:  

Т(хв.) = Д/50 В,     (6.1) 

де:  

Т – час інгаляції;  

Д – доза;  

В – вихід ліків у мл на 1 хвилину.  

Добова доза 5 мг/кг 1 раз на день. 
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Оцінка реакції на одноразову процедуру інгаляцій ліпіну за частотою 

дихання, пульсу небажаних реакцій не виявила. 

Для порівняння ефективності терапії хворим на БА, як з інфекційним 

тригером (21 дитина – контрольна група), так і з неінфекційним (24 дитини – 

контрольна група), призначалась контролююча стандартна терапія за сучас-

ним протоколом. 

У результаті проведеного лікування встановлена позитивна клінічна ди-

наміка, більш виражена в основній групі. 

Контроль ефективності терапії дітей з БА проводили за 3–х бальною си-

стемою: 0 – відсутність симптомів; 1 – помірно виражені симптоми; 2 – знач-

но виражені симптоми. Оцінювали в динаміці такі ознаки: наявність нічних 

симптомів; коробковий відтінок перкуторного звуку; наявність кашлю, хри-

пів; поява свистячих хрипів при форсованому диханні; спірографічні обстру-

ктивні порушення. Динаміку клінічних симптомів аналізували по днях у про-

цесі лікування. Встановлено, що більш істотний регрес спостерігався з боку 

клінічних симптомів в основній групі хворих. Вже на третій день терапії від-

мічено зниження сумарної бальної оцінки до 3 – 4 балів, а на 5 – 7 день тера-

пії – до 1 – 2 балів.  

Поряд з позитивною клінічною динамікою спостерігали нормалізацію 

показників ОФВ1, індексу Тіффно. 

Після курсу відновлювального лікування при аналізі стану системи 

ПОЛ-АОЗ у хворих з інфекційними тригерами бронхіальної астми зроблено 

висновок щодо позитивного впливу ліпінотерапії на підставі зниження рівня 

ДК, МДА і нормалізації активності каталази (рис. 6.4). 

У контролі була зареєстрована позитивна динаміка, втім показники не 

досягали референтних рівнів і мали достовірні відмінності з показниками ді-

тей основної групи, що свідчило на користь збереження активності запально-

го процесу.  
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Рис. 6.4. Порівняльна характеристика показників системи ПОЛ – АОЗ у дітей  

з інфекційним тригером бронхіальної астми після лікування 

 

Оцінка показників конденсату видихуваного повітря після закінчення 

курсу лікування показала, що в обох групах дітей, як з інфекційним, так і з 

неінфекційним тригером, простежена корекція електролітного дисбалансу за 

рахунок нормалізації рівня іонів кальцію та хлору (рис. 6.5, 6.6).  

В той час у дітей груп порівняння достовірної динаміки не досягнуто, 

електролітні порушення зменшувалися, але статистично не суттєво (p > 0,05). 

Позитивна динаміка відмічена і за параметрами ЛКС.  

Хворим з БА після терапії були притаманні проміжні значення із суттє-

вим (48,4 ± 14,0 %) зростанням частоти виявлення молекулярних структур на 

хвилі 5,15 нм.  

Цікаво, що у дітей з БА після лікування розсіяння у хвильовому діапа-

зоні 1,57 та 2,11 нм було відсутнє, при порівняних з контролем (p > 0,05) зна-

ченнях частоти детекції на 3,83 нм - 29,4 ± 9,6 %. 
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                           До лікування      Після лікування       Здорові 
 

Рис.6.5. Динаміка вмісту кальцію у конденсаті видихуваного повітря  

 
  До лікування     Після лікування   Здорові 

 

Рис. 6.6. Динаміка вмісту хлоридів у конденсаті видихуваного повітря 

( – 95% ДІ,  – М±1σ, – середнє) 
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Зазначене, з огляду на семіотичну класифікацію, можливо трактувати 

як зменшення змін алергійної та інтоксикаційної спрямованості. Описані 

особливості ЛК – спектрів КВП представлені в графічному вигляді на рис. 

6.7. 
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Рис. 6.7. ЛК–спектри КВП дітей, хворих на бронхіальну астму. 

 

Отримані дані щодо динаміки показників КВП дозволяють рекоменду-

вати застосування методики аналізу складу КВП для визначення характеру 

місцевих запальних змін та контролю ефективності терапії. 

Отже, включення для корекції електролітних зсувів інгаляцій 3 % на-

трію хлориду при неінфекційному тригері та додаткове призначення антиок-

сиданту ліпіну при інфекційному, дозволило нормалізувати склад конденсату 

видихуваного повітря, скоротити тривалість бронхітичних змін у післянапа-
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довому періоді БА (відповідно ВШ = 0,02; ВР = 0,36; ЗВР = 64 % та ВШ = 

0,03; ВР = 0,46; ЗВР = 54 %). 

Аналіз результатів віддалених спостережень (через 6 місяців) продемо-

нстрував більшу тривалість періоду ремісії в основній групі хворих з інфек-

ційним тригером відносно групи порівняння (р < 0,05).  

Таким чином в результаті роботи показано, що біохімічні показники 

КВП (ДК, МДА, активність каталази, концентрація кальцію, хлоридів) в кон-

денсаті повітря, що видихується, можна застосовувати у якості додаткового 

критерію діагностики активності місцевого запалення при бронхіальній астмі 

у дітей, а включення в комплекс базисної терапії дітей, хворих на бронхіаль-

ну астму, в ранньому відновлювальному періоді диференційованих схем те-

рапії дозволяє провести корекцію патофізіологічних порушень, усунути еле-

ктролітний дисбаланс, знизити інтенсивність перекисного окислення ліпідів, 

подовшити період ремісії, підвищити ефективність лікування дітей з бронхі-

альною астмою. 
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ВИСНОВКИ 

 

Дисертація присвячена новому розв’язанню наукової проблеми оптимі-

зації відновлювального лікування при бронхіальній астмі у дітей шляхом 

урахування місцевих запальних змін на підставі показників конденсату види-

хуваного повітря. 

1. Встановлено, що у дітей з бронхіальною астмою серед чинників напа-

дів переважають інфекційні над неінфекційними (відповідно 62,8 ± 3,3%, 

37,2 ± 3,3 %, р < 0,05). При інфекційних тригерах у більшості хворих тривало 

зберігаються клініко-функціональні ознаки бронхообструкції (р < 0,05). 

2. При аналізі конденсату видихуваного повітря дітей з бронхіальною 

астмою у післянападовому періоді виявлено характерну особливість функці-

онування локальної системи ПОЛ-АОЗ: збереження інтенсивності перокси-

дації при інфекційному характері тригера (R = 0,72, р < 0,01). 

3. Виявлено порушення електролітного складу конденсату видихуваного 

повітря у дітей з бронхіальною астмою у післянападовому періоді: достемен-

не підвищення концентрації іонів кальцію та зниження рівня хлоридів (р < 

0,05) порівняно з показниками здорових, що може бути пов’язано з ендотелі-

альною дисфункцією. 

4. При спектральному аналізі складу конденсату видихуваного повітря 

дітей з бронхіальною астмою методом лазерної кореляційної спектроскопії 

встановлено у післянападовому періоді наявність змін алергійної та інтокси-

каційної спрямованості на підставі підвищення вкладу середньо -  та високо-

молекулярних фракцій (р < 0,05) порівняно з показниками здорових з тенде-

нцією більш високого рівня високомолекулярних часток при інфекційному 

тригері, визначено діагностичну значущість методу (ДЧ = 99,4 %, ДС = 56,3 

%), що дозволяє рекомендувати використання методу для скрінінгу бронхо-

легеневих захворювань. 

5. Показано, що при неінфекційному тригері при бронхіальній астмі у 

дітей включення для корекції електролітних зсувів у післянападовому періоді 
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інгаляцій 3% натрію хлориду призводить до суттєвого підвищення концент-

рації хлоридів (ВШ = 0,03; ВР = 0,46; ЗВР = 54 %) у конденсаті повітря, що 

видихується. 

6. На підставі виявлених клініко - лабораторних особливостей патогене-

тично обґрунтовано доцільність включення у комплекс відновлювального лі-

кування при інфекційному тригері інгаляцій 3% натрію хлориду та антиокси-

данту ліпіну, що дозволило нормалізувати склад конденсату видихуваного 

повітря, скоротити тривалість бронхітичних змін у післянападовому періоді 

(ВШ = 0,02; ВР = 0,36; ЗВР = 64 %). 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

Запропонована методика комплексної діагностичної оцінки складу 

конденсату видихуваного повітря у післянападовому періоді бронхіальної ас-

тими у дітей з визначенням активності ПОЛ-АОЗ та електролітного складу 

(рівень кальцію та хлоридів) для добору диференційованих підходів віднов-

лювальної терапії.  

Розроблені диференційовані схеми відновлювального лікування при 

бронхіальній астмі у дітей з урахуванням топічних змін залежно від характе-

ру тригера (інфекційний, неінфекційний). 

У разі впливу неінфекційного тригера хворим з бронхіальною астмою, 

які мали лише значущі електролітні порушення, в комплекс терапії слід 

включати небулайзерні інгаляції 3% розчину натрію хлориду (щоденно, на 

курс 5–7 процедур).  

У групі хворих з інфекційним тригером пропонується комбінована ае-

розольтерапія: для корекції електролітних порушень - 3% розчин натрію хло-

риду, для нормалізації процесів перекісного окислення ліпідів – ліпінотера-

пія. Інгаляції ліпіну та хлориду натрія рекомендовано проводити по черзі, че-

рез день, на курс по 5 – 7 процедур.  

Процедури аерозольтерапії ліпідів необхідно застосовувати зранку, че-

рез 1–1,5 години після прийняття їжі. Перед процедурою хворий повинен 

прополоскати порожнину рота та глотку. Хворому слід пояснювати правила 

дихання: зробити глибокий вдих ротом, трохи затримати видих (1 – 2 с), а по-

тім робити повний видих через ніс. Після процедури дитині необхідно відпо-

чити 15-20 хвилин.  

Хворій дитині слід запобігати різкого переходу з теплого приміщення 

на холод, не рекомендується напружувати голосовий апарат протягом 30 

хвилин після інгаляції, а також пропонується утриматися від прийняття їжі та 

води. Інгаляції ліпіну необхідно проводили через день, на курс № 5 у дозі 5 

мг/кг один раз на день. 
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