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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Коморбідність залишається важливою проблемою 

медицини, оскільки вивчення проявів поєднаної патології різних систем 

організму може сприяти розкриттю механізмів формування хвороб і розробці 

патогенетично обґрунтованої терапії (Купновицька І.Г., 2014; Абрагамович О.О. 

та ін., 2016). Це особливо актуально по відношенню до розповсюджених і 

соціально значимих захворювань, до яких належать бронхіальна астма (БА) та 

ожиріння (Ож) (Победенная Г.П., 2014). Бронхіальна астма – одна з важливих 

проблем сучасної медицини, що зумовлено її неухильним зростанням у 

структурі хронічних захворювань органів дихання (ВООЗ, 2016; GINA, 2015). 

Водночас одним із найбільш поширених станів у людини є надмірна маса тіла 

(ВООЗ, 2016). Встановлений вплив ожиріння на розвиток, перебіг та тяжкість 

астми (Приступа Л.Н., 2012; Muc M., 2016). Виділено окремий фенотип астми – 

бронхіальна астма, поєднана з ожирінням (GINA, 2014; Gibeon D., 2013; 

Радченко О.М., 2014; Игнатова Г.Л., 2016). 

Доведена спільність патогенетичних механізмів у розвитку і прогресуванні 

БА та ожиріння, зокрема роль хронічного системного запалення та метаболічної 

активності жирової клітковини (Минеев В.Н., 2016; Хотулева А.Г., 2016). 

Поєднання бронхіальної астми та ожиріння характеризується також 

приєднанням обструктивного апное сну (Фещенко Ю.И., 2015; Zinchuk A.V., 

2017), гастроезофагеальної рефлюксної хвороби (Макарова М., 2016), які 

впливають на тяжкість її перебігу, відповідь на лікування та якість життя 

пацієнтів. Патологічний процес за наявності БА та ожиріння супроводжується 

змінами функції зовнішнього дихання, метаболічно-запальними змінами  

(Слаба О.Р., 2015), порушенням оксидантно-протиоксидантного гомеостазу 

(Salmon A.B., 2016), ендотеліальною дисфункцією (Green C.E., 2017), 

дисбалансом адипокінів (Минеев В.Н., 2016; Muc M., 2014; Ballantyne D., 2016). 

Однак, незважаючи на чисельні дослідження, клінічно-патогенетичні 

особливості розвитку БА на тлі ожиріння, з позиції метаболічно-запальних 

чинників, протеолітичної активності, антиоксидантного захисту, адипокінової 

сигналізації вивчено недостатньо.  

Останнім часом проводяться дослідження ролі інших чинників, які 

впливають на перебіг БА та ожиріння, зокрема сурфактантного білка Д 

(Sorensen G.L., 2018), цинк-альфа2-глікопротеїну (Bing C, 2010; Yang M, 2013). 

Слід зазначити, що тяжкість клінічного перебігу БА, швидкість її 

прогресування чи формування ускладнень певною мірою детермінуються і 

генетичними факторами. Залишається низка нез'ясованих питань щодо 

залежності клінічно-патогенетичних особливостей перебігу БА за її поєднання 

із ожирінням від поліморфізму гена білка STAT6 і гена FTO та пов’язаної з цим 

персоніфікації лікування хворих. 

У зв’язку із зазначеним вище, потребує вдосконалення алгоритм лікування 

таких хворих з урахуванням генетичних предикторів, порушень оксидантно-

протиоксидантного гомеостазу, функціонального стану ендотелію, протеїназо-

інгібіторної системи крові, ліпідного спектра крові та системних запальних змін 
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з метою контролю прогресування БА, покращання якості життя хворих та 

профілактики ускладнень.  

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

Дисертаційне дослідження є фрагментом планової комплексної науково-

дослідницької роботи кафедри внутрішньої медицини та інфекційних хвороб 

Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний 

медичний університет» на тему: «Генетичні, метаболічні аспекти, запалення, 

дисфункція ендотелію та лікування при поєднаній патології внутрішніх 

органів» (№ держреєстрації 0112U003546). Здобувач є співвиконавцем цієї 

роботи. 

Мета дослідження: оптимізація діагностики та підвищення ефективності 

лікування бронхіальної астми в поєднанні з ожирінням на підставі нових 

наукових даних щодо клінічно-патогенетичних особливостей зазначеної 

коморбідності шляхом диференційованого застосування гіполіпідемічного 

засобу комбінованої дії (залежно від поліморфізму rs9939609 гена FTO) та  

L-аргініну (залежно від поліморфізму rs324011 гена білка STAT6). 

Завдання дослідження: 

1. Визначити особливості перебігу бронхіальної астми, поєднаної із 

ожирінням, у тому числі залежно від поліморфізму rs324011 гена білка STAT6 

та поліморфізму rs9939609 гена FTO. 

2. Оцінити зміни оксидантно-протиоксидантного гомеостазу, 

протеолітичної та фібринолітичної активностей плазми крові, морфо-

функціональних властивостей еритроцитів та функціонального стану ендотелію 

при бронхіальній астмі, поєднаній з ожирінням, залежно від поліморфізму 

rs324011 гена білка STAT6 та поліморфізму rs9939609 гена FTO. 

3. Проаналізувати показники біоімпедансометрії, ліпідного спектра 

сироватки крові, адипокінового профілю крові (лептин, адипонектин, 

резистин), вмісту сурфактантного протеїну Д (SP-D) та Zn–α2-глікопротеїну (Zn-α2-

ГП) в сироватці крові з урахуванням поліморфізму rs324011 гена білка STAT6 та 

поліморфізму rs9939609 гена FTO за поєднання бронхіальної астми з 

ожирінням. 

4. Дослідити якість життя хворих на бронхіальну астму у поєднанні з 

ожирінням за опитувальниками MOS SF-36 та анкетою Госпіталю Святого 

Георгія (SGRO), у тому числі залежно від поліморфізму rs324011 гена білка 

STAT6 та поліморфізму rs9939609 гена FTO. 

5. Патогенетично обґрунтувати удосконалений алгоритм лікування БА за 

наявності ожиріння з диференційованим застосуванням фіксованої комбінації 

статину з інгібітором абсорбції холестерину (залежно від поліморфізму 

rs9939609 гена FTO) та L-аргініну (залежно від поліморфізму rs324011 гена 

білка STAT6). 

Об’єкт дослідження: бронхіальна астма, поєднана з ожирінням. 

Предмет дослідження: особливості перебігу БА у поєднанні з 

ожирінням; взаємозв’язок пероксидного окиснення ліпідів, окиснювальної  

модифікації білків, стану системи глутатіону, протеолітичної та 

фібринолітичної активностей крові, функціонального стану ендотелію, морфо-
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функціональних властивостей еритроцитів, адипокінового профілю та 

ліпідного спектра крові з урахуванням поліморфізму rs324011 гена білка 

STAT6 та поліморфізму rs9939609 гена FTO; ефективність комбінації 

статину з інгібітором абсорбції холестерину та L-аргініну у лікуванні 

бронхіальної астми, поєднаної з ожирінням. 

Методи дослідження: антропометричні (ріст, маса тіла), 

загальноклінічні, біохімічні (пероксидне окиснення ліпідів та окиснювальна 

модифікація білків, глутатіон відновлений, активність глутатіонпероксидази, 

глутатіон-S-трансферази та каталази у крові, фібринолітична та 

протеолітична активність плазми крові, вміст у крові стабільних метаболітів 

монооксиду нітрогену (NO)); імуноферментні (сурфактантний протеїн Д (SP-

D), Zn–α2–глікопротеїн, лептин, резистин, адипонектин, інсулін у плазмі 

крові, ендотелін-1); фільтраційні (морфофункціональні властивості 

еритроцитів); інструментальні (комп’ютерна спірографія, 

біоімпедансометрія); молекулярно-генетичні (полімеразна ланцюгова 

реакція), опитувальні (якість життя, тест контролю астми), статистичні.  

Наукова новизна отриманих результатів. Доповнено наукові дані 

щодо клінічно-патогенетичних особливостей перебігу БА, поєднаної з 

ожирінням, у тому числі з урахуванням поліморфізму rs9939609 гена FTO та 

поліморфізму rs324011 гена STAT6. Отримано фактичні дані щодо розподілу 

генотипів генів FTO та STAT6 серед пацієнтів з БА та ожирінням. 

Уточнені наукові дані про те, що перебіг БА, поєднаної з ожирінням , 

супроводжується найбільш вираженими оксидативним стресом, збільшенням 

протеолітичної активності плазми крові, неферментативного фібринолізу, 

особливо у носіїв Т/А- та А/А-генотипу гена FTO. Отримані нові наукові дані 

щодо впливу поліморфізму rs324011 гена STAT6 на оксидантно-

протиоксидантний гомеостаз, протеолітичну активність плазми крові, 

функціональний стан ендотелію, морфофункціональні властивості 

еритроцитів за зазначеної коморбідності. Доповнено наукові дані про 

наявність дисліпідемії та вираженого дисбалансу адипокінів (зростання 

рівнів лептину та резистину із одночасним зниженням вмісту адипонектину 

та Zn-α2-ГП) у хворих на БА у поєднанні з ожирінням, у тому числі залежно 

від поліморфних варіантів зазначених генів.        

Новими є результати щодо залежності частоти основних клінічних 

симптомів, рівня контролю БА та якості життя від поліморфізму rs9939609 

гена FTO та поліморфізму rs324011 гена STAT6. 

Запропоновано методику удосконаленого лікування БА, поєднаної з 

Ож, з використанням фіксованої комбінації симвастатину з езетимібом або  

L-аргініну. Доведено, що застосування комбінованого гіполіпідемічного 

засобу в комплексному лікуванні БА, поєднаної з Ож, у носіїв А-алеля гена 

FTO позитивно впливає на ліпідний спектр крові, показники адипокінового 

профілю, протеолітичну та фібринолітичну активності плазми крові, 

інтенсивність пероксидного окиснення ліпідів та окиснювальної модифікації 

білків. Призначення на тлі базисної терапії L-аргініну носіям Т-алеля гена 

STAT6 призводить до покращання морфофункціонального стану 
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еритроцитів, корекції порушень фібринолітичної активності крові, 

зменшення дисфункції ендотелію. Водночас зазначені лікарські засоби 

сприяють швидшому усуненню проявів бронхіальної обструкції, досягненню 

ефективного контролю БА, покращанню якості життя пацієнтів.  

Практичне значення отриманих результатів. Результати роботи 

дають можливість поглибити уявлення про особливості перебігу БА, 

поєднаної з Ож, покращити ранню діагностику та лікування залежно від 

характеру виявлених порушень. Обґрунтована необхідність призначення у 

хворих на бронхіальну астму, поєднану з ожирінням гіполіпідемічного 

засобу комбінованої дії (симвастатин з езетимібом) при виявленні А-алеля 

гена FTO та препарату L-аргініну, при виявленні Т-алеля гена STAT6, з 

урахуванням їх впливу на функціональний стан ендотелію, оксидантно-

протиоксидантний гомеостаз, протеолітичну активність плазми крові, 

морфофункціональні властивості еритроцитів, про- та протизапальні 

адипокіни. Встановлено, що оптимальним для лікування хворих на 

бронхіальну астму, поєднану з ожирінням, є комплексне застосування 

фіксованої комбінації симвастатину з езетимібом або препаратів L-аргініну 

на тлі стандартних схем терапії, що дозволяє досягнути швидшої та 

тривалішої ремісії захворювання.  

На основі проведених досліджень розроблено і впроваджено в практику 

новий спосіб прогнозування важкості перебігу БА з урахуванням 

поліморфізму rs9939609 гена FTO. За умови виявлення А-алеля зазначеного 

гена прогнозують важчий перебіг бронхіальної астми (Патент України 

№126822 від 10.07.2018, Бюл. №13). З метою прогнозування розвитку 

бронхіальної астми у хворих на ожиріння запропоновано досліджувати 

поліморфізм rs324011 гена STAT6. У разі виявлення Т-алеля прогнозують 

розвиток бронхіальної астми (Патент України №126823 від 10.07.2018, Бюл. 

№13). 

Наукові розробки впроваджено в практику лікувально-профілактичних 

закладів України (ОКУ «Чернівецька обласна клінічна лікарня», 

Хмельницький обласний госпіталь ветеранів війни, Хмельницька обласна 

клінічна лікарня, Новоселицька ЦРЛ, Сторожинецька ЦРЛ, Івано-

Франківська обласна клінічна лікарня). Поряд з цим, матеріали дисертації 

використовуються в лекційному курсі та на практичних заняттях 

терапевтичними кафедрами Буковинського державного медичного 

університету, Івано–Франківського національного медичного університету, 

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є особисто 

виконаною науковою  працею здобувача. Автором опрацьовано наукову 

літературу з даної проблеми, спільно з науковим керівником обрано тему 

науково-дослідницької роботи, визначено мету і завдання дослідження, 

розроблено дизайн та методологію. Дисертант особисто здійснила клінічний 

етап роботи, який включав відбір, опитування, фізикальне обстеження 

хворих та осіб із групи контролю, проводила анкетування для визначення 

якості життя хворих, брала участь у проведенні інструментальних та 
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лабораторних досліджень із подальшою статистичною обробкою, провела 

науковий аналіз отриманих результатів і підготувала матеріали до друку. 

Самостійно написала всі розділи роботи, здійснивши аналіз та узагальнення 

результатів дослідження. Інтерпретація результатів, основні наукові 

положення належать автору. Автором забезпечено впровадження практичних 

рекомендацій у навчальний процес та лікувальну практику. Здобувачем не 

були використані результати та ідеї співавторів публікацій, конфлікти 

інтересів відсутні. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення, висновки та 

практичні рекомендації обговорювалися та доповідалися на підсумкових 

наукових конференціях професорсько-викладацького складу Буковинського 

державного медичного університету (Чернівці, 2013–2016), XV конгресі 

Світової Федерації Українських Лікарських Товариств (м. Чернівці, 16-18 

жовтня 2014 р.), науково-практичній конференції з міжнародною участю 

«Метаболічний синдром: мультидисциплінарний підхід» (м. Чернівці, 14-15 

квітня 2016 р.), науково-практичній конференції з міжнародною участю 

«Дефіцит вітаміну D та йоду: вплив на здоров'я та старіння людини» (м. 

Чернівці, 21-22 квітня 2016 р.), міжнародній науково-практичній конференції 

«Нові досягнення у галузі медичних та фармацевтичних наук» (м. Одеса, 18-

19 листопада 2016 р.), науково-практичній конференції «Стандарти 

діагностики та лікування в клініці внутрішніх хвороб» (м. Вінниця, 25-26 

квітня 2017 р.), міжнародній науково-практичній конференції «Пріоритетні 

наукові напрями у медицині: від теорії до практики» (м. Одеса, 15-16 вересня 

2017 р.), міжнародній науково-практичній конференції «Медичні науки: 

історія розвитку, сучасний стан та перспективи досліджень» (м. Львів, 22-23 

вересня 2017 р.), науково-практичній конференції з міжнародною участю 

«Особливості коморбідного перебігу захворювань та їх фармакотерапія в 

клініці внутрішньої медицини» (м. Чернівці, 5-6 жовтня 2017 р.), науково-

практичній конференції «Від нових наукових концепцій в гастроентерології 

до конкретного пацієнта (м. Полтава, 7-8 листопада 2018 р.). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 17 наукових праць, з них 

6 статей у фахових наукових періодичних виданнях України, 1 стаття у 

закордонному періодичному виданні,  8 тез доповідей у матеріалах конгресів, 

науково-практичних конференцій; отримано 2 патенти на корисну модель. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота викладена 

українською мовою,  складається з анотації, вступу, огляду літератури, 

розділу «Клінічна характеристика хворих та методи дослідження», 3 розділів 

власних досліджень, аналізу та узагальнення отриманих результатів, 

висновків, практичних рекомендацій, списку використаних джерел, додатків. 

Робота викладена на 182 сторінках комп’ютерного друку, з яких 129 сторінок 

займає основний текст. Дисертаційна робота ілюстрована 10 рисунками та 42 

таблицями. Список використаних джерел містить 283 бібліографічних описи, 

серед яких 111 найменувань кирилицею та 172 - латиницею, 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Матеріали і методи дослідження. У роботі наведені результати 

обстеження 117 хворих, які  перебували на лікуванні у пульмонологічному 

відділенні Обласної комунальної установи «Чернівецька обласна клінічна 

лікарня» та Комунальній медичній установі «Міська поліклініка № 5» м. 

Чернівці впродовж 2013-2016 років та пройшли етап скринінгу на відповідність 

критеріям включення і виключення. При виконанні роботи дотримано основних 

вимог біоетики щодо проведення наукових медичних досліджень за участю 

людини у якості об’єкта дослідження, підписано добровільну інформовану 

згоду пацієнта.  

Серед пацієнтів було 30 осіб із бронхіальною астмою - 25,6 %, 57 осіб із 

поєднанням бронхіальної астми та ожиріння – 48,8 %, 30 осіб із ожирінням – 

25,6 %. Обстежено жінок - 60 (51,3%), чоловіків - 57 (48,7%). У групі хворих на 

ізольовану БА з нормальною масою тіла переважали пацієнти чоловічої статі 

(63,3%), у групі пацієнтів з ожирінням переважали жінки (63,3%), у той час як 

при поєднаному перебігу даних нозологій розподіл чоловіків та жінок був 

майже однаковий, з незначною перевагою пацієнтів жіночої статі. Середній вік 

- 34,8 ± 9,86 років. Контрольну групу склали 20 практично здорових осіб, 

репрезентативних за віком та статтю. 

Діагноз БА встановлювали згідно з «Уніфікованим клінічним протоколом 

первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги «Бронхіальна астма» 

- наказ МОЗ України № 868 від 08.10.2013 року, класифікацією ВООЗ та з 

урахуванням рекомендацій Міжнародної глобальної ініціативи з діагностики та 

лікування БА – GINA (2015). 

Оцінку індексу маси тіла (ІМТ) та встановлення діагнозу ожиріння 

проводили згідно з рекомендаціями ВООЗ (1999), Європейської Асоціації з 

вивчення Ожиріння (EASO, 2016) та наказу МОЗ України від 05.08.2009 № 574 

«Про затвердження протоколів надання медичної допомоги пацієнтам з 

ендокринними захворюваннями».  

Критеріями включення в дослідження були наявність клінічних симптомів 

БА, інструментального підтвердження бронхообструктивного синдрому з 

добовою варіабельністю й тестом із бронхолітиком, інформована згода пацієнта 

на проведення обстеження. 

Критеріями виключення із дослідження були тяжка супутня патологія 

(декомпенсовані хвороби серцево-судинної системи, печінки, нирок, цукровий 

діабет у стадії декомпенсації), тяжке загострення БА із загрозою зупинки 

дихання, активний туберкульоз, рак легень, бронхоектична хвороба, саркоїдоз, 

фіброз легень, інтерстиційні захворювання легень, онкологічні хвороби, вагітні 

та жінки у період лактації, активні курці, психічні та неврологічні 

захворювання, медикаментозна (наркотична) залежність, алкогольна 

залежність. 

Протокол дослідження: скринінг пацієнтів (відповідність критеріям 

включення та виключення), визначення клінічних, лабораторних та 

інструментальних показників, розподіл пацієнтів на групи, лікування пацієнтів 

тривалістю 1 місяць, повторний аналіз клінічних, лабораторних та 
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інструментальних показників, оцінка якості життя пацієнтів до лікування, після 

лікування та через 3 місяці. 

Клінічний перебіг захворювання оцінювався з урахуванням скарг, 

анамнезу, даних об’єктивного обстеження, лабораторного та інструментального 

дослідження. 

Оцінка рівня контролю БА була формалізована та здійснювалася згідно з 

тестом контролю астми (Asthma Control Test - АСТ). 

Для оцінки складу тіла використовували метод біоімпедансометрії, 

заснований на вимірі опору різних тканин організму до електричного струму за 

допомогою  вагів-aнaлізaтopа BC-601.  

Визначення функції зовнішнього дихання (ФЗД) проводили на 

комп’ютерному спірографі BTL 08 SpiroPRO (Великобританія). 

Рівень малонового діальдегіду (МДА) у плазмі крові (МДАпл) та 

еритроцитах (МДАер) визначали за Ю.А. Владимировим, А.І. Арчаковим 

(1972), інтенсивність окиснювальної модифікації білків у сироватці крові - за 

Є.Є. Дубініною (1995) в модифікації І.Ф. Мещишена (1998). Стан 

протиоксидантного захисту оцінювали за вмістом відновленого ґлутатіону 

(О.В. Травіна, 1955, в модифікації І.Ф. Мещишена, 1983), а також за 

активностями каталази (М.А. Королюк, 1988), ґлутатіон-S-трансферази (І.Ф. 

Мещишен, 1987), ґлутатіонпероксидази в крові та загальною антиоксидантною 

активністю плазми крові (І.Ф. Мещишен, 2007).  

Визначали також індекс деформабельності еритроцитів (ІДЕ) (C. Tannert, 

1981 у модифікації З.Д. Федорової, 1989, М.Ю. Коломойця, 1998), відносну 

в'язкість еритроцитарної суспензії (ВВЕС) (З.Д. Федорова, 1989). 

Протеолітичну активність плазми крові досліджували, використовуючи 

азосубстрати: азоальбумін (лізис низькомолекулярних білків), азоказеїн (лізис 

високомолекулярних білків) і азокол (лізис колагену) за К.Н. Веремеєнком та 

ін. (1988). Дослідження сумарної (СФА), ферментативної (ФФА) і 

неферментативної (НФФА) фібринолітичної активності плазми крові 

проводили за методикою О.Л. Кухарчука (1996) Для досліджень 

використовували набори реактивів фірми «Даниш Ltd» (Львів). 

Ліпідний спектр крові досліджували за вмістом у крові загального 

холестеролу (ХС), ХС ліпопротеїдів високої щільності (ЛПВЩ), ХС 

ліпопротеїдів низької щільності (ЛПНЩ) та тригліцеридів (ТГ) 

спектрофотометричним методом на спектрофотометрі «ФП» (Фінляндія) з 

довжиною хвилі 500±20 нм, за допомогою діагностичних стандартних наборів 

реактивів (Cormay, Польща). 

Вуглеводний обмін вивчали за рівнями глюкози в крові натще, 

глікозильованого гемоглобіну (HbA1c), інсуліну та індексом 

інсулінорезистентності HOMA-IR. Рівень глікемії досліджували 

глюкозооксидазним методом із використанням стандартних наборів реактивів 

(НПП Филісит діагностика, Україна). Глікозильований гемоглобін визначали за 

допомогою фотоколориметричного методу з використанням набору реактивів 

фірми «Erba Lachema s.r.o.» (Чехія). Рівень імунореактивного інсуліну (ІРІ) 

http://tanita-ua.com/vesi/Tanita_BC-601
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досліджували імуноферментним методом із використанням реактивів фірми 

DRG International Inc. (США) на аналізаторі STAT-Fax Plus-303 (США). 

Функціональний стан ендотелію досліджували за вмістом у крові 

стабільних метаболітів монооксиду нітрогену (нітритів/нітратів) та ендотеліну-

1 (ЕТ-1). Вміст у крові стабільних метаболітів NO (нітритів/нітратів) 

досліджували за методом L.C. Green et al. (1982), рівень ЕТ-1 – за допомогою 

імуноферментного аналізу із використанням реактивів «Biomedica 

Medizinprodukte GmbH and Co KG» (Австрія). 

Крім того, методом iмуноферментного аналiзу з використанням 

комерційних наборів ELISA визначали концентрацiю лептину (Diagnostics 

Biochem Canada Inc, Канада), адипонектину (AssayPro, США), резистину 

(Mediagnost, Німеччина) та Zn-α2 –глікопротеїну (BioVendor, Чехія). 

Рівень сурфактантного протеїну Д (S-PD) визначали у сироватці крові за 

допомогою набору Human Surfactant Protein D ELISA (BioVendor, Чехія) 

методом імуноферментного аналізу з використанням двох типів 

моноклональних антитіл. Дослідження проводили на імуноферментному 

аналізаторі Stat Fax 303 Plus (Awareness Technology Inc., США). Рівень S-PD у 

сироватці крові визначали згідно з інструкцією (Humatex CRP «HUMAN», 

Німеччина). 

Поліморфізм генів FTO (rs9939609) та STAT6 (C2892T) rs324011 

визначали методом ПЛР. Геномну ДНК виділяли із лімфоцитів периферійної 

венозної крові за допомогою комерційної тест-системи «АмпліПрайм ДНК-

сорб-В» (виробництво АмпліСенс, ЦНДІ епідеміології МОЗ РФ, Росія). 

Концентрацію і чистоту препарату ДНК визначали на спектрофотометрі 

(Nanophotometr, Implen, Німеччина), ПЛР-реакцію виконували на ампліфікаторі 

«FlexCyclerBU» (Німеччина) за модифікованими протоколами із 

використанням специфічних праймерів. Фрагменти генів FTO (rs9939609) та 

STAT6 (C2892T) rs324011 ампліфікували на термоциклері CFX96 (Bio-Rad, 

США). Детекцію отриманих фрагментів проводили у 3% агарозному гелі 

методом електрофорезу, у присутності маркера молекулярних мас. Візуалізацію 

результатів здійснювали в ультрафіолетовому світлі за допомогою 

автоматичної системи відеозчитування Vi-Тran в трансілюмінаторі «Біоком» 

(РФ). 

Оцінка якості життя (ЯЖ) проводилась за допомогою української версії 

опитувальника Medical Outcomes Study Short Form 36 (MOS SF-36), для оцінки 

дихальної функції у хворих на БА застосована анкета Госпіталю Святого 

Георгія («St. George’s Hospital Respiratory Questionnaire» - SGRQ). 

Базисне лікування хворих на БА проводилось згідно з Наказом МОЗ 

України № 868 від 08.10.2013 р. «Уніфікований клінічний протокол первинної, 

вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги «Бронхіальна астма». 

Згідно з принципами доказової медицини, з метою проведення 

дослідження ефективності та порівняння запропонованих програм лікування, з 

урахуванням поліморфізму генів, проведена рандомізація групи хворих на БА, 

поєднану з ожирінням, на підгрупи. 
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У ІІА групу увійшли хворі, які отримували базисну терапію, з урахуванням 

стадії захворювання, легеневої недостатності, частоти й тяжкості загострень. 

ІІБ група складалася з хворих, яким на тлі базисного лікування було 

призначено комбінований гіполіпідемічний препарат (симвастатин у поєднанні 

з езетимібом). Ця група була розділена, залежно від поліморфізму гена FTO, на 

2 підгрупи: ІІБ1 (носії Т/А генотипу гена FTO) – отримували  комбінований 

гіполіпідемічний препарат в дозі 10/10 мг 1 раз на добу ввечері 3 місяці; ІІБ2 

(носії А/А генотипу гена FTO) – отримували  комбінований гіполіпідемічний 

препарат в дозі 20/10 мг 1 раз на добу ввечері 3 місяці. 

ІІВ група складалася з хворих, яким на тлі базисної терапії було 

призначено препарат L–аргініну. Дана група була розділена залежно від 

поліморфізму гена STAT6 на 2 підгрупи: ІІВ1 (носії С/Т генотипу гена STAT6) 

– отримували  препарат L–аргініну per os 5мл 3 рази на добу 1 місяць; ІІВ2 

(носії Т/Т генотипу гена STAT6) – отримували  препарат L–аргініну 4,2% 100 

мл в/в крапельно № 10, далі per os 5мл 3 рази на добу 1 місяць. 

Оцінка ефективності терапії проводилася до лікування, через 1 та 3 місяці 

після лікування, з урахуванням динаміки клінічних проявів захворювання, 

лабораторних, інструментальних показників та результатів АСТ і якості життя 

хворих.  

Одержані результати дослідження аналізували за допомогою 

комп’ютерних пакетів Statistiсa 10.0 StatSoft Inc. та Microsoft Excel 2010 на 

персональному комп’ютері з використанням параметричних і непараметричних 

методів обчислення. В разі нормального розподілу, за рівності генеральних 

дисперсій вибірок, що порівнювалися, застосовували лише t-критерій 

Стьюдента, який перевіряли за допомогою F-критерію Фішера. В інших 

випадках для порівняння отриманих результатів використовували 

непараметричний ранговий критерій Манна-Уїтні.  

Для даних з іншими типами розподілу користувались непараметричними 

статистичними методами. Кореляційний аналіз проводили шляхом визначення 

лінійного параметричного коефіцієнта кореляції Пірсона та непараметричного 

коефіцієнта кореляції рангів Спірмена. 

Для оцінки відповідності розподілу генотипів очікуваним значенням, при 

рівновазі Харді-Вайнберга у вибірці та порівняння з частотами алелів і 

генотипів різних груп використовували критерій χ
2 

Пірсона, за умови, коли 

об’єм вибірки не перевищував 10 випадків, використовували критерій χ
2 

з 

поправкою Йєтса та точний двосторонній критерій Фішера. 

Статистичний аналіз віддалених результатів лікування здійснювали, 

використовуючи метод обчислення відношення шансів (ОR). Для перевірки 

статистичної гіпотези про рівність відношення шансів одиниці (ω = 1) 

використовували критерій χ2  Пірсона. 

Результати дослідження та їх обговорення. Серед обстежених пацієнтів 

за поліморфним варіантом Т/А (rs9939609) гена FTO  Т/Т-генотип в основній 

групі виявлено у 21 особи (36,84 %), Т/А-генотип у 26 осіб (45,61 %), А/А-

генотип у 10 осіб (17,55 %). За геном STAT6 носії С/С генотипу в основній 
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групі склали 22 особи (38,60 %), С/Т-генотип виявлено у 20 осіб (35,09 %), Т/Т-

генотип у 15 осіб (26,31 %).  

Носії А-алеля гена FTO при поєднаному перебігу БА та ожиріння 

спостерігались у 40,35 %, що майже вдвічі більше, ніж серед пацієнтів на БА з 

нормальною масою тіла (26,56 %). Водночас серед носіїв Т-алеля гена STAT6 

не було виявлено достовірної різниці між групами. За віковим та гендерним 

розподілами залежно від розподілу поліморфних варіантів rs9939609 гена FTO 

та rs324011 гена STAT6 вірогідної різниці між групами не виявлено.  

Аналізуючи ступінь тяжкості бронхіальної астми в основній групі залежно 

від поліморфізму генів FTO та STAT6, встановлено, що поліморфний варіант 

гена FTO (rs9939609) спостерігався частіше в осіб з персистуючою БА 

середньої тяжкості (24,6 %) та з тяжкою БА (12,3 %), проти 8,8 % у групі з 

персистуючою легкою БА. А/А-генотип гена FTO виявлявся у 5 разів частіше 

при поєднанні ожиріння та персистуючої БА середньотяжкого та тяжкого 

ступенів. Поліморфний варіант C2892T гена STAT6 спостерігався майже вдвічі 

частіше у пацієнтів з персистуючою БА середньої важкості (17,5 %), у 

порівнянні з легкою (7,0 %) та тяжкою БА (10,5 %).  

Аналіз можливих відмінностей показників у практично здорових носіїв 

різних алельних варіантів поліморфізму (rs9939609) гена FTO  та поліморфізму 

C2892T гена STAT6 не виявив достовірних відмінностей,  тому за контрольні 

показники приймали середні значення досліджуваних параметрів, отримані в 

усіх обстежених практично здорових осіб. 

За результатами біоімпедансометрії встановлено, що найвищий рівень 

вісцерального жиру спостерігався при поєднанні БА та ожиріння – у 3,7 разів 

вищий у порівнянні з нормальною масою тіла (р˂0,001) та на 10 % вищий, ніж 

при ожирінні без БА; метаболічний вік при БА, поєднаній  з ожирінням був 

суттєво вищий, ніж у пацієнтів з нормальною масою тіла (на 40 %, р˂0,001) та 

на 10 % перевищував показники у порівнянні з групою хворих на ожиріння. 

Показники ІМТ були достовірно вищими у носіїв А/А-генотипу відносно 

носіїв Т/Т-генотипу (р˂0,001). Відмічалося зростання відсотка вмісту жиру та 

рівня вісцерального жиру в організмі у носіїв А/А-генотипу гена FTO та рівня 

вісцерального жиру - у носіїв Т/Т-генотипу гена STAT6. Нижчі показники 

відсотка вмісту води в організмі спостерігалися в усіх виявлених генотипів, 

найбільш виражено у носіїв А/А-генотипу гена FTO – на 17,5 %, у порівнянні з 

Т/Т-генотипом гена FTO (р˂0,001). 

При аналізі показників ФЗД у пацієнтів на БА за наявності ожиріння, з 

урахуванням поліморфізму генів FTO та STAT6, встановлено, що ОФВ1 та 

ПОШвид були достовірно нижчі (на 20 %, р=0,04) у носіїв А/А-генотипу гена 

FTO порівняно з Т/Т-генотипом; виявлено вірогідно нижчі показники 

ОФВ1/ЖЄЛ та ПОШвид у носіїв Т/Т-генотипу гена STAT6 порівняно з С/С-

генотипом. 

Оцінюючи показники антиоксидантної системи у хворих на бронхіальну 

астму, поєднану з ожирінням, виявлено, що серед носіїв Т/Т–генотипу гена FTO 

спостерігалося підвищення вмісту МА у плазмі крові порівняно з контролем на 

28,2 % (p<0,001), у носіїв Т/А- та А/А-генотипу - на 20,0 % (p=0,002) і 24,8 % 
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(p<0,001) відповідно. Водночас серед носіїв С/С-генотипу гена STAT6 

спостерігалося підвищення показника МА у плазмі крові порівняно з контролем 

на 11,9 % (p=0,02), у носіїв С/Т- та Т/Т-генотипу - на 14,6 % (p=0,01) і 18,1 % 

(p<0,001) відповідно. Також виявлено вірогідно вищий показник МА у носіїв 

С/С-генотипу гена STAT6 порівняно з Т/Т-генотипом (р=0,005). Показники 

ОМБ у носіїв Т/Т-генотипу гена FTO перевищували контрольні на 32,2 % 

(p=0,001), Т/А- та А/А-генотипу - на 26,8 % (p<0,001) і 22,3 % (p<0,001) 

відповідно, в той час як серед носіїв С/С-генотипу гена STAT6 спостерігалося 

підвищення показника ОМБ у плазмі крові порівняно з контролем на 24,3 % 

(p=0,005), у носіїв С/Т- та Т/Т-генотипу - на 15,8 % (p=0,002) і 10,0 % (p=0,01) 

відповідно. Загальна антиоксидантна активність плазми крові у хворих на БА та 

ожиріння була достовірно нижча відносно групи контролю (р˂0,05), зокрема у 

носіїв А/А-генотипу гена FTO - на 13 % (р=0,03) 

Аналізуючи фібринолітичну та протеолітичну активності плазми крові, 

можна констатувати, що СФА плазми крові в усіх групах хворих достовірно 

вища від контрольних показників: у хворих із Т/Т-генотипом FTO – на 21,1 % 

(1,56±0,03, р=0,05), Т/А-генотипом та А/А-генотипом – відповідно на 24,1 % 

(1,65±0,12, р=0,04) і 29,3 % (1,74±0,19, р=0,05) без вірогідної міжгрупової 

різниці, у хворих із С/С-генотипом STAT6 – на 22,6 % (1,59±0,07, р=0,04), С/Т–

генотипом та Т/Т-генотипом – відповідно на 24,5 % (1,63±0,08, р=0,03) і 26,8 % 

(1,68±0,12, р=0,03). НФА у всіх генотипів основної групи зростала, про що 

свідчить вищий рівень цього показника порівняно з контрольною групою, але 

найбільше у хворих з А/А-генотипом FTO - на 34,7 % (0,72±0,09, р=0,01). Серед 

показників між групами вірогідної різниці змін ФФА не встановлено. 

Аналізуючи протеолітичну активність плазми крові, виявлено, що найвища 

протеолітична активність білків за лізисом азоальбуміну (2,28±0,19, р=0,04) та 

азоказеїну (2,14±0,19, р=0,02) реєструється у хворих при поєднанні БА та 

ожиріння, що призводить до більш виражених змін протеолітичної активності 

плазми крові у порівнянні з ізольованим перебігом БА. Активація системи 

протеолізу була більш виражена у носіїв А/А-генотипу гена FTO - показники 

протеолітичної активності плазми крові в основній групі зростали: за наявності 

Т/А–генотипу FTO – на 23,4 % (2,22±0,10, р=0,02), А/А-генотипу – на 25,4 % 

(2,28±0,12, р=0,02), без вірогідної міжгрупової різниці. У хворих із С/С-

генотипом, С/Т-генотипом та Т/Т-генотипом гена STAT6 за лізисом 

азоальбуміну вірогідної різниці не встановлено (p˃0,05). 

Показник СРБ достовірно зростав при поєднаному перебігу БА та 

ожиріння (6,43±0,29, р<0,001) та у групі порівняння пацієнтів з ожирінням 

(5,02±0,28, р<0,001) відносно ПЗО. Водночас визначено вірогідно вищі 

показники СРБ у носіїв А/А-генотипу гена FTO, порівняно з Т/Т-генотипом 

гена FTO (р=0,005). 

Виявлено, що у хворих за наявності БА рівень ЕТ-1 вищий у 3,3 рази, за 

наявності ожиріння – в 2,6 рази та при поєднанні даних нозологій – в 4,4 рази 

(р<0,001) порівняно з показниками ПЗО. Вміст нітритів/нітратів у сироватці 

крові обстежених хворих був вірогідно менший в порівнянні з рівнем ПЗО. Так  

у пацієнтів, що страждають на бронхіальну астму, поєднану з ожирінням, 
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рівень нітратів/нітритів був менший на 34,2 % (16,23±0,62, р<0,001), у той час 

як у хворих на БА з нормальною масою тіла на 26,4 % (18,15±0,67, р<0,001), у 

пацієнтів з ожирінням на 15,9 % (20,75±0,64, р<0,001) порівняно з групою 

контролю. Аналізуючи показники у пацієнтів з поєднанням БА та ожиріння 

залежно від виявленого поліморфізму генів FTO та STAT6 відмічено вірогідно 

вищий рівень ЕТ-1 та нижчий нітритів/нітратів у всіх генотипів порівняно з 

групою ПЗО. Відмічено більш виражені зміни у пацієнтів з поліморфізмом 

rs324011 гена STAT6, а саме: рівень ЕТ-1 був достовірно вищий у носіїв С/Т-

генотипу гена STAT6 порівняно з С/С-генотипом (на 15 %, р=0,01) та у носіїв 

Т/Т-генотипу гена STAT6 порівняно з С/С-генотипом (на 16 %, р=0,05). 

Виявлено погіршення морфофункціональних властивостей еритроцитів у 

всіх пацієнтів основної групи порівняно з групою ПЗО без генотипічної 

залежності. Проте відмічається дещо нижчий рівень індексу деформабельності 

еритроцитів (на 15 %) та підвищення відносної в’язкості еритроцитарної 

суспензії (на 10 %) у носіїв С/Т-генотипу гена STAT6, у порівнянні з іншими 

генотипами, але без вірогідної різниці. 

При поєднанні БА та ожиріння спостерігаються вищі показники 

вуглеводного обміну, дисліпідемія та порушення адипокінового профілю, а 

саме зростання рівня лептину та зменшення вмісту адипонектину. Рівень 

ендогенного інсуліну був достовірно вищий у носіїв А/А-генотипу гена FTO 

(4,77±0,78, р=0,04), порівняно з показниками ПЗО (2,36± 0,79), а рівень глюкози 

натще вищий у носіїв А/А-генотипу (5,34±0,28, р=0,005) та Т/А-генотипу гена 

FTO (5,03±0,19, р=0,01). Рівень загального холестеролу та ЛПНЩ у носіїв А/А-

генотипу та Т/А-генотипу був вірогідно вищий (р˂0,001) порівняно з групою 

ПЗО. Поряд з цим рівень ЛПНЩ був достовірно вищий у носіїв А/А-генотипу 

(р=0,003) та Т/А-генотипу (р=0,01) гена FTO порівняно з Т/Т-генотипом. 

Подібна тенденція спостерігалась і щодо лептину, рівень якого був достовірно 

вищий у носіїв А/А-генотипу (р˂0,001) та Т/А-генотипу (р˂0,001) гена FTO 

порівняно з Т/Т-генотипом та групою ПЗО.  

Відмічено вищий рівень SP-D у хворих на бронхіальну астму (на 48,3 %, 

р˂0,001) та при поєднанні БА з ожирінням (на 51,8 %, р˂0,001) порівняно з 

контрольною групою і групою пацієнтів з ожирінням. Слід відзначити 

наявність зворотної кореляції рівня Zn-α2-ГП з індексом маси тіла (r=0,48, 

р<0,05), відсотком вмісту жиру в організмі (r=0,46, р<0,05). Вищий рівень SP-D 

виявлений у носіїв Т-алеля гена STAT6 (генотип С/Т та Т/Т) за меншого вмісту 

Zn-α2-ГП у носіїв А-алеля гена FTO (генотип Т/А та А/А). 

Встановлено, що у носіїв А-алеля гена FTO спостерігалося зниження 

показників якості життя за опитувальником MOS SF-36 (фізичне 

функціонування – на 57,14 %, р<0,001, повсякденна життєдіяльність – на 

65,07%, р<0,001, соціальне функціонування – на 53,36 %, р<0,001, та рольове 

функціонування – на 59,22 %, р<0,001), особливо у носіїв А/А-генотипу. 

Водночас, за анкетою Госпіталю Святого Георгія (SGRQ), у носіїв Т-алеля гена 

STAT6 спостерігалися більш виражені показники «Симптоми», «Активність», 

«Вплив» та знижена загальна ЯЖ (на 16,8 %, р=0,003). 



15 

Після призначення комплексного лікування упродовж 1 місяця 

проаналізували динаміку клінічного перебігу БА. При застосуванні у хворих на 

бронхіальну астму, поєднану з ожирінням, на тлі базисної терапії за наявності 

виявленого поліморфізму rs9939609 гена FTO (носії Т/А- та А/А-генотипу) 

гіполіпідемічного засобу комбінованої дії (симвастатин у поєднанні з 

езетимібом) покращувалися показники ліпідного спектра крові (достовірно 

нижчі показники загального холестеролу, ЛПНЩ, ТГ та вищі рівні ЛПВЩ, 

порівняно з групою базисної терапії), адипокінового профілю (зниження рівня 

лептину), протеолітичної активності плазми крові (достовірне зниження ПАК 

за лізисом азоказеїну та колагенолітичної активності плазми крові), 

інтенсивності пероксидного окиснення ліпідів та окиснюваної модифікації 

білків. Водночас призначення L-аргініну в комплексному лікуванні БА, 

поєднаної з ожирінням, за наявності поліморфізму rs324011 гена STAT6 (носії 

С/Т- та Т/Т-генотипу), призводить до покращання морфофункціонального 

стану еритроцитів (достовірно вищі показники ІДЕ за нижчого рівня ВВЕС), 

корекції порушень фібринолізу, оксидантно-протиоксидантного гомеостазу, 

функціонального стану ендотелію (вірогідно нижчий рівень ЕТ-1 та вищі 

показники стабільних метаболітів NO порівняно з групою на базисній терапії). 

Комплексне лікування хворих на БА, поєднану з ожирінням, із застосуванням 

додатково до базисної терапії фіксованої комбінації симвастатину з езетимібом 

або L-аргініну, залежно від виявленого поліморфізму генів FTO та STAT6, 

сприяло кращому контролю над захворюванням за показником АСТ, порівняно 

з групою на базисній терапії без генотипічної залежності. 

Отже, вивчення ефективності призначення гіполіпідемічного засобу 

комбінованої дії (симвастатин у поєднанні з езетимібом) та препарату  

L–аргініну додатково до базисного лікування хворих на БА, поєднану з 

ожирінням, показало їх ефективність у поліпшенні результатів лікування, що 

проявлялось у швидшому усуненні проявів обструкції, досягненні та 

подовженні тривалості клінічно-спірографічної ремісії, покращенні контролю 

над захворюванням та якості життя пацієнтів. 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертації наведене теоретичне узагальнення і нове вирішення 

актуального науково-практичного завдання внутрішньої медицини – 

оптимізації діагностики та підвищення ефективності лікування бронхіальної 

астми в поєднанні з ожирінням на підставі нових наукових даних щодо 

клінічно-патогенетичних особливостей зазначеної коморбідності шляхом 

диференційованого застосування гіполіпідемічного засобу комбінованої дії 

(залежно від поліморфізму rs9939609 гена FTO) та L-аргініну (залежно від 

поліморфізму rs324011 гена білка STAT6). 

1. Поєднання бронхіальної астми з ожирінням супроводжується 

гетеротригерним характером нападів (62,06 %) та гіршим контролем над 

хворобою (на 20,54 % за Asthma Control Test). Виявлено 45,6 % гетерозиготних 

(Т/А) та 17,55 % мутантних носіїв (А/А) поліморфізму rs9939609 гена FTO і 
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35,09 % гетерозиготних (С/Т) та 26,31 % мутантних носіїв (Т/Т) поліморфізму 

rs324011 гена STAT6 серед пацієнтів з бронхіальною астмою та ожирінням. 

2. Для бронхіальної астми у поєднанні з ожирінням характерним є 

зростання протеолітичної активності плазми крові (істотніше у носіїв А-алеля 

гена FTO: на 24,06 % (p=0,01) – при наявності Т/А–генотипу, на 36,28 % 

(p=0,01) – при наявності А/А-генотипу), збільшення сумарної фібринолітичної 

активності плазми крові за підсилення неферментативного фібринолізу (за всіх 

поліморфних варіантів генів FTO та STAT6 без вірогідної різниці між ними), 

при одночасній інтенсифікації процесів пероксидного окиснення ліпідів та 

окиснювальної модифікації білків, зменшенні вмісту в крові відновленого 

глутатіону (на 48,64 %, р˂0,001), активностей каталази (на 18,89%, р˂0,001) та 

глутатіонпероксидази (на 21,02 %, p=0,007) (особливо у носіїв Т-алеля гена 

STAT6). При поєднанні БА та ожиріння виявлено також погіршення 

морфофункціональних властивостей еритроцитів (достовірне зниження індексу 

деформабельності еритроцитів та підвищення відносної в’язкості 

еритроцитарної суспензії, р<0,001) незалежно від поліморфізму зазначених 

генів. Водночас у пацієнтів з поліморфізмом rs324011 гена STAT6 

спостерігаються більш виражені ознаки ендотеліальної дисфункції, а саме 

зростання вмісту ендотеліну-1 в 4,3 рази (р<0,001) за вірогідно нижчого рівня 

стабільних метаболітів монооксиду нітрогену.  

3. При поєднанні бронхіальної астми з ожирінням виявлено зміни 

показників біоімпедансометрії (достовірно вищі показники відсоткового вмісту 

жиру в організмі, вісцерального жиру (в 3,7 рази, р=0,01)  та нижчий вміст води 

(на 20,4%, р<0,05) були більш характерні для носіїв А-алеля гена FTO), 

порушення ліпідного спектра крові (рівень загального холестеролу та ЛПНЩ у 

носіїв А/А-генотипу та Т/А-генотипу гена FTO був вірогідно вищий порівняно з 

групою контролю, р˂0,001), зміни адипокінового профілю (відмічено зростання 

рівня лептину у 7,5 рази у носіїв генотипів Т/А та А/А гена FTO (р<0,001) за 

найнижчого вмісту адипонектину в сироватці крові). Водночас вміст лептину 

позитивно корелює з індексом маси тіла (r=0,52; р<0,001) та відсотком жиру в 

тілі (r=0,55; р<0,001), а високий рівень вісцерального жиру та знижений 

відсоток вмісту води в організмі прямо корелюють із збільшенням концентрації 

ліпопротеїдів низької щільності та тригліцеридів (r=0,48; р<0,001). Відмічено 

істотно вищий рівень сурфактантного протеїну D у носіїв Т-алеля гена STAT6 

(на 51,76 %, р˂0,001) та найбільш виражене зменшення вмісту Zn-α2-

глікопротеїну у носіїв А-алеля гена FTO (на 31,21 %, р=0,01) за одночасного 

підвищення рівня С-реактивного білка в 2,3 рази (р=0,02), який прямо корелює 

з індексом маси тіла (r=0,28; р<0,05), вмістом ліпопротеїдів низької щільності 

(r=0,36; р<0,05) та рівнем контролю бронхіальної астми (r=0,31; р<0,05). 

4. Бронхіальна астма, поєднана з ожирінням, характеризується 

синдромом «взаємного обтяження», істотним зниженням якості життя хворих 

за опитувальником MOS SF-36, особливо носіїв А-алеля гена FTO (фізичного 

компоненту здоров’я - на 44,21 %, р<0,001; психічного компоненту здоров’я - 

на 50,37 %, р<0,001). Водночас за анкетою Госпіталю Святого Георгія (SGRQ) 

виявлено відносно вищі показники «Симптоми», «Активність», «Вплив» у носіїв 
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Т-алеля гена STAT6 за одночасного зменшення загальної якості життя (на 16,8%, 

р=0,003). 

5. Застосування фіксованої комбінації симвастатину з езетимібом в 

комплексному лікуванні бронхіальної астми, поєднаної з ожирінням, впродовж 

трьох місяців (в дозі 10/10 мг - у носіїв Т/А-генотипу гена FTO; в дозі 20/10 мг - 

у носіїв А/А-генотипу гена FTO) сприяє корекції порушень ліпідного спектра 

крові (р=0,04), адипокінового профілю (р<0,001), а також зменшенню 

протеолітичної активності плазми крові, зниженню інтенсивності пероксидного 

окиснення ліпідів та окиснювальної модифікації білків (р=0,05). Водночас 

призначення L-аргініну на тлі базисної терапії в носіїв С/Т-генотипу (по 5 мл 3 

рази на добу per os упродовж 1 місяця) та Т/Т-генотипу (по 100 мл довенно 

впродовж 10 днів з наступним переходом на пероральний прийом по 5 мл 3 

рази на добу впродовж 1 місяця) гена STAT6 призводить до вірогідного 

покращання функціонального стану ендотелію (р<0,001), морфо-

функціонального стану еритроцитів (р<0,001), корекції оксидантно-

протиоксидантного гомеостазу, кращого контролю над захворюванням. 

Клінічним еквівалентом ефективності удосконаленої методики комплексного 

лікування зазначеної поєднаної патології є швидше усунення проявів 

обструкції, подовження тривалості клінічно-спірографічної ремісії, покращання 

якості життя хворих. 

 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. Для підвищення якості діагностики, оцінки прогресування перебігу та 

ефективності лікування бронхіальної астми, поєднаної з ожирінням, доцільно 

до програми обстеження хворих включати біоімпедансометрію, показники 

оксидантно-протиоксидантного гомеостазу, фібринолітичної, протеолітичної 

активності плазми крові, ліпідного, адипокінового профілю, визначення рівня 

сурфактантного протеїну Д, виявлення делеційного поліморфізму генів FTO та 

STAT 6, фільтраційні та опитувальні тести – оцінку ступеня контролю над 

астмою (Asthma Control Test), якості життя пацієнтів (опитувальники MOS SF-

36 та SGRQ), що дозволить скорегувати базисне лікування. 

2. З метою індивідуалізації контролюючої терапії бронхіальної астми у 

поєднанні з ожирінням рекомендовано додавати до базисної терапії фіксовану 

комбінацію симвастатину з езетимібом (упродовж трьох місяців: у дозі 10/10 мг 

- у носіїв Т/А-генотипу гена FTO та в дозі 20/10 мг - у носіїв А/А-генотипу гена 

FTO), яка позитивно впливає на клінічний перебіг хвороби, показники 

ліпідного спектра крові, адипокінового профілю, протеолітичну активність 

плазми крові, інтенсивність пероксидного окиснення ліпідів та окиснювальної 

модифікації білків, покращуючи якість життя пацієнтів. 

3. Для покращення оксидантно-протиоксидантного гомеостазу, корекції 

порушень функціонального стану ендотелію та морфофункціональних 

властивостей еритроцитів при бронхіальній астмі за її поєднання з ожирінням 

доцільно додавати до базисного лікування препарат L-аргініну в дозі 5 мл 3 

рази на день per os упродовж одного місяця у носіїв С/Т-генотипу 

поліморфізму гена STAT6. При виявленні Т/Т-генотипу гена STAT6 прийом  
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L-аргініну рекомендовано розпочинати з парентерального введення (по 100 мл 

довенно впродовж 10 днів) з наступним переходом на пероральний прийом (по 

5 мл 3 рази на добу) впродовж одного місяця. 
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12. Мельник ОБ, Федів ОІ. Оптимізація лікування бронхіальної астми, 

поєднаної з ожирінням. Дефіцит вітаміну D та йоду: вплив на здоров'я та 

старіння людини: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною 
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міжнародної науково – практичної конференції (м. Одеса 15-16 вересня 2017 

року).  Одеса: ГО «Південна фундація медицини», 2017: 60-65. (Здобувачем 
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міжнародної науково – практичної конференції(м. Львів 22-23 вересня 2017 

року). Львів: ГО «Львівська медична спільнота», 2017: 44-47.  (Здобувачем 

проведені літературний пошук, обстеження хворих, збір матеріалу, 
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захворювань та їх фармакотерапія в клініці внутрішньої медицини : матеріали 

науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Чернівці 5-6 жовтня 
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АНОТАЦІЯ 

Мельник О.Б. Особливості перебігу та оптимізація лікування 

бронхіальної астми, поєднаної з ожирінням – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.02 - внутрішні хвороби. - Львівський національний 

медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, Львів, 2019. 

У дисертації наведене теоретичне узагальнення та практичне вирішення 

актуального науково-практичного завдання внутрішньої медицини - вивчення 

механізмів виникнення та прогресування бронхіальної астми, поєднаної з 

ожирінням, на підставі оцінки результатів спірографії, антропометричних даних, 

дослідження змін окиснювальної модифікації білків, протеолітичної та 

фібринолітичної активності системи крові, оксидантно-протиоксидантного 

гомеостазу, морфофункціональних властивостей еритроцитів, змін ліпідного та 

адипокінового профілю, рівнів ендотеліну-1, сурфактантного протеїну Д, Zn–α2–

глікопротеїну та вдосконалення лікування шляхом включення до комплексної 

терапії гіполіпідемічного засобу комбінованої дії (залежно від поліморфізму 
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rs9939609 гена FTO) та L-аргініну (залежно від поліморфізму rs324011 гена 

білка STAT6). 

Ключові слова: бронхіальна астма, ожиріння, поліморфізм генів, 

адипокіни, ендотелін-1, сурфактантний протеїн Д, цинк–альфа2–глікопротеїн, 

симвастатин, езетиміб, L-аргінін. 

 

АННОТАЦИЯ 

Мельник Е.Б. Особенности течения и оптимизация лечения 

бронхиальной астмы, сочетанной с ожирением - На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.02 - внутренние болезни. - Львовский национальный 

медицинский университет имени Данила Галицкого МЗ Украины, Львов, 2019. 

В диссертации приведено теоретическое обобщение и практическое 

решение актуальной научной проблемы - изучение механизмов возникновения и 

прогрессирования бронхиальной астмы, сочетанной с ожирением, на основании 

оценки результатов спирографии, антропометрических данных, исследования 

изменений окислительной модификации белков, протеолитической и 

фибринолитической активности системы крови, оксидантно-антиоксидантного 

гомеостаза, морфофункциональных свойств эритроцитов, изменений липидного 

и адипокинового профиля, уровней эндотелина-1, сурфактантного протеина Д, 

Zn-α2-гликопротеина и совершенствование лечения путем включения в 

комплексную терапии гиполипидемического средства комбинированного 

действия (в зависимости от полиморфизма rs9939609 гена FTO) и L-аргинина (в 

зависимости от полиморфизма rs324011 гена белка STAT6) 

Ключевые слова: бронхиальная астма, ожирение, полиморфизм генов, 

адипокины, эндотелин-1, сурфактантный протеин Д, цинк-альфа2-гликопротеин, 

симвастатин, езетимиб, L-аргинин. 

 

ANNOTATION 

Melnyk O.B. Peculiarities of the course and optimization of treatment of 

bronchial asthma associated with obesity. - Scientific work as a manuscript. 

The thesis to obtain the degree of a Candidate of Medical Sciences in specialty 

14.01.02 - Internal Diseases. - Danylo Halytsky Lviv National Medical University, 

Ministry of Health Care of Ukraine, Lviv, 2019. 

The thesis presents a theoretical generalization and practical solution of the actual 

scientific and practical problem of internal medicine - optimization of diagnostics and 

increase of treatment efficiency of bronchial asthma associated with obesity on the 

basis of new scientific data of clinical and pathogenic features of the indicated 

comorbidity by means of differential treatment with hypolipidemic drug of combined 

action (depending on the rs9939609 polymorphism of the FTO gene) and L-arginine 

(depending on the rs324011 polymorphism of the STAT6 protein gene). 

A total of 117 patients were examined, including 30 persons with bronchial 

asthma - 25,6%, 57 persons with combination of bronchial asthma and obesity - 

48,8%, 30 persons with obesity - 25,6%). There were, 60 (51,3%) women, 57 (48,7%) 
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men. In the study participated 20 practically healthy persons, representing by age and 

gender. An average age was 34,8±9,86 years. 

The combination of bronchial asthma with obesity was found to be characterized 

by heterotrigerous nature of attacks (62,0%) and worse control of the disease (by 20% 

for the Asthma Control Test). 45,6% heterozygous (T/A) and 17,55% mutant carriers 

(A/A) of polymorphism rs9939609 of the FTO gene and 35,09% heterozygous (C/Т) 

and 26,31% of mutant carriers (Т/T) were found of polymorphism rs324011 of the 

STAT6 gene among patients with bronchial asthma and obesity. 

The research has clarified that the course of bronchial asthma associated with 

obesity is accompanied by the most pronounced oxidative stress, increased in the 

plasma proteolytic activity, non-enzymatic fibrinolysis, especially in carriers of the 

T/A- and A/A-genotype of the FTO gene. New scientific data of the effect of rs324011 

polymorphism of STAT6 gene on oxidant-antioxidant homeostasis, plasma proteolytic 

activity, functional state of endothelium, morphofunctional properties of erythrocytes, 

high level of surfactant protein D at the indicated comorbidity have been obtained. The 

presence of dyslipidemia and pronounced imbalance of adipokines (increased leptin 

and resistin levels with a simultaneous decrease of adiponectin and zinc-alpha2-

glycoprotein) in patients with bronchial asthma associated with obesity depending on 

polymorphic variants of the named genes, have been descripted. 

For the first time, the feasibility of including in the treatment of patients a fixed 

combination of simvastatin with ezetimibe in complex of bronchial asthma treatment 

associated with obesity for three months (at a dose of 10/10 mg - in carriers of T/A 

genotype of the FTO gene; at a dose of 20/10 mg - in carriers of the A/A genotype of 

the FTO gene), which contributes to the correction of disorders of the blood lipid 

profile (p=0.04), adipokine profile (p<0.001), as well as reducing the proteolytic 

activity of blood plasma, reducing the intensity of lipid peroxidation and proteins 

oxidation modification (p=0.05), improvement of quality of life of patients. At the 

same time, the appointment of L - arginine on the background of basic therapy in 

carriers of C/T genotype (5 ml 3 times a day per os for 1 month) and T/T genotype 

(100 ml intravenously for 10 days with subsequent transition for oral administration of 

5 ml 3 times a day for 1 month) STAT6 gene leads to a significant improvement in the 

functional state of the endothelium (p <0.001), morphofunctional state of erythrocytes 

(p <0.001), correction of oxidant-antioxidant homeostasis, better control of the disease. 

A clinical equivalent of the effectiveness of the improved technique is to 

eliminate obstruction signs, to achieve and extend the duration of clinical-spirographic 

remission, and to improve the quality of life of patients. 

Key words: bronchial asthma, obesity, gene polymorphism, adipokines, 

endothelin-1, surfactant protein D, zinc-alpha2-glycoprotein, simvastatin, ezеtimib, L-

arginine. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

FTO ген ожиріння (fat mass and obesity associated) 

HbA1c глікозильований гемоглобін 

HOMA-IR індекс інсулінорезистентності 

NO монооксид нітрогену 

MOS SF-36 опитувальник Medical Outcomes Study Short Form 36 

SGRQ анкета Госпіталю Святого Георгія «St. George’s Hospital 

Respiratory Questionnaire» 

SP-D сурфактантний білок Д (surfactant protein D) 

STAT-6 signal transducer and activator of transcription factor-6  

Zn–α2-ГП цинк–α2-глікопротеїн 

АСТ тест контролю астми (Asthma Control Test) 

БА бронхіальна астма 

ВВЕС відносна в’язкість еритроцитарної суспензії 

ГВ глутатіон відновлений 

ЕТ-1 ендотелін -1 

ЗХС зaгальний холестерол 

ІДЕ індекс деформабельності еритроцитів 

ІМТ індекс маси тіла 

МА малоновий діальдегід 

НФФА неферментативна фібринолітична активність плазми 

крові 

Ож Ожиріння 

ОМБ окиснювальна модифікація білків 

ПЗО практично здорові особи 

СРБ С-реактивний білок 

СФА сумарна фібринолітична активність плазми крові 

ТГ тригліцериди 

ФЗД функція зовнішнього дихання 

ФФА ферментативна фібринолітична активність плазми крові 

ХС ЛПВЩ холестерол ліпопротеїдів високої щільності 

ХС ЛПНЩ холестерол ліпопротеїдів низької щільності 

ЯЖ якість життя 

 


