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АНОТАЦІЯ 

Кенс О. В. Діагностична та прогностична значущість маркерів 

схильності до повторних епізодів гострого обструктивного бронхіту. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.10 “Педіатрія” (228 – Педіатрія). – ДУ «Інститут 

спадкової патології НАМН України», Львів, 2018. 

Дисертація присвячена підвищенню ефективності комплексу лікування 

дітей з повторними епізодами гострого обструктивного бронхіту та 

профілактики його прогресування шляхом встановлення і прогнозування 

схильності до розвитку даної патології у дітей на підставі молекулярно-

генетичних та біохімічних маркерів та розроблених на цій основі лікувальних 

заходів. 

Високий рівень захворюваності дітей на повторні епізоди гострого 

обструктивного бронхіту (ГОБ) є широко поширеною проблемою, близько 

третини дітей шкільного віку проявляють симптоматику ГОБ протягом 

перших 5-ти років життя (Alvarez-Alvarez I. et al., 2016). Коректне виявлення 

дітей з ризиком розвитку бронхіальної астми у шкільному віці може 

поліпшити лікування і профілактичні підходи до цієї патології, але 

можливість виявлення цих дітей залишається обмеженою (Tenero L., Piazza 

M., Piacentini G., 2016). Відомо, що найбільш частою причиною розвитку 

повторних епізодів ГОБ у дітей є гострі респіраторні захворювання (ГРЗ). 

Дані епідеміологічних досліджень вказують на те, що частота ГОБ при ГРЗ 

на першому році життя становить понад 50,0%. До досягнення шкільного 

віку 40,0% всіх дітей переносять хоча б один епізод ГОБ, із них понад 50,0% 

мають повторні його епізоди (Больбот Ю. К. та ін., 2017).  

Неконтрольований запальний процес в бронхах при повторних епізодах 

ГОБ згодом призводить до зниження функції легень, фізіопатологічних 

наслідків у вигляді структурних ушкоджень, виникнення незворотніх змін 
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(ремоделінгу) бронхів із залученням альвеол, що, у свою чергу, веде до 

розвитку хронічного обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ) або 

бронхіальної астми (БА) (Сенаторова Г. С., Башкірова Н. В., Стрелкова М. І., 

2017). 

Недостатньо вивченими є показники цитокінового статусу у дітей з 

повторними епізодами ГОБ, а роль спадкової схильності не вивчалася 

взагалі.  

Велике практичне значення має розробка і впровадження в педіатричну 

практику клінічних, біохімічних та молекулярно-генетичних маркерів 

схильності дітей до повторних епізодів гострого обструктивного бронхіту. 

Проведення таких досліджень у динаміці не тільки загальноприйнятого 

лікування, а й корекції цитокінового дисбалансу дозволить підвищити 

ефективність лікувально-профілактичних заходів у дітей з повторними 

епізодів ГОБ та покращити показники здоров’я дітей в цілому. 

Для досягнення поставленої мети було обстежено 59 дітей у віці від 2-х 

до 8-ми років, з повторними епізодами ГОБ (І-ГОБ), що неодноразово 

знаходилися на стаціонарному лікуванні у пульмоно-алергологічному 

відділенні КЗ ЛОР ЛОДКЛ «ОХМАТДИТ» і мали не менше 3-4 епізодів 

гострого обструктивного бронхіту на рік. Для порівняння отриманих даних 

дітей з повторними епізодами ГОБ була відібрана група із 35 дітей у віці від 

2-х до 8-ми років, що хворіли на гострий бронхіт без ознак 

бронхообструктивного синдрому (ГБ) не частіше 1-2 разів на рік, яка склала 

групу порівняння (ІІ-ГБ). Обстеження цієї групи дітей проводилося на базі 

пульмоно-алергологічного відділення, де досліджувались діти основної 

групи за тими же методологічними підходами.  

Результати лабораторних досліджень порівнювали з даними 30 

здорових дітей, які були обстежені під час експедиційних виїздів 

співробітників ДУ ІСП НАМНУ в екологічно чисті райони Львівської області 

і, відповідно, увійшли до контрольної групи здорових дітей (ІІІ-ЗД). 

Результати молекулярно-генетичного дослідження порівнювали з даними 50 
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здорових осіб, що з народження проживають на даній території, які увійшли 

до групи загальнопопуляційного контролю (ІV-ЗПГК). 

В роботі були використані наступні методи дослідження: загально -

клінічний, генеалогічний, рентгенологічний, молекулярно-генетичний 

(дослідження поліморфних локусів С-590Т, С-33Т гена IL4 та С-159Т, С-260Т 

гена CD14), імуноферментний аналіз (кількісне визначення ІНФ-γ, IL-4, IL-

1β), біохімічний (визначення С-реактивного білку та IgE), медико-

статистичний аналіз. 

У результаті проведеного дослідження встановлено, що дітей 

найчастіше турбували сухий частий кашель (у 100,0% обстежених дітей з 

повторними епізодами ГОБ), задишка (у 88,10% обстежених дітей з 

повторними епізодами ГОБ), дистанційні хрипи (98,3% обстежених дітей з 

повторними епізодами ГОБ), підвищення температури тіла (у 89,8% 

обстежених дітей з повторними епізодами ГОБ), нежить (у 71,2% обстежених 

дітей з повторними епізодами ГОБ). Вищенаведені дані вказують, що 

повторні епізоди ГОБ у дітей розвиваються на фоні гострого респіраторного 

захворювання (ГРЗ). Найчастіше у дітей з повторними епізодами ГОБ 

реєстрували прояви гіпооксигенації, такі як блідість шкірних покровів (66,1% 

проти 20,0% в дітей з ГБ), зниження сатурації (78,0% проти жодного з дітей 

із ГБ), аускультативні (91,5% проти 14,3% в дітей з ГБ) та перкуторні зміни в 

легенях (86,4% проти жодного з дітей із ГБ), рентгенологічні ознаки 

обструктивного бронхіту (74,6% проти 28,6% в дітей з ГБ), еозинофілію 

(52,5% проти 11,4% в дітей з ГБ) і лімфоцитоз (57,6% проти 25,7% в дітей з 

ГБ). 

Аналіз даних анте- та постнатальних неспецифічних факторів ризику 

показав, що найбільш значущими з них виявилися гестоз І половини 

вагітності та анемія, яка супроводжувала вагітність (45,8% та 39,0%), прийом 

матір’ю лікарських препаратів під час вагітності (32,2%), стресові ситуації, 

які супроводжували вагітність матерів дітей з повторними епізодами ГОБ 

(32,2%), патологічні пологи (25,4%), а також низька маса тіла при 
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народженні, як результат неблагополучного антенатального періоду (30,5%), 

ранній початок штучного вигодовування (71,2%), часті ГРЗ (79,7%), що 

свідчать про дисбаланс імунної системи, обтяжений алергологічний анамнез 

у дітей з повторними епізодами ГОБ (37,3% проти дітей з ГБ 9,6% та 10,0% в 

здорових дітей) і низька частота утримання домашніх тварин (15,3% проти 

сімей дітей з ГБ 51,4% та 63,3% сімей здорових дітей). 

Аналіз визначення вмісту Ig E у сироватці крові дітей показав, що в 

основної кількості дітей з повторними епізодами ГОБ рівень Ig E у сироватці 

крові був достовірно в 3 рази вищий, ніж в середньому у дітей з ГБ. 

Еозинофілія та підвищена концентрація Ig E в сироватці крові вказують на 

можливий алергічний процес, зокрема, локалізований у бронхах. Отримані 

дані показали достовірне підвищення частоти еозинофілії (52,5% проти 

11,4%) у дітей основної групи в порівнянні з дітьми із ГБ) а також 

підвищення рівня IgE у сироватці крові який в середньому становив 286,43 

ммоль/л в дітей з повторними епізодами ГОБ проти 95,22 ммоль/л в дітей з 

ГБ. 

Порівняльний аналіз розподілу генотипів однонуклеотидного 

поліморфізму C-590T гена IL4 у обстежених дітей з повторними епізодами 

ГОБ показав, що наявність у дитини генотипу 590СТ поліморфного локусу 

C-590T гена IL4 збільшує ризик виникнення повторних епізодів ГОБ в 

дитини у 4 рази (OR, 95% CI – 4,89; OR, 95% CI – 3,6 ), а наявність генотипу 

590ТТ поліморфного локусу C-590T гена IL4 збільшує ризик формування у 

дітей повторних епізодів ГОБ у 7 разів (OR, 95% CI – 8,5; OR, 95% CI – 6). 

Поряд з цим, наявність генотипу 590СС поліморфного локусу C-590T гена 

IL4 володіє протекторними властивостями по відношенню до можливості 

формування повторних епізодів ГОБ у дітей. Аналіз молекулярно-

генетичного тестування генотипу 33СТ поліморфного локусу С-33Т гена IL4 

у дітей з повторними епізодами ГОБ показав, що наявність у дитини 

генотипу 33СТ поліморфного локусу C-33T гена IL4 збільшує ризик 

виникнення повторних епізодів ГОБ у 3,5 рази (OR, 95% CI – 4,23; OR, 95% 
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CI – 2,76). Аналіз молекулярно-генетичного тестування генотипів СС, СТ, та 

ТТ поліморфних локусів С-159Т та С-260Т гена CD14 у дітей з повторними 

епізодами ГОБ не виявив статистично значимої вищої частоти жодного із 

генотипів у дітей основної групи в порівнянні з дітьми із ГБ групи 

порівняння та здоровими особами групи контролю, що може свідчити про те, 

що предиктором повторних епізодів ГОБ у дітей є ГРЗ. Тому заміна цитозину 

на тирозин в одиничній заміні нуклеотидів поліморфних варіантів С-159Т і 

С-269Т не призводить до транскрипції гена CD14 і подальшого підвищення 

експресії CD14 на моноцитах, як це відбувається при захворюваннях 

бактеріальної етіології.  

Таким чином, встановлена асоціація генотипів 590СТ, 590ТТ 

однонуклеотидного поліморфізму C-590T гена IL4 та генотипу 33СТ 

однонуклеотидного поліморфізму C-33T гена IL4 з розвитком повторних 

епізодів гострого обструктивного бронхіту у дітей.  

З метою оцінки регуляторної функції системи цитокінів і внеску 

імунологічної компоненти в розвиток повторних епізодів ГОБ у дітей 

твердофазним імуноферментним методом в сироватці крові обстежуваних 

визначали рівні IL-1β, IL-4, IFN-γ . Дослідження проводили в гострий період 

захворювання (на 1-2-у добу госпіталізації у стаціонар). 

Вміст сироваткового інтерферону-γ був достовірно знижений як у 

92,0% дітей з повторними епізодами ГОБ (7,116±0,323 пг/мл), так і в 27,0% 

дітей з ГБ (8,114±0,218 пг/мл) у порівнянні із даними здорових дітей 

(9,086±0,219 пг/мл), відрізняючись за частотою патологічної ознаки між 

собою. Його знижений рівень в сироватці крові дітей з повторними епізодами 

ГОБ свідчить про недостатню активацію у таких дітей клітинної ланки 

імунітету та процесів інтерфероногенезу у відповідь на вірус, що спричинив 

розвиток ГРЗ, а зниження секреції інтерферону-γ призводить до порушення 

імунної відповіді шляхом її перемикання на Th2-тип та гіперпродукції Ig E. 

Встановлено, що у пацієнтів з ГОБ в перші дні після госпіталізації до 

стаціонару вміст прозапального інтерлейкіну-1β був достовірно підвищений 
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(3,396±0,274 пг/мл) у порівнянні з даними ІІ-ої і ІІІ-ої досліджуваними 

групами дітей (2,930±0,329 пг/мл) та (2,742±0,280 пг/мл) відповідно, що 

вказувало на швидкий розвиток системної запальної реакції у дітей з 

повторними епізодами ГОБ.  

В роботі показано, що концентрація протизапального інтерлейкіну-4 

була знижена в 3 рази у 100,0% дітей з повторними епізодами ГОБ 

(1,329±0,232 пг/мл) і тільки в 2 рази в 63,0 % дітей з ГБ (1,894±0,222 пг/мл) у 

порівнянні з даними здорових дітей (4,018±0,411пг/мл). Знижений рівень IL-

4 призводить до перемикання В-клітин на синтез алергічного імуноглобуліну 

Е, стимуляції гуморальної (Th2) та інгібуванню клітинної (Th1) імунної 

відповіді.  

Таким чином, отримані результати демонструють, що в дітей з 

повторними епізодами ГОБ наявний більш виражений дисбаланс вмісту в 

сироватці крові інтерферону-γ, інтерлейкіну-1β та інтерлейкіну-4, ніж в дітей 

з ГБ, спричинений порушенням регуляторної функції імунної системи. Тому, 

окрім терапії, яка проводилась згідно протоколу лікування гострого 

обструктивного бронхіту таким дітям (59 осіб) у гострому періоді був 

призначений рекомбінантний інтерферон альфа-2b людини (РІ α-2b) 

(ректальні суппозиторії) у вікових дозах двічі на день, протягом 5-ти днів. 

Батьки 35-ти дітей виконали рекомендацію і діти отримали 5-денний курс РІ 

α-2b у вікових дозах ректально. А батьки 24-х дітей рекомендації не 

дотримались і, відповідно, ці діти не отримали терапію РІ α-2b. Через 3 тижні 

після виписки із стаціонару всі діти були запрошені на повторний огляд 

лікуючого лікаря із забором крові. 

Вміст сироваткового інтерферону-γ у 91,0% дітей з повторними 

епізодами ГОБ до лікування РІ α-2b був достовірно знижений (6,937±0,362 

пг/мл та 7,126±0,294 пг/мл) у порівнянні з його вмістом в здорових дітей 

(9,086±0,219 пг/мл, 88,0%). Після проведеного лікування РІ α-2b вміст 

інтерферону-γ достовірно зріс, досягнувши величини здорових дітей 

(8,765±0,250 пг/мл) у 77,0% обстежених, в той час, як у дітей, які не 
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отримували РІ α-2b, вміст інтерферону-γ у динаміці лікування залишався 

достовірно зниженим у 88,0% дітей (до лікування - 7,128±0,294 пг/мл та 

7,711±0,290 пг/мл у 71,0% дітей – після лікування при показнику у здорових 

дітей: 9,086±0,219 пг/мл ).  

Вміст сироваткового інтерлейкіну-4 у дітей з повторними епізодами 

ГОБ до лікування РІ α-2bом був достовірно зниженим (1,228±0,26 пг/мл та 

1,656±0,24 пг/мл) у всіх дітей у порівнянні з його вмістом в здорових дітей 

(4,018±0,411пг/мл). Після проведеного лікування із застосуванням РІ α-2bу 

вміст інтерлейкіну-4 достовірно підвищився (2,986±0,408 пг/мл) у 63,0% 

дітей з повторними епізодами ГОБ, в той час, як у дітей, які не діставали РІ 

α-2b, вміст інтерлейкіну-4 у динаміці лікування залишався достовірно 

зниженим у 92,0% дітей (до лікування - 1,656±0,24 пг/мл, q=1,0 та 

2,079±0,282 пг/мл – після лікування при показнику у здорових дітей: 

4,018±0,411 пг/мл). 

Рівень вмісту інтерлейкіну-1β в сироватці крові дітей з повторними 

епізодами ГОБ до лікування РІ α-2bом був достовірно підвищений 

(3,432±0,332 пг/мл) у 77,0% дітей у порівнянні з його вмістом в здорових 

дітей (2,542±0,380 пг/мл). Після проведеного лікування із застосуванням РІ α-

2bу вміст інтерлейкіну-1β достовірно знизився (2,503±0,398 пг/мл) у 40,0% 

дітей з повторними епізодами ГОБ, в той час, як у дітей, які не отримували РІ 

α-2b, вміст інтерлейкіну-1β у динаміці лікування залишався достовірно 

підвищеним практично у всіх дітей (до лікування - 3,297±0,348 пг/мл та 

2,953±0,339 пг/мл – після лікування при показнику у здорових дітей: 

2,542±0,380 пг/мл). 

Таким чином, призначення РІ α-2b у складі загальноприйнятої терапії 

дітям з повторними епізодами ГОБ має виражений позитивний ефект і дає 

можливість нормалізувати рівень цитокінів в організмі дитини, тим самим, 

ремоделювати імунну відповідь шляхом ліквідації запального фенотипу у 

дітей з повторними епізодами ГОБ методом зниження рівня в сироватці крові 

прозапального цитокіну інтерлейкіну-1β. Окрім того, активація Т-хелперів 1-
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го типу (Th1) шляхом підвищення концентрації у сироватці крові дітей 

інтерферону-γ та інтерлейкіну-4 запобігає гіперпродукції імуноглобуліну Е, 

знижуючи гіперреактивність бронхів і попереджуючи сенсибілізацію 

організму дитини до неінфекційних алергенів пригнічуючи активацію Т-

хелперів 2-го типу (Th2). Тим самим, відтерміновуючи розвиток у дитини 

атопії, а отже і можливість розвитку бронхіальної астми. 

Проведене дослідження показало, що дані показники можна 

використовувати в якості контролю за ефективністю лікування повторних 

епізодів ГОБ у дітей. 

Проведені дослідження дозволили розробити схему медико-

генетичного консультування сімей з наявною алергопатологією та 

обтяженим алергоанамнезом, яка складається з трьох класичних етапів і 

викладена у 7 основних принципах і може бути використані в якості 

доповнення до нормативних документів на різних організаційних рівнях 

(кабінет, консультація, центр) та в роботі педіатричної служби при 

удосконаленні профілактичних і реабілітаційних заходів, що підвищить 

ефективність заходів, направлених на попередження формування у дітей 

повторних епізодів гострого обструктивного бронхіту.  

Ключові слова: діти, гострий обструктивний бронхіт, цитокіни, 

поліморфізм генів, імуномодулююча терапія. 
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SUMMARY 

Kens O. V. The diagnostic and prognostic significance of propensity markers 

to repeated episodes of acute obstructive bronchitis. - Qualifying scientific work, 

manuscript copyright. Candidate of medical science (PhD) thesis in speciality 

14.01.10 "Pediatrics" (228 - Pediatrics). - State Institution "Institute of Hereditary 

Pathology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine", Lviv, 2018; 

The dissertation is devoted to increasing the effectiveness of personalized 

treatment of children with repeated episodes of acute obstructive bronchitis and 

preventing its progression by establishing and predicting the propensity to develop 

this pathology on the basis of molecular genetic and biochemical markers and 

related therapeutic measures. 

The high rate of recurrent episodes of acute obstructive bronchitis (АOB) 

among children is a widespread problem, with about a third of children showing 

symptoms of АОB during the first 5 years of life. Correct identification of school-

aged children at risk of developing asthma may improve the treatment and 

prophylactic approaches to this pathology, but the ability to detect these children 

remains limited. It is known that acute respiratory diseases (ARD) are the most 

common cause of repeated episodes of АОВ in children. Data from 

epidemiological studies indicate that the frequency of ARD related АОВ in the 

first year of life is more than 50.0%. Prior to reaching school age, 40.0% of all 

children have at least one episode of АOB, with more than 50.0% experiencing 

repeated episodes. 

The uncontrolled inflammatory process in bronchi with repeated episodes of 

АOB leads to decreased lung function, physiopathological effects in the form of 

structural damage, and irreversible changes (remodeling) in bronchi with 

involvement of alveoli, which in turn leads to the development of chronic 

obstructive pulmonary disease (COPD) or bronchial asthma (BA). 
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The current studies of cytokine status in children with repeated episodes of 

АОВ are insufficient, and the role of hereditary predisposition has not been studied 

at all. 

The development and introduction of clinical, biochemical and molecular 

genetic markers of children’s propensity to experience repeated episodes of acute 

obstructive bronchitis is of great practical importance. Conducting such research in 

the context of not only conventional treatment, but also correction of cytokine 

imbalance will improve the effectiveness of treatment and prophylactics in young 

patients with repeated episodes of АОВ and improve the health indicators of 

children in general. 

To achieve this goal, 59 children aged 2 to 8 with repeated episodes of АОВ 

(I-АОВ) were examined. All subjects were frequently hospitalized in the 

pulmonologic and allergic department of Lviv Regional Children’s Clinical 

Hospital OKHMATDYT and had at least 3-4 episodes of acute obstructive 

bronchitis a year. To compare the data from children with repeated episodes of 

АОВ, a group of 35 children aged 2 to 8 that had acute bronchitis (АB) no more 

than 1-2 times a year was selected for the comparison group (II-АB). The 

examination of this group of children was conducted in the pulmonary and allergic 

department, where studies of children of the main group were conducted using the 

same methodological approaches. 

The results of laboratory tests were compared with the data of 30 healthy 

children who were examined during the expeditionary visits of the employees of 

the Institute of Hereditary Pathology of the National Academy of Medical Sciences 

of Ukraine in ecologically clean areas of the Lviv region. Accordingly, these 

patients formed the control group of healthy children (ІІІ-НС). The results of the 

molecular genetic study were compared with the data of 50 healthy individuals 

living in the area since birth, who were included in the group of general population 

control (IV-GPC). 

The following research methods were used: general-clinical, X-ray, 

molecular-genetic (study of C-590T polymorphic locus, IL4 and C-159T, C-260T 
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gene of CD14), immunoassay (quantitative determination of INF-γ, IL-4, IL-1β), 

biochemical (definition of C-reactive protein and IgE), medical-statistical analysis. 

As a result of the study, it was found that the children were most often 

disturbed by dry, frequent cough (100.0% of the examined children with repeated 

episodes of АОВ), shortness of breath (88.1% of the examined children with 

repeated episodes of АОВ), loud wheezing (98.3% of the surveyed children with 

repeated episodes of АОВ), fever (89.8% of the examined children with repeated 

episodes of АОВ), and rhinorrhea (in 71.2% of the examined children with 

repeated episodes of АОВ). The above data indicate that repeated episodes of АОB 

in children develop in the context of acute respiratory disease (ARD). Moreover, 

manifestations of hypoxygenation such as pallor of the skin (66.1% versus 20.0% 

in children with АB), saturation decrease (78.0% versus 0.00% in children with 

АB), auscultation (91.5% versus 14.3% in children with АB) and percutaneous 

changes in the lungs (86.4% versus 0.00% in children with АB), X-ray signs of 

obstructive bronchitis (q = 0.75 versus 0.29 in children with АB), eosinophilia 

(74.6% versus 28.6% in children with АB) and lymphocytosis (57.6% versus 

25.7% in children with АB) were often recorded in children with repeated episodes 

of АOB. 

An analysis of the data on ante and postnatal non-specific risk factors 

showed that the most significant factors that increase the risk of development of 

repeated episodes of АОВ in children were gestosis during the first half of 

pregnancy and anaemia that accompanied pregnancy (45.8% and 39.0%), receiving 

mother рregnancy drugs (32.2%), stress among mothers with children who suffer 

from repeated episodes of АОВ (32.2%), pathological births (25.4%) and low birth 

weight as a result of unsuccessful antenatal period (30.5%), early formula feeding 

(71.2%), frequent ARD indicating an imbalance of the immune system (79.7%), an 

aggravated allergic anamnesis in children with repeated episodes of АОB (37.3% 

vs 9.6% of children with АB and 10.0% of healthy children), and low rate of pets 

(15.3% vs 514% of families of children with АB and 63.3% of families of healthy 

children). 
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An analysis of IgE content in blood serum showed that in the majority of 

children with repeated episodes, АOВ IgE levels were 3 times higher than those of 

children with АB. Eosinophilia and elevated IgE concentrations in serum indicate a 

possible allergic process, localized in the bronchi in particular. The obtained data 

shows a significant increase in the frequency of eosinophilia (52,5% versus 11,4%) 

in the children of the main group as compared with children with АB as well as an 

increase in serum IgE levels, which averaged 286.43 mmol/l in children with 

repeated episodes of АОВ vs 95.22 mmol/l in children with АB. 

A comparative analysis of the distribution of genotypes of the IL4 gene C-

590T mononucleotide polymorphism in the examined children with repeated 

episodes of АОB showed that the presence of a 590СT genotype in the 590СT 

polymorphic C-590T locus of the IL4 gene makes repeated episodes of АОB in a 

child 4 times more likely (OR, 95% CI – 4.89, OR, 95% CI-3.6), while the 

presence of the 590TT genotype of the C590T polymorphic locus of the IL4 gene 

increases the risk of recurring АОВ episodes in children 7-fold (OR, 95% CI-8.5; 

OR, 95% CI-6). In addition, genotype 590СС of the polymorphic locus C-590T of 

the IL4 gene has protective properties against repeated episodes of АОB in 

children. The analysis of the molecular genetic testing of the 33СT genotype of the 

C-33T polymorphic locus in children with repeated episodes of АОB showed that 

the presence of the 33TT genotype of the IL4 gene of the C-33T polymorphic locus 

increases the likelihood of repeat episodes of АОB by 3.5 (OR, 95 % CI-4.23; OR; 

95% CI-2.76). The analysis of the molecular genetic testing of CС, CT, and TT 

genotypes of the C-159T and C-260T of the CD14 gene in children with repeated 

episodes of АOB did not reveal a statistically significant higher frequency of any 

of the genotypes in the children of the main group compared with children from 

the АB of the comparison group and healthy control group members. That may 

indicate that the predictor of repeated АОВ episodes in children is ARD, so 

replacing cytosine with tyrosine in the unit replacement of nucleotides of the 

polymorphic variants of C-159T and C-269T does not result in transcription of the 
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CD14 gene and subsequent increase in the expression of CD14 in monocytes as it 

happens with diseases of bacterial etiology. 

Thus, the association of genotypes 590СT, 590TT with the IL4 gene C-590T 

single-nucleotide polymorphism C-590T and the 33СT genotype of the single-

nucleotide polymorphism C-33T of the IL4 gene with the development of recurrent 

episodes of acute obstructive bronchitis in children has been established. 

 In order to evaluate the regulatory function of the cytokine system and the 

contribution of the immunological component to the development of repeat АОВ 

episodes in children, researchers used solid-phase immuno-enzymatic methods in 

the serum of the examined subjects to determine levels of interleukin-1β, 

interleukin-4, interferon-γ. The research was conducted during the acute period of 

the disease (on the 1st or 2nd day of hospitalization). 

The amount of serum interferon-γ has been significantly lowered in both 

92.0% of children with repeated episodes of АОВ (7.116 ± 0.323 pg/ml) and 

27.0% of children with АB (8.114 ± 0.218 pg/ml) as compared to healthy children 

(9.086 ± 0.219 pg/ml), significantly differing in the frequency of pathological signs 

among themselves. The lowered blood serum level in children with repeated 

episodes of АОВ suggests lack of activation of the cellular level of immunity in 

such children and interferonogenesis in response to the virus that caused the 

development of ARD. Additionally, a decrease in the secretion of interferon-γ 

leads to an impairment of the immune response by switching it to Th2 type and 

hyperproduction Ig E. 

It was established that in patients with АOB in the first days after 

hospitalization, the content of proinflammatory interleukin-1β was significantly 

increased (3.396 ± 0.274 pg/ml) compared with the data of the 2-nd and 3-rd study 

groups of children whose indicators were at (2.930 ± 0.329 pg/ml) and (2.742 ± 

0.280 pg/ml) respectively, indicating a rapid development of systemic 

inflammatory response in children with repeated episodes of АOB. 

It has been shown that the concentration of anti-inflammatory interleukin-4 

was reduced by a factor of 3 in 100.0% of children with repeated episodes of АOB 
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(1.329 ± 0.232 pg/ml) and only 2-fold in 63.0% of children with АB (1.894 ± 

0.222 pg/ml) as compared to healthy children (4.018 ± 0.411 pg/ml). Reduced 

levels of IL-4 is causes the switching of B cells to the synthesis of allergic 

immunoglobulin E, stimulation of humoral (Th2) and inhibition of cellular (Th1) 

immune response. 

Thus, the obtained results show that children with repeated episodes of АОВ 

have a more marked imbalance of the cytokine profile than children with АB, 

caused by a violation of the regulatory function of the immune system. Therefore, 

in addition to the therapy, which was conducted in accordance with the protocol 

for the treatment of acute obstructive bronchitis, a recombinant human alpha-2b 

"Laferobion" (rectal suppositories) was administered to children (59 patients) in 

the acute period twice daily for 5 days. The parents of 35 children performed the 

recommendation and the children received a 5-day course of Laferobion in age-

related rectal doses. Parents of 24 children did not comply with the 

recommendations and, accordingly, these children did not receive therapy by 

Laferobion. Three weeks after being discharged from the hospital, all children 

were invited to a re-examination by physician and a blood testing. 

The content of serum interferon-γ in children with repeated episodes of АOB 

before treatment with Laferobion was significantly lowered (6.937 ± 0.362 pg/ml 

and 7.126 ± 0.294 pg/ml) in 91.0% and 88.0% of children as compared with its 

content in healthy children (9.086 ± 0.219 pg/ml). After the treatment with 

Laferobion, the content of interferon-γ increased significantly, reaching the values 

of healthy children (8.765 ± 0.250 pg/ml) in 77.0% of the subjects, while the 

interferon-γ content in the context of treatment remained significantly lowered in 

88.0% of children who did not receive Lauferobion (before treatment - 7.128 ± 

0.294 pg/ml and 7.711 ± 0.290 pg/ml in 71.0% of children - after treatment with 

healthy children: 9.086 ± 0.219 pg/ml). 

 The content of serum interleukin-4 in children with repeated episodes of 

АOB before treatment with Laferobion was significantly lowered (1.228 ± 0.26 

pg/ml and 1.656 ± 0.24 pg/ml) in 100.0% of children as compared to its content in 
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healthy children (4.018 ± 0.411 pg/ml). After treatment with Laferobion, the 

content of interleukin-4 increased significantly (2.986 ± 0.408 pg/ml) in 63.0% of 

children with repeated episodes of АОВ, while in children who did not receive 

Laferobion, the content of interleukin-4 in dynamics treatment remained 

significantly lower in 92.0%(before treatment – 1.656 ± 0.24 pg/ml, q = 1.0 and 

2.079 ± 0.282 pg/ml - after treatment with healthy children: 4.018 ± 0.411 pg/ml ). 

The level of interleukin-1β in the blood serum of children with repeated 

episodes of АOB before treatment with Laferobion was significantly increased 

(3.432 ± 0.332 pg/ml) in 77.0% as compared to its content in healthy children 

(2.542 ± 0.380 pg/ml). After the Laferobion treatment, the content of interleukin-

1β decreased significantly (2.503 ± 0.398 pg/ml) in 40.0% of children with 

repeated episodes of АОВ, while in children who did not receive Laferobion, the 

content of interleukin-1β in the context of treatment remained significantly higher 

in almost all children (before treatment - 3.297 ± 0.348 pg/ml and 2.953 ± 0.339 

pg/ml - after treatment with a healthy baby: 2.542 ± 0.380 pg/ml). 

Thus, the prescription of Lauferobion as part of the common therapy for 

children with repeated episodes of АОВ has a pronounced positive effect and 

allows normalizing the cytokine balance in the child's body, remodeling the 

immune response by eliminating the inflammatory phenotype in children with 

repeated episodes of АОВ by lowering serum levels of proinflammatory cytokine 

interleukin-1β. In addition, the activation of Type 1 T-helper cells of type 1 (Th1) 

by increasing the concentration of interferon-γ and interleukin-4 children blood 

serum prevents hyperproduction of immunoglobulin E by reducing bronchial 

hyperresponsiveness and preventing the child's sensitization to non-infectious 

allergens by suppressing activation of T-helper cells 2 type (Th2). Thus, the 

development of a child's atopy is delayed, and the possibility of developing 

bronchial asthma is reduced. 

The conducted study shows that the aforementioned indicators can be used 

as a measure of control over the effectiveness of treatment of repeated АОВ 

episodes in children. 
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The conducted study allows developing a medical-genetic counseling plan 

for families with an allergic pathology and burdened with allergic anamnesis. The 

plan consists of three classical stages, is set out in 7 basic principles, and can be 

used as a supplement to normative documents at various organizational levels 

(office, consultation, and center). It can also be used in the work of the pediatric 

service to improve preventive and rehabilitation measures, which will increase the 

effectiveness of steps aimed at preventing the formation of acute obstructive 

bronchitis episodes in children. 

Key words: children, recurrent episodes of acute obstructive bronchitis, 

acute bronchitis, acute respiratory disease, asthma, gene IL4, IL4 C-590T, IL4 C-

33T, gene CD14, CD14 C-159T, CD14 C-260T, inclination, Ig E, interferon-γ, 

interleukin-1β, interleukin-4, cytokine profile imbalance, treatment, recombinant 

interferon alfa-2b human. 
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належить організація дослідження, верифікація даних діагностики, 
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самостійне зібрання клінічного матеріалу, проведення аналізу 

результатів, самостійне формулювання висновків). 

8. Кенс О. В, Лук'яненко Н. С., Бергтравм В. І. Вміст інтерлейкіну-1β, 

інтерлейкіну-4 та інтерферону-γ у сироватці крові дітей з повторними 

епізодами гострого обструктивного бронхіту. Український 

пульмонологічний журнал 2. (2018): 31-35. (Дисертант особисто збирав 

та аналізував літературу, самостійно зібрав клінічний матеріал, провів 

аналіз результатів, підготував статтю до друку). 

У матеріалах конференцій: 

9. Кенс О. В., Акопян Г. Р., Лук'яненко Н. С., Бергтравм В. І. 

Індивідуалізована профілактика бронхообструктивного синдрому у дітей 

на підставі молекулярно-генетичного тестування. Матеріали міжнародної 

науково-практичної конференції «Медицина Сучасності» Київ, 27-28 

лютого 2015 р. (2015): 15-17. (Дисертант самостійно розробив план 

дослідження, зібрав клінічний матеріал, провів статистичну обробку та 

аналіз результатів, підготував матеріали до друку). 

10. Кенс О. В., Бергтравм В. І., Виштак Н. В. Індивідуалізована профілактика 

бронхообструктивних станів у дітей на основі генетичних маркерів 

схильності. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 

«Вектор розвитку медицини в Україні» Харків, 14-15 березня 2015 р. 

(2015): 75-77. (Дисертант розробив дизайн дослідження, зібрав клінічний 

матеріал, провів аналіз результатів, сформулював висновки). 

11. Кенс О. В., Гнатейко О. З., Лук'яненко Н. С., Бергтравм В. І. 

Молекулярно-генетичне тестування однонуклеотидного поліморфізму С-

33Т гена IL4 у дітей з повторними епізодами гострого обструктивного 

бронхіту. Матеріали української науково-практичної конференції 

педіатрів з міжнародною участю «Проблемні питання діагностики та 

лікування дітей з соматичною патологією» Харків, 22-23 березня 2018 р. 

(2018): 108-114. (Дисертант розробив дизайн дослідження, зібрав 

клінічний матеріал, провів аналіз результатів, сформулював висновки).  
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, 

СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ 

БА – бронхіальна астма 

ГОБ – гострий обструктивний бронхіт 

ГБ – гострий бронхіт без ознак бронхообструктивного синдрому 

ГРЗ – гостре респіраторне захворювання 

ЗПГК – загальнопопуляційна група контролю  

ЗД – здорові діти 

ІГКС – інгаляційні глюкокортикостероїди 

ІНФ – інтерферон 

Інтерферон-γ – інтерферон-гамма 

Інтерлейкін-1β – інтерлейкін - 1 бета 

Інтерлейкін-4 – інтерлейкін - 4 

ПЛР – полімеразна ланцюгова реакція 

ПДРФ – поліморфізм довжин рестрективних фрагментів  

ЧХД – часто хворіючі діти  

LPS – ліпополісахариди  

SNP – поліморфізм одиничних нуклеотидів  

CD14 – ген CD14 

CD14 C-159T – поліморфний локус C-159T гена CD14 

CD14 C-260T – поліморфний локус C-260T гена CD14 

IgE – імуноглобулін Е 

IL4 – ген інтерлейкін - 4 

IL4 С-590Т – поліморфний локус С590Т гена інтерлейкін 4 

IL4 С-33Т – поліморфний локус С33Т гена інтерлейкін 4 

РІ α-2b – рекомбінантний інтерферон альфа-2b людини 

M – середнє арифметичне значення показника 

m – похибка середнього арифметичного значення показника 

n – кількість обстежених дітей 
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q – частота ознаки, що вивчається 

p – показник вірогідності різниці між хворими та здоровими дітьми 

p1 – показник вірогідності різниці між даними дітей основної групи та 

групи дітей з ГБ 

р3 – показник вирогідності різниці між даними дітей з бронхітами у 

динаміці лікування РІ α-2b 

р4 – вирогідна різниця показника між даними дітей з бронхітом, які 

отримали РІ α-2b та тих, що його не приймали 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Високий рівень захворюваності дітей на повторні 

епізоди гострого обструктивного бронхіту (ГОБ) є широко поширеною 

проблемою, близько третини дітей шкільного віку проявляють симптоматику 

ГОБ протягом перших 5-ти років життя. Коректне виявлення дітей з ризиком 

розвитку бронхіальної астми у шкільному віці може поліпшити лікування і 

профілактичні підходи до цієї патології, але можливість виявлення цих дітей 

залишається обмеженою [1-3].  

Відомо, що найбільш частою причиною розвитку повторних епізодів 

ГОБ у дітей є гострі респіраторні захворювання (ГРЗ). Дані епідеміологічних 

досліджень вказують на те, що частота ГОБ при ГРЗ на першому році життя 

становить понад 50,0%. До досягнення шкільного віку 40,0% всіх дітей 

переносять хоча б один епізод ГОБ, із них понад 50,0% мають повторні його 

епізоди [4]. Дослідниками показано зростання значущості ГОБ в структурі 

дитячої захворюваності протягом останніх років, в тому числі і за рахунок 

повторних випадків захворювання [5]. 

Коренюк О. С. та інші автори вказують, що найбільш значущими 

патогенетичними факторами у генезі повторних епізодів ГОБ є розвиток 

запалення у дихальних шляхах та дефекти системного і місцевого імунітету 

[6-8]. 

Неконтрольований запальний процес в бронхах при повторних епізодах 

ГОБ згодом призводить до зниження функції легень, фізіопатологічних 

наслідків у вигляді структурних ушкоджень, ремоделінгу бронхів із 

залученням альвеол, що, у свою чергу, веде до розвитку хронічного 

обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ) або бронхіальної астми (БА) 

[9]. 

За даними літератури не існує консенсусу щодо надійних маркерів 

прогнозування БА у дитини, що хворіє на повторні епізоди ГОБ, межа між 

цими захворюваннями є доволі суб’єктивною. Аналіз функції легень та рівня 
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оксиду азоту у повітрі, що видихається, на сьогоднішній день вважаються 

високоінформативними маркерами БА, проте, на жаль, проведення даних 

дослідженнь є неможливим у дітей до 6-річного віку [10-13]. 

Підвищення рівня загального імуноглобуліну Е (IgE) у сироватці крові 

дітей на сьогоднішній день є критерієм наявності атопії, однак 

гіперімуноглобулінемія Е притаманна і іншим захворюванням, що значно 

знижує його діагностичну значущість [14-16]. Тому, на сьогоднішній день, 

постає потреба в високоінформативних, прогностично значущих маркерах, 

які могли б застосовуватися у діагностиці дітей будь-якого віку та допомогти 

педіатрам та дитячим алергологам в ранньому прийнятті рішень щодо 

постановки діагнозу і тактики лікування дітей з повторними епізодами ГОБ. 

Літературні дані про методи діагностики повторних епізодів ГОБ є 

малочисельними та суперечливими і базуються вони, як правило, на даних 

анамнезу, клінічного обстеження та інструментальних методах дослідження, 

використання яких є обмежене для дітей віком до 6-ти років (Цыпленкова С. 

Э., Мизерницкий Ю. Л., 2015) [17, 18]. 

Слід зазначити відсутність літературних відомостей щодо досліджень 

молекулярно-генетичних маркерів, асоційованих зі схильністю до повторних 

епізодів ГОБ, хоча саме вони є основою ефективної профілактики, ранньої 

діагностики та оптимізації лікувальних заходів дітям із високим ризиком 

формування даного захворювання. 

Незважаючи на успіхи дитячої респірології, визначення маркерів 

підвищеної схильності до повторних епізодів ГОБ, все ще залишається не 

реалізованою задачею. У літературі недостатньо висвітлені питання 

корелятивних зв’язків між клінічним варіантом перебігу захворювання, 

генотипом поліморфних генів схильності та рівнем продукції IL-4, IL-1β, 

гамма-інтерферону і IgЕ, що і визначило обрану тему дослідження. 

Необхідним видається й розробка схеми персоніфікованої медикаментозної 

корекції даного захворювання. Проблема є вкрай актуальною, оскільки її 
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вирішення допоможе індивідуалізувати профілактичні заходи та запобігти 

інвалідизації дітей в Україні. 

Отже, розробка і впровадження в педіатричну практику клінічних, 

біохімічних та молекулярно-генетичних маркерів схильності дітей до 

повторних епізодів гострого обструктивного бронхіту є актуальними, 

перспективними та необхідними складниками сучасної медицини. 

Проведення таких досліджень у динаміці не тільки загальноприйнятого 

лікування, а й корекції цитокінового дисбалансу дозволить підвищити 

ефективність лікувально-профілактичних заходів у дітей з повторними 

епізодів ГОБ та покращити показники здоров’я дітей в цілому. 

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

Дисертаційна робота є частиною планових комплексних науково-дослідних 

робіт Державної Установи «Інститут спадкової патології НАМН України» 

«Роль генетичного поліморфізму механізмів репарації і метилування ДНК в 

реалізації клінічного поліморфізму захворювань людини та визначенні 

схильності до виникнення соматичних і гермінативних мутацій» (№ 

держреєстрації 0217U003243) та «Дослідження генетичних чинників 

обтяженого клінічного перебігу моногенних і мультифакторних 

захворювань» (№ держреєстрації 0117U000685). 

Мета роботи: підвищення ефективності лікування та розробка 

профілактичних заходів при повторних епізодах гострого обструктивного 

бронхіту у дітей на підставі вивчення цитокінів, молекулярно-генетичних та 

біохімічних маркерів та застосування замісної інтерферонотерапії. 

Задачі дослідження: 

1. Провести порівняльний аналіз даних анамнезу життя, генеалогічного 

анамнезу, клінічного стану здоров’я у дітей з гострим бронхітом та дітей з 

повторними епізодами гострого обструктивного бронхіту, які знаходилися на 

стаціонарному лікуванні у пульмонолого-алергологічному відділенні. 

2.  Встановити вміст цитокінів інтерферону-γ, інтерлейкіну-1β та 

інтерлейкіну-4 у сироватці крові дітей з повторними епізодами гострого 
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обструктивного бронхіту та з гострим бронхітом без ознак БОС для оцінки їх 

цитокінового профілю. 

3.  Провести молекулярно-генетичні дослідження поліморфних локусів С-

590Т і С-33Т гена IL4 та С-159Т і С-260Т гена CD14 у хворих дітей  як 

ймовірних маркерів, асоційованих із схильністю до повторних епізодів 

гострого обструктивного бронхіту. 

4.  Розробити та обґрунтувати доцільність проведення імуномоделюючої 

терапії, яка скерована на нормалізацію дисбалансу цитокінового профілю, 

спричиненого порушенням регуляторної функції імунної системи. 

5.  Провести оцінку ефективності комплексної терапії скерованої як на 

профілактику, так і на усунення виявлених змін при повторних епізодах 

гострого обструктивного бронхіту у дітей на підставі порівняльного аналізу 

результатів лікування із застосуванням інтерферонотерапії та без неї.  

Об’єкт дослідження: повторні епізоди гострого обструктивного 

бронхіту у дітей. 

Предмет дослідження: молекулярно-генетичні (дослідження 

поліморфних локусів С-590Т, С-33Т гена IL4 та С-159Т, С-260Т гена CD14) 

та імуноферментні маркери (рівень ІНФ-γ, IL-4, IL-1β в сироватці крові 

дітей) у динаміці лікування, в тому числі із застосуванням рекомбінантного 

інтерферону альфа-2b. 

Методи дослідження: загальноклінічний, генеалогічний (розрахунок 

генетичної та середовищної компоненти у виникненні алергічних 

захворювань при при гострому обструктивному бронхіті та гострому бронхіті 

у дітей за G. Edward’s та встановлення коефіцієнту успадкування схильності 

до алергічних захворювань за моделлю D. Falkoner), рентгенологічний, 

молекулярно-генетичний (дослідження поліморфних локусів С-590Т, С-33Т 

гена IL4 та С-159Т, С-260Т гена CD14), імуноферментний аналіз (кількісне 

визначення ІНФ-γ, IL-4, IL-1β), біохімічний (визначення С-реактивного білку 

та IgE), медико-статистичний аналіз. 
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Наукова новизна одержаних результатів. Науково обґрунтовано, 

апробовано та підтверджено можливість раннього прогнозування виникнення 

повторних епізодів гострого обструктивного бронхіту у дітей за допомогою 

нового комплексу молекулярно-генетичних та імуноферментних маркерів, 

які асоційовані зі схильністю до розвитку даного захворювання та 

відображають системну запальну реакцію в організмі дитини і дисбаланс 

цитокінового профілю, спричинений порушенням регуляторної функції 

імунної системи, та превалюванню у таких дітей гуморальної імунної 

відповіді над клітинною, тобто асоційованою з Th2 типом. 

Вперше визначено фактори схильності до формування повторних 

епізодів ГОБ у дітей.  

Вперше розрахована частка алергічної генетичної та середовищної 

компонент у формуванні повторних епізодів гострого обструктивного 

бронхіту та коефіцієнт успадкування схильності до даної патології у дітей. 

Підрахунок частки генетичної та середовищної алергокомпоненти у ґенезі 

ГОБ та ГБ за моделлю G. Edward’s дозволив стверджувати, що частка 

генетичної алергокомпоненти в ґенезі ГОБ є визначальною - 87,7%. 

Підрахунок коефіцієнту успадкування схильності до алергічних захворювань 

у родичів обстежених дітей за методом D. Falconer показав, що ризик 

виникнення алергічних захворювань для родичів дітей з ГОБ І та ІІ ступенів 

спорідненості був високим - 37,2% для батьків та 51,8% для сибсів, 

складаючи в середньому 45,0%. 

Отримано нові дані щодо асоціації поліморфних локусів С-590Т, С-33Т 

гена IL4 та С-159Т, С-260Т гена CD14 із схильністю до повторних епізодів 

ГОБ у дітей.  

Отримала підтвердження концепція про роль цитокінів для визначення 

ефективності імуномоделюючої терапії, що скерована на нормалізацію 

дисбалансу рівня ІНФ-γ, IL-4 та IL-1β в сироватці дітей з повторними 

епізодами ГОБ.  
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Доведено, що призначення РІ α-2b (рекомбінантного інтерферону 

альфа-2b) дітям з повторними епізодами ГОБ у складі загальноприйнятої 

терапії дає можливість нормалізувати рівень ІНФ-γ, IL-4 та IL-1β в організмі 

дитини, тим самим, ремоделювати імунну відповідь шляхом ліквідації 

запального фенотипу у дітей з повторними епізодами ГОБ методом зниження 

рівня в сироватці крові прозапального цитокіну інтерлейкіну-1β.  

Показано, що активація Т-хелперів 1-го типу (Th1) шляхом підвищення 

концентрації у сироватці крові дітей інтерферону-γ та інтерлейкіну-4 

запобігає гіперпродукції імуноглобуліну Е, знижуючи гіперреактивність 

бронхів і попереджуючи сенсибілізацію організму дитини до неінфекційних 

алергенів, пригнічуючи активацію Т-хелперів 2-го типу (Th2), тим самим, 

відтерміновуючи розвиток у дитини атопії, а отже і можливість розвитку 

бронхіальної астми. 

Вперше підтверджено гіпотезу, що показники цитокінового балансу в 

організмі дитини можуть слугувати не тільки маркерами порушення 

функціонального стану імунної системи у дітей з ГОБ, а й бути критеріями 

ефективності обраної тактики лікування. 

 

Практичне значення отриманих результатів. Розроблено новий 

комплексний спосіб ранньої діагностики схильності до повторних епізодів 

ГОБ у дітей шляхом проведення порівняльного аналізу даних анамнезу 

захворювання, клінічного стану здоров’я, результатів загальноклінічних та 

спеціальних, лабораторних та інструментальних досліджень і визначення 

рівня сатурації кисню у дітей. 

Запропоновано і впроваджено сучасний високоінформативний метод 

оцінки імунної відповіді дітей з повторними епізодами ГОБ та наявності у 

них запального фенотипу за допомогою визначення вмісту у сироватці крові 

цитокінів (інтерферону-γ, інтерлейкіну-1β та інтерлейкіну-4). 

Рекомендовано для прогнозування схильності до розвитку повторних 

епізодів ГОБ у дітей, використовувати в системі медико-генетичного 
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консультування сімей інформацію про встановлену значну частку генетичної 

компоненти та високе значення коефіцієнту успадкування схильності до 

даної патології для родичів І та ІІ ступеня спорідненості, а також те, що 

наявність у генотипі дитини поліморфного локусу C-590T гена IL4 збільшує 

ризик виникнення повторних епізодів ГОБ у 4 рази, а наявність генотипу Т-

590Т гена IL4 збільшує ризик формування у дітей повторних епізодів ГОБ у 7 

разів. Носійство генотипу СС поліморфного локусу C-590Т гена IL4 володіє 

протекторними властивостями по відношенню до можливості формування 

повторних епізодів ГОБ у дітей. 

Наявність у генотипі дитини поліморфного локусу C-33T гена IL4 

збільшує ризик виникнення повторних епізодів ГОБ у 3,5 рази, а наявність 

генотипу С-33С гена IL4 володіє протекторними властивостями по 

відношенню до можливості формування повторних епізодів ГОБ у дітей. 

Рекомендований спосіб імуномодулюючої терапії інтерфероном альфа-

2b, спрямованим на нормалізацію дисбалансу імунологічного профілю та 

профілактику розвитку повторних епізодів ГОБ у дітей. Доведено 

доцільність та ефективність даної терапії на підставі визначення рівня 

цитокінів в сироватці крові дітей.  

Впровадження результатів дослідження у практику. Результати 

дослідження впроваджені у КЗ Львівська обласна дитяча клінічна лікарня 

«ОХМАТДИТ», ММГЦ ДУ «ІСП НАМН України», КЗ ЛОР 

Західнукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр, м. Львова, 

Бродівській, Буській, Пустомитівській, Яворівській центральних районних 

лікарнях, КЗ Дніпропетровська дитяча міська клінічна лікарня №2, м. Дніпро. 

За результатами досліджень розроблено і впроваджено інформаційний 

лист «Спосіб прогнозування схильності дітей до частих гострих 

респіраторних захворювань та розвитку повторних епізодів 

бронхообструктивного синдрому шляхом молекулярно-генетичного 

тестування генотипів СС та СТ поліморфного локусу С-590Т гена IL4». 

Результати роботи впроваджено у педагогічний процес кафедри 
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пропедевтики педіатрії та медичної генетики Львівського національного 

медичного університету ім. Данила Галицького. 

Особистий внесок здобувача. Дисертант провела аналіз літератури за 

обраною тематикою, Автор особисто здійснила патентно-інформаційне 

дослідження, пошук та аналіз джерел наукової світової й вітчизняної 

літератури за темою роботи, визначила обсяг і методи дослідження, 

здійснила підбір дітей для обстеження. Автор самостійно проводила 

обстеження пацієнтів, що включало збір анамнестичних даних, клінічний 

огляд, здійснювала забір крові для молекулярно-генетичних досліджень, 

проводила лікування хворих. Дисертантом особисто проаналізовані одержані 

результати проведених досліджень, проведено статистичні обрахунки, 

сформульовані висновки, запропоновані практичні рекомендації. Дисертант 

обґрунтувала та розробила комплекс імуномодулюючої терапії. Самостійно 

здійснила написання усіх розділів дисертаційної роботи, яка виконувалася в 

межах комплексних науково-дослідних робіт, в яких дисертант була 

виконавцем наукових фрагментів. Разом з науковим керівником 

сформульовані висновки, розроблені та впроваджені практичні рекомендації.  

Апробація результатів дисертації. Результати дисертації були 

представлені на: традиційній науково-практичній конференції алергологів 

України «Актуальні питання виявлення і лікування алергічних захворювань» 

(м. Вінниця, 2014 р.), науково-практичній конференції з міжнародною 

участю «Актуальні питання респіраторної та алергічної патології у дітей: 

національний консенсус» (м. Київ, 2016 р.), Українській науково-практичній 

конференції лікарів-педіатрів з міжнародною участю «Проблемні питання 

діагностики та лікування дітей з соматичною патологією» (м. Харків, 2018 

р.), ІІІ Національному конгресі з імунології, алергології та імунореабілітації, 

що присвячений 50-річчю створення алергологічної служби у 

Дніпропетровській області (м. Дніпро, 2018 р.). 
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Публікації. За темою дисертації опубліковано 11 наукових праць, з них 

6 статей опубліковано у наукових фахових виданнях, які рекомендовані ДАК 

України для публікації результатів дисертаційних робіт, 2 статті у 

міжнародному науковометричному журналі з імпакт-фактором «Цитология и 

генетика» та 3 тез у матеріалах конференцій. 

 

Об’єм та структура дисертації. Дисертаційну роботу викладено на 

168 сторінках комп’ютерного друку. Вона включає вступ, огляд літератури, 

матеріали та методи дослідження, чотири розділи власних досліджень, аналіз 

та узагальнення результатів дослідження, висновки, практичні рекомендації 

та перелік посилань. Перелік використаних літературних джерел складає 230 

посилань. Текст дисертації ілюстрований 20 таблицями та 9 рисунками, 

містить 11 додатків (актів впровадження). 
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РОЗДІЛ 1 

СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ ВИНИКНЕННЯ ПОВТОРНИХ 

ЕПІЗОДІВ ГОСТРОГО ОБСТРУКТИВНОГО БРОНХІТУ У ДІТЕЙ 

(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

1.1 Актуальність проблеми розвитку повторних епізодів гострого 

обструктивного бронхіту у дітей 

У структурі захворюваності дітей віком від 0-14 років захворювання 

органів дихання займають перше місце та складають 62,0-65,0% [19]. Пильна 

увага дослідників та практикуючих лікарів до вказаної патології пояснюється 

як її медичною та соціальною значимістю, так і відсутністю чітких критеріїв 

діагностики, необхідністю диференційованого підходу до лікування та 

реабілітації дітей [20]. Особливий інтерес представляють повторні обструкції 

нижніх дихальних шляхів у дітей внаслідок неоднорідності причин, що їх 

викликають, подібності клінічної симптоматики та обмеженої 

інформативності загальноприйнятих методів дослідження [21-23].  

Нерідко бронхіальна обструкція може бути першим проявом 

різноманітних захворювань органів дихання та часто визначає як важкість 

протікання основного захворювання, так і його прогноз [24, 25].  

Повторний гострий обструктивний бронхіт (ГОБ) у ранньому віці є 

результатом частих гострих респіраторних захворювань (ГРЗ) у дітей з 

порушенням або незрілістю механізмів адаптації та імунітету [26, 27]. 

Щорічно гострими респіраторними захворюваннями хворіють від 20 до 40 

мільйонів осіб, з яких 45,0-60,0% - це діти [28].  

Бронхіальна обструкція на фоні ГРЗ у дітей перших трьох років життя 

характеризується дифузним ураженням бронхів різного калібру і є пре- 

диктором високого ризику повторних бронхообструкцій при наступних 

епізодах та формування гіперреактивності бронхів, що може реалізуватися 

розвитком бронхіальної астми (БА) в дошкільному або шкільному віці, що і 
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має місце у 15,0-30,0% спостережень [29, 30]. Проте, на сьогодні не знайдено 

жодного надійного біомаркера для виявлення дітей з високим ризиком 

розвитку БА [31-33].  

Особливе занепокоєння педіатрів викликають діти, що часто та тривало 

хворіють на ГРЗ, так звані «часто хворіючи діти (ЧХД)», питома вага яких, за 

даними різних авторів, коливається в межах 15,0-75,0% дитячої популяції 

[34].  

На сьогодні основним критерієм включення дітей до групи ЧХД є 

кількість перенесених протягом року ГРЗ, як вірусної, так і бактеріальної 

етіології. В. Ю. Альбицкий і А. А. Баранов ще в 1986 р. запропонували 

зараховувати до групи ЧХД тих дітей, які переносять від 3 до 7 і більше 

епізодів ГРЗ на рік, залежно від віку дитини [35]. 

На думку Савенкової М. С. [36] часто хворіюча дитина – це дитина з 

повторною або рецидивуючою респіраторною вірусною, бактеріальною або 

змішаною інфекційною патологією ЛОР-органів (аденоїдит, тонзиліт, отит), 

верхніх (ларингіт) або нижніх (трахеїт, бронхіт, пневмонія) дихальних 

шляхів, що розвивається на фоні зниженого імунітету або неадекватного 

лікування ГРЗ, з підвищеним ризиком розвитку місцевих гнійних, системних 

запальних і функціональних легеневих (круп, бронхообструкція) та серцево-

судинних ускладнень [37].  

В Україні щороку реєструють 4,5–5 млн. випадків ГРЗ і, як наслідок, 

безліч днів хвороби, пропусків шкільних занять, недостатнє засвоєння 

шкільної програми, низький рівень успішності, значні матеріальні затрати 

сім’ ї на закупку медикаментів [38, 39]. 

Поряд із високим рівнем захворюваності на ГРЗ, у дітей, що часто 

хворіють, наявна висока частота ГОБ, який за даними різних авторів, виникає 

у 10,0-30,0% дітей, що значно ускладнює процес лікування таких дітей в 

амбулаторних умовах. Оскільки, чимало пацієнтів цієї групи вимагають 

стаціонарного лікування, що у свою чергу є не лише економічно невигідним 

для держави, а і стресовою ситуацією як для дитини, так і її батьків [40-42]. 
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У випадках повторних (2-3 рази та більше протягом року) епізодів 

бронхіту із бронхообструктивним синдромом (БОС), мова йде про повторні 

епізоди ГОБ [43]. 

Серед факторів, що призводять до розвитку повторних епізодів ГОБ 

(згідно класифікації бронхітів у дітей за О.В. Катіловим [44] у дітей слід 

відмітити: 

- широке розповсюдження ГРЗ серед дітей; 

- спадково обумовлену схильність до атопії; 

- екологічну несприятливість навколишнього середовища; 

- спадкову та вроджену патологію бронхолегеневої системи; 

- гіперреактивність дихальних шляхів [45].  

Гіперреактивність бронхів, будучи визначальним фактором розвитку 

повторних епізодів ГОБ у дітей, також може бути обумовлена різними 

механізмами: детермінована генетично, набута внаслідок хронічного впливу 

полютантів, вірусів, бактерій, або обумовлена порушенням факторів 

нейроендокринної регуляції. Не дивлячись на різноманіття факторів, що 

призводять до повторних епізодів ГОБ, власне механізми бронхіальної 

обструкції добре вивчені. Визначальне значення у формуванні захворювання 

мають інфекційні чинники. При впливі вірусів на незрілі тканинні структури 

розвиток хронічного запалення можливий вже у ранньому дитячому віці. ГРЗ 

призводять до швидшого приєднання бактеріального запалення. 

Розмноження мікроорганізмів веде до подальшого прогресування запалення 

як за рахунок самостійного пошкодження структури бронха, так і внаслідок 

активації ензимів запалених клітин [46].  

Іншими важливими факторами у ґенезі захворювання є спазм м’язів 

стінки бронха, набряк (за рахунок запального процесу), гіперплазія слизової 

оболонки та порушення бронхіальної секреції. Евакуація бронхіального 

секрету забезпечується активністю війчастого апарату слизової оболонки та 

оптимальними реологічними властивостями самого секрету. При ГРЗ не 

лише збільшується кількість слизу, що продукується бокаловидними 
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клітинами, але й змінюються її реологічні властивості – збільшується 

в’язкість [6, 47].  

Тому патогенетичними та симптоматичними методами терапії ГОБ є 

протизапальні, бронхолітичні та муколітичні препарати. Однак, лікування 

насамперед повинно бути спрямоване на усунення причини захворювання, а 

в подальшому - на профілактику виникнення рецидивів захворювання. 

Оскільки, внаслідок тривалого перебігу, рецидивування та прогресування 

хвороби через необґрунтовано підібрану, нераціональну фармакотерапію, в 

дихальних шляхах можуть виникати незворотні зміни, що призводять до 

хронічних бронхітів та БА, які в подальшому ведуть до інвалідизації пацієнта 

[48, 49].  

Тим часом, клінічний діагноз БА часто базується на такому симптомі, 

як тривалий кашель, що супроводжується дистанційними хрипами та 

задишкою. Хоча астма є безумовно поширеною причиною кашлю та 

наявності дистанційних хрипів у дітей, епізодичні дистанційні хрипи та 

кашель часто зустрічаються і у не астматиків. Приблизно 40,0% всіх дітей у 

всьому світі мають принаймні один епізод астматичних симптомів, таких як 

дистанційні хрипи, кашель та задишка, однак лише у 30,0% дітей, що мають 

періодичні вище перелічені симптоми, діагностують БА. Тому 

гіпердіагностика БА призводить до необґрунтованого початку терапії таких 

дітей інгаляційними глюкокортикостероїдами (ІГКС), внаслідок чого у 

деяких дітей розвиваються небажані стероїдні побічні ефекти [8, 50].  

1.2 Роль цитокінів у функціонуванні імунної системи у дітей 

Історія вивчення цитокінів почалася в 40-ві роки ХХ століття з опису 

перших ефектів кахектину [51]. У 60-70-х роках відмічається відкриття 

багатьох природних молекул та всебічна характеристика їх біологічної дії. 

Наприкінці 70-х років запропонований термін «інтерлейкіни», однак у 

зв’язку з більш широким впливом даних речовин на організм людини, що 

виходить за межі імунної системи, зберігся термін «цитокіни». Хоча в наш 
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час використовують обидва терміни, визначаючи тим самим широту їх 

впливу [52].  

Згідно існуючого уявлення, одна з ключових, у тому числі 

регуляторних ролей у імунній відповіді відводиться системі цитокінів [53].  

Історія відкриття інтерферону пов’язана з іменами англійця Аліка 

Айзекса (Alick Isaacs) і швейцарця Жана Лінденманна (Jean Lindenmann), які 

у 1956–1957 рр. працювали в Національному інституті медичних досліджень 

(National Institute for Medical Research — NIMR) у Мілл-Хіллі та проводили 

дослідження механізмів вірусної інтерференції, тобто здатності клітин, 

інфікованих одним вірусом, протистояти інфікуванню іншими вірусами [54, 

55]. 

Для вивчення цього питання дослідники у 1957 році розробили просту і 

одночасно вишукану на той час схему експерименту: шматочки 

хоріоалантоїсної (лат. membrana chorio-allantois - оболонка, яка утворюється 

внаслідок зближення і злиття мезодермального шару алантоїса і 

мезодермального шару хоріона) оболонки (ХАО) курячого ембріона 

поміщали у пробірку з живильним середовищем і вносили інактивований 

прогріванням вірус грипу А. В умовах in vitro вірус і клітини ХАО 

інкубували при температурі 37°С упродовж ночі, потім клітини видаляли, а 

живильне середовище вносили в іншу пробірку з новими клітинами ХАО, 

знову інкубували впродовж ночі та інфікували живим гомологічним вірусом 

грипу А (рис. 1). 

Контроль за репродукцією вірусу грипу здійснювали з допомогою 

реакції гемаглютинації (РГА).  

Аналізуючи результати експерименту, А. Айзекс писав, що йому було 

дивно, що через 24 години значна активність щодо другого вірусу 

залишалася в живильному середовищі, після того як клітини разом з 

адсорбованими на них частками першого вірусу були видалені. Відтак 

існувала висока ймовірність, що не вірусні частки, як це вважали раніше, а 

невідомий розчинний інгібітор спричинював інтерференцію вірусів. Цей 



38 

новий розчинний інгібітор авторами було названо «інтерферон» (термін 

утворено від слова «інтерференція» за допомогою суфікса «он», що часто 

використовувся в той час) [56]. 

 

 

Рисунок 1 – Схема постановки досліду з відкриття інтерферону 

А. Айзексом і Ж. Лінденманном 

У 1963 р. А. Айзекс дав перше достатньо повне визначення 

інтерферону як «противірусній речовині, що утворюється в клітинах багатьох 

хребетних у відповідь на вірусну інфекцію. Можливо, вона має білкову або 

поліпептидну природу, відрізняється за антигенними властивостями від 

вірусу і формує в клітині резистентність до репродукції в ній різних вірусів» 

[57].  

За сучасними уявленнями, родина інтерферонів входить до численної 

групи важливих у біологічному плані білкових молекул з невеликою 

молекулярною масою (від 15 до 27 кДа), які одержали назву «цитокіни» 

(медіатори імунітету). Для інтерферонів описано не тільки противірусний 

ефект, а й понад 300 інших біологічних ефектів [58]. 

Інтерферон (ІНФ) являється одним з основних факторів 

неспецифічного захисту, який має універсальний характер впливу. ІНФ 

стимулює фагоцитоз, експресію генів головного комплексу гістосумісності, 

активність природніх кілерів. Одночасно з цим він регулює утворення 

антитіл, проліферацію лімфоцитів, гіперчутливість сповільненого типу. 
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Система інтерферонів впливає на різні стадії вірусної реплікації, включаючи 

проникнення вірусу у клітини, транскрипцію, трансляцію та вихід зрілих 

вібріонів з клітини [59]. 

На сьогодні відомо, що імунітет людини має декілька рівнів захисту. 

Перший рівень обумовлений виробленням інтерферону І типу (α і β). ІФН-α 

та ІНФ-β володіють вираженим противірусною і антипроліферативною дією і 

забезпечують захист організму на самих ранніх етапах захворювання. Другий 

рівень захисту пов’язаний з продукцією ІНФ-γ (ІІ тип). ІНФ-γ – сильний 

медіатор імунної відповіді. Цей тип відіграє важливу роль у попередженні 

розвитку інфекції, продукується Т-лімфоцитами та NK-клітинами (клітини- 

натуральні кілери) [60]. 

Т-лімфоцити - це клітини, що характеризуються наявністю на мембрані 

антигенорозпізнавального рецептора (АГРР, TCR (T-cell receptor), що є 

маркером даної лінії клітин. За допомогою спеціалізованих популяцій 

лімфоцитів організм здатен розрізняти "своє" і "чуже", розпізнавати 

генетично чужорідні речовини (антигени), а також здійснювати специфічно 

спрямовані цитотоксичні (цитолітичні) реакції. Лімфоцити приймають участь 

у хронічних запальних реакціях, забезпеченні резистентності організму щодо 

патогенних і умовно патогенних мікроорганізмів, до пухлинного росту, а 

також у відторгненні трансплантатів [61]. 

Існують дві субпопуляції хелперних T-клітин, Th1 та Th2, які різняться 

профілем цитокінів, що синтезуються і саме від цього профілю залежить, 

який з двох основних типів імунної відповіді буде реалізований [62]. 

Т-хелпери 1 класу (Th1) продукують цитокін інтерферон-гамма (ІНФ-γ) 

та координують клітинну імунну відповідь. Т-хелпери 2 класу (Th2) 

координують гуморальний імунітет продукуючи інтерлейкін-4 (IL-4) [63, 64]. 

ІНФ-γ здатний індукувати виражену противірусну реакцію в тканинах з 

високим ризиком інфікування, без індукції генералізованої запальної 

відповіді [65]. До основних прозапальних ефектів ІНФ-γ відносяться: 

- потенціювання активності системи інтерферонів І типу; 
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- поляризація клітинної імунної відповіді у напрямку Th1; 

- активація внутрішньоклітинних противірусних механізмів; 

- активація мікробіцидних механізмів клітини; 

- активація адгезивних властивостей лейкоцитів. 

Окрім прозапальних ІНФ-γ володіє і рядом протизапальних ефектів: 

- пригнічення міграції нейтрофілів; 

- активація Т-регуляторних клітин (Т-лімфоцитів); 

- пригнічення диференціації Th2 клітин; 

- активація апоптозу клітин ефекторів [66-68]. 

Інтерферони, будучи центральними пусковими молекулами системи 

інтерферону, ефективно попереджають самі ранні негативні процеси 

взаємодії носіїв чужерідної інформації з організмом та займають пріоритетне 

місце серед сучасних засобів антивірусної та протиракової терапії. Разом з 

тим можливості використання інтерферонів в якості лікарських засобів 

далеко не вичерпані і подальше їх вивчення може виявити нові можливості їх 

медичного використання [69]. 

Дані літератури останніх років свідчать про те, що повторні ГРЗ у 

ранньому дитячому віці пошкоджують незрілу імунну систему дітей у 

вигляді можливої активації клону Т-хелперів 2-го типу (Th2) та пригнічення 

клону Т-хелперів 1-го типу (Th1). Рецидивуючі ГРЗ у дітей можуть сприяти 

гіперпродукції імуноглобуліну Е (IgE), зниженню синтезу ІНФ-γ, що може 

призводити до розвитку гіперреактивності бронхів і сенсибілізації організму 

дитини до неінфекційних алергенів [70]. ІНФ-γ, головний Th1-ефекторний 

цитокін, виявився ключовим для вирішення алергічно-пов'язаних 

імунопатологій. Справді, знижене виробництво цього цитокіну за даними L. 

Teixeira (2005 р.), було пов'язане з тяжкою формою астми [71]. 

Інтерлейкін-1β (ІЛ-1β) являє собою поліпептидний прозапальний 

цитокін з молекулярною масою 15 кД., якому належить провідна роль в 

процесах гострого та хронічного запалення як місцевого, так і системного 
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характеру. Секретується переважно макрофагами, а також Т-лімфоцитами, 

фібробластами та ендотеліоцитами [72, 73]. 

Вперше був описаний в 1972 році I. Gery и B. Waksman [74]. ІЛ-1β 

володіє комплексом біологічних ефектів – являється ендопірогеном і, 

відповідно, обумовлює розвиток лихоманки при запаленні, викликає 

екзоцитоз (процес виділення клітиною речовини у вигляді секреторних 

гранул) лізосомальних ферментів та вільних кисневих радикалів фагоцитами, 

які піддають деструкції нежиттєздатні клітинні елементи та бактеріальні 

клітини. Являючись фактором клітинного росту, він підсилює проліферацію 

фібробластів, які в свою чергу починають секретувати простагландини. У 

вигляді флогогену (флогогени – це клітини, реалізація взаємодій між якими 

викликає у тканинах місцеву гостру запальну реакцію) викликає 

дегрануляцію тучних клітин з вивільненням медіаторів запалення [75, 76].  

Встановлено, що експресія цитокінів у тому числі ІЛ-1β, не 

обмежується клітинами лише імунної системи. Вони можуть продукуватися в 

різноманітних органах і тканинах [77, 78]. Так, у роботі Leal et al, показано, 

що у здоровому мозку рівень ІЛ-1β дуже низький, проте, виробляючись 

мікроглією його концентраця різко підвищується після пошкодження та 

виникнення периферичного запального процесу, при цьому нейрони Пуркін’є 

настільки чутливі до опосередкованої ІЛ-1β токсичності, що страждають 

апоптозом [79]. У дослідженні, проведеному Nadlonek et. al., виявлено 

підвищений рівень IL-1β на стулках аортальних клапанів у пацієнтів, які 

страждають стенозом аорти. Результати цього дослідження показали, що IL-

1β індукує запальний фенотип у осіб з даним захворюванням [80]. 

Підвищений рівень ІЛ-1β напряму пов’язаний з клінічними аспектами 

важкості перебігу хронічного обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ) 

[81, 82]. На думку авторів, ІЛ-1β відіграє критичну роль у ХОЗЛ, оскільки 

встановлена кореляції між підвищеною концентрацією ІЛ-1β у пацієнтів, які 

страждають на ХОЗЛ та змінами у них вентиляційної функції легень (а саме, 

FEV1 - об’єму форсованого видиху за 1 секунду) при проведенні 
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спірометричного дослідження та свідчать про провідну роль ІЛ-1β у 

системному запальному процесі [83]. 

IL-4 – це мультифункціональний протизапальний цитокін групи 

інтерлейкінів, який у людини кодується геном IL4, його молекулярна маса 

становить 19 кД [84]. Інтерлейкін-4 регулює ріст та диференціацію В-

лімфоцитів, а також процеси біосинтезу і секреції антитіл. Він продукується 

активованими Т-лімфоцитами (клітинами - Th2 або їх ще називають, Т-

хелперами ІІ типу), тучними клітинами, еозинофілами і базофілами, відіграє 

важливу роль як медіатор і модулятор імунної та запальної відповіді, маючи 

імуносупресивну спрямованість дії [85-89]. Інгібує активацію макрофагів і 

блокує ефекти, які супроводжують продукцію IL-1 і простагландинів [90, 91]. 

Таким чином, IL-4 може регулювати проліферацію, диференціацію та 

апоптоз у декількох видів клітин гемапоетичного та не гематопоетичного 

походження, включаючи мієлоїдну, дендритну, ендотеліальну та м'язову 

тканини [92, 93]. 

З літературних джерел відомо, що при захворюваннях тканин 

пародонта рівень IL-4 знижений, що стимулює синтез ІL-1 і фактору некрозу 

пухлин, перемикає В-клітини на синтез алергічного імуноглобуліну Е, 

стимулює гуморальну (Th2) та інгібує клітинну (Th1) імунну відповідь [94-

96]. Отримані дані вказують, що хронізація захворювання супроводжується 

якраз активацією Th2 типу, яка пов’язана із синтезом антитіл і формуванням 

імунопатологічних проявів [97]. 

Результати, що отримані Андрєєвою А. О., вказують на компенсаторне 

збільшення в крові концентрації протизапального IL-4 у хворих на 

гіпертонічну хворобу в поєднанні з абдомінальним ожирінням у порівнянні з 

пацієнтами, що страждають на гіпертонічну хворобу без супутнього 

ожиріння та практично здоровими особами [98].  

Виявлено, що імунологічні особливості у хворих на БА з еозинофільним 

синдромом характеризуються вищими рівнями у сироватці крові ІЛ-4 та ІЛ-5, 

порівняно з пацієнтами із БА без еозинофільного синдрому [99], підвищена 
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концентрація ІЛ-4 у сироватці крові реєструвалась також у корінних 

мешканців Хакасії, що страждали на атопічну бронхіальну астму у 

порівнянні із здоровими не корінними мешканцями цієї ж республіки [100]. 

Підсумовуючи викладені дані, можна дійти висновку, що IL-4 займає 

одне з центральних місць у регуляції вродженого та набутого імунітету, 

оскільки являється фактором росту Т- і В-лімфоцитів (основних клітин 

імунної системи людини) та відіграє провідну роль у диференціації Th2-

лімфоцитів [101]. Активний вплив IL-4 на макрофаги забезпечує його участь 

у первинній і вторинній імунній відповіді. Доведена здатність IL-4 впливати 

не лише на синтез IgE, але й на скорочення гладких м’язевих волокон, а 

також на епітелій бронхів [102]. 

Нормальне функціонування імунної системи можливе лише за рахунок 

підтримки певного балансу про- та протизапальних цитокінів. Зміни в 

експресії та продукції цитокінів часто являються маркером впливу 

несприятливих факторів на імунологічну реактивність. За допомогою 

цитокінів гомеостатична система організму реалізує свою реакцію на 

зовнішній вплив. Тому дослідження експресії генів і продукції цитокінів 

можуть дати інформацію про стан імунологічної реактивності та про 

патологічні процеси, які проходять в імунній системі і в організмі [103, 104]. 

Доведено, що дефіцит цитокінів спричиняє розвиток ряду захворювань 

[105-107]. Важливий той факт, що більшість цитокінів є не лише 

ендогенними регуляторами імунних реакцій, але і ключовими факторами, що 

індукують запальну реакцію та гострофазну відповідь організму, можуть 

чинити імунопатологічну дію на клітини та тканини. При цьому, особливістю 

цитокінів є те, що вони самі не можуть проявляти вплив на чужорідні 

антигени і служать винятково для передачі інформації від однієї імунної 

клітини іншим. Тому без участі цитокінів не можливий розвиток нормальної 

імунної відповіді [108, 109]. 

Дефекти продукції або рецепції окремих цитокінів складають значну 

частину серед вроджених і набутих імунодефіцитів. Надлишкова продукція 
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ендогенних цитокінів сама стає фактором прогресування патологічного 

процесу. Цитокіни складають власну мережу взаємодій, в якій кожний 

цитокін функціонально пов’язаний з іншими елементами [110]. Цитокінова 

мережа – це система, що діє як гармонічний комплекс, здатна до 

саморегуляції, в якій постійно відбувається кооперація. Вплив на будь-яку 

ланку цитокінової мережі неминуче відбивається на функції інших її 

компонентів. Від збалансованості цитокінової регуляції залежить стан 

імунної системи організму. Синергізм або антагонізм у процесі взаємодії 

цитокінів, залежно від ситуації, може призводити до домінування клітинного 

або гуморального типу імунної відповіді. При посиленні клітинного 

імунітету гуморальна ланка буде прямувати до нормалізації, завдяки чому 

досягається функціональний баланс між ланками імунної системи [111, 112]. 

Деякі показники іммунного статусу, наприклад, цитокіни, можуть 

слугувати індикаторами здоров’я населення, що проживає в різних 

екологічних умовах. Так, у роботі Євсєєвої Г. П. з співавт. [113] вміст ІЛ-1β і 

ІЛ-4 у сироватці крові корінних народів Дальнього Сходу був значно вищим, 

аніж у не корінних жителів, а саме приїжджих росіян, а концентрація ІНФ-γ у 

осіб досліджуваних груп достовірно не відрізнялася. Що на думку авторів 

пояснює високий рівень захворюваності та смертності серед корінних 

жителів дальнього сходу та являється наслідком дизадаптації до умов 

цивілізації. Порушення балансу цитокінів відіграє визначну роль у 

формуванні патогенезу алергічних, інфекційних та інших захворювань, при 

цьому результати вмісту цитокінів не завжди можуть ідентично 

інтерпретуватися по відношенню до різних захворювань. Так, за даними 

Ісаєвої Є. І. і співавт. [114] у дітей із загостренням бронхіальної астми на 

фоні ГРЗ рівні в крові ІНФ-γ і ІЛ-4 були достовірно підвищеними, на відміну 

від хворих на різноманітні ГРЗ без бронхіальної астми. На думку авторів, їх 

підвищена продукція забезпечує як елімінацію вірусів, так і індукцію синтезу 

Ig E та алергізацію. У той же час, за даними Латюшиної Л. С. і співавт. у осіб 

із хронічним одонтогенним верхньощелепним синуситом визначався низький 
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рівень основного медіатора запальної реакції ІЛ-1β та дефіцит рівня IFN-γ із 

попередньо забраного вмісту верхньощелепового синусу у порівнянні із 

здоровими особами. Вочевидь, виявлені зміни демонструють збереження 

напруженої і при цьому недостатньо ефективної запальної реакції в 

локальному вогнищі запалення [115]. 

Отже, вивчення літератури з даного питання, дозволяє зробити 

висновок, що висвітлення взаємозв’язку системи цитокінів із формуванням у 

дітей повторних епізодів гострого обструктивного бронхіту у доступній 

літературі взагалі не зустрічається. Отримані результати щодо ролі цитокінів 

при різноманітних захворюваннях є досить суперечливими, проте дають 

можливість припустити, що цитокіни відіграють вирішальне значення у 

розвитку запальної реакції як певного органу - мішені, так і організму в 

цілому та обумовлюють каскад взаємопов’язаних реакцій, що призводять до 

порушення імунної рівноваги. 

1.3 Роль поліморфних варіантів гена протизапального цитокіну IL4 та 

гена рецептора моноцитів СD14 у формуванні мультифакторних захворювань 

Поєднанням алелів кількох генів визначається полігенна спадкова 

схильність до хвороб [116]. Кожний алель окремо, ймовірно, нормальний, але 

певна їх комбінація спричиняє хворобу. Ідентифікувати ці гени та їх алелі 

складно. Свій патологічний потенціал вони виявляють разом із комплексом 

кількох чинників навколишнього середовища. Стани, зумовлені такими 

ситуаціями, називаються мультифакторними хворобами [117]. 

Полігенна схильність представлена сукупністю мутантних алелів 

різноманітних генів, задіяних в розвитку запальної реакції. Кожен окремий 

мутантний алель не має вагомого патологічного впливу на розвиток 

запалення, проте в умовах присутності в геномі множинних «слабких» 

мутацій (переважно, поліморфних варіантів генів), здатних діяти в напрямку 

формування запалення шляхом зміни активності їх специфічних білків, 

досягається адитивний патологічний ефект [118, 119].  
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На даний час відомо, що в межах кожної популяції у індивідуумів 

існують спадкові варіації в послідовності ДНК, так звані однонуклеотидні 

поліморфізми (SNP), які зустрічаються у людському геномі з частотою 1 на 

1000 пар основ. Не дивлячись на таку розповсюдженість, лише невелика 

частина з них є функціонально значимою, тобто призводить до зміни 

продукції білків, зокрема цитокінів, тим самим визначаючи індивідуальну 

відповідь організму на пошкоджуючі фактори [120, 121].  

Ген IL4 (розташований на 5q31.1) часто називають геном «критичного 

цитокіну запалення». Протизапальний цитокін, який активує гуморальний 

імунітет, контролює проліферацію та диференціацію В-клітин і Т-хелперів 

[122-126], посилює вироблення імуноглобуліну Е, що може провокувати 

розвиток алергічних реакцій та запалення дихальних шляхів. Крім того, він 

підвищує цитокінетичну активність макрофагів, сприяє міграції у вогнище 

запалення нейтрофілів [127-129].  

Найбільш комплексно досліджений поліморфний локус С-590Т гена 

IL4. У ряді досліджень показана асоціація цього поліморфізму з розвитком 

атопічної бронхіальної астми. У 2013 році, у роботі проведеній Smolnikova 

M. V. показано, що алель IL4 T-590 пов’язаний з гіперпродукцією 

сироваткового IL4 і, як правило, асоціюється з неконтрольованим перебігом 

атопічної БА, оскільки IL4 вважається основним модулятором алергічного 

запалення [130]. 

Аналогічні дані з попередньо презентованим результатом повідомив у 

своєму дослідженні Hosseini-Farahabadi S. et al. вони свідчать, що наявність 

алелю Т-590 гена IL4 пов’язана із низькими значеннями FEV1 (ОФВ1 - об’єм 

форсованого видиху за 1 хвилину, що визначається при проведенні 

спірографії) у пацієнтів з бронхіальною астмою [131].  

У дослідженні Zedan M. проведеному у 2014 році було показано, що 

генотип ТТ-590 IL4 частіше зустрічається у осіб з бронхіальною астмою у 

порівнянні із здоровими, а гетерозиготний генотип СТ-590 частіше 
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зустрічався як у групі хворих на БА, так і в групі здорових осіб (67,5% в 

астматиків проти 70,0% в контролі) [132]. 

Цікаві результати отримала Mendonça M., з співавт., що досліджувала 

схильність до виникнення паракокцидіомікозу - це рідкісне тропічне 

захворювання, при якому уражуються насамперед легені, а збудником є 

грибок Paracoccidioides Brasiliensis. Проведене молекулярно-генетичне 

дослідження поліморфного локусу С-590Т гена IL4 не показало достовірної 

асоціації з жодним генотипом (СС, ТТ і СТ), а тому і з ризиком виникнення 

даного захворювання, однак, при вивченні експресії IL4, у пацієнтів із 

паракокцидіомікозом відзначався його достовірно високий рівень IL-4 у 

порівнянні із здоровими особами групи контролю [133] 

Hassan E. B. з співавт. у своєму досліджені показав, що генотип ТТ 

поліморфного варіанту С-590Т гена IL4 підвищує схильність до розвитку 

хвороби Крона, а генотип СТ - асоційований із виникненням виразкового 

коліту [134]. На 2 роки пізніше, у 2017 році аналогічне дослідження провів 

Daryani N. Е. з співавт. і виявилося, що генотип СС поліморфного локусу С-

590Т гена IL4 зустрічається достовірно частіше у пацієнтів з хворобою Крона 

і виразковим колітом у порівнянні із здоровими особами. Тоді як генотип СТ 

володіє захисним ефектом щодо розвитку даних захворювань [135].  

Yan Y. з співавт. провів метааналіз, що включав 23 дослідження (1220 

пацієнтів з пародонтитом та 2039 осіб контрольної групи) поліморфізму С-

590Т гена IL4 і 5 досліджень поліморфізму С-33Т гена IL4 (715 випадків 

пародонтиту та 967 осіб групи контролю), який показав, що жоден з цих 

поліморфізмів гена IL4 не був суттєво асоційований зі схильністю до 

пародонтиту у всіх учасників дослідження. Проте, 590ТТ генотип гена IL4 

асоціювався з підвищеним ризиком розвитку пародонтиту у людей з білим 

кольором шкіри [136].  

Li et al. проаналізували взаємозв'язок поліморфізмів C-33T і C-590T (C-

589T) гена IL4 з алергічним ринітом та дійшли висновків, що генотип -590TT 
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гена IL4 збільшує ризик розвитку алергічного риніту, а мутація алеля T-33 

може бути пов'язана з виникненням алергічного риніту [137]. 

Відсутньою була достовірна різниця між різними генотипами (СС, СТ і 

ТТ) поліморфного локусу С-33Т гена IL4 при вивченні схильності до 

виникнення мігрені та не виявлено зв’язку між генотипами та важкістю 

протікання даного захворювання [138]. 

Ці дані говорять про те, що ген IL4 відіграє важливу роль у розвитку 

запальної реакції будь-якого ґенезу а також приймає безпосередню участь у 

регуляції імунної відповіді. У літературі немає даних щодо зв’язку 

поліморфних варіантів С-590Т, С-33Т гена IL4 зі схильністю до розвитку 

повторних епізодів гострого обструктивного бронхіту у дітей. Саме тому 

дослідження поліморфних варіантів цього гену є надзвичайно важливим у 

дітей з даним захворюванням.  

Бактеріальний ліпополісахарид (LPS), основний структурний 

компонент зовнішньої стінки грамнегативних бактерій, є потужним 

ініціатором запальної реакції та слугує індикатором бактеріальної інфекції 

[139, 140]. 

CD14 ідентифікований в якості основного мембранозв’язаного 

(mCD14) рецептора LPS, який експресується моноцитами та макрофагами, 

[141] і особливий тим, що може бути секретованим й у водорозчинній формі 

(солютабній, sСD14) [142]. 

Ген, що кодує CD14 рецептор, локалізується в довгому плечі 5 

хромосоми поблизу локусу 5q31-q33, в якому знаходяться гени, які 

відповідають за синтез IgE [143-146]. 

Співпрацюючи з іншими білками, він опосередковує вроджену імунну 

відповідь на бактеріальні ліпополісахариди [147-149]. CD14 діє як рецептор 

ліпополісахариду (ЛПС) або, як його ще називають, ендотоксин (ЕТ) 

грамнегативних бактерій за допомогою LBP-зв'язуючого білка 

(Lipopolysaccharide binding protein), CD14 може приєднуватися до рецепторів 

CD14 і TLR-4 (толл-подібний рецептор 4, мембранний білок, що приймає 
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участь у вродженому імунітеті, він зв’язує ЛПС клітинної стінки бактерії) на 

поверхні моноцитів, макрофагів і гранулоцитів, що є поштовхом до активації 

прозапальних цитокінів, інших медіаторів та можливої модифікації імунної 

відповіді при хронічному запаленні [150, 151]. 

В процесі дозрівання імунної системи ендотоксин, очевидно, володіє 

протективними властивостями по відношенню до розвитку БА, але надмірне 

поступлення його в організм може викликати зворотній ефект і призводити 

до погіршення протікання даного захворювання, що, можливо, пов’язано з 

поліморфізмом генів, що кодують рецептори до ендотоксину [152-154]. 

Цікаво, що ендотоксин міститься і у домашньому пилі, наприклад у середній 

концентрації 2,58 нг/мг при загальній щільності 171,6 мг/м2 у квартирі, а 

загальна експозиція ЛПС на внутрішньобронхіальному рівні становить 

приблизно 27 нг протягом 24 годинного перебування вдома [155]. Це 

дослідження опосередковано підтримує так звану «гігієнічну» теорію 

розвитку алергічних захворювань. Дослідження у цій області проводяться 

вже більше 20 років і значно розширили розуміння щодо патогенезу атопії. 

Модифікація імунної відповіді з залученням Т-хелперів 1, 2, 9, 17 типів 

регуляторних Т-лімфоцитов, ймовірно, проходить як раз під впливом 

ендотоксину. 

В дослідженні, проведеному Бісюком Ю. А. з співавт., не виявлено 

зв’язку між частототою розподілу генотипів та алелів поліморфного локусу 

С-159Т гена CD14 у хворих з атопічною БА у порівнянні з контролем. Аналіз 

домінантної моделі по алелю Т виявив, що частота генотипів СТ+ТТ для 

хворих на не атопічну астму достовірно нижча у порівнянні з даними хворих 

на атопічну БА. Генотип СС частіше зустрічається при не атопічному 

варіанті. Підсумовуючи результати, автори припускають, що протективні 

властивості не захворіти на БА пов’язані з алелем Т, а вірогідність захворіти 

не атопічною БА – з алелем С [156]. Інші результати отримав Zhang Y.N. et 

al., у його дослідженні генотип ТТ був достовірно асоційованим зі 

схильністю до виникнення атопічної БА [157]. Все ж часто заявлена в одних 
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роботах кореляція між поліморфізмом С-159Т гена CD14, заперечується 

результатами інших робіт. Так, отримані авторами вищенаведені дані не 

узгоджуються з даними мета-аналізу проведеного за допомогою електронної 

бази даних PubMed, [158], де отримано дані про те, що генотип СС був 

достовірно пов’язаний с розвитком атопічної БА у порівнянні з ТТ 

генотипом.  

Мета-аналіз, представлений в даній роботі, дозволив встановити, чи 

досліджені раніше однонуклеотидні поліморфізми гена CD14 є фактором 

ризику виникнення атопії. Електронні бази даних PubMed, Embase (Ovid), 

CNKI були пошуковими контрольних даних імунозалежних генів при БА. 

Загалом, результати показали, що генотип С-159Т гена CD14 може бути 

асоційований із зменшенням ризику розвитку астми у дорослих. Однак, не 

було виявлено достовірного зв'язку між генотипом С-159Т гена CD14 і 

схильністю до розвитку атопічної та не атопічної астми. Поліморфний 

варіант С-260Т CD14 взагалі не був пов’язаний з розвитком БА згідно даного 

дослідження [159]. І, нарешті, не виявлено статистично достовірної різниці 

між поліморфізмом С-159Т гена CD14 та розвитком БА у дослідженні, 

проведеному Makamure M. T. et al. у 2016 році [160]. 

Виявлена асоціація генотипу ТТ поліморфного локусу С-260Т гена 

CD14 з розвитком хвороби Крона та генотипу СС із виразковим колітом 

[161]. 

Поліморний варіант С-159Т гена CD14 досліджувався в контексті 

можливого зв’язку із розвитком раку шлунку, проте, результати проведеного 

мета-аналізу показали, що поліморфізм С-159Т гена CD14 не пов’язаний з 

даною патологією [162] Мета-аналіз, проведений Yuan X. показав, що 

однонуклеотидний поліморфізм С-159Т гена CD14 не пов'язаний з 

виникненням гострого панкреатиту [163]. 

Останнім часом все більше даних свідчать про те, що поліморфізм 

одиничних нуклеотидів (SNP) за рахунок формування специфічних алелів 
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генів вносить важливий вклад в схильність до ряду захворювань. На 

сучасному етапі вивчення поліморфізму генів є безумовно актуальним. 

Отже, вивчення літератури дозволяє дійти висновку, що у формуванні 

повторних епізодів гострого обструктивного бронхіту значну роль відіграє 

спадково обумовлена схильність до реалізації бронхообструктивного 

синдрому та часті епізоди ГРЗ. Хвороба відноситься до мультифакторних і 

має полігенний тип успадкування, виникає у дітей, чутливих до впливу 

зовнішніх пошкоджуючи чинників, серед яких провідними індукторами 

патологічного процесу є мікроорганізми із тропністю до слизової верхніх 

дихальних шляхів. Вивчення патогенетичних механізмів розвитку повторних 

епізодів ГОБ є актуальним, оскільки розповсюдженість даного захворювання 

серед дитячого населення України та світу в цілому є надзвичайно високою.  

На сьогодні у літературі залишаються невисвітленими питання про 

роль у розвитку повторних епізодів ГОБ імунологічних порушень та 

генетично детермінованих дефектів, клініко-патогенетична роль цитокінів, 

зокрема ІНФ-γ, ІЛ-1β та ІЛ-4 при повторних епізодах гострого 

обструктивного бронхіту у дітей. Існують лише спірні дані щодо ролі 

поодиноких цитокінів в гострому періоді захворювання в дітей. А більш 

детальне вивчення вмісту цитокінів могло б допомогти зрозуміти глибину 

порушень з боку імунної системи і, в свою чергу, обрати правильну 

стратегію у лікуванні таких дітей, що без сумніву буде мати виражений 

позитивний медико-соціальний ефект. 

Труднощі викликає диференціальна діагностика повторних епізодів 

ГОБ і БА, оскільки клінічні прояви обох захворювань є досить поліморфними 

та мінливими, як у випадку з повторними епізодами ГОБ, які можуть як 

«стихати» з віком дитини, так і трансформуватися з часом у бронхіальну 

астму, що нерідко призводить до інвалідизації пацієнта. В той же час, 

гіпердіагностика бронхіальної астми не вирішує проблему, оскільки 

безпідставне призначення дитині ІГКС несе у собі і побічні ефекти, що їм 

притаманні. Саме тому постає питання покращення ранньої діагностики 
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запальних змін у бронхах, розробки персоніфікованих методів лікування та 

профілактики повторних епізодів ГОБ у таких дітей. 

Розуміючи механізми, що керують розвитком запальної реакції, 

вірогідним імунологічним дисбалансом, можна покращити як діагностику, 

так і лікування дітей з повторними епізодами ГОБ, мінімізуючи можливий 

розвиток у них важкого хронічного захворювання під назвою бронхіальна 

астма. 

Враховуючи, що ДНК-типування на сьогоднішній день являється 

однією з головних ланок персоніфікованої медицини, що має за мету 

оптимізацію терапії для кожного окремого пацієнта, можна припустити, що 

вивчення поліморфних локусів IL4 та CD14 дозволить розширити знання 

щодо патогенезу даного захворювання, виділити поліморфні локуси, 

асоційовані з розвитком повторних епізодів ГОБ , що у свою чергу дозволить 

обрати правильну тактику лікування таких хворих, оскільки генетична 

компонента впливає на перебіг і прогноз захворювання. 

Отже, проблему виявлення дітей з повторними епізодами гострого 

обструктивного бронхіту і підвищеним ризиком формування у них 

бронхіальної астми слід визнати актуальною та перспективною. 

Впровадження методів ранньої діагностики та лікувально-профілактичних 

заходів дозволить зменшити захворюваність таких дітей. 

Не дивлячись на те, що велика кількість наукових робіт присвячена 

проблемі бронхіальної астми, багато питань щодо ролі повторних епізодів 

гострих обструктивних бронхітів у її виникненні залишаються ще не- 

вивченими.  

Таким чином, розробка і впровадження в педіатричну практику 

клінічних, біохімічних та молекулярно-генетичних маркерів схильності дітей 

до повторних епізодів гострого обструктивного бронхіту є актуальними, 

перспективними та необхідними складниками сучасної медицини. 

Проведення таких досліджень у динаміці не тільки загальноприйнятого 

лікування, а й корекції цитокінового дисбалансу дозволить підвищити 
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ефективність лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на зниження 

захворюваності дітей з повторними епізодами ГОБ та покращення стану 

їхнього здоров’я в цілому. 
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РОЗДІЛ 2  

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

2.1 Обсяг досліджень 

Для досягнення мети і вирішення поставлених завдань дисертаційної 

роботи було обстежено 94 дитини, які склали дві групи: до основної групи 

увійшло 59 дітей у віці від 2 до 8 років, з повторними епізодами гострого 

обструктивного бронхіту (ГОБ), що неодноразово знаходилися на 

стаціонарному лікуванні у пульмоно-алергологічному відділенні КЗ ЛОР 

ЛОДКЛ «ОХМАТДИТ» і мали не менше 3-4 епізодів гострого 

обструктивного бронхіту на рік (І-ГОБ). В групу порівняння увійшло 35 дітей 

у віці від 2 до 8 років, що хворіли на гострий бронхіт (ГБ) не частіше 1-2 

разів на рік і не мали ознак бронхообструктивного синдрому (ІІ-ГБ). 

Обстеження цієї групи дітей проводилося на базі пульмоно-

алергологічного відділення, де проводилися дослідження дітей основної 

групи за тими же методологічними підходами. Діагнози верифікували на 

основі скарг батьків хворих дітей, даних анамнезу, об'єктивних симптомів, 

результатів лабораторних та інструментальних методів дослідження згідно з 

наказом МОЗ України про надання медичної допомоги дітям з гострим 

бронхітом від 13.01.2005 р. № 18 та додатком до даного наказу про надання 

медичної допомоги дітям з гострим обструктивним бронхітом [164, 165].  

Результати лабораторних досліджень порівнювали з даними 30-ти 

здорових дітей, які були обстежені під час експедиційних виїздів 

співробітників ДУ ІСП НАМНУ в екологічно чисті райони Львівської області 

і, відповідно, увійшли до контрольної групи здорових дітей (ІІІ-ЗД). 

Результати молекулярно-генетичного дослідження порівнювали з даними 50 

здорових осіб, що з народження проживають на даній території, які увійшли 

до групи загальнопопуляційного контролю (ІV-ЗПГК) [166].  

З метою пошуку молекулярно-генетичних маркерів, асоційованих з 
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підвищеною схильністю дітей до повторних епізодів гострого обструктивного 

бронхіту, за допомогою методу полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) було 

проведено дослідження особливостей розподілу серед дітей поліморфних 

варіантів генів IL4 та CD14, які можуть виступати предикторами схильності до 

даного захворювання [133, 138, 167, 168]. Молекулярно-генетичним методом 

обстежено 35 дітей з повторними епізодами ГОБ, які увійшли до основної 

групи (І-ГОБ), 35 дітей з ГБ, які не мали ознак бронхообструктивного 

синдрому та увійшли до групи порівняння (ІІ-ГБ) і 50 здорових осіб, що з 

народження проживають на даній території, які відповідно увійшли до групи 

загальнопопуляційного контролю (ІV-ЗПГК) [166]. 

Дослідження проведено з урахуванням основних положень GCP ICH та 

Хельсинської декларації з біомедичних досліджень, де людина виступає об’єктом 

та наступних її переглядів (Сеул, 2008 р.), Конвенції Ради Європи про права 

людини та біомедицину (2007 р.) і рекомендації Комітету з біоетики при Президії 

НАМН України (2002 р.). Дизайн дослідження передбачав дотримання принципу 

конфіденційності та поваги особистості дитини, як особи нездатної до 

самозахисту, концепцію інформованої згоди, яка була підписана одним з батьків 

всіх обстежених дітей, врахування переваг користі над ризиком шкоди та інших 

етичних принципів у відношенні до людей, які виступають суб’єктами 

дослідження. 

Дітям, в яких були діагностовані повторні епізоди гострого 

обструктивного бронхіту, до загальноприйнятого, рекомендованого протоколом 

лікування ГОБ [164, 165] в гострому періоді був рекомендований прийом РІ 

α-2b (в суппозиторіях) у вікових дозах протягом 5-ти днів. З 59 обстежених 

дітей з повторними епізодами ГОБ у 35 дослідження проведено в динаміці 

запропонованої імуномодулюючої терапії рекомбінантним інтерфероном 

альфа-2b людини. Результати в катамнезі у цих дітей порівнювали з даними 24 

дітей з повторними епізодами ГОБ, які з тих чи інших причин не отримували 

запропонованої терапії РІ α-2b та з даними 30 здорових дітей. Дослідження 
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проводились до прийому РІ α-2b і через 3-4 тижні після отримання 

імуномодулюючої терапії.  

2.2  Методи дослідження 

2.2.1. Клінічні методи дослідження 

Основним джерелом інформації з даними клінічних та лабораторних 

показників, рентгенологічного дослідження, спірографії, електрокардіографії 

була «Медична карта стаціонарного хворого» ( Ф. 003/о ). Додаткову інформацію 

про стан та розвиток дітей було отримано із «Історії розвитку дитини» (Ф. 112/о).  

Дітям проводили збір скарг, анамнезу хвороби та анамнезу життя (у тому 

числі алергологічного та генеалогічного), фіксувалася інформація щодо 

акушерсько-гінекологічного анамнезу матері, тривалості грудного 

вигодовування дітей, професійні та побутові шкідливості батьків, характер 

житлово-побутових умов, соціальні аспекти проживання дитини у сім’ї (повна чи 

неповна сім’я), клінічний огляд. Зібрану інформацію заносили в спеціально 

розроблені дисертантом «Індивідуальні тематичні карти обстеження дитини з 

пульмонологічною патологією і повторними епізодами ГОБ». 

Також проводився комплекс лабораторного дослідження, який містив 

загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, біохімічний аналіз крові для 

визначення наявності у сироватці крові С-реактивного протеїну, аналіз калу на 

яйця гельмінтів.  

Пацієнтам проводили рентгенологічне обстеження грудної клітки у прямій 

проекції, спірографію (дітям від 6-ти років), пульсоксиметрію (вимірювання 

показників: сатурації крові (рівень кисню в крові), частоти пульсу і амплітуди 

пульсової хвилі), ЕКГ. При потребі, дітям всіх груп проводилося додатково 

консультації вузьких спеціалістів: ЛОР-лікар, невролог, офтальмолог, ортопед, 

гастроентеролог.  

Окрім загальноприйнятих методик обстеження, проводилось і додаткові 

лабораторні дослідження на базі лабораторій КЗ ЛОР ЛОДКЛ «ОХМАТДИТ», 

Державної Установи «Інститут спадкової патології НАМН України» (директор: 
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д. м. н., проф. Гнатейко О. З.): з метою оцінки рівня сенсибілізації всім дітям 

проводилося визначення вмісту загального iмуноглобулiну Е (IgE) в сироватці 

крові за допомогою твердофазного імуноферментного аналізу [169].  

Дітям з повторними епізодами ГОБ було проведено потову пробу 

(класичний рутинний метод за Гібсоном-Куком полягає у визначенні 

концентрації іонів хлору в порції поту, одержаного виключно в стандартній 

процедурі іонофорезу з пілокарпіном) з метою виключення муковісцидозу і лише 

діти з негативною потовою пробою - 40 мекв/л і менше та відсутністю клінічних 

проявів муковісцидозу були включені в основну досліджувану групу дітей (І-

ГОБ).  

Дітям проводили забір венозної крові для дослідження (4-5 мл) в ранкові 

години, натще в пробірку без консервантів. Час коагуляції у пробірці не 

перевищував 30 хвилин при температурі 20–25°С. Після центрифугування 

протягом 10-15 хвилин при 1500 об/хв. сироватку відбирали, поміщали в 

стерильні пробірки і заморожували (при -18°С) до процедури лабораторного 

дослідження.  

2.2.2 Імунологічні методи дослідження 

Дослідження вмісту інтерлейкіну-1-β в сироватці крові проводили 

методом твердофазного «сендвіч» імуноферментного аналізу з 

використанням комерційного набору реагентів А-8766 ИЛ-1бета-ИФА-БЕСТ 

(виробник ЗАО «Вектор-Бест», Росія) за стандартною методикою [170, 171]. 

Матеріалом для дослідження слугувала сироватка крові. 

Специфічними реагентами набору були: 1) моноклональні антитіла до 

ІЛ-1-β, які адсорбовані на поверхні лунки розбірного полістирольного 

планшету, 2) кон’югат поліклональних антитіл до ІЛ-1-β з біотином, 3) 

калібрувальні зразки, які містять ІЛ-1-β.  

На першому етапі аналізу зразки, які досліджували, і контрольні 

інкубували у лунках з іммобілізованими антитілами. При умові, що ІЛ-1-β 

міститься у зразках він зв’язувався з антитілами. Матеріал, який не зв’язався, 

видалявся шляхом відмивки. ІЛ-1-β, який зв’язався, взаємодіяв при інкубації 
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з кон’югатом № 1 (антитілами до ІЛ-1β людини з біотином). Не зв’язаний 

кон’югат видалявся знову шляхом відмивки. На наступній стадії зв’язаний 

кон’югат № 1 взаємодіяв при інкубації з кон’югатом № 2 (стрептавідином з 

пероксидазою хрону). Після третьої відмивки кількість зв’язаного кон’югата 

№ 2 визначали кольоровою реакцією з використанням субстрату пероксидази 

хрону – перекису водню і хромогену – тетраметилбензидину. Реакцію 

зупиняли додаванням у всі лунки по 100 мкл стоп-реагента і вимірювали 

оптичну щільність розчинів у лунках при довжині хвилі 450 нм. 

Інтенсивність жовтого забарвлення пропорційна кількості ІЛ-1β, який 

містився у зразку. Після вимірювання оптичної щільності розчину в лунках, 

яке проводилося через 3 хвилини після зупинки реакції, на основі 

калібрувального графіку розраховувалася концентрація ІЛ-1β у зразках, що 

аналізувалися. Вимірювання оптичної щільності розчину проводили за 

допомогою спектрофотометру вертикального сканування «Multiscan MCC-

340» (США). 

Специфічність набору для аналізу: за даними фірми-виробника не 

виявлено перехресної реакції моноклональних антитіл до ІЛ-4, ІЛ-6, ІЛ-8, ІЛ-

2, ІЛ-18, ІЛ-17, ІНФ-гамма, ІНФ- альфа, ІЛ-10, ФНП-альфа, рецепторному 

антагоністу ІЛ-1. 

Діапазон концентрацій, що вимірюються: 0-250 пг/мл. 

Точність аналізу: даний аналітичний параметр перевіряється тестом на 

«відкриття» ІЛ-1-β, тобто, на відповідність виміряної концентрації ІЛ-1-β тій, 

що знаходиться у пробі, отриманій шляхом змішування рівних об’ємів 

контрольного зразку і калібрувального зразку 20 пг/мл. Відсоток відкриття 

становить 90-110%. 

Чутливість набору для аналізу: мінімальна достовірно визначена набором 

концентрація ІЛ-1-β не перевищує 1 пг/мл. 

Відтворюванність аналізу: коефіцієнт варіації результатів визначення 

вмісту ІЛ-1β в одному і тому самому зразку з використанням набору 

«ИНТЕРЛЕЙКИН-1бета-ИФА-БЕСТ» не перевищує 8%. 
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Дослідження вмісту інтерлейкіну-4 в сироватці крові проводили 

методом твердофазного «сендвіч» імуноферментного аналізу з 

використанням комерційного набору реагентів А-8754 ИЛ-4-ИФА-БЕСТ 

(виробник ЗАО «Вектор-Бест», Росія) за стандартною методикою [172]. 

Матеріалом для дослідження слугувала сироватка крові. 

Специфічними реагентами набору були: 1) моноклональні антитіла до 

ІЛ-4, які адсорбовані на поверхні лунки розбірного полістирольного 

планшету, 2) кон’югат поліклональних антитіл до ІЛ-4 з біотином, 3) 

калібрувальні зразки, які містять ІЛ-4.  

На першому етапі аналізу зразки, які досліджують, і контрольні 

інкубували у лунках з іммобілізованими антитілами. Якщо ІЛ-4 містився у 

зразках, він зв’язувався з антитілами. Матеріал, який не зв’язався, видалявся 

шляхом відмивки. ІЛ-4 який зв’язався, взаємодіяв при інкубації з кон’югатом 

№ 1 (антитілами до ІЛ-4 людини з біотином). Не зв’язаний кон’югат 

видалявся знову шляхом відмивки. На наступній стадії зв’язаний кон’югат № 

1 взаємодіяв, при інкубації з кон’югатом № 2 (стрептавідином з пер 

оксидазою хрону). Після третьої відмивки, кількість зв’язаного кон’югата № 

2 визначали кольоровою реакцією з використанням субстрату пероксидази 

хрону – перекису водню і хромогену – тетраметилбензидину. Реакцію 

зупиняли додаванням у всі лунки по 100 мкл стоп-реагента і вимірювали 

оптичну щільність розчинів у лунках при довжині хвилі 450 нм. 

Інтенсивність жовтого забарвлення пропорційна кількості ІЛ-4, який 

міститься у зразку. Після вимірювання оптичної щільності розчину в лунках, 

яке проводилося через 3 хвилини після зупинки реакції, на основі 

калібрувального графіку розраховувалася концентрація ІЛ-4 у зразках, що 

аналізувалися. Вимірювання оптичної щільності розчину проводили за 

допомогою спектрофотометру вертикального сканування «Multiscan MCC-

340» (США). 

Специфічність набору для аналізу: за даними фірми-виробника, не 
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виявлено перехресної реакції моноклональних антитіл до ІЛ-1β, ІЛ-6, ІЛ-8, 

ІЛ-2, ІЛ-18, ІЛ-17, ІНФ-гамма, ІНФ- альфа, ІЛ-10, ФНП-альфа, рецепторному 

антагоністу ІЛ-1. 

Діапазон концентрацій, що вимірюються: 0-100 пг/мл. 

Точність аналізу: даний аналітичний параметр перевіряється тестом на 

«відкриття» ІЛ-4, тобто, на відповідність виміряної концентрації ІЛ-4 тій, що 

знаходиться у пробі, отриманій шляхом змішування рівних об’ємів 

контрольного зразку і калібрувального зразку 20 пг/мл. Відсоток відкриття 

становить 90-110%. 

Чутливість набору для аналізу: мінімальна достовірно визначена набором 

концентрація ІЛ-4 не перевищує 0,4 пг/мл. 

Відтворюванність аналізу: коефіцієнт варіації результатів визначення 

вмісту ІЛ-4 в одному і тому самому зразку з використанням набору 

«ИНТЕРЛЕЙКИН -4-ИФА-БЕСТ» не перевищує 8%. 

Дослідження вмісту інтерферону-γ в сироватці крові проводили 

методом твердофазного «сендвіч» імуноферментного аналізу з 

використанням комерційного набору реагентів А-8752 гамма-

ИНТЕРФЕРОН-ИФА-БЕСТ (виробник ЗАО «Вектор-Бест», Росія) за 

стандартною методикою [173, 174]. Матеріалом для дослідження слугувала 

сироватка крові. 

Специфічними реагентами набору були: 1) моноклональні антитіла до 

ІНФ-γ, які адсорбовані на поверхні лунки розбірного полістирольного 

планшету, 2) кон’югат поліклональних антитіл до ІНФ-γ з біотином, 3) 

калібрувальні зразки, які містять ІНФ-γ.  

На першому етапі аналізу зразки, які досліджують, і контрольні 

інкубували у лунках з іммобілізованими антитілами, протягом 120 хвилин, 

при температурі 37 °С в шейкері. Після видалення зразків та ретельного 

промивання у лунки додавали біотиніліровані поліклональні антитіла до 

ІНФ-γ та інкубували протягом 60 хвилин, при температурі 37 °С в шейкері. 

Антитіла, які не зв’язалися, видаляли шляхом 5-кратної відмивки буферним 
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розчином, додавали стрептовідин з пероксидазою хрону та інкубували 

протягом 30 хвилин, при температурі 37 °С в шейкері. Не зв’язаний кон’югат 

видалявся знову, шляхом 5-кратної відмивки буферним розчином, додавали 

субстратну суміш та інкубували 25 хвилин при кімнатній температурі, а тоді 

вносили стоп-реагент. Вимірювали оптичну щільність розчинів у лунках при 

довжині хвилі 450 нм. Після вимірювання оптичної щільності розчину в 

лунках, на основі калібрувального графіку розраховувалася концентрація 

ІНФ-γ у зразках, що аналізувалися. Вимірювання оптичної щільності розчину 

проводили за допомогою спектрофотометру вертикального сканування 

«Multiscan MCC-340» (США). 

Специфічність набору для аналізу: за даними фірми-виробника, не 

виявлено перехресної реакції моноклональних антитіл до ІЛ-1β ІЛ-4, ІЛ-6, 

ІЛ-8, ІЛ-2, ІЛ-18, ІЛ-17, ІНФ-альфа, ІЛ-10, ФНП-альфа, рецепторному 

антагоністу ІЛ-1. 

Діапазон концентрацій, що вимірюються: 0-1000 пг/мл. 

Точність аналізу. Даний аналітичний параметр перевіряється тестом на 

«відкриття» ІНФ-γ, тобто, на відповідність виміряної концентрації ІНФ-γ тій, 

що знаходиться у пробі, отриманій шляхом змішування рівних об’ємів 

контрольного зразку і калібрувального зразку 20 пг/мл. Відсоток відкриття 

становить 90-110%. 

Чутливість набору для аналізу: мінімальна достовірно визначена 

набором концентрація ІНФ-γ не перевищує 2 пг/мл. 

Відтворюванність аналізу: коефіцієнт варіації результатів визначення 

вмісту ІНФ-γ в одному і тому самому зразку з використанням набору «гамма- 

ИНТЕРФЕРОН-ИФА-БЕСТ» не перевищує 8%. 

2.2.3 Молекулярно-генетичні методи дослідження 

З метою визначення генетичних маркерів формування повторних епізодів 

ГОБ у дітей та іх ролі у розвитку запальної реакції проводили молекулярно-

генетичне дослідження генотипів/алелів поліморфних локусів С-590Т та С-33Т 

гена протизапального цитокіну IL4 за допомогою методів полімеразної 



ланцюгової реакції (ПЛР

(ПДРФ) [131, 175 ]. 

Матеріалом для дослідження

периферичної крові пацієнтів

висолювання [176].  

На подальших

послідовностей ДНК in vitro, 

реакції (ПЛР). Продукт

(Fermentas, Німеччина

протягом 3-х годин (рис

 1      2    3    4    5    
  
Рисуноке 2.1 -

продукту ампліфікації поліморфного

1 – маркер мол. ваги

2 – ампліфікований

3 – 8, 10, 11, 16, 17 

5, 9, 12 –14 – генотип

15 – генотип -590ТТ

 
ПЛР проводили в

Використовували ендонуклеазу

пару специфічних праймерів

прямий праймер: 5′-

реакції (ПЛР) та поліморфізму довжин рестрективних

Матеріалом для дослідження слугувала ДНК, виділена

периферичної крові пацієнтів. Виділення та очистку ДНК проводили

подальших етапах дослідження проводили

in vitro, використовуючи метод полімеразної

ПЛР Продукт ампліфікації обробляли 10 о.а

Німеччина) ендонуклеазою рестрикції. Інкубували

рис. 2.1).  

 

 
   6    7    8    9                             10   11   12   13

- Електрофореграма рестрикційних 

ампліфікації поліморфного локусу IL-4 C-590T. 2 % 

маркер мол. ваги (50 п.н.);  

ампліфікований ПЛР-продукт (252 п.н.);  

16, 17 – генотип -590СС (192, 60 п.н.);  

генотип -590СТ (252, 192, 60 п.н.);  

590ТТ (252 п.н.) 

проводили в автоматичному режимі на термоциклері

Використовували ендонуклеазу рестрикції, термостабільну

специфічних праймерів (для генотипування поліморфного

-ACTAGGCCTCACCTGATACG-3′, 
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довжин рестрективних фрагментів 

ДНК виділена із лейкоцитів 

очистку ДНК проводили методом 

проводили ампліфікацію 

метод полімеразної ланцюгової 

обробляли о.а. BsmFI (BsmAI) 

Інкубували при 65оС на 

 

13  14  15   16   17 

рестрикційних BsmFI фрагментів 

590T. 2 % агарозний гель 

 

режимі на термоциклері “Терцик”. 

термостабільну Taq-полімеразу та 

поліморфного локусу С-590Т - 

, зворотній: GTTGT 
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AATGCAGTCCTCCTG-3′; для генотипування локусу С-33Т - прямий праймер: 

CAAGTTACTGACAATCTGGTGT (rs2070874_F), зворотній: CGGCACATGCTA 

GCAGGAA (rs2070874_R). Проводили електрофоретичне розділення продуктів 

ПЛР та аналіз ПДРФ (поліморфізму довжин рестриктних фрагментів) у 2% 

агарозному гелі. Гелі фарбували бромистим етидієм та сканували на 

ультрафіолетовому трансілюмінаторі.  

ПЛР проводили в автоматичному режимі на термоциклері „Терцик” 

(„ДНК-технология”, Росія), використовували олігонуклеотидні праймери 

(„Fermentas”, Вільнюс, Литва), набір реагентів для ампліфікації GenePak® 

PCR Core (ООО "Лаборатория ИзоГен", м. Москва, РФ), що являє собою 

ліофілізовані сухі суміші, які містять інгібовану для "гарячого старту" Taq 

ДНК полімеразу, дезоксинуклеозидтрифосфати і хлорид магнію з кінцевими 

концентраціями, відповідно, 1 u, 200 мкМ і 2,5 мМ, а також оптимізовану 

буферну систему. Отримані сигнали порівнювали з маркерами довжин і на 

основі цього детектували розміри отриманих фрагментів.  

З метою визначення генетичних маркерів, асоційованих з формуванням 

повторних епізодів ГОБ у дітей, проводили молекулярно-генетичне дослідження 

генотипів/алелів поліморфних локусів С-159Т та С-260Т гена – рецептора 

ліпополісахаридів (LPS) CD14 за допомогою методів полімеразної ланцюгової 

реакції (ПЛР) та поліморфізму довжин рестрективних фрагментів (ПДРФ) [177, 

178]. 

Матеріалом для дослідження слугувала ДНК, виділена із лейкоцитів 

периферичної крові пацієнтів. Виділення та очистку ДНК проводили методом 

висолювання. 

На подальших етапах дослідження здійснювали ампліфікацію 

послідовностей ДНК in vitro, використовуючи методи ПЛР та ПДРФ. ПЛР 

проводили в автоматичному режимі на термоциклері «Терцик» 

(«ДНК-технология», Росія). Олігонуклеотидні праймери (для генотипування 

поліморфного локусу С-159Т – прямий праймер: 5′-GTGCCAACA 

GATGAGGTTCAC-3′ та зворотній: 5′- GCCTCTGACAGTTTATGTAATC-3′′; 
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для генотипування локусу С-260Т - прямий праймер: 5’-CCTGCAGA 

ATCCTTCCTGTT-3’ та зворотній: 5’-TCACCTCCCCACCTCTCTT-3’) 

синтезовані фірмою «Fermentas» (Литва). Для детекції поліморфізмів C-159T, 

С-260Т гена CD14 застосовували метод ПДРФ. Використовували 

ендонуклеазу рестрикції Bmе18I (Hae III) («Fermentas», Литва). Електрофорез 

проводили у 2%-му агарозному гелі та сканували на УФ-трансілюмінаторі. 

Результати сканування гелів знімали цифровою камерою «Gel Imager» при 

довжині хвилі 256 нм. Отримані сигнали порівнювали з маркерами довжин і 

на основі цього детектували розміри отриманих фрагментів. Встановлення 

генотипу за поліморфізмом C-159T гена CD14 проводили наступним чином: 

при наявності гомозиготного генотипу за алелем С візуалізувався фрагмент 

розміром 497 п.н. При наявності гомозиготного генотипу за алелем Т 

візуалізувалися фрагменти розміром 144 п.н. та 353 п.н. При гетерозиготному 

генотипі за поліморфізмом C-159T гена CD14 візуалізувалися всі три 

фрагменти (144, 353 та 497 п.н., рис.2.2). 

 

   1      2      3      4      5       6      7       8      9 

Рисунок 2.2 - Електрофореграма рестрикційних Bmе18I фрагментів 

продукту ампліфікації поліморфного локусу CD14 C-159T. 2 % агарозний 

гель: 1 – маркер мол. ваги (50 п.н.);  

2 – ампліфікований ПЛР-продукт (497 п.н.); 

5, 9 – генотип -159СС (497 п.н.); 

3, 6 – 8 – генотип -159СТ (497, 353, 144 п.н.);  

4 – генотип -159ТТ (353, 144 п.н.) 
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Кров для дослідження брали з периферичної вени ранком, натще. 

Лабораторії, в яких проведено обстеження дітей, сертифіковані 

(Міжнародний стандарт; ДСТУ: ISO-9001-2009 та ДСТУ: ISO-9001-2015). 

Для виконання вищеперерахованих методик застосовано засоби 

вимірювальної техніки: обладнання для молекулярно-генетичної лабораторії, 

термостат МС-80М-2, центрифугу лабораторна ЗУ4.2, центрифугу 1:3000 об/хв., 

рН-метр-мінівольтметр – 151 та спектрофотометр СФ-26, холодильник «Snaіge-

117-2», рН-метр-мілівольтметр рН-150-МИ, термостат програмований «Терцик» 

ТП-4ПЦР-01, дозатори піпеткові одноканальні «Bіohіt Prolіn», дозатор 

піпетковий «Фінпіпет» 0024, центрифугу ОПн-3.02 «Дастан». спектрофотометр 

вертикального сканування «Multiscan MCC-340». 

2.2.4 Статистичні методи дослідження 

Статистичну обробку клінічних та лабораторних показників здійснювали 

за загальноприйнятою методикою [179] із застосуванням персонального 

комп’ютера в програмному середовищі R [180].  

В процесі обробки було здійснено перевірку на нормальність розподілу за 

критерієм Шапіро-Уілка, який засвідчив гаусівський тип розподілу кількісних 

показників. Результати кількісних показників відображено у вигляді середнього 

значення М, та його стандартної помилки m.  

Визначалась достовірність різниці між середніми показниками 

досліджених та контрольних груп за допомогою t-критерію Стьюдента.  

 Достовірність отриманих результатів за значеннями коефіцієнта 

Стьюдента та кількістю спостережень n в кожному наборі оцінювалось згідно з 

таблицями «Значення нормального інтеграла ймовірностей у межах ± t» та 

«Площа кривої ймовірностей у межах ± t для малого об’єму сукупності». Для 

порівняння відносних чисел частоти та розподілу і оцінки значимості різниці між 

ними застосовувався критерій Пірсона (χ2). Вірогідною різницю вважали при р 

менше 0,05 (Гойко О. В., 2004; Лопач С. Н., 2000). 

Підрахунок частки генетичних та середовищних факторів у виникненні в 

дітей повторних епізодів ГОБ та коефіцієнту успадковування схильності 
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проводили за моделями, запропонованими G. Edward’s та D. Falkoner [183-186].  

Відношення частоти досліджуваного результату в основній групі до частоти 

результату в контрольній групі оцінювали за допомогою величини відношення 

шансів OR (Оdds Ratio) при довірчому інтервалі (СІ), значення якої знаходили по 

формулі: 

 

де  p1 і p2 – імовірність подій у кожній з вибірок, qх =(1- pх ) [187].  

Відносний ризик (RR) розраховували за формулою: 

RR = а/(а+b) : c/ (c+d), де 

а – наявність ефекту в ряді х; 

b – відсутність ефекту (–) в ряді х; 

с – наявність ефекту (+) в ряді у; 

d – відсутність ефекту (–) в ряді у [188]. 
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РОЗДІЛ 3 

КЛІНІКО-ГЕНЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІТЕЙ З ПОВТОРНИМИ 

ЕПІЗОДАМИ ГОСТРОГО ОБСТРУКТИВНОГО БРОНХІТУ 

3.1 Анамнез життя, генеалогічний анамнез та стан здоров’я дітей з 

повторними епізодами гострого обструктивного бронхіту 

З метою аналізу даних клінічного дослідження дітей було обстежено 59 

дітей з повторними епізодами гострого обструктивного бронхіту, 35 дітей з 

гострим бронхітом та 30 здорових дітей. 

Серед обстежених дітей з повторними епізодами ГОБ, діти віком від 2 до 5 

років складали 66,1%, а серед дітей з ГБ і здорових дітей контрольної групи - 

63,3%. Це вказує на те, що формування повторних епізодів гострого 

обструктивного бронхіту відбувається переважно у дітей до 5 років (табл. 3.1). 

Таблиця 3.1 – Розподіл обстежених дітей за віком і статтю 

Групи 
дітей 

Кількість, n 
Вік Стать 

2-5 років  6-8 років хлопці дівчата 
n % n % n % n % 

І-ГОБ 59 39 66,1 20 33,9 34 57,6 25  42,4 
ІІ-ГБ 35 22 62,9 13 37,1 19 54,3 16  45,7  
ІІІ-ЗД 30 19 63,3 11 36,7 17 56,7 13 43,3 

* - вірогідна різниця показника між даними дітей основних груп та здорових дітей; р< 0,01 
** - вірогідна різниця показника між даними дітей основної групи та групи дітей з ГБ; 

р 1< 0,01 
 

Аналіз даних таблиці вказує на те, що порівнювальні групи дітей не 

мали вірогідної відмінності у розподілі за віком та статтю. В трьох групах 

дітей була приблизно однакова кількість хлопчиків та дівчаток, віком від 

двох до восьми років, що підтверджує коректність відібраних груп дітей.  

При порівнянні частоти скарг у дітей з повторними епізодами ГОБ 

домінували сухий частий кашель, задишка та дистанційні хрипи, а у дітей з 

ГБ малопродуктивний кашель. Спостерігалася висока частота скарг на 

підвищення температури тіла, нежить і зниження апетиту в обох 

досліджуваних групах дітей (табл. 3.2). 
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Таблиця 3.2 – Характер та частота скарг дітей при поступленні на 

стаціонарне лікування  

Скарги: 
Частота скарг в групах дітей 

І-ГОБ ІІ-ГБ 
n = 59 % n = 35 % 

Сухий частий кашель 59  100,0* ― ― 
Вологий кашель ― ― 28 80,0*±6,76 

Задишка 52  88,1*±4,21 ― ― 
Дистанційні хрипи 58  98,3*±1,68 ― ― 

Підвищення температури тіла 53  89,8±3,93 30 85,7±5,91 
Нежить 42  71,2±5,90 25 71,4±7,64 

Зниження апетиту 36  61,0±6,35 22 62,9±8,17 
*- вірогідна різниця показника між даними дітей основної групи та групи дітей з ГБ; 

р < 0,01 
% - відсоток відхилення параметра від норми чи від референтного значення 
  

Аналіз характеру та частоти скарг показав, що у всіх дітей з 

повторними епізодами ГОБ відмічався сухий частий кашель, достовірно 

високими також були частота експіраторної задишки (88,1%) та 

дистанційних хрипів (98,3%). Такі скарги, як підвищення температури тіла, 

нежить і зниження апетиту були притаманні дітям обох груп та зустрічалися 

з однаковою частотою (табл. 3.2). У дітей з гострим бронхітом спостерігалася 

достовірно висока частота скарг на вологий кашель (80,0%). 

Таким чином, проведений аналіз результатів клінічного огляду 

встановив, що в анамнезі хворих дітей відмічалось не менше 3-4-х повторних 

епізодів ГОБ на рік, їх найчастіше турбували сухий частий кашель, задишка, 

підвищення температури тіла, нежить, дистанційні хрипи. 

Порівняльний аналіз стану обстежених дітей із повторними епізодами 

гострого обструктивного бронхіту та дітей з гострим бронхітом, що склали 

групу порівняння за даними клінічного, рентгенологічного огляду та 

лабораторними показниками поданий у таблиці 3.3. 

Загальний стан дітей з повторними епізодами ГОБ на момент огляду 

оцінено як середньої важкості та важкий. Стан дітей, що склали контрольну 

групу порівняння при огляді оцінено як задовільний та середньої важкості. 
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Таблиця 3.3 – Порівняльний аналіз клінічного стану дітей 2-8 років з 

повторними епізодами гострого обструктивного бронхіту з даними дітей 

групи порівняння із гострим бронхітом 

Клінічні прояви: 

Частота клінічних та лабораторних проявів в 
групах дітей 

І-ГОБ ІІ-ГБ 
n = 59 % n = 35 % 

Блідість шкірних покривів 39 66,1*±6,16 7 20,0±6,76 
Зниження сатурації 46 78,0*±5,40 ― ― 

Коробковий перкуторний звук 51 86,4*±4,46 ― ― 
Аускультативні зміни 54 91,5*±3,63 5 14,3±5,91 

Рентгенологічні ознаки бронхіту 44 74,6*±5,67 10 28,6±7,64 
Лейкоцитоз 16  27,1±5,79 12 34,3±8,02 
Еозинофілія 31 52,5*±6,50 4 11,4±5,38 
Лімфоцитоз 34  57,6**±6,43 9 25,7±7,39 

* - вірогідна різниця показника між даними дітей із повторними епізодами гострого 
обструктивного бронхіту та дітей групи порівняння; р < 0,01 

** - вірогідна різниця показника між даними дітей із повторними епізодами гострого 
обструктивного бронхіту та дітей групи порівняння; р1< 0,05 

% - відсоток відхилення параметра від норми чи від референтного значення 

Клінічні прояви гіпооксигенації реєстрували у більшості дітей з 

повторними епізодами ГОБ: блідість шкірних покровів (66,1% проти 20,0% в 

групі порівняння), зниження сатурації (78,0% проти 0,00% в дітей з ГБ), 

частота яких вірогідно різнилась від даних групи порівняння (табл. 3.3). 

Відмічено також достовірно вищу частоту аускультативних змін в легенях у 

обстежених дітей з повторними епізодами ГОБ (91,5% проти 14,3% в групі 

порівняння), таких як сухі свистячі хрипи, жорстке дихання, ослаблене 

дихання, по відношенню до дітей групи з гострим бронхітом. Високою 

виявилась і частота коробкового перкуторного звуку над легенями у дітей 

основної групи з повторними епізодами ГОБ (86,4% проти 0,00% в групі 

порівняння), що пов’язано з наявністю у даних дітей синдрому бронхіальної 

обструкції, який характеризується запальними змінами в бронхах та 

звуженням їх просвіту за рахунок спазму. Крім того, зареєстровано високу 

частоту рентгенологічних ознак обструктивного бронхіту, таких як 

ущільнення коренів легень, розрідження легеневого рисунку в латеральних 

відділах легенів та згущення в медіальних (74,6% проти 28,6% в дітей з 
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гострим бронхітом). Зареєстровані зміни в аналізі крові дітей основної групи, 

такі як еозинофілія (52,5% проти 11,4% в групі порівняння), та лімфоцитоз 

(57,6% проти 25,7% в групі порівняння). Варто зауважити, що випадків 

зниженої сатурації кисню та перкуторних змін над легенями у дітей з 

гострим бронхітом взагалі не реєструвалось (табл. 3.3).  

Таким чином, дослідження показало, що найчастіше у дітей з 

повторними епізодами ГОБ реєстрували прояви гіпооксигенації, перкуторні 

та аускультативні зміни в легенях, рентгенологічні ознаки обструктивного 

бронхіту, еозинофілію та лімфоцитоз. 

Проведений аналіз наявності професійних шкідливостей у батьків показав, 

що у дітей з повторними епізодами ГОБ батьки найчастіше зазнавали впливу 

таких професійних шкідливостей як вплив промислового шуму (25,4%), важка 

фізична праця (23,7%), дія високих і низьких температур (22,0%), а також 

контакт із хімічними речовинами у 17,0% випадків. 

Аналіз даних таблиці 3.4 показав, що найбільш значущим вплив 

професійних шкідливостей відмічався у батьків дітей з повторними 

епізодами ГОБ, він був зафіксований у 66 осіб, що склало 111,9%, і є 

вагомим у порівнянні з даними наявності професійних шкідливостей у 

батьків дітей з ГБ, у яких він становив 54,3% та в батьків здорових дітей, в 

яких вони були зафіксовані лише у 46,7% випадків. Це демонструє вірогідну 

значимість впливу професійних шкідливостей батьків на формування 

повторних епізодів ГОБ у дітей (рис. 3.1).  

Частота шкідливих звичок батьків, таких як тютюнопаління та вживання 

алкоголю, вірогідно не відрізнялися у всіх обстежених дітей, те саме стосується і 

таких професійних шкідливостей як вплив вібрації та неіонізуючої радіації, 

робота батьків на комп’ютері і контакт з промисловим пилом. 

Потрібно зазначити, що найчастіше батьки дітей з повторними епізодами 

ГОБ зазнавали впливу промислового шуму, який склав 25,4%, для порівняння, 

батьки дітей з ГБ та батьки здорових дітей зазнавали його лише у 5,7% випадків.  

 



Таблиця 3.4 – Професійні

Професійна шкідливість у
батьків 

Контакт з хімічними 
сполуками 

Контакт з промисловим пилом

Вплив промислового шуму

Робота батьків на комп’ютері

Вплив неіоніз. радіації 

Важка фізична праця 

Вплив вібрації 

Вживання алкоголю, куріння
батьків 
Дія високих та низьких 
температур 

Всього 

* - вірогідна різниця показника
**- вірогідна різниця показника
ГБ; р1 < 0,05 

*** - Примітка. У батьків
шкідливих звичок 

 

Рисунок 3.1 - 

повторними епізодами ГОБ

Професійні шкідливості в батьків обстежених

шкідливість у 

Групи дітей: 

І-ГОБ, 
n = 59 

ІІ-ГБ, 
n = 35 

n % n % 

10 17,0*,**±4,88 1 2,9±2,82

промисловим пилом 2 3,4±2,36 1 2,9±2,82

промислового шуму 15 25,4*,**±5,67 2 5,7*±3,92

на комп ютері 4 6,8±3,27 3 8,6±4,73

- - - - 

14 23,7*,**±5,54 2 5,7*±3,92

1 1,7±1,68 2 5,7±3,92

алкоголю куріння 
7 11,9±4,21 6 17,1±6,37

13 22,0*,**±5,40 2 5,7*±3,92

66 111,9 *,** 19 54,3* 

різниця показника між хворими та здоровими дітьми; p
різниця показника між групою дітей з повторними епізодами

У батьків одної дитини може бути декілька проф

 Частота професійних шкідливостей

епізодами ГОБ у порівнянні із дітьми з ГБ та здоровими
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батьків обстежених дітей***  

 

ІІІ-ЗД, 
n = 30 

n % 

2,82 1 3,3±3,28 

2,82 1 3,3±3,28 

3,92 2 6,7±4,55 

4,73 2 6,7±4,55 

1 3,3±3,28 

3,92 1 3,3±3,28 

3,92 - - 

6,37 4 13,3±6,21 

3,92 2 6,7±4,55 

 14 46,7±9,11 

p < 0,05 
повторними епізодами ГОБ та дітьми з 

декілька проф. шкідливостей та 

 

шкідливостей батьків дітей з 

дітьми з ГБ та здоровими (%) 
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Цей факт говорить на користь значного тератогенного впливу декількох 

видів професійних шкідливостей на плід, що розвивається, який в кінцевому 

результаті призводить до погіршення преморбідного стану дитини та виступають 

як неспецифічні фактори ризику виникнення більш важкої патології. (табл. 3.4). 

Визначивши, статистично достовірно високий рівень деяких 

професійних шкідливостей батьків дітей з повторними епізодами ГОБ, в 

подальшому була дана оцінка статистичної значимості відношення шансів, 

виходячи із значень 95% довірчого інтервалу (табл. 3.5). 

Таблиця 3.5 – Аналіз розподілу найбільш значущих професійних 

шкідливостей батьків як факторів ризику формування повторних епізодів 

гострого обструктивного бронхіту у дітей** 

Професійна шкідливість 
у батьків 

І – ГОБ, 
n=59 

ІІ - ГБ, 
n=35 χ² р OR, 95% CI 

n % n % 

Вплив промислового 
шуму 

15 25,4*±5,67 2 5,7±3,92 5,76 <0,05 5,63 (1,2 – 26,32) 

Важка фізична праця 14 23,7*±5,54 2 5,7±3,92 5,05 <0,05 5,13 (1,09 – 24,14) 

Дія високих та низьких 
температур 

13 22,0**±5,40 2 5,7±,92 4,36 <0,05 4,66 (0,99 – 22,07) 

Контакт з хімічними 
сполуками 

10 17,0*±4,88 1 2,9±2,82 4,22 <0,05  6,94 (0,85 – 56,76) 
* - вірогідна різниця показника між даними дітей з повторними епізодами ГОБ і дітьми з 
ГБ; р1 < 0,05 

Примітка. У батьків одної дитини може бути декілька проф. шкідливостей та шкідливих 
звичок 

 

Таким чином, дослідження показало, що шанси розвитку повторних 

епізодів ГОБ у дітей, батьки яких зазнавали впливу промислового шуму 

майже у 6 разів вищі, аніж у дітей, чиї батьки не зазнавали впливу даної 

професійної шкідливості. Шанс розвитку повторних епізодів ГОБ у дитини 

був в 5 разів вищий, якщо батьки зазнавали важкої фізичної праці, а при 
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контакті батьків з хімічними сполуками, ризик формування у дітей 

посторних епізодів ГОБ збільшується майже в 7 разів (табл. 3.5). 

Проаналізовано ряд несприятливих анте- та постнатальних факторів, які 

впливають на ембріогенез та знижують захисні сили організму в постнатальному 

періоді і можуть сприяти більш ранній маніфестації повторних епізодів ГОБ 

(табл. 3.6).  

Таблиця 3.6 – Частота анте- та постнатальних неспецифічних факторів 

ризику формування повторних епізодів гострого обструктивного бронхіту у 

дітей 

Неспецифічні фактори ризику 

Частота неспецифічних факторів ризику (q) в групах 
дітей: 

І-ГОБ, 
n = 59 

ІІ-ГБ, 
n = 35 

ІІІ-ЗД, 
n = 30 

n % n % n % 

Загроза викидня 19 32,2±6,08 9 25,7±7,39 6 20,0±7,30 

Гестоз І половини вагітності 27 45,8*,**±6,49 6 17,1*±6,37 5 16,7±6,80 
Гестоз ІІ половини вагітності  8 13,6±4,46 3 8,6±4,73 4 13,3±6,21 

Анемія матері під час вагітності 23 39,0*,**±6,35 1 2,9*±2,82 3 10,0±5,48 
Прийом ліків матір’ю під час 
вагітності 

19 32,2*,***±6,08  4 11,4*±5,38 3 10,0±5,48 

Стрес матері під час вагітності 19 32,2*,**±6,08 3 8,6*±4,73 4 13,3±6,21 

Патологічні пологи 15 25,4*,**±5,67 1 2,9*±2,82 3 10,0±5,48 

Маса при народженні менша 3,0 
кг 

18 30,5*,***±5,99  4 11,4*±5,38 - - 

Проживання сім’ї у місті 37 62,7±6,30 21 60,0±8,28 8 26,7±8,07 

Проживання сім’ї у селі 22 37,3±6,30 14 40,0±8,28 22 73,3±8,07 
Наявність домашніх тварин вдома  9 15,3*,**±4,68 18 51,4*±8,45 19 63,3±8,80 

Раннє штучне вигодовування 42 71,2*,**±5,90 11 31,4*±7,85 8 26,7±8,07 

Часті ГРЗ 47 79,7*,**±4,24 5 14,3*±5,91 4 13,3±6,21 
Обтяжений алергологічний 
анамнез  

22 37,3*,**±6,30 3 9,6*±4,73 3 10,0±5,48 

* - вірогідна різниця показника між хворими та здоровими дітьми; p < 0,01 
** - вірогідна різниця показника між групою дітей з повторними епізодами ГОБ та дітьми 
з ГБ; p1 < 0,01 

***- вірогідна різниця показника між групою дітей з повторними епізодами ГОБ та дітьми 
з ГБ; p2 < 0,05 

Примітка. У однїєї дитини можливою була наявність декількох неспецифічних факторів 
ризику формування патології 
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Аналіз показав, що найбільш значущим для формування повторних 

епізодів ГОБ був гестоз І половини вагітності та анемія, що супроводжувала 

вагітність (45,8% та 39,0%), прийом матір’ю ліків та стрес, якого вона 

зазнавала під час вагітності (32,2% та 32,2%). Як результат неблагополучного 

антенатального періоду в 30,5% обстежених дітей з повторними епізодами 

ГОБ при народженні була низька маса тіла. В той час, як у перинатальному 

періоді значущим фактором були патологічні пологи, що спостерігалися у 

матерів дітей з повторними епізодами ГОБ у ¼ випадків (25,4%). 

Серед постнатальних факторів ранній маніфестації повторних епізодів 

ГОБ у дітей з високим ступенем вірогідності сприяло раннє штучне 

вигодовування (71,2%) та часті гострі респіраторні захворювання в дітей в 

анамнезі (79,7%), що свідчать про дисбаланс імунної системи таких дітей. 

Важливим був факт, високого відсотку обтяженого алергологічного анамнезу 

у дітей з повторними епізодами ГОБ у порівнянні з даними дітей із ГБ та 

здоровими (37,3% проти дітей з ГБ 9,6% та 10,0% в здорових дітей). Крім 

того, виявилося, що у сім’ях дітей з повторними епізодами ГОБ 

спостерігалася достовірно низька частота утримання домашніх тварин у 

порівнянні із сім’ями дітей з ГБ та здоровими (15,3% проти сімей дітей з ГБ 

51,4% та 63,3% сімей здорових дітей).  

Визначивши статистично достовірно високу частоту деяких анте- та 

постнатальних неспецифічних факторів ризику формування повторних 

епізодів гострого обструктивного бронхіту у дітей в подальшому оцінювали 

статистичну значимість відношення шансів, виходячи із значень 95% 

довірчого інтервалу (табл. 3.7). 

Отже, найбільш значущими анте- та постнатальними факторами, що 

сприяють розвитку у дітей повторних епізодів ГОБ, виявилися гестоз І 

половини вагітності, анемія вагітних, прийом матір’ю лікарських препаратів 

під час вагітності, стресові ситуації, які супроводжували вагітність матерів 

дітей з повторними епізодами ГОБ, патологічні пологи, а також низька маса 

при народженні, ранній початок штучного вигодовування, часті ГРЗ, 
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обтяжений алергологічний анамнез і низька частота утримання домашніх 

тварин (табл. 3.7). 

З метою з'ясування факторів, які можуть призводити до формування 

повторних епізодів ГОБ у дітей, було проаналізовано генеалогічний анамнез 

59 сімей. Всього зібрано дані про 1382 родича І–ІІ–ІІІ ступеню спорідненості. 

 

Таблиця 3.7 – Аналіз розподілу найбільш значущих анте- та 

постнатальних неспецифічних факторів ризику формування повторних 

епізодів гострого обструктивного бронхіту у дітей 

Неспецифічні 
фактори ризику 

І – ГОБ, 
n = 59 

 
ІІ – ГБ, 
n = 35 

 
 

χ² р OR, 95% CI 

n % n % 

Гестоз І половини 
вагітності 

27 45,8*±6,49 6 17,1±6,37 7,9 <0,01 4,08 (1,47 – 11,28) 

Анемія матері під 
час вагітності 

23 39,0*±6,35 1 2,9±2,82 15,08 <0,01 21,72 (2,78 – 169,8) 

Прийом ліків 
матір’ю під час 
вагітності 

19 32,2**±6,08 4 11,4±5,38 5,13 <0,05 3,68 (1,14 – 11,93) 

Стрес матері під 
час вагітності 

19 32,2*±6,08 3 8,6±4,73 6,84 <0,01 5,07 (1,38 – 18,65) 

Патологічні 
пологи 

15 25,4*±5,67 1 2,9±2,82 7,92 <0,01 11,59 (1,46 – 92,15) 

Маса при 
народженні 
менша 3, 0 кг 

18 30,5**±5,99 4 11,4±5,38 4,46 <0,05  3,4 (1,05 – 11,07) 

Раннє штучне 
вигодовування 

42 71,2*±5,90 11 31,4±7,85 14,12 <0,01 5,39 (2,17 – 13,38) 

Часті ГРЗ 47 79,7*±4,24 5 14,3±5,91 37,99 <0,01 23,5 (7,52 – 73,44) 

Обтяжений 
алергологічний 

анамнез 
22 37,3*±6,30 3 9,6±4,73 9,28 <0,01 6,34 (1,74 – 23,17) 

Наявність 
домашніх тварин 

вдома 
9 15,3*±4,68 18 51,4±8,45 14,04 <0,01 0,17 (0,06 – 0,45) 

* - вірогідна різниця показника між даними дітей з повторними епізодами ГОБ і дітьми з 
ГБ; р1 < 0,01 

**  - вірогідна різниця показника між даними дітей з повторними епізодами ГОБ і дітьми з 
ГБ; р2< 0,05 
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Для порівняння даних генеалогічного анамнезу дітей з повторними 

епізодами ГОБ із даними здорових дітей групи контролю, в 30 сімей був 

зібраний генеалогічний анамнез. Вони склали контрольну групу здорових 

дітей (ІІІ–ЗД), всього зібрано дані про 674 родичів І-ІІ-ІІІ ступеню 

спорідненості.  

З метою оцінки даних генеалогічного анамнезу, аналізувалась кількість 

родичів кожного ступеню спорідненості, хворих на гострий бронхіт. Вони 

склали групу порівняння (ІІ–ГБ), всього зібрано дані про 680 родичів І-ІІ-ІІІ 

ступеню спорідненості.  

Наведені дані переконливо демонструють високу частоту алергічних 

захворювань серед родичів І ст. спорідненості дітей з повторними епізодами 

ГОБ, що було більш виражено для їх сибсів (табл. 3.8).  

Таблиця 3.8 – Частота алергічних захворювань у родичів І, ІІ та ІІІ ст. 

спорідненості дітей з повторними епізодами ГОБ, ГБ та здорових у 

порівнянні з загальнопопуляційними даними 

Кількість 
родичів у дітей 
з: 

Ступінь спорідненості родичів: 
Родичі І ст. 

Родичі ІІ 
ст. 

Родичі ІІІ 
ст. 

Всього 
всього 

В т.ч. 
батьки 

В т.ч. 
сибси 

І – ГОБ 
Заг. 212 118 94 470 700 1382 

Хв. 77 27 50 16 42 135 

% 35,5*,** 22,9*,** 53,2*,** 3,4*,** 6,0*,** 9,77** 

ІІ – ГБ 
Заг. 137 71 66 218 325 680 

Хв. 4 2 2 4 3 11 

% 2,9 2,8 3,0 1,8 0,9 1,6 

ІІІ – ЗД 
Заг. 110 60 50 215 349 674 

Хв. 2 1 1 2 1 5 

% 1,8 1,7 2,0 0,9 0,3 0,7 
*-вірогідна різниця показника між даними дітей з повторними епізодами ГОБ та ГБ і 
даними контрольної групи; p < 0,01 
**- вірогідна різниця показника між даними дітей з повторними епізодами ГОБ та дітей 
групи порівняння з ГБ; р1 < 0,01 

Так, у дітей з повторними епізодами ГОБ, частота алергічних 

захворювань серед родичів І ст. спорідненості склала достатньо високий 

відсоток - 35,5%, що була в 12 разів вища від аналогічної частоти у дітей з ГБ 
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(2,9%) та в 20 разів вище частоти алергічних захворювань в родичів І ст. 

спорідненості здорових дітей. У сибсів дітей з повторними епізодами ГОБ 

частота алергічних захворювань була дуже високою, що склало 53,2%, в 

дітей з ГБ –3,0%, в той час, як у сибсів здорових дітей вона склала лише 2,0% 

(табл. 3.8). Тобто, ризик розвитку ГОБ для рідних сибсів дітей з цією 

патологією збільшується в 17,7 разів у порівнянні із сибсами дітей з ГБ. Цей 

факт вказує на те, що в ґенезі повторних епізодів гострого обструктивного 

бронхіту у дітей значну роль відіграє обтяженість генетичного анамнезу за 

алергічними захворюваннями, у такому випадку дана патологія розвивається 

значно частіше, особливо, якщо хворіє рідний сибс.  

Той факт, що у дітей як групи порівняння з ГБ, так і контрольної групи 

здорових дітей генеалогічний анамнез не був суттєво обтяжений алергічною 

патологією, у порівнянні з генеалогічним анамнезом дітей основної групи, 

підтверджує надзвичайно важливу роль обтяженності генетичного анамнезу 

за алергічними захворюваннями у дітей, стосовно ризику розвитку у дитини 

повторних епізодів ГОБ (табл. 3.8).  

Що стосується обтяженості генеалогічного анамнезу за алергічними 

захворюваннями у родичів ІІ ступеня спорідненості, то він був достовірно, в 

тричі, більш обтяжений в сім’ях дітей з повторними епізодами ГОБ (5,5%), у 

порівнянні із даними дітей з ГБ (1,8%), та у 5 разів - у порівнянні із даними 

здорових дітей групи контролю (0,9%).  

Генеалогічний анамнез був в 8 разів більш обтяжений 

алергопатологією щодо родичів ІІІ ступеню спорідненості у дітей з 

повторними епізодами ГОБ (7,4%), ніж у дітей з ГБ (0,9%) та майже в 25 

разів більше у порівнянні із даними здорових дітей групи контролю (0,3%). 

Провівши аналіз обтяженості генеалогічного анамнезу за алергічними 

захворюваннями у дітей з повторними епізодами ГОБ та дітей з ГБ у 

порівнянні із даними здорових дітей контрольної групи, можна відмітити 

надзвичайно високий ризик виникнення повторних епізодів ГОБ у дітей, 

родичі яких, особливо сибси, мали алергічні захворювання. 
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Оцінку ризику при мультифакторній патології, до якої належать ГОБ та 

ГБ, прийнято проводити за методом, запропонованим G. Edward’s та G. Smіth 

[183, 184], використовуючи інформацію про популяційну частоту цього 

захворювання: якщо частота патології в популяції – p, то частота хворих 

серед родичів (ризик появи захворювання) за моделлю G. Edward’s та G. 

Smіth’s – .  

Слід зазначити, що специфічний генетичний ризик до 5% прийнято 

вважати низьким, від 5 до 10% – легкого ступеня, від 10 до 20% – середнім і 

понад 20% – високим [183, 184]. 

Популяційна частота алергопатології становила 1,7%, тобто Р=0,017, 

тоді ризик виникнення алергії у дітей контрольної групи відповідно становив 

= 0,130 або 13,0% . 

Встановлено, що частота хворих на алергічні захворювання в сім’ях 

дітей з ГОБ дорівнювала 9,77%, а в сім’ях дітей з ГБ – 1,6% [189]. Якщо 

розходження частот алергопатології, що очікувались та спостерігались, 

пояснюється впливом середовищних факторів, то частка спадковості у 

розвитку цих захворювань в сім’ях дітей з ГОБ за моделлю G. Edward’s 

склала =(9,77·100):13,0=75,15%, в групі дітей з ГБ=(1,6·100):13,0=12,3%.  

Тобто в ґенезі повторних епізодів ГОБ за моделлю G. Edward’s 

провідну роль відігравала обтяженість генеалогічного анамнезу за 

алергопатологією. Відповідно, частка середовищних факторів у формуванні 

повторних епізодів ГОБ була у дітей з цією патологією досить низькою і 

дорівнювала =100%-75,15%=24,85%, а у дітей з ГБ, навпаки, високою =100% 

– 12,3% = 87,7%. Це означає, що в ґенезі повторних епізодів ГОБ основну 

роль відігравали генетичні чинники, а в генезі ГБ – зовнішньосередовищні 

фактори.  

Коефіцієнт успадкування схильності (КУС) до мультифакторної 

патології прийнято вираховувати за методом, запропонованим D. Falconer 

[186].  

p

0 0311,
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Величину схильності (h2) дітей до алергічних захворювань визначали за 

коефіцієнтом регресії (b) дітей за пробандом. Коефіцієнт регресії знаходили 

за формулою: 

b = (Хкон. – Хгр.) : a,  [185, 186] 

де Хкон.– середнє значення готовності до захворювання в контрольній групі 

ЗПГК,  

Хгр.– середнє значення готовності до захворювання в групах родичів 

хворих дітей,  

a – відхилення, що відповідає частоті хворих родичів (q).  

Значення Хкон., Хгр. та a знаходили з таблиць, що запропоновані 

D. Falconer [186].  

Взаємовідношення між регресією та коефіцієнтом успадкування 

схильності до нефропатій виражали за формулою: 

 h2=b/r, [185, 186] 

де r – це ступінь спорідненості; 

 b – Х контр – Х групи 
  а контр. 

Коефіцієнт спорідненості для родичів І ступеню спорідненості складає 

1/2, для родичів ІІ ступеню спорідненості – 1/4 та для родичів ІІІ ступеню 

спорідненості – 1/8.  

Підрахунок КУС до алергічних захворювань за моделлю D. Falconer 

представлено у таблиці 3.9.  

КУС до алергопатології для родичів І ступеню спорідненості дітей з 

ГОБ виявився досить високим і коливався від 37,2% для батьків до 51,8% для 

сибсів, складаючи в середньому 45,0%, що є досить високим показником. В 

групі дітей з ГБ цей коефіцієнт був невисокий – 6,0%, як для батьків, так і 

для сибсів, що відповідає загально популяційному ризикові [186].  

Досить високим КУС залишався і для родичів ІІ ступеню спорідненості 

дітей з ГОБ – 23,6%, а для родичів ІІІ ступеню спорідненості у дітей з ГОБ 
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успадкування схильності до алергопатології було на рівні 

загальнопопудяційного – 4,8%.  

В той же час КУС для родичів ІІ ступеню спорідненості дітей з ГБ був 

дуже низьким – 2,0%, а для їх родичів ІІІ ступеню спорідненості взагалі був 

відсутнім. 

Вплив середовища за даним коефіцієнтом на формування алергічних 

захворювань у родичів І ступеню спорідненості дітей з ГОБ в середньому 

оцінювався на рівні 55,0%, складаючи для сибсів 62,8%, а для їх родичів ІІ 

ступеню спорідненості – 76,4%.  

Таблиця 3.9 – Коефіцієнт успадкування схильності до алергічних 

захворювань в сім’ях пробандів з повторними епізодами гострого 

обструктивного бронхіту та гострим бронхітом 

Розподіл родичів за ст. 
спорідн. 

А 
к-сть 
хвор. 

N 
к-сть 
всього 

 
q 
ч-та 

за Falconer’s 

1- q х a b h2 

Родичі І ст. спорідненості дітей з ГОБ 
Всього 77 212 0,36 0,64 2,687 2,994 0,225 45,0% 
в т.ч. батьки 27 118 0,23 0,77 2,834 3,129 0,186 37,2% 
в т.ч. сибси 50 94 0,53 0,47 2,556 2,873 0,259 51,8% 

Родичі І ст. дітей з ГБ 
Всього 4 137 0,03 0,97 3,432 3,687 0,03 6,0% 
в т.ч. батьки 2 71 0,03 0,97 3,432 3,687 0,03 6,0% 
в т.ч. сибси 2 66 0,03 0,97 3,432 3,687 0,03 6,0% 

Родичі І ст. спорідненості дітей ЗПГК 
Всього 2 110 0,02 0,98 3,540 3,790   
в т.ч. батьки 1 60 0,02 0,98 3,540 3,790   
в т.ч. сибси 1 50 0,02 0,98 3,540 3,790   

Родичі ІІ ст. спорідненості 
ГОБ 16 470 0,03 0,97 3,432 3,687 0,059 23,6% 
ГБ 4 218 0,02 0,98 3,540 3,790 0,05 2,0% 
ЗПГК 2 215 0,009 0,991 3,719 3,960   

Родичі ІІІ ст. спорідненості 
ГОБ 42 700 0,06 0,94 3,239 3,507 0,012 4,8% 
ГБ 3 325 0,009 0,991 3,719 3,960 - - 
ЗПГК 1 349 0,003 0,997 3,719 3,960   
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Для родичів І - ІІ та ІІІ ступеню спорідненості дітей з ГБ провідне 

значення у формуванні алергопатології мали фактори зовнішнього 

середовища – 94,0% - 98,0% - 0,0 % відповідно, що узгоджується і з 

розрахунками частки генетичної компоненти у ґенезі алергічних захворювань 

для рідних сибсів за моделлю G. Edward’s та G. Smіth. Для родичів дітей з ГБ 

ІІ-ІІІ ст. спорідненості, ризик виникнення алергопатології не відрізнявся від 

середньопопуляційного. 

Таким чином, узагальнюючи результати вивчення даних 

генеалогічного анамнезу щодо обтяженості за алергічними захворюваннями 

обстежених дітей, можна сказати, що обтяженість спадкового анамнезу за 

алергопатологією відігравала суттєву роль у формуванні повторних епізодів 

гострого обструктивного бронхіту та практично не мала значення у 

виникненні в дітей гострого бронхіту.  

Проведені підрахунки частки генетичної та середовищної компоненти 

у ґенезі ГОБ та ГБ за моделлю G. Edward’s дозволили стверджувати, що у 

разі наявності в сім’ ї дитини з ГОБ, ризик генетичної схильності до 

алергічних захворювань у другої дитини за моделлю G. Edward’s є дуже 

високим –75,15%, в той час, як в ґенезі виникнення гострого бронхіту у 

родичів хворої на ГБ дитини І ступеню спорідненості провідну роль 

відіграють фактори зовнішнього середовища – 87,7%. Це необхідно 

враховувати при підрахунку ризику виникнення генетично детермінованої 

алергопатології в родичів дитини з ГОБ в системі медико-генетичного 

консультування. 

Підрахунок коефіцієнту успадкування схильності до алергічних 

захворювань родичів дітей з ГОБ та ГБ за методом, запропонованим 

D. Falconer, показав, що для родичів дітей з ГОБ І та ІІ ступенів 

спорідненості ризик виникнення в них алергічних захворювань був досить 

високим – 45,0% - 23,6%, будучі особливо високим для рідних сибсів хворих 

на ГОБ дітей – 51,8%. В той же час для рідних сибсів дітей з ГБ, коефіцієнт 

успадкування схильності до алергічної патології був дуже низьким – 6,0%. 
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Для родичів дітей з ГБ ІІ та ІІІ ступеню спорідненості провідне 

значення у формуванні хвороби за методом D. Falconer мали виключно 

фактори зовнішнього середовища.  

З метою оцінки ступеню алергізації дітей було проведено визначення 

вмісту загального імуноглобуліну Е (Ig E) у сироватці крові дітей з 

повторними епізодами гострого обструктивного бронхіту та у дітей з гострим 

бронхітом, що склали групу порівняння (табл. 3.10) 

Таблиця 3.10 – Рівень IgE в сироватці крові дітей із повторними 

епізодами гострого обструктивного бронхіту і гострим бронхітом, (M ± m) 

Показник в 
ммоль/л 

Групи дітей: 

І- ГОБ, n = 35 ІІ- ГБ, n = 30 
ІІІ-ЗД, 
n = 30 

M ± m % M ± m % M ± m % 
Рівень IgE у крові 286,43±51,79*,** 83,0*,** 95,22±20,81 17,0 68,45±16,21  6,6 

*- вірогідна різниця показника між хворими та здоровими дітьми; p < 0,01 
** -вірогідна різниця показника між даними дітей із повторними епізодами гострого 
обструктивного бронхіту та дітей групи порівняння з ГБ; р1 < 0,01 

 

Проведений аналіз показав, що в основної кількості дітей з повторними 

епізодами ГОБ рівень Ig E у сироватці крові був достовірно, в 3 рази вищий, 

ніж в середньому у дітей групи порівняння (табл. 3.10). 

Відомо, що еозинофілія та підвищений рівень IgE у крові трактуються 

педіатрами як умовно специфічні маркери алергічного процесу, зокрема, 

локалізованого у бронхах. Отримані дані показали достовірне підвищення 

частоти еозинофілії (52,5% проти 11,4%), а також підвищення рівня Ig E у 

крові (83,0% проти 17,0% у дітей групи порівняння), в дітей з повторними 

епізодами ГОБ у порівнянні із даними дітей з ГБ.  

На точкових діаграмах схематично представлений рівень Ig E у крові 

дітей з повторними епізодами гострого обструктивного бронхіту у порівнянні 

з даними дітей із гострим бронхітом (рис. 3.2 та рис. 3.3). 
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Рисунок 3.2 - Рівень Ig E у крові дітей з повторними епізодами гострого 

обструктивного бронхіту  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2 - Рівень Ig E у крові дітей із гострим бронхітом  

 

Таким чином, узагальнюючи результати аналізу вищенаведених 

досліджень, можна стверджувати, що в підвищеному ризику формування 

повторних епізодів гострого обструктивного бронхіту у дітей суттєву роль 

відіграють професійні шкідливості батьків, особливо такі, як вплив 

промислового шуму, важка фізична праця, дія високих та низьких 

температур і контакт з хімічними сполуками. Великий внесок у розвиток 

даного мультифакторного захворювання вносять також деякі анте- та 

постнатальні неспецифічні фактори ризику, такі як гестоз І половини вагітності 

та анемія, що супроводжувала вагітність, прийом матір’ю ліків та стрес, 
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якого вона зазнавала під час виношування дитини, патологічні пологи та 

низька маса тіла дитини при народженні та обтяжений алергологічний 

анамнез. Несподіваним результатом аналізу вищевказаних факторів ризику, 

проте не менш вагомим, виявилася низька частота утримання домашніх 

тварин у сім’ях дітей з повторними епізодами ГОБ у порівнянні із дітьми з 

ГБ і здоровими. І найбільш значущими для формування повторних епізодів 

ГОБ є ранній початок штучного вигодовування та ГРЗ. 

3.2 Результати молекулярно-генетичного тестування поліморфних 

локусів С-590Т, С-33Т гена IL4 та С-159Т, С-260Т гена CD14  

Метою цього етапу роботи було встановлення особливостей розподілу 

серед дітей з повторними епізодами ГОБ поліморфних варіантів генів IL4 та 

CD14, які можуть виступати генами, асоційованими зі схильністю до 

розвитку даної мультифакторної соматичної патології. За допомогою методу 

полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) [133, 138, 167, 168] проведено 

молекулярно-генетичне дослідження генотипів поліморфного локусу C-590T 

гена IL4.  

Аналіз розподілу генотипів однонуклеотидного поліморфізму C-590T 

гена IL4 у обстежених дітей з повторними епізодами ГОБ проводили у 

порівнянні з даними дітей із ГБ. Отримані результати представлено у таблиці 

3.11. 

Зареєстровано достовірно вищу частоту генотипів СТ та ТТ 

поліморфного локусу C-590T гена IL4 (63,0% проти 26,0% в дітей групи 

порівняння, р < 0,01) і (20,0% проти 3,0% в дітей групи порівняння, р < 0,05) 

у дітей з повторними епізодами ГОБ у порівнянні із даними дітей з ГБ. 

Наявна достовірно вища частота генотипу СС поліморфного локусу C-590Т 

гена IL4 (71,0% проти 17,0% в дітей з повторними епізодами ГОБ, р < 0,01) у 

дітей з ГБ в порівнянні із даними дітей основної групи з повторними 

епізодами ГОБ, що говорить про протективну дію генотипу СС (табл. 3.11). 



85 

Таблиця 3.11 – Розподіл генотипів однонуклеотидного поліморфізму  

C-590T гена IL4  

Генотипи 

І - ГОБ 
n=35 

ІІ – ГБ, 
n=35 χ² р OR, 95% CI 

n % n % 

CC 6 17,0* 25 71,0 20,9 <0,01 0,08 (0,03 – 0,26) 

CT 22 63,0* 9 26,0 9,78 <0,01 4,89 (1,76 – 13,59) 

TT 7 20,0** 1 3,0 5,08 <0,05 8,5 (0,99 – 73,28) 

* - вірогідна різниця показника між даними дітей із повторними епізодами гострого 
обструктивного бронхіту та дітей групи порівняння з ГБ; р1< 0,01 

**- вірогідна різниця показника між даними дітей із повторними епізодами гострого 
обструктивного бронхіту та дітей групи порівняння з ГБ; р2 < 0,05 

 

Проведено порівняльний аналіз розподілу генотипів 

однонуклеотидного поліморфізму C-590T гена IL4 у обстежених дітей з 

повторними епізодами ГОБ та здоровими особами, що склали ІV-ту групу 

загальнопопуляційного контролю. Отримані результати представлено у 

таблиці 3.12. 

Таблиця 3.12 – Аналіз розподілу генотипів однонуклеотидного 

поліморфізму C-590T гена IL4 

Генотипи 

І - ГОБ 
n=35 

ІV-ЗПГК, 
n=50 χ² р OR, 95% CI 

n % n % 

CC 6 17,0* 32 64,0 18,29 <0,01 0,12 (0,04 – 0,33) 

CT 22 63,0* 16 32,0 7,93 <0,01 3,6 (1,45 – 8,91) 

TT 7 20,0** 2 4,0 5,57 <0,05 6 (1,16 – 30,9) 
* - вірогідна різниця показника між даними дітей із повторними епізодами гострого 
обструктивного бронхіту та здорових осіб контрольної групи; р 1< 0,01 

** - вірогідна різниця показника між даними дітей із повторними епізодами гострого 
обструктивного бронхіту та здорових осіб контрольної групи; р 2< 0,05 
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Проведене дослідження показало, що у дітей з повторними епізодами 

ГОБ зареєстровано достовірно вищу частоту генотипів СТ та ТТ 

поліморфного локусу C-590T гена IL4 (63,0% проти 32,0% в контролі, 

р < 0,01) і (20,0% проти 4,0% в контролі, р < 0,05) у порівнянні із здоровими 

особами. Наявна достовірно вища частота генотипу СС поліморфного локусу 

C-590Т гена IL4 у здорових осіб групи контролю (64,0% проти 17,0% в дітей 

з повторними епізодами ГОБ, р < 0,01) в порівнянні із даними дітей основної 

групи з повторними епізодами ГОБ, що говорить про протективну дію 

генотипу СС (табл. 3.12).  

Таким чином, аналіз молекулярно-гетичного тестування генотипів СС, 

СТ, а також ТТ однонуклеотидного поліморфізму С-590Т гена IL4 у дітей з 

повторними епізодами ГОБ показав достовірно вищу частоту генотипів СТ та 

ТТ поліморфного локусу C-590T гена IL4 у дітей основної групи з 

повторними епізодами ГОБ в порівнянні з даними дітей групи порівняння з 

ГБ та здорових осіб контрольної групи. Достовірно нижчу частоту генотипу 

СС поліморфного локусу С-590Т гена IL4 зафіксовано у дітей з повторними 

епізодами ГОБ у порівнянні з даними дітей групи порівняння із ГБ і 

здоровими особами групи контролю. Наведені результати, вказують на 

протекторні властивості генотипу СС поліморфного локусу С-590Т гена IL4. 

Підрахунок відношення шансів показав, що наявність у дитини 

генотипу СТ поліморфного локусу C-590T гена IL4 збільшує ризик 

виникнення повторних епізодів ГОБ у 4 рази (OR, 95% CI – 4,89; OR, 95% CI 

– 3,6), а наявність генотипу 590ТТ гена IL4 збільшує ризик формування у 

дітей повторних епізодів ГОБ у 7 разів (OR, 95% CI – 8,5; OR, 95% CI – 6). 

На наступному етапі проводилося молекулярно-генетичне дослідження 

генотипів поліморфного локусу C-33T гена IL4.  

Порівняння розподілу частоти генотипів поліморфного локусу C-33T 

гена IL4 у обстежених дітей із повторними епізодами гострого 

обструктивного бронхіту проводили із данними дітей з гострим бронхітом. 

Отримані результати представлено у таблиці 3.13. 
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Таблиця 3.13 – Аналіз розподілу генотипів за поліморфним локусом C-

33T гена IL4 

Генотипи 

І - ГОБ 
n=35 

ІІ - ГБ, 
n=35 χ² р OR, 95% CI 

n % n % 

CC 9 26,0** 18 51,0 4,88 <0,05 0,33 (0,12 – 0,89) 

CT 22 63,0* 10 29,0 8,29 <0,01 4,23 (1,55 – 11,55) 

TT 4 11,0 7 20,0 0,97 >0,05 0,52 (0,14 – 1,95) 
* - вірогідна різниця показника між даними дітей із повторними епізодами гострого 
обструктивного бронхіту та дітей групи порівняння з ГБ; р1 < 0,01 

** - вірогідна різниця показника між даними дітей із повторними епізодами гострого 
обструктивного бронхіту та дітей групи порівняння з ГБ; р2< 0,05 

 

В дітей з повторними епізодами ГОБ зареєстровано достовірно вищу 

частоту генотипу СТ поліморфного локусу C-33T гена IL4 (63,0% проти 

29,0% в дітей групи порівняння, р < 0,01) у порівнянні із дітьми з ГБ. Наявна 

достовірно вища частота генотипу СС поліморфного локусу C-590Т гена IL4 

у дітей з ГБ (51,0% проти 26,0% в дітей з повторними епізодами ГОБ, 

р < 0,05) в порівнянні із даними дітей основної групи з повторними епізодами 

ГОБ, що говорить про протективну дію генотипу СС. 

Не зареєстровано достовірно вищої частоти генотипу ТТ поліморфного 

локусу C-33T гена IL4 у дітей з повторними епізодами ГОБ в порівнянні із 

даними дітей з ГБ (табл. 3.13). 

Проведено порівняльний аналіз розподілу генотипів 

однонуклеотидного поліморфізму C-33T гена IL4 у обстежених дітей з 

повторними епізодами ГОБ та здоровими особами, що склали ІV-ту групу 

загальнопопуляційного контролю. Отримані результати представлено у 

таблиці 3.14. 

Проведене дослідження показало, що у дітей з повторними епізодами 

ГОБ зареєстровано достовірно вищу частоту генотипу СТ поліморфного 

локусу C-33T гена IL4 (63,0% проти 38,0% в контролі, р < 0,05) у порівнянні 

із здоровими особами.  
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Таблиця 3.14 – Аналіз розподілу генотипів за поліморфним локусом C-

33T гена IL4 

Генотипи 
І - ГОБ 
n=35 

ІV-ЗПГК, 
n=50 χ² р OR, 95% CI 

n % n % 

CC 9 26,0** 24 48,0 4,31 <0,05 0,38 (0,15 – 0,96) 

CT 22 63,0** 19 38,0 5,09 <0,05 2,76 (1,13 – 6,74) 

TT 4 11,0 7 14,0 0,12 >0,05 0,79 (0,21 – 2,94) 

* - вірогідна різниця показника між даними дітей із повторними епізодами гострого 
обструктивного бронхіту та здорових осіб контрольної групи; р1< 0,01 

**- вірогідна різниця показника між даними дітей із повторними епізодами гострого 
обструктивного бронхіту та здорових осіб контрольної групи; р2< 0,05 

 

Наявна достовірно вища частота генотипу СС поліморфного локусу C-

33Т гена IL4 у здорових осіб групи контролю (48,0% проти 26,0% в дітей з 

повторними епізодами ГОБ, р < 0,01) в порівнянні із даними дітей основної 

групи з повторними епізодами ГОБ, що говорить про протективну дію 

генотипу СС. Не зареєстровано достовірно вищої частоти генотипу ТТ 

поліморфного локусу C-33T гена IL4 у дітей з повторними епізодами ГОБ в 

порівнянні із здоровими особами групи контролю (табл. 3.13, 3.14). 

Аналіз молекулярно-гетичного тестування генотипів СС, СТ, а також 

ТТ однонуклеотидного поліморфізму С-33Т гена IL4 у дітей з повторними 

епізодами ГОБ показав достовірно вищу частоту генотипу СТ поліморфного 

локусу C-33T гена IL4 у дітей основної групи з повторними епізодами ГОБ в 

порівнянні з даними дітей групи порівняння із ГБ та здорових осіб 

контрольної групи. Не зареєстровано достовірно вищої частоти ТТ 

поліморфного локусу С-33Т гена IL4 у дітей з повторними епізодами ГОБ в 

порівнянні із дітьми з ГБ та здоровими особами групи контролю. Достовірно 

нижчу частоту генотипу СС поліморфного локусу С-33Т гена IL4 

зареєстровано у дітей з повторними епізодами ГОБ у порівнянні з дітьми із 

ГБ і здоровими особами. Наведені результати, вказують на протекторні 

властивості генотипу СС поліморфного локусу С-33Т гена IL4. 
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Отже, проведений підрахунок відношення шансів показав, що 

наявність у дитини генотипу СТ поліморфного локусу C-33T гена IL4 

збільшує ризик виникнення повторних епізодів ГОБ у 3,5 рази (OR, 95% CI – 

4,23; OR, 95% CI – 2,76 ), а наявність генотипу 590СС гена IL4 володіє 

протекторними властивостями по відношенню до можливості формування 

повторних епізодів ГОБ у дітей. 

На наступному етапі проводилося молекулярно-генетичне дослідження 

генотипів поліморфного локусу C-159T гена CD14.  

З метою порівняльного аналізу розподілу частоти генотипів 

поліморфного локусу C-159T гена CD14 обстежених дітей із повторними 

епізодами гострого обструктивного бронхіту (ГОБ) проводили із дітьми з 

гострим бронхітом (ГБ), що склали групу порівняння. Отримані результати 

представлено у таблиці 3.15. 

Таблиця 3.15 – Аналіз розподілу генотипів за поліморфним локусом C-

159T гена CD14 

Генотипи 

І - ГОБ 
n=35 

ІІ - ГБ, 
n=35 χ² р OR, 95% CI 

n % n % 

CC 8 23,0 13 37,0 1,7 >0,05 0,5 (0,18 – 1,43) 

CT 18 51,0 14 40,0 0,92 >0,05 1,59 (0,62 – 4,09) 

TT 9 26,0 8 23,0 0,08 >0,05 1,17 (0,39 – 3,49) 
* - вірогідна різниця показника між даними дітей із повторними епізодами гострого 
обструктивного бронхіту та дітей групи порівняння з ГБ; р1 < 0,01 

** - вірогідна різниця показника між даними дітей із повторними епізодами гострого 
обструктивного бронхіту та дітей групи порівняння з ГБ; р2< 0,05 

 

В дітей з повторними епізодами ГОБ у порівнянні з результатами дітей 

із ГБ не зареєстровано достовірно вищої частоти генотипів СС, СТ 

поліморфного локусу С-159Т гена CD14 (23,0% та 37,0% проти 51,0% та 

40,0% в дітей групи порівняння, р >0,05). Також не зареєстровано достовірно 

вищої частоти генотипу ТТ поліморфного локусу С-159Т гена CD14 (26,0% 
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проти 23,0%, р >0,05) у дітей основної групи з повторними епізодами ГОБ у 

порівнянні із дітьми з ГБ групи порівняння. 

Проведене дослідження показало, що генотип СТ поліморфного локусу 

С-159Т гена CD14 зустрічається частіше в дітей основної досліджуваної 

групи, порівняно із дітьми групи порівняння (51,0% проти 40,0%), хоча 

достовірної різниці не зафіксовано (табл. 3.15).  

Порівняльний аналіз розподілу частоти генотипів поліморфного локусу 

C-159T гена CD14 обстежених дітей із повторними епізодами гострого 

обструктивного бронхіту (ГОБ) проводили із здоровими особами, що склали 

групу контролю. Отримані результати представлено у таблиці 3.16. 

Проведене дослідження показало, що в дітей з повторними епізодами 

ГОБ у порівнянні з результатами дітей із ГБ не зареєстровано достовірно 

вищої частоти генотипів СС, СТ поліморфного локусу С-159Т гена CD14 

(23,0% та 34,0% проти 51,0% та 44,0% в контролі, р >0,05). Також, не 

зареєстровано достовірно вищої частоти генотипу ТТ поліморфного локусу 

С-159Т гена CD14 (26,0% проти 22,0%, р >0,05) у дітей основної групи з 

повторними епізодами ГОБ у порівнянні із здоровими особами контрольної 

групи. 

Таблиця 3.16 – Аналіз розподілу генотипів за поліморфним локусом  

C-159T гена CD14 

Генотипи 
І - ГОБ 
n=35 

ІV-ЗПГК, 
n=50 χ² р OR, 95% CI 

n % n % 

CC 8 23,0 17 34,0 1,23 >0,05 0,58 (0,22 – 1,54) 

CT 18 51,0 22 44,0 0,46 >0,05 1,35 (0,57 – 3,21) 

TT 9 26,0 11 22,0 0,16 >0,05 1,23 (0,45 – 3,37) 
* - вірогідна різниця показника між даними дітей із повторними епізодами гострого 
обструктивного бронхіту та здорових осіб контрольної групи; р 1< 0,01; 

** - вірогідна різниця показника між даними дітей із повторними епізодами гострого 
обструктивного бронхіту та здорових осіб контрольної групи; р 2< 0,05 
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Таким чином, аналіз молекулярно-генетичного тестування генотипів 

СС, СТ, та ТТ поліморфного локусу С-159Т гена CD14 у дітей з повторними 

епізодами ГОБ не виявив статистично значимої вищої частоти жодного із 

генотипів у дітей основної групи в порівнянні з дітьми із ГБ групи 

порівняння та здоровими особами групи контролю (табл. 3.16). 

З метою порівняльного аналізу розподіл частоти генотипів 

поліморфного локусу C-290T гена CD14 обстежених дітей із повторними 

епізодами гострого обструктивного бронхіту (ГОБ) проводили із дітьми з 

гострим бронхітом (ГБ), що склали групу порівняння. Отримані результати 

представлено у таблиці 3.17. 

У дітей з повторними епізодами ГОБ у порівнянні з дітьми із ГБ не 

зареєстровано достовірно вищої частоти генотипів СТ, ТТ поліморфного 

локусу С-260Т гена CD14 (46,0% та 37,0% проти 29,0% та 23,0% в дітей 

групи порівняння, р >0,05). Зареєстровано достовірно вищу частоту генотипу 

СС поліморфного локусу С-260Т гена CD14 (48,0% проти 17,0%, р <0,01) у 

дітей з ГБ у порівнянні із дітьми основної групи з повторними епізодами 

ГОБ, що можливо пов’язано з рівнем мінливості [185] даного поліморфного 

локусу в популяції українського населення. 

Таблиця 3.17 – Аналіз розподілу генотипів за поліморфним локусом C-

260T гена CD14 

Генотипи 
І - ГОБ 
n=35 

ІІ - ГБ, 
n=35 χ² р OR, 95% CI 

n % n % 

CC 6 17,0* 17 48,0* 7,48 <0,01 0,22 (0,07 – 0,66) 

CT 16 46,0 10 29,0 2,2 >0,05 2,11 (0,78 – 5,67) 

TT 13 37,0 8 23,0 1,7 >0,05 1,99 (0,7 – 5,67) 
* - вірогідна різниця показника між даними дітей із повторними епізодами гострого 
обструктивного бронхіту та дітей групи порівняння з ГБ; р1 < 0,01; 

** - вірогідна різниця показника між даними дітей із повторними епізодами гострого 
обструктивного бронхіту та дітей групи порівняння з ГБ; р2< 0,05 
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Проведено порівняльний аналіз розподілу генотипів 

однонуклеотидного поліморфізму C-260T гена CD14 у обстежених дітей з 

повторними епізодами ГОБ та здоровими особами, що склали ІV-ту групу 

загальнопопуляційного контролю. Отримані результати представлено у 

таблиці 3.18. 

Таблиця 3.18 – Аналіз розподілу генотипів за поліморфним локусом  

C-260T гена CD14 

Генотипи 

І - ГОБ 
n=35 

ІV-ЗПГК, 
n=50 χ² р OR, 95% CI 

n % n % 

CC 6 17,0* 17 34,0 2,96 >0,05 0,4 (0,14 – 1,15) 

CT 16 46,0 17 34,0 1,19 >0,05 1,63 (0,67 – 3,96) 

TT 13 37,0 16 32,0 0,24 >0,01 1,26 (0,51 – 3,11) 
* - вірогідна різниця показника між даними дітей із повторними епізодами гострого 
обструктивного бронхіту та здорових осіб контрольної групи; р < 0,01; 

** - вірогідна різниця показника між даними дітей із повторними епізодами гострого 
обструктивного бронхіту та здорових осіб контрольної групи; р2 < 0,05 

 

Не зареєстровано достовірно вищої частоти генотипів СС, СТ і ТТ 

поліморфного локусу С-260Т гена CD14 (17,0% проти 34,0%, 46,0% проти 

34,0% та 37,0% проти 32,0% у здорових осіб групи контролю, р >0,05) у дітей 

основної групи з повторними епізодами ГОБ у порівнянні із здоровими 

особами контрольної групи (табл. 3.18). 

 Таким чином, аналіз молекулярно-генетичного тестування генотипів 

СС, СТ, та ТТ поліморфного локусу С-260Т гена CD14 у дітей з повторними 

епізодами ГОБ не виявив статистично значимої вищої частоти жодного із 

генотипів у дітей основної групи в порівнянні з дітьми із ГБ групи 

порівняння та здоровими особами групи контролю. 

Отже, підрахунок відношення шансів показав, що наявність у дитини 

генотипу 590СТ поліморфнного локусу C-590T гена IL4 збільшує ризик 

виникнення повторних епізодів гострого обструктивного бронхіту у 4 рази, а 

наявність генотипу 590ТТ поліморфного локусу C-590T гена IL4 збільшує 
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ризик формування у дітей повторних епізодів гострого обструктивного 

бронхіту у 7 разів. Наявність генотипу 590СС поліморфного локусу C-590Т 

гена IL4 володіє протекторними властивостями по відношенню до 

можливості формування повторних епізодів гострого обструктивного 

бронхіту у дітей. Наявність у дитини генотипу 33СТ поліморфного локусу C-

33T гена IL4 збільшує ризик виникнення повторних епізодів гострого 

обструктивного бронхіту у 3,5 рази, а наявність генотипу 33СС 

поліморфного локусу C-33T гена IL4 володіє протекторними властивостями 

по відношенню до можливості формування повторних епізодів гострого 

обструктивного бронхіту у дітей. 

Аналіз результатів молекулярно-генетичного тестування генотипів СС, 

СТ, та ТТ поліморфних локусів С-159Т та С-260Т гена CD14 у дітей з 

повторними епізодами гострого обструктивного бронхіту не виявив 

статистично вірогідного підвищення частоти жодного із генотипів у дітей 

основної групи в порівнянні з дітьми із гострим бронхітом групи порівняння 

та здоровими особами групи контролю. 

3.3 Вміст цитокінів в сироватці крові: інтерлейкіну-1β, інтерлейкіну-4 

та інтерферону-γ у дітей з повторними епізодами гострого обструктивного 

бронхіту 

На подальшому етапі дослідження визначали вміст цитокінів 

інтерлейкіну-1β, інтерлейкіну-4 та інтерферону-γ у сироватці крові дітей з 

повторними епізодами гострого обструктивного бронхіту для оцінки 

цитокінового профілю, що може дозволити оптимізувати лікувальні заходи.  

Обстежено 59 дітей основної групи у віці від 2-х до 8-ми років, з 

повторними епізодами ГОБ (І-ГОБ), що знаходилися на стаціонарному 

лікуванні у пульмоно-алергологічному відділенні КЗ ЛОР ЛОДКЛ 

«ОХМАТДИТ».  
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Твердофазним імуноферментним методом в сироватці крові 

обстежуваних визначали рівні інтерлейкіну-1β, інтерлейкіну-4 та 

інтерферону-γ за допомогою імуноферментного аналізатора «Мультискан» із 

застосуванням тест-систем виробництва ЗАО «Вектор-Бест» [170-174]. 

Дослідження проводили в гострий період захворювання (на 1-2-у добу 

госпіталізації у стаціонар). 

Результати дослідження вмісту інтерферону-γ, інтерлейкіну-1β та 

інтерлейкіну-4 в сироватці дітей із повторними епізодами гострого 

обструктивного бронхіту та дітей з гострим бронхітом у порівняння із 

даними здорових дітей представлено у таблиці 3.19. 

Таблиця 3.19 - Вміст інтерферону-γ, інтерлейкіну-1β та інтерлейкіну-4 

в сироватці крові дітей з повторними епізодами гострого обструктивного 

бронхіту та гострим бронхітом у порівнянні з даними здорових дітей, (M±m) 

Показник 
Групи дітей: 

І-ГОБ, n = 53 ІІ-ГБ, n = 30 ІІІ-ЗД, n = 30 
M±m, (пг/мл) q M±m, (пг/мл) q M±m, (пг/мл) q 

Інтерферон- γ 7,116±0,323* 0,92*,** 8,114±0,218 0,27* 9,086±0,219 0,03 
Інтерлейкін-1β 3,396±0,274* 0,76*,** 2,930±0,329 0,33 2,742±0,280 0,27 
Інтерлейкін-4 1,329±0,232*,** 1,0*,** 1,894±0,222* 0,63* 4,018±0,411 0,33 
*- вірогідна різниця показника між даними дітей з бронхітом та здоровими дітьми, р<0,01 
** - вірогідна різниця показника між даними дітей з повторними епізодами ГОБ та 
гострим бронхітом, р1<0,01 

 

Вміст сироваткового інтерферону-γ був достовірно знижений як у дітей 

з повторними епізодами ГОБ (7,116±0,323 пг/мл), так і в дітей з ГБ 

(8,114±0,218 пг/мл) у порівнянні із даними здорових дітей (9,086±0,219 

пг/мл), достовірно відрізняючись за частотою патологічної ознаки між 

собою. За даними літератури рецидивуючі ГРЗ у дітей можуть спричиняти 

гіперпродукцію імуноглобуліну Е (Ig E), зниження синтезу інтерферону-γ, 

що може призводити до розвитку гіперреактивності бронхів і сенсибілізації 

організму дитини до неінфекційних алергенів [70]. 

Результати проведених досліджень показали, що в дітей з повторними 

епізодами ГОБ спостерігаються значні суттєві порушення в системі цитокінів 
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(табл. 3.19), які достовірно відрізнялись від даних дітей з гострим бронхітом 

за частотою патологічної ознаки та за вмістом в крові інтерлейкіну-4. 

Так, встановлено, що у пацієнтів І-ої групи під час госпіталізації до 

стаціонару вміст прозапального інтерлейкіну-1β був достовірно підвищений 

(3,396±0,274 пг/мл) у порівнянні з ІІ-гою і ІІІ-ою досліджуваними групами 

дітей (2,930±0,329 пг/мл) та (2,742±0,280 пг/мл) відповідно, що вказувало на 

швидкий розвиток системної запальної реакції у дітей з повторними 

епізодами ГОБ [191]. 

Концентрація протизапального інтерлейкіну-4 була знижена в 3 рази у 

дітей з повторними епізодами ГОБ (1,329±0,232 пг/мл) і тільки в 2 рази в 

дітей з ГБ (1,894±0,222 пг/мл) у порівнянні з даними здорових дітей 

(4,018±0,411пг/мл).  

Отже, проведене дослідження показало, що в дітей з повторними 

епізодами ГОБ наявний виражений дисбаланс цитокінового профілю, у 

порівнянні з дітьми із ГБ, спричинений порушенням регуляторної функції 

імунної системи. 

Таким чином, аналіз характеру та частоти скарг показав, що у всіх 

дітей з повторними епізодами ГОБ відмічався сухий частий кашель, 

достовірно високими були частота експіраторної задишки (88,1%) та 

дистанційних хрипів (98,3%). Такі скарги, як підвищення температури тіла, 

нежить і зниження апетиту були притаманні дітям обох груп та зустрічалися 

з однаковою частотою. У дітей з гострим бронхітом спостерігалася 

достовірно висока частота скарг на вологий кашель (80,0%). 

Проведений аналіз результатів клінічного огляду встановив, що в 

анамнезі хворих дітей відмічалось не менше 3-4 повторних епізодів ГОБ на 

рік, їх найчастіше турбували сухий частий кашель, задишка, підвищення 

температури тіла, нежить, дистанційні хрипи. Найчастіше у дітей з 

повторними епізодами ГОБ реєстрували прояви гіпооксигенації (78,0%), 

перкуторні (86,4%) та аускультативні (91,5%) зміни в легенях, 
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рентгенологічні ознаки обструктивного бронхіту (74,6%), еозинофілію 

(52,5%) та лімфоцитоз (57,6%).  

Дослідження найбільш значущих професійних шкідливостей батьків 

дітей з повторними епізодами ГОБ показало, що шанси розвитку повторних 

епізодів ГОБ у дітей, батьки яких зазнають впливу промислового шуму, 

майже у 6 разів вищі, аніж у дітей, чиї батьки не зазнають впливу даної 

професійної шкідливості. Шанс розвитку повторних епізодів ГОБ у дитини 

був в 5 разів вищий, якщо батьки зазнають важкої фізичної праці, а при 

контакті батьків з хімічними сполуками ризик формування у дітей повторних 

епізодів ГОБ збільшується майже в 7 разів.  

Цей факт говорить на користь значного тератогенного впливу 

декількох видів професійних шкідливостей на плід, що розвивається, який в 

кінцевому результаті призводить до дисбалансу системи цитокінів, що 

сприяє формуванню повторних епізодів ГОБ у їх дітей. Виявлено найбільш 

значущі анте- та постнатальні фактори, що найчастіше зустрічаються в 

анамнезі матерів дітей з повторними епізодами ГОБ - це гестоз І половини 

вагітності, анемія вагітних, прийом матір’ю лікарських препаратів під час 

вагітності, стресові ситуації, які супроводжували вагітність матерів дітей з 

повторними епізодами ГОБ, патологічні пологи, а також низька маса при 

народженні, ранній початок штучного вигодовування, часті ГРЗ, обтяжений 

алергологічний анамнез. В основної кількості дітей з повторними епізодами 

ГОБ рівень IgE у сироватці крові був достовірно, в 3 рази вищий, ніж в 

середньому у дітей групи порівняння, що говорить про формування 

сенсибілізації у дітей з повторними епізодами ГОБ пов’язане з частими ГРЗ, 

оскільки етіологічні фактори останніх є подразниками незрілої імунної 

системи. 

Проведене молекулярно-генетичного тестування поліморфного локусу 

С-590Т гена IL4 у дітей з повторними епізодами гострого обструктивного 

бронхіту показало, що наявність у дитини генотипу 590СТ поліморфного 

локусу C-590T гена IL4 збільшує ризик виникнення повторних епізодів 
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гострого обструктивного бронхіту у 4 рази, а наявність генотипу 590ТТ 

поліморфного локусу C-590T гена IL4 збільшує ризик формування у дітей 

повторних епізодів гострого обструктивного бронхіту у 7 разів. Наявність 

генотипу 590СС поліморфного локусу C-590Т гена IL4 володіє 

протекторними властивостями по відношенню до можливості формування 

повторних епізодів гострого обструктивного бронхіту у дітей.  

Молекулярно-генетичне тестування поліморфного локусу С-33Т гена 

IL4 у дітей з повторними епізодами ГОБ показало, що наявність у дитини 

генотипу 33СТ поліморфного локусу C-33T гена IL4 збільшує ризик 

виникнення повторних епізодів гострого обструктивного бронхіту у 3,5 рази, 

а наявність генотипу 33СС поліморфного локусу C-33T гена IL4 володіє 

протекторними властивостями по відношенню до можливості формування 

повторних епізодів гострого обструктивного бронхіту у дітей. 

Однонуклеотидні поліморфні локуси С-159Т, С-260Т гена CD14 не 

асоційовані зі схильністю до розвитку повторних епізодів гострого 

обструктивного бронхіту, оскільки проведений аналіз молекулярно-

генетичного тестування не виявив статистично значимої вищої частоти 

жодного із генотипів у дітей основної групи в порівнянні з дітьми із гострим 

бронхітом групи порівняння та здоровими особами групи контролю.  

Результати проведених імуноферментних досліджень показали, що в 

дітей з повторними епізодами ГОБ спостерігаються значні порушення рівнів 

цитокінів, які достовірно відрізнялись від даних дітей з гострим бронхітом за 

частотою патологічної ознаки та за вмістом в сироватці крові інтерферону-γ, 

інтерлейкіну-1β та інтерлейкіну-4, які характерні для дисбалансу 

цитокінового профілю. 
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РОЗДІЛ 4 

ОСОБЛИВОСТІ ЦИТОКІНОВОГО СТАТУСУ У ДІТЕЙ З 

ПОВТОРНИМИ ЕПІЗОДАМИ ГОСТРОГО ОБСТРУКТИВНОГО 

БРОНХІТУ ПІД ВПЛИВОМ ТЕРАПІЇ РЕКОМБІНАНТНИМ 

ІНТЕРФЕРОНОМ АЛЬФА-2B ЛЮДИНИ 

Коренюк О. С., Юлиш Е. И. та інші автори вказують, що найбільш 

значущими патогенетичними факторами у генезі повторних епізодів ГОБ є 

розвиток запалення у дихальних шляхах та дефекти системного і місцевого 

імунітету [6-8]. Неконтрольований запальний процес в бронхах при 

повторних епізодах ГОБ згодом призводить до зниження функції легень, 

фізіопатологічних наслідків у вигляді структурних ушкоджень, ремоделінгу 

бронхів із залученням альвеол, що у свою чергу веде до БА або розвитку 

хронічного обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ) [9].  

Проведене дослідження показало, що в дітей з повторними епізодами 

ГОБ наявний більш виражений дисбаланс цитокінового профілю, ніж в дітей 

з ГБ, спричинений порушенням регуляторної функції імунної системи тому, 

до терапії, згідно протоколу лікування гострого обструктивного бронхіту 

таким дітям (59 осіб) у гострому періоді був призначений РІ α-2b (ректальні 

суппозиторії) у вікових дозах двічі на день, протягом 5-ти днів. Батьки 35-ти 

дітей виконали рекомендацію і діти отримали 5-денний курс РІ α-2b у 

вікових дозах ректально. А батьки 24-х дітей рекомендації не дотримались і, 

відповідно, ці діти не отримали терапію РІ α-2b. Через 3 тижні після виписки 

із стаціонару всі діти були запрошені на повторний огляд лікуючого лікаря із 

забором крові. Через 3 тижні після призначення РІ α-2b, повторно визначався 

вміст в сироватці крові інтерферону-γ, інтерлейкіну-1β і інтерлейкіну-4. 

Результати дослідження вмісту цитокінів в сироватці дітей із повторними 

епізодами гострого обструктивного бронхіту у динаміці лікування із 

застосуванням РІ α-2b та без нього у порівнянні з даними здорових дітей, 

представлено у таблиці 4.1. 
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Таблиця 4.1 – Вміст цитокінів в сироватці крові дітей з повторними 

епізодами гострого обструктивного бронхіту у динаміці лікування із 

застосуванням РІ α-2b (M±m) 

Групи дітей: 
Показники: 

Інтерферон- γ Інтерлейкін-1β Інтерлейкін-4 
M±m q M±m q M±m q 

Діти з 
повторним
и епізодами 

ГОБ, 
n = 59 

До лікування,  
n = 35 

6,937±0,362* 
0,91 *, 

** 
3,432±0,332 

0,77 
*, ** 

1,228±0,26 
* 

1,0 *, 
** 

Після лікування 
із застосуванням 

РІ α-2b,  
n =35 

8,765±0,250 
** 

0,23 *, 
** 

2,503±0,398 
** 

0,40 
2,986±0,408 

** 
0,63 

До лікування,  
n = 24 

7,128±0,294 * 0,88 3,297±0,348 * 
0,75 
*, ** 

1,656±0,24 
* 

1,0 * 

Після лікування 
без застосування 

РІ α-2b,  
n = 24 

7,711±0,290, 
*, *** 

0,71 
*** 

2,953±0,339 
0,54 
*** 

2,079±0,282 
*, *** 

0,92 
*** 

Здорові-Контроль, n =30 9,086±0,219 0,03 2,542±0,380 0,27 4,018±0,411 0,37 
*- вирогідна різниця показника між даними дітей з бронхітами та здорових дітьми; р<0,01 
** - вирогідна різниця показника між даними дітей з бронхітами у динаміці лікування РІ 
α-2b; р3<0,01 

*** - вирогідна різниця показника між даними дітей з бронхітами, які отримали РІ α-2b та 
тих, що його не приймали; р4<0,01 

 

Вміст сироваткового інтерферону-γ у дітей з повторними епізодами 

ГОБ до лікування РІ α-2b був достовірно знижений (6,937±0,362 пг/мл та 

7,126±0,294 пг/мл) практично у всіх дітей у порівнянні з його вмістом в 

здорових дітей (9,086±0,219 пг/мл). Після проведеного лікування РІ α-2b 

вміст інтерферону-γ достовірно зріс, досягнувши величини здорових дітей 

(8,765±0,250 пг/мл) у 77,0% обстежених, в той час, як у дітей, які не 

отримували РІ α-2b, вміст інтерферону-γ у динаміці лікування залишався 

достовірно зниженим практично у всіх дітей (до лікування - 7,128±0,294 

пг/мл та 7,711±0,290 пг/мл – після лікування при показнику у здорових дітей: 

9,086±0,219 пг/мл ). При зниженні рівня сироваткового інтерферону-γ у дітей 

з повторними епізодами ГОБ можна говорити про те, що дефіцит вироблення 

ІФН-γ може призводити до порушення диференціювання лімфоцитів Th0 в 

Th1, що, в свою чергу, негативно відображається на розвитку ефективної 

імунної відповіді. Часті ГРЗ у дітей можуть спричиняти 
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гіперімуноглобулінемію Е та зниження синтезу ІНФ-γ, що може призводити 

до розвитку гіперреактивності бронхів і подальшу сенсибілізацію організму 

дитини до неінфекційних алергенів [70, 193]. 

Аналогічні дані були отримані і при дослідженні вмісту в крові 

інтерлейкіну-1β та інтерлейкіну-4 в обстежених дітей (рис. 4.2). Треба 

відмітити, що дані вмісту інтерферону-γ та інтерлейкіну-4 в крові дітей, які 

отримали терапію РІ α-2b та тих, що не були ним проліковані в катамнезі 

відрізнялись достовірно (р<0,01) (табл. 4.1). 

 

Рисунок 4.2 – Вміст інтерферону-γ, інтерлейкіну-1β та інтерлейкіну-4 в 

сироватці крові дітей з повторними епізодами гострого обструктивного 

бронхіту у динаміці лікування із застосуванням РІ α-2b та без нього у 

порівнянні з даними здорових дітей. 

Вміст сироваткового інтерлейкіну-4 у дітей з повторними епізодами 

ГОБ до лікування РІ α-2b був достовірно знижений (1,228±0,26 пг/мл та 

1,656±0,24 пг/мл) практично у всіх дітей у порівнянні з його вмістом в 

здорових дітей (4,018±0,411пг/мл). Після проведеного лікування із 

застосуванням РІ α-2b вміст інтерлейкіну-4 достовірно зріс (2,986±0,408 

пг/мл) у дітей з повторними епізодами ГОБ, в той час, як у дітей, які не 
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отримували РІ α-2b, вміст інтерлейкіну-4 у динаміці лікування залишався 

достовірно зниженим практично у всіх дітей (до лікування - 1,656±0,24 пг/мл 

та 2,079±0,282 пг/мл – після лікування при показнику у здорових дітей: 

4,018±0,411 пг/мл) (рис. 4.3). 

 

Рисунок 4.3 – Вміст інтерлейкіну-4 в сироватці крові дітей з 

повторними епізодами гострого обструктивного бронхіту у динаміці 

лікування із застосуванням РІ α-2b та без нього у порівнянні з даними 

здорових дітей 

Рівень вмісту інтерлейкіну-1β в сироватці крові дітей з повторними 

епізодами ГОБ до лікування РІ α-2b був достовірно підвищений (3,432±0,332 

пг/мл та 3,297±0,348 пг/мл) практично у всіх дітей у порівнянні з його 

вмістом в здорових дітей (2,542±0,380 пг/мл). Після проведеного лікування із 

застосуванням РІ α-2b вміст інтерлейкіну-1β достовірно знизився 

(2,503±0,398 пг/мл) у дітей з повторними епізодами ГОБ, в той час, як у 

дітей, які не отримували РІ α-2b, вміст інтерлейкіну-1β у динаміці лікування 

залишався достовірно підвищеним практично у всіх дітей (до лікування - 
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3,297±0,348 пг/мл та 2,953±0,339 пг/мл – після лікування при показнику у 

здорових дітей: 2,542±0,380 пг/мл) (рис. 4.4). 

 

 

Рисунок 4.4 – Вміст інтерлейкіну-1β в сироватці крові дітей з 

повторними епізодами гострого обструктивного бронхіту у динаміці 

лікування із застосуванням РІ α-2b та без нього у порівнянні з даними 

здорових дітей. 

Наводимо клінічні приклади. 

      В пульмонолого-алергологічне відділення КНП КЗ ЛОДКЛ 

«ОХМАТДИТ»  м. Львова був госпіталізований хлопчик Е., віком 8 років. 

При поступленні дитину турбував сухий частий кашель, дистанційні хрипи, 

задишка, підвищення температури тіла до 38,2ºС, нежить. З анамнезу 

захворювання відомо, що хлопчик захворів гостро три доби тому, коли 

виникли вищезгадані скарги. Лікувався амбулаторно за місцем проживання і 

отримував: супрастин, но-шпу, бронхолітин та нурофен перорально у вікових 

дозах без покращення загального стану. 
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Попередній діагноз: ГРЗ. Гострий бронхіт, бронхообструктивний 

синдром. 

Зі слів матері хлопчика, протягом останнього року це 5-й епізод 

бронхообструктивного синдрому, що розвивається на фоні ГРЗ. 

Алергоанаменез обтяжений. У батька дитини - поліноз, у дідуся по лінії 

батька - бронхіальна астма. З анамнезу життя відомо, що дитина від ӀӀ-ої 

доношеної вагітності, ӀӀ-х фізіологічних пологів. Під час вагітності мати 

дитини приймала жарознижуючі препарати, оскільки, хворіла ГРЗ у першому 

триместрі вагітності та страждала на анемію у другому триместрі вагітності. 

Маса тіла дитини при народженні - 3500 гр., грудне вигодовування до 1,5-

місячного віку. У 3-місячному віці мав ексудативний діатез (лікувався 

амбулаторно, приймав алерзин з вираженим позитивним ефектом). Ріс і 

розвивався згідно з віком. 

Об’єктивно: загальний стан хлопчика при поступленні в стаціонар 

середньої важкості. Дитина млява, апетит різко знижений. Шкірні покриві 

бліді, чисті. Температура тіла 37,8 ºС, ЧД-36 за хвилину, ЧСС- 92 за хвилину, 

рівень сатурації О2 -  91-92%. При аускультації легень: жорстке дихання, маса 

сухих свистячих хрипів з обох боків. Перкуторно: над легенями коробковий 

звук. Тони серця – приглушені, ритмічні. 

Результати лабораторного дослідження: в гемограмі виявлено еозинофілію 

(8%), лімфоцитоз (56%). Біохімічний аналіз крові: СРБ – 6 мг/л. Рівень IgE в 

сироватці крові: 235,0 ммоль/л. Рівень цитокінів в сироватці крові при 

поступленні дитини в стаціонар: ІНФ-γ – 3, 267 пг/мл, IL-4 – 2,936 пг/мл, та 

IL-1β – 5, 255 пг/мл. 

Дані рентгенографії органів грудної клітки: корені легень ущільнені, 

згущення судинного рисунку в медіальних відділах та збідніння по 

периферії. Підвищення прозорості легеневих полів. Синуси вільні. Cor в 

нормі. Спірографія: рестрективні зміни середнього ступеню важкості. Шкірні 

алергопроби (прік-тести): негативні. ЕКГ: варіант вікової норми. 
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Консультативний висновок ЛОР: Гострий риніт. Клінічний діагноз: Гострий 

обструктивний бронхіт (повторний епізод), ДНӀССНӀ 

Лікування: загальноприйнята терапія гострого обструктивного 

бронхіту у поєднанні з рекомбінантним інтерфероном людини альфа-2b 

(ректальні свічки) у дозі 1 000 000 МО двічі на день (5 днів). Загальний стан 

дитини значно покращився через 2 дні, регресували ознаки 

бронхообструктивного синдрому,нормалізувалася температура тіла, хлопчик 

активний, покращився апетит, кашель вологий, не частий. 

Позитивна динаміка у загальному (клінічному) аналізі крові: еозинофіли – 

3%, лімфоцити – 28%. Рівень цитокінів в сироватці крові через 26 днів після 

виписки дитини зі стаціонару: ІНФ-γ – 8, 835 пг/мл, IL-4 – 4,821 пг/мл, та IL-

1β – 3, 922 пг/мл. Хлопчик виписаний зі стаціонару на 4-й день. 

В пульмонолого-алергологічне відділення НКП КЗ ЛОДКЛ 

«ОХМАТДИТ»  м. Львова госпіталізована дівчинка А., віком 5 років, зі 

скаргами на сухий частий кашель, дистанційні хрипи, задишку, підвищення 

температури тіла до 37,8 ºС, нежить.  

Анамнез захворювання: дівчинка захворіла гостро два дні тому, коли 

підвищилася температура тіла до 39,0 ºС, з’явилось утруднене дихання 

носом, біль в горлі. Лікувалася вдома: парацетамол ситуаційно при гарячці 

38,0 ºС перорально у вікових дозах, проте, стан дитини погіршився на другу 

добу, коли виник сухий частий кашель та задишка. Попередній діагноз: ГРЗ. 

Гострий обструктивний бронхіт. 

 Зі слів матері, дівчинка відноситься до групи частохворіючих дітей, 

оскільки, на рік переносить 5 і більше епізодів ГРЗ. Даний епізод 

бронхообструктивного синдрому, що розвивається на фоні ГРЗ є 4-м 

протягом останнього року. Алергоанамнез не обтяжений. З анамнезу життя 

відомо, що дитина від Ӏ-ої доношеної вагітності, Ӏ-х фізіологічних пологів. 

Відомо, що дана вагітність супроводжувалася токсикозом у першому 

триместрі та залізодефіцитною анемією у другому та третьому триместрах. 
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Маса тіла при народженні 3400 гр., грудне вигодовування до 3-

місячного віку. Росла і розвивалася згідно з віком. 

Об’єктивно при поступленні в стаціонар: загальний стан дитини 

середньої важкості. Шкірні покриві бліді, чисті. 

Температура тіла 37,3 ºС, ЧД-42 за хвилину, ЧСС-98 за хвилину, рівень 

сатурації О2 89-90%. При аускультації легень: жорстке дихання, маса сухих 

свистячих хрипів з обох боків. Перкуторно: над легенями коробковий звук. 

Тони серця – приглушені, ритмічні. 

Результати лабораторного дослідження: в гемограмі виявлено лімфоцитоз 

(60%). Біохімічний аналіз крові: СРБ – 12 мг/л.  Рівень IgE в сироватці крові: 

14,9 ммоль/л. Рівень цитокінів в сироватці крові при поступленні дитини в 

стаціонар: ІНФ-γ – 4, 376 пг/мл, IL-4 – 1,048 пг/мл, та IL-1β – 4, 012 пг/мл. 

Дані рентгенографії органів грудної клітки: корені легень ущільнені, 

згущення судинного рисунку. Горизонтальне положення ребер. Підвищення 

прозорості легеневих полів. Синуси вільні. Cor в нормі. ЕКГ: варіант вікової 

норми. Клінічний діагноз: Гострий обструктивний бронхіт (повторний 

епізод), ДНӀӀӀССНӀ. 

Лікування: загальноприйнята терапія гострого обструктивного 

бронхіту у поєднанні з рекомбінантним інтерфероном людини альфа-2b 

(ректальні свічки) у дозі 500000 МО двічі на день (5 днів). Загальний стан 

дитини значно покращився через 3 дні, регресували ознаки 

бронхообструктивного синдрому, нормалізувалася температура тіла, кашель 

вологий, зрідка, покращився апетит, дівчинка активна. Позитивна динаміка у 

загальному (клінічному) аналізі крові: лімфоцити – 36%. Рівень цитокінів в 

сироватці крові через 24 дні після виписки дитини зі стаціонару: ІНФ-γ – 5, 

951 пг/мл, IL-4 – 2,941 пг/мл, та IL-1β – 0, 647 пг/мл. Дівчинка виписана зі 

стаціонару на 4-й день. 

Таким чином, призначення РІ α-2b у складі загальноприйнятої терапії 

дітям з повторними епізодами ГОБ має виражений позитивний ефект і дає 

можливість нормалізувати цитокіновий баланс в організмі дитини, тим 
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самим, ремоделювати імунну відповідь шляхом ліквідації запального 

фенотипу у дітей з повторними епізодами ГОБ методом зниження рівня в 

сироватці крові прозапального цитокіну інтерлейкіну-1β. Окрім того, 

активація Т-хелперів 1-го типу (Th1) шляхом підвищення концентрації у 

сироватці крові дітей інтерферону-γ та інтерлейкіну-4 запобігає 

гіперпродукції імуноглобуліну Е, знижуючи гіперреактивність бронхів і 

попереджуючи сенсибілізацію організму дитини до неінфекційних алергенів, 

пригнічуючи активацію Т-хелперів 2-го типу (Th2). Тим самим, 

відтерміновуючи розвиток у дитини атопії, а отже і можливість розвитку 

бронхіальної астми. 

Проведене дослідження довело, що показники цитокінового статусу 

(інтерферон-γ, інтерлейкін-4 і інтерлейкін-1β), методика визначення яких є 

недороговартісною та високоінформативною, можна використати для 

обгрунтування оптимізації методів лікування дітей з повторними епізодами 

ГОБ, оскільки їх відхилення свідчать про цитокіновий дисбаланс у імунній 

ситемі дітей та є прямим підтвердженням необхідності проведення таким 

дітям імуномоделюючої терапії. Таким чином, вчасне призначення РІ α-2b і 

нормалізація імунологічних механізмів дозволяє запобігти розвитку 

повторних епізодів ГОБ у дітей, відтерміновуючи розвиток БА. 

Результати дослідження показали, що дані показники можна 

використовувати в якості контролю за ефективністю лікування повторних 

епізодів ГОБ у дітей. 
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РОЗДІЛ 5 

АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Проблема повторних епізодів гострого обструктивного бронхіту (ГОБ) 

у дітей продовжує залишатися в ряді найбільш актуальних, незважаючи на 

успіхи у вивченні патогенетичних основ їх виникнення та поширення в 

популяції. Невщухаючий інтерес як дослідників, так і практичних лікарів до 

повторних епізодів ГОБ у дітей обумовлений не лише високою частотою 

зустрічаємості, але й рядом дискусійних питань, що стосуються можливості 

трансформації з часом даного захворювання у бронхіальну астму (БА) та 

труднощами диференціальної діагностики. На даний час певні зміни 

відбуваються і в клінічному перебігу самого захворювання, який залежить 

від ролі окремих етіологічних факторів, які приймають участь у процесі 

формування гіперреактивності дихальних шляхів. Гетерогенність категорії 

дітей з повторними епізодами ГОБ обумовлена мультифакторністю 

захворювання, тому вивчення факторів схильності до нього та їх 

використання з прогностичною і терапевтичною метою є ключовим у 

рішенні поставленої задачі. 

За даними літератури у третини дітей шкільного віку симптоматика 

повторних епізодів ГОБ проявляється вже протягом перших 5-ти років 

життя. Адекватне прогнозування бронхіальної астми (БА) у таких дітей є 

складним і його не можна достовірно оцінити за допомогою звичайних 

загальноклінічних методів. Належна ідентифікація дітей з ризиком розвитку 

БА у шкільному віці може допомогти у прогнозуванні довгострокових 

наслідків, оптимізувати схеми лікування і покращити профілактичні підходи, 

проте, виявлення таких дітей залишається обмеженим [1, 194].  

Відповідно до рекомендацій GINA (Global Initiative for Asthma), 

кашель, що має місце при відсутності симптомів гострого респіраторного 

захворювання (ГРЗ), виникає під час фізичного навантаження, сміху чи 

плачу, або ж виникає у нічний час, підтверджує діагноз БА у дитини. Проте, 
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деякі дослідження показали, що за відсутності у дитини дистанційних хрипів 

та задишки ні нічний кашель, ні кашель, що виникає на фоні енергійних 

вправ або емоцій, не говорить на користь діагнозу БА. Крім того, було 

показано, що кашель який провокується фізичним навантаженням є 

малоймовірним предиктором бронхоконстрикції [195, 196]. Зв’язок між ГРЗ 

та атопією, незважаючи на те, що він суперечливий, також вважається 

фактором ризику розвитку у дитини в майбутньому БА [197]. 

Щоб надійно прогнозувати астму у дитини, що хворіє на повторні 

епізоди ГОБ, потрібен цілісний підхід, поєднання клінічної інформації із 

визначенням біомаркерів, аналізом функції легень та рівня оксиду азоту у 

повітрі, що видихається, які на сьогоднішній день вважаються 

високоінформативними, проте, на жаль, проведення даних дослідженнь є 

неможливим у дітей до 6-річного віку [10, 11]. Тому, на сьогодні, постає 

потреба в високоінформативних, прогностично значущих маркерах, які 

могли б застосовуватися у діагностиці дітей будь-якого віку та допомогти 

клініцистам в якомога ранньому прийнятті рішень щодо тактики лікування 

дітей з повторними епізодами ГОБ. 

Літературні дані про методи діагностики повторних епізодів ГОБ є 

малочисельними та суперечливими і базуються вони, як правило, на даних 

анамнезу, клінічного обстеження та інструментальних методах дослідження, 

використання останніх є обмежене для дітей віком до 6-ти років [13, 198]. 

Слід зазначити відсутність літературних відомостей щодо досліджень 

молекулярно-генетичних маркерів схильності до повторних епізодів ГОБ, 

хоча вони є основою ефективної профілактики, ранньої діагностики та 

оптимізації персоніфікованого лікування дітей із високим ризиком 

формування даного захворювання. 

Мета роботи: підвищення ефективності лікування та розробка 

профілактичних заходів при повторних епізодах гострого обструктивного 

бронхіту у дітей на підставі вивчення цитокінів, молекулярно-генетичних та 

біохімічних маркерів та застосування замісної інтерферонотерапії. 
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Для реалізації поставленої мети був проведений наступний обсяг 

досліджень: обстежено 59 дітей основної групи у віці від 2-х до 8-ми років, з 

повторними епізодами ГОБ (І-ГОБ), що знаходилися на стаціонарному 

лікуванні у пульмоно-алергологічному відділенні КЗ ЛОР ЛОДКЛ 

«ОХМАТДИТ» і мали не менше 3-4 епізодів гострого обструктивного 

бронхіту на рік. Для порівняння отриманих даних дітей з повторними 

епізодами ГОБ була відібрана група із 35 дітей у віці від 2-х до 8-ми років, 

що хворіли на гострий бронхіт (ГБ) не частіше 1-2 разів на рік і не мали 

ознак бронхообструктивного синдрому, які склали групу порівняння (ІІ-ГБ). 

Результати лабораторних досліджень порівнювали з даними 30 здорових 

дітей, які були обстежені під час експедиційних виїздів співробітників ДУ 

ІСП НАМНУ в екологічно чисті райони Львівської області і відповідно 

увійшли до контрольної групи здорових дітей (ІІІ-ЗД). Результати 

молекулярно-генетичного дослідження порівнювали з даними 50-ти здорових 

осіб, що з народження проживають на даній території, які відповідно 

увійшли до групи загальнопопуляційного контролю (ІV-ЗПГК).  

Дітям, в яких була діагностована наявність повторних епізодів гострого 

обструктивного бронхіту до загальноприйнятого, рекомендованого 

протоколом лікування ГОБ, в гострому періоді був рекомендований прийом 

рекомбінантного інтерферону альфа-2b людини (РІ α-2b) у вікових дозах (per 

rectum) двічі на день протягом 5-ти днів. З 59-ти обстежених дітей з 

повторними епізодами ГОБ у 35-ти дослідження проведено в динаміці 

запропонованої імуномодулюючої терапії рекомбінантним інтерфероном 

альфа-2b людини. Результати в катамнезі у цих дітей порівнювали з даними 

24-х дітей з повторними епізодами ГОБ, які з тих чи інших причин не 

отримували запропонованої терапії РІ α-2b та з даними 30-ти здорових дітей. 

Дослідження проводились до прийому РІ α-2b і через 3-4 тижні після 

отримання імуномодулюючої терапії. 
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Всім дітям проводилось загальноклінічне обстеження, яке включало 

збір скарг, анамнезу захворювання та життя (у тому числі алергоанамнезу), 

клінічний огляд, рентгенологічне обстеження грудної клітки, ряд 

лабораторних тестів. 

Серед обстежених дітей з повторними епізодами ГОБ 66,1% було віком 

від 2-х до 5-ти років, а серед дітей з ГБ і здорових дітей контрольної групи –

62,9% та 63,3%. В трьох групах дітей була приблизно однакова кількість 

хлопчиків та дівчаток. 

Аналіз результатів клінічного огляду та параклінічних даних 

встановив, що в анамнезі хворих дітей відмічалось не менше 3-4 повторних 

епізодів ГОБ на рік, їх найчастіше турбували сухий частий кашель (у всіх 

обстежених дітей з повторними епізодами ГОБ) на відміну від 

малопродуктивного вологого кашлю, що турбував всіх дітей з ГБ, задишка (у 

88,1% обстежених дітей з повторними епізодами ГОБ), дистанційні хрипи 

(98,3% обстежених дітей з повторними епізодами ГОБ), підвищення 

температури тіла (у 89,8% обстежених дітей з повторними епізодами ГОБ), 

нежить (у 71,2% обстежених дітей з повторними епізодами ГОБ). 

Вищенаведені дані вказують, що повторні епізоди ГОБ у дітей розвиваються 

на фоні гострого респіраторного захворювання (ГРЗ). 

У дітей з повторними епізодами ГОБ реєстрували прояви 

гіпооксигенації, такі як блідість шкірних покровів (66,1% проти 20,0% в дітей 

з ГБ), зниження сатурації (78,0% проти жодного випадку в дітей з ГБ), 

аускультативні зміни (сухі свистячі хрипи жорстке дихання, ослаблене 

дихання, по відношенню до дітей групи з гострим бронхітом) (91,5% проти 

14,3% в дітей з ГБ) та перкуторні зміни в легенях (коробковий звук над 

легенями)  (86,4% проти жодного випадку в дітей з ГБ), еозинофілію (52,5% 

проти 11,4% в дітей з ГБ) і лімфоцитоз (57,6% проти 25,7% в дітей з ГБ).    

Аналіз даних про наявність професійних шкідливостей у батьків 

обстежених дітей показав, що найчастіше батьки дітей з повторними 

епізодами ГОБ зазнавали впливу промислового шуму (25,4%), для 
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порівняння, батьки дітей з ГБ та батьки здорових дітей зазнавали його лише у 

5,7% випадків. Не менш значимим виявився вплив на формування повторних 

епізодів ГОБ у дітей важкої фізичної праці їх батьків, що склав 23,7%, 

контакт батьків з хімічними речовинами, який склав 17,0% і вплив низьких та 

високих температур, що становив 22,0%. Цей факт говорить на користь 

значного тератогенного впливу декількох видів професійних шкідливостей 

на плід, що розвивається, який в кінцевому результаті призводить до 

формування повторних епізодів ГОБ у дітей. Так, шанс розвитку повторних 

епізодів ГОБ у дітей, батьки яких зазнають впливу промислового шуму 

майже у 6 разів вищий, аніж у дітей, чиї батьки не зазнають впливу даної 

професійної шкідливості і у 5 разів вищий, якщо батьки важко фізично 

працюють, а при контакті батьків з хімічними сполуками, ризик формування 

у дітей повторних епізодів ГОБ збільшується майже в 7 разів. Наведені дані 

доводять значний вплив професійних шкідливостей батьків, як факторів 

ризику щодо формування у дітей повторних епізодів ГОБ. 

Аналіз даних генеалогічного анамнезу показав, що у дітей з 

повторними епізодами ГОБ, частота алергічних захворювань серед родичів І 

ст. спорідненості склала достатньо високий відсоток - 35,5%, що була в 12 

разів вища від аналогічної частоти у дітей з ГБ (2,9%) та в 20 разів вище 

частоти алергічних захворювань в родичів І ст. спорідненості здорових дітей. 

У сибсів дітей з повторними епізодами ГОБ частота алергічних захворювань 

була дуже високою, що склало 53,2%, в дітей з ГБ –3,0%, в той час, як у 

сибсів здорових дітей вона склала лише 2,0%. Тобто, ризик розвитку ГОБ для 

рідних сибсів дітей з цією патологією збільшується в 17,7 разів у порівнянні 

із сибсами дітей з ГБ. Цей факт вказує на те, що в ґенезі повторних епізодів 

гострого обструктивного бронхіту у дітей значну роль відіграє обтяженість 

генетичного анамнезу за алергічними захворюваннями, у такому випадку 

дана патологія розвивається значно частіше, особливо, якщо хворіє рідний 

сибс. 
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Що стосується обтяженості генеалогічного анамнезу за алергічними 

захворюваннями у родичів ІІ ступеня спорідненості, то він був достовірно, в 

тричі, більш обтяжений в сім’ях дітей з повторними епізодами ГОБ (5,5%), у 

порівнянні із даними дітей з ГБ (1,8%), та у 5 разів - у порівнянні із даними 

здорових дітей групи контролю (0,9%).  

Генеалогічний анамнез був в 8 разів більш обтяжений 

алергопатологією щодо родичів ІІІ ступеню спорідненості у дітей з 

повторними епізодами ГОБ (7,4%), ніж у дітей з ГБ (0,9%) та майже в 25 

разів більше у порівнянні із даними здорових дітей групи контролю (0,3%). 

Проведені підрахунки частки генетичної та середовищної компоненти 

у ґенезі ГОБ та ГБ за моделлю G. Edward’s дозволили стверджувати, що у 

разі наявності в сім’ ї дитини з ГОБ, ризик генетичної схильності до 

алергічних захворювань у другої дитини за моделлю G. Edward’s є дуже 

високим – 75,15%, в той час, як в ґенезі виникнення гострого бронхіту у 

родичів хворої на ГБ дитини І ступеню спорідненості провідну роль 

відіграють фактори зовнішнього середовища – 87,7%. Це необхідно 

враховувати при підрахунку ризику виникнення генетично детермінованої 

алергопатології в родичів дитини з ГОБ в системі медико-генетичного 

консультування. 

Підрахунок коефіцієнту успадкування схильності до алергічних 

захворювань родичів дітей з ГОБ та ГБ за методом, запропонованим 

D. Falconer, показав, що для родичів дітей з ГОБ І та ІІ ступенів 

спорідненості ризик виникнення в них алергічних захворювань був досить 

високим – 45,0% - 23,6%, будучі особливо високим для рідних сибсів хворих 

на ГОБ дітей – 51,8%. В той же час для рідних сибсів дітей з ГБ, коефіцієнт 

успадкування схильності до алергічної патології був дуже низьким – 6,0%. 

Для родичів дітей з ГБ ІІ та ІІІ ступеню спорідненості провідне значення у 

формуванні хвороби за методом D. Falconer мали виключно фактори 

зовнішнього середовища.  
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Аналіз даних анте- та постнатальних неспецифічних факторів ризику 

показав, що найбільш значущими факторами, що збільшують ризик розвитку 

у дітей повторних епізодів ГОБ, виявилися гестоз І половини вагітності та 

анемія, яка супроводжувала вагітність (45,8% та 39,0%), прийом матір’ю 

лікарських препаратів під час вагітності (32,2%), стресові ситуації, які 

супроводжували вагітність матерів дітей з повторними епізодами ГОБ 

(32,2%), патологічні пологи (25,4%), а також низька маса при народженні, як 

результат неблагополучного антенатального періоду (30,5%), ранній початок 

штучного вигодовування (71,20%), часті ГРЗ (79,7%), що свідчать про 

дисбаланс імунної системи, обтяжений алергологічний анамнез у дітей з 

повторними епізодами ГОБ (37,3% проти дітей з ГБ 9,6% та 10,0% в 

здорових дітей). У своєму дослідженні Юрцева А. П. із співавт. 

продемонструвала значну роль у розвитку повторних епізодів ГОБ таких 

факторів ризику як патологічні пологи, асфіксія у пологах, перинатальне 

ураження ЦНС в анамнезі, ранній початок штучного вигодовування дітей та 

обтяженого сімейного анамнезу щодо атопії [26]. Окрім вищезазначених, не 

менш важливими факторами ризику розвитку повторних епізодів ГОБ у дітей 

є гестоз І половини вагітності та анемія, яка супроводжувала вагітність, 

прийом матір’ю лікарських препаратів під час вагітності, стресові ситуації, 

які супроводжували вагітність, низька маса дитини при народженні. Такий 

фактор ризику, як низька частота утримання домашніх тварин в сім’ях дітей з 

повторними епізодами ГОБ раніше ніколи не досліджувався. 

З метою визначення ступеню алергізації дітей визначали рівень 

загального IgE в сироватці крові за допомогою твердофазного 

імуноферментного аналізу [169]. Аналіз визначення вмісту IgE у сироватці 

крові дітей показав, що в основної кількості дітей з повторними епізодами 

ГОБ рівень IgE у сироватці крові був достовірно в 3 рази вищий, ніж в 

середньому у дітей з ГБ. Еозинофілія та підвищена концентрація Ig E в 

сироватці крові вказують на можливий алергічний процес, зокрема, 

локалізований у бронхах [199]. Отримані дані показали достовірне 
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підвищення частоти еозинофілії (52,5% проти 11,4%) у дітей основної групи 

в порівнянні з дітьми із ГБ) а також підвищення рівня IgE у сироватці крові 

який в середньому становив 286,43 ммоль/л в дітей з повторними епізодами 

ГОБ проти 95,22 ммоль/л в дітей з ГБ. Із сучасних літературних джерел 

відомо, що лише один показник рівня IgE в сироватці крові є 

малоінформативним, оскільки, на фоні підвищеного рівня у сироватці крові 

IL-4 відбувається переключення плазматичних клітин з синтезу IgМ на IgE, 

таким чином розвиток алергічних реакцій і захворювань відбувається через 

зміну дисбалансу Th1 та Th2 в бік Th2 [200, 201]. Враховуючи, що у 

обстежених дітей з повторними епізодами ГОБ, рівень IL-4 у сироватці крові 

був, напроти, зниженим, можна стверджувати, що у цих дітей на момент 

обстеження був дисбаланс цитокінів, а алергопатології не було. Це 

опосередковано свідчить про коректність підбору основної групи 

обстежуваних дітей. Водночас, вони знаходяться на межі з алергопатологією, 

проте цей процес за умов оптимізації лікувальних заходів ще є зворотнім.  

З метою пошуку молекулярно-генетичних маркерів, асоційованих з 

підвищеною схильністю дітей до повторних епізодів гострого 

обструктивного бронхіту за допомогою методу полімеразної ланцюгової 

реакції (ПЛР) було проведено дослідження особливостей розподілу серед 

дітей генотипів поліморфних локусів С-590Т та С-33Т гена протизапального 

цитокіну IL4 та поліморфних локусів С-159Т, С-260Т гена – рецептора 

ліпополісахаридів (LPS) CD14, які можуть виступати предикторами 

схильності до даного захворювання [133, 138, 167, 168, 202].  

Порівняльний аналіз розподілу генотипів однонуклеотидного 

поліморфізму C-590T гена IL4 у обстежених дітей з повторними епізодами 

ГОБ показав, що наявність у дитини генотипу 590СТ поліморфного локусу 

C-590T гена IL4 збільшує ризик виникнення повторних епізодів ГОБ в 

дитини у 4 рази (OR, 95% CI – 4,89; OR, 95% CI – 3,6 ), а наявність генотипу 

590ТТ поліморфного локусу C-590T гена IL4 збільшує ризик формування у 

дітей повторних епізодів ГОБ у 7 разів (OR, 95% CI – 8,5; OR, 95% CI – 6). 
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Поряд з цим, наявність генотипу 590СС поліморфного локусу C-590T гена 

IL4 володіє протекторними властивостями по відношенню до можливості 

формування повторних епізодів ГОБ у дітей [129]. Подібні результати 

отримали Щаюк А. Н. та Крупнова Э. В., які провели дослідження асоціації 

поліморфного локусу C-590T гена IL4 з ризиком розвитку атопічної БА у 

дітей віком від 3-х до 18-ти років, таким чином отримані ними результати 

показали, що генотип 590ТТ асоційований з ризиком виникнення даної 

патології, а генотип 590СС відіграє захисну роль у відношенні ризику 

розвитку даного захворювання. Оскільки у дослідження даних авторів 

увійшли діти не лише з ізольованою атопічною БА, а й діти з атопічною БА і 

атопічним дерматитом (АД), та діти з атопічною БА і алергічним ринітом 

(АР), тому отримані результати є малоінформативними по відношенню до 

прогнозування ризику розвитку ізольованої атопічної БА [203]. На противагу 

вищевказаним результатам, іракські дослідники зробили протилежні 

висновки, оскільки, у їх дослідженні генотип 590СС однонуклеотидного 

поліморфізму С-590Т гена IL4 асоційований із схильністю до атопічної 

бронхіальної астми, а генотип 590ТТ однонуклеотидного поліморфізму С-

590Т гена IL4, напроти, володіє протекторними властивостями щодо 

розвитку даного захворювання [204].  

Потрібно зазначити, що визначення ролі того чи іншого поліморфного 

варіанту гена IL4 у розвитку БА є безумовно важливою задачею, однак, 

більш необхідним на сьогоднішній день є пошук молекулярно-генетичних 

маркерів схильності до розвитку захворювань, які передують виникненню 

БА, таких як повторні епізоди ГОБ, оскільки саме такі дослідження 

відкривають перед наукою великі можливості щодо розробки та проведення 

персоніфікованого лікування, яке здатне попередити трансформацію 

повторних епізодів ГОБ у дітей в таке важке хронічне захворювання як БА.  

Іншими авторами була доведена схильність до розвитку у дітей 

хронічного запалення слизової оболонки навколоносових пазух (ННП), 

обумовлена наявністю у них генотипу 590ТТ поліморфного локусу C-590T 
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гена IL4 [205] та до розвитку набрякової форми панкреатиту у дорослих, 

зумовлена наявністю у них генотипу 590ТТ поліморфного локусу C-590T 

гена IL4 [206]. Показана асоціація високої продукції білка IL-4, яка пов’язана 

із наявністю генотипу 590ТТ поліморфного локусу C-590T гена IL4 у 

пацієнтів з цирозом печінки та портальною гіпертензією, що призводить до 

пригнічення клітинного імунітету та підвищенню рівня імуноглобуліну Е в 

крові [207].  

Підсумовуючи усі отримані дані, можна зробити висновок щодо 

очевидної асоціації генотипів 590СТ, 590ТТ поліморфного локусу C-590T 

гена IL4 з ризиком формування у дітей повторних епізодів ГОБ - патології, 

що являє собою підґрунтя для розвитку у дітей БА. 

Наявність індивідуумів, схильних і не схильних до розвитку певного 

захворювання, являється основою формування феномену 

резистентності/схильності, важливу роль в якому відіграють генетичні 

фактори. Генетичне детермінування функціонування імунної системи та 

окремих її ланок у відповідь на вірусні антигени визначається алельними 

варіантами генів цитокінів [208]. 

За даними літератури відомо, що інтерлейкін-4 стимулює 

диференціацію Th0 в Th2, пригнічує продукцію ІНФ-γ та зменшує 

вироблення прозапальних цитокінів. При наявності генетично обумовлених 

порушень в імунній системі, виникає надлишковий синтез прозапальних 

цитокінів, який призводить до швидкого розвитку запального процесу в 

тканинах навіть при відсутності у вогнищі патогенів [209]. Безумовно, при 

гострому обструктивному бронхіті у дітей запальний процес в бронхах 

превалює над гіперсекрецією в’язкого слизу і бронхоспазмом, а повторні 

його епізоди сприяють розвитку гіперреактивності бронхів і створюють 

основу для подальшого формування бронхіальної астми [6]. При наявності у 

дитини гіперімуноглобулінемії Е частота трансформації рекурентних форм 

гострого обструктивного бронхіту в бронхіальну астму може досягати 45,0-

50,0% [210].  



117 

Проведене власне дослідження показало, що дизрегуляторні зміни в 

системі цитокінів у дітей з повторними епізодами ГОБ ще є зворотніми, в 

порівнянні із незворотніми порушеннями цитокінового профілю 

характерними для БА, коли імунна відповідь вже сформована за Th2-

алергічним типом. 

Аналіз молекулярно-генетичного тестування поліморфного локусу С-

33Т гена IL4 у дітей з повторними епізодами ГОБ показав, що наявність у 

дитини генотипу 33СТ збільшує ризик виникнення повторних епізодів ГОБ у 

3,5 рази (OR, 95% CI – 4,23; OR, 95% CI – 2,76) [211]. Е. А. Андрейчиковою 

із співавт. встановлено, що частота гетерозигот С/Т поліморфного локусу C-

33T гена IL4 зустрічалася вірогідно частіше у хворих на атопічну БА, аніж у 

здорових осіб контрольної групи [212]. За даними літератури особливо 

актуальними на сьогоднішній день слід рахувати дослідження по виявленню 

генетичних маркерів, асоційованих з більш частим виникнененням рецидивів 

гострої патології бронхо-легеневої системи у дітей, оскільки саме ця вікова 

категорія є найбільш вразливою через незрілість імунної системи. Так, 

Ризвановою Ф. Ф. встановлено, що фактором ризику розвитку гострої 

позашпитальної пневмонії у дітей віком від 6 до 11 років являється генотип 

СТ поліморфізму C-590T гена IL4 [213]. Однонуклеотидні поліморфізми 

відрізняються від мутацій через їх більш високу частоту у популяції (> 1%). 

Поліморфізм генів може викликати значні функціональні порушення шляхом 

зміни рівнів або активності їх специфічних білків. Безперечно, IL4 є 

основним імуномодулюючим цитокіном, переважно залученим до 

адаптативного (набутого) імунітету [118].  

Отримані результати молекулярно-генетичного дослідження 

поліморфного локусу С-33Т гена IL4 у дітей з повторними епізодами ГОБ 

показав, що наявність у дитини генотипу 33СТ поліморфного локусу C-33T 

гена IL4 асоційована з ризиком розвитку у дитини повторних епізодів ГОБ. 

Потрібно зазначити, що немає літературних даних стосовно генетичних 
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предикторів розвитку повторних епізодів у дітей, що ще раз підтверджує 

актуальність обраної тематики дослідження. 

Очевидно, що генетично обумовлений однонуклеотидними 

поліморфізмами гена IL4, які впливають на рівень експресії одноіменного 

білка, дисбаланс між продукцією проти- і прозапальних цитокінів може 

призводити до низького імунологічного контролю над запальним процесом 

або до неефективної імунної реакції при первинній зустрічі з етіочинником. 

Аналіз молекулярно-генетичного тестування генотипів СС, СТ, та ТТ 

поліморфних локусів С-159Т та С-260Т гена CD14 у дітей з повторними 

епізодами ГОБ не виявив статистично значимої вищої частоти жодного із 

генотипів у дітей основної групи в порівнянні з дітьми із ГБ групи 

порівняння та здоровими особами групи контролю [214, 215] , що може 

свідчити про те, що предиктором повторних епізодів ГОБ у дітей є ГРЗ, тому 

заміна цитозину на тирозин в одиничній заміні нуклеотидів поліморфних 

варіантів С-159Т і С-269Т не призводить до транскрипції гена CD14 і 

подальшого підвищення експресії CD14 на моноцитах, як це відбувається 

при захворюваннях бактеріальної етіології, наприклад при нозокоміальній 

пневмонії з затяжним та ускладненим її протіканням. У дослідженні 

Байгозиної Е. А. [216] продемонстровано, що схильність до більш важкого 

протікання нозокоміальної пневмонії виявлена у групі хворих з генотипами 

Т/Т та С/Т регуляторної молекули CD14.  

Беручи за основу власні результати, можна стверджувати, що діти з 

повторними епізодами ГОБ не схильні до розвитку бактерійних ускладнень, 

оскільки у даних дітей не виявлено асоціації генотипів СС, СТ і ТТ 

однонуклеотидних поліморфізмів С-159Т, С-260Т гена CD14 і не потребують 

антибіотикотерапії, яка на даний час часто призначається таким дітям, 

особливо на первинній та вторинній ланках надання медичної допомоги.  

Аналогічні дані щодо відсутності зв’язку між поліморфними локусами 

С-159Т, С-260Т гена CD14 із захворюванністю на грип АН1N1 були отримані 

й Ю. А. Витковским, А. В. Говориним, А. А. Петровим та Н. Н. 
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Страмбовскою [217], що ще раз підтверджує гіпотезу, яка полягає у 

відсутності асоціації поліморфних локусів С-159Т, С-260Т гена CD14 із 

захворюваннями вірусної етіології та наявності асоціації із захворюваннями 

бактеріальної етіології. Тому, за даними Пипи Л. В. генотип Т-159Т 

поліморфізму гена CD14 є асоційований з підвищеною вірогідністю розвитку 

сепсису у дітей [119]. Однонуклеотидний поліморфізм С-159Т гена CD14 

вивчався у хворих з рефрактерною та кортикоїд-чутливою БА (рефрактерний 

фенотип БА характеризується важким персистуючим протіканням з частими 

загостреннями та стійкістю до терапії кортикостероїдами) і виявився не 

асоціованим з підвищеною схильностю до розвитку БА, як рефрактерного 

так і кортикоїд-залежного її фенотипів [218].  

Враховуючи доступні дані літературних джерел та результати власного 

дослідження можна стверждувати, що дія на організм дитини різноманітних 

факторів може значно змінювати паттерн (профіль) генної експресії, тим 

самим визначаючи особливості індивідуальної відповіді організму. Так, як 

повторні епізоди ГОБ виникають у дітей на фоні ГРЗ, розвиток яких, як 

відомо, обумовлений вірусними агентами, а не бактеріальною інфекцією з 

підвищеним ризиком виникнення якої за літературними даними асоціюється 

ген CD14, який кодує рецептори до ендотоксину. Оскільки на організм 

дитини діяли пошкоджуючі фактори вірусної природи [219, 220], відповідно, 

однонуклеотидні поліморфні варанти С-159Т, С-269Т гена CD14 не задіяні у 

схильності до даного захворювання.  

Вагомий внесок у формування повторних епізодів ГОБ робить не 

виправдане призначення антибіотиків у складі загальноприйнятої терапії, 

часто вони використовуються у високих дозах, які пригнічують і без того 

супресований вірусами клітинний захист організму. Такі необгрунтовані 

втручання ведуть до зниження функції паренхіматозних органів, 

агранулоцитозу, пригнічення синтезу речовин, що сприяють дезактивації 

вірусних протеаз [221].  
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Отримані дані підтверджують те, що діти з повторними епізодами ГОБ 

не схильні до бактеріальних ускладнень, тому, як правило, не потребують 

призначення антибіотикотерапії, яка тим не менше часто призначається, 

особливо на першій та другій ланках надання медичної допомоги.  

Окрім виявлення зв’язку між генетичними варіаціями та розвитком 

повторних епізодів ГОБ у дітей, дослідження функціональності даних 

однонуклеотидних поліморфізмів має першочергове значення для розуміння 

біологічного механізму, а отже і для розробки ефективних терапевтичних та 

профілактичних стратегій. 

З метою оцінки регуляторної функції системи цитокінів і внеску 

імунологічної компоненти в розвиток повторних епізодів ГОБ у дітей 

твердофазним імуноферментним методом в сироватці крові обстежуваних 

визначали рівні IL-1β, IL-4, IFN-γ.  

Вміст сироваткового інтерферону-γ був достовірно знижений як у 

92,0% дітей з повторними епізодами ГОБ (7,116±0,323 пг/мл), так і в 27,0 % 

дітей з ГБ (8,114±0,218 пг/мл) у порівнянні із даними здорових дітей 

(9,086±0,219 пг/мл), достовірно відрізняючись за частотою патологічної 

ознаки між собою. За даними літератури, рецидивуючі ГРЗ у дітей можуть 

спричиняти гіперпродукцію імуноглобуліну Е (IgE), зниження синтезу ІНФ-

γ, що може призводити до розвитку гіперреактивності бронхів і 

сенсибілізації організму дитини до неінфекційних алергенів [70]. Еволюційно 

корисна роль інтерферону-γ полягає у формуванні відповідних імунних 

клітин для боротьби з патогеном, а також у активації внутрішньоклітинних 

противірусних механізмів і мікробіцидних механізмів клітини [65]. 

Визначення рівня інтерферону-γ у сироватці крові дітей з повторними 

епізодами ГОБ є високоінформативним, оскільки він відображає активність 

клітинного імунітету в цілому, будучи маркером лімфоцитарної ланки [222, 

223].  

Його знижений рівень в сироватці крові дітей з повторними епізодами 

ГОБ свідчить про недостатню активацію у таких дітей клітинної ланки 
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імунітету та процесів інтерфероногенезу у відповідь на вірус, що спричинив 

розвиток ГРЗ, а зниження секреції інтерферону-γ призводить до порушення 

імунної відповіді шляхом її перемикання на Th2-тип та гіперпродукції IgE. 

Встановлено, що у пацієнтів з ГОБ в перші дні після госпіталізації до 

стаціонару вміст прозапального інтерлейкіну-1β був достовірно підвищений 

(3,396±0,274 пг/мл) у порівнянні з даними ІІ-ої і ІІІ-ої досліджуваними 

групами дітей (2,930±0,329 пг/мл) та (2,742±0,280 пг/мл) відповідно, що 

вказувало на швидкий розвиток системної запальної реакції у дітей з 

повторними епізодами ГОБ [191]. Отримані дані власного дослідження 

узгоджуються із даними, що отримали інші дослідники, роботи яких 

представені у сучасних літературних джерелах [224-227]. 

Інтерлейкін-1β – багатофункціональний цитокін з широким спектром 

дії. Відіграє провідну роль у розвитку та регуляції неспецифічного захисту і 

специфічного імунітету, одним з першим вмикається в захисну реакцію у 

відповідь на дію патогенних факторів. ІL-1β ініціює та регулює запальні, 

імунні процеси, активує нейтрофіли, Т- і В-лімфоцити, стимулює синтез 

білків гострої фази та інших цитокінів, приймає участь у регуляції 

температури тіла. Клітинами-мішенями даного цитокіну є епітеліальні 

(бронхи вистелені війчастим псевдобагатошаровим епітелієм з великою 

кількістю келихоподібних клітин), ендотеліальні і імунокомпетентні клітини, 

тому вплив цього прозапального цитокіну на організм людини є 

багатогранним. 

Запалення як місцеве, локалізоване у бронхах, так і системне, відіграє 

провідну роль у формуванні повторних епізодів ГОБ у дітей, а оскільки 

реалізація запального процесу здійснюється за рахунок цитокінової мережі, 

то підвищений рівень прозапального інтерлейкіну-1β у сироватці крові дітей 

є важливим показником прозапальної спрямованості імунної відповіді.  

ІL-4 володіє широким спектром дії на Т- і В-клітини, продукується Th2 

лімфоцитами, еозинофілами і тучними клітинами. Свою біологічну 

активність здійснює через високоафінні рецептори, які присутні на Т- і В-
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лімфоцитах, тучних клітинах, макрофагах, стовбурових клітинах та 

епітеліальних клітинах. Модулює запальні реакції, сприяючи активації Т-

хелперів, являється стимулятором для секреції IgG та IgE В-клітинами [228].  

В роботі показано, що концентрація протизапального інтерлейкіну-4 

була знижена в 3 рази у 100,0% дітей з повторними епізодами ГОБ 

(1,329±0,232 пг/мл) і тільки в 2 рази в 63,0 % дітей з ГБ (1,894±0,222 пг/мл) у 

порівнянні з даними здорових дітей (4,018±0,411пг/мл) [229]. Схожі зміни 

цитокінового статусу спостерігали і інші дослідники при пародонтиті [95, 

96]. 

Знижений рівень IL-4 призводить до перемикання В-клітин на синтез 

алергічного імуноглобуліну Е, стимуляції гуморальної (Th2) та інгібуванню 

клітинної (Th1) імунної відповіді.  

Отже, на основі сучасних літературних даних і власних результатів 

проведених досліджень можна стверджувати, що IL-4 в комплексі з ІL-1β та 

ІНФ-γ є ключовими факторамим, що визначають тип імунної реакції.  

Відтак, якщо в момент контакту з антигеном в оточенні Т-лімфоцитів 

переважає ІНФ-γ, а концентрація у сироватці крові ІL-1β та IL-4, в межах 

норми, то активується Th1-тип імунної реакції, у цьому випадку мова йде про 

клітинну ланку імунної відповіді, яка є компонентом набутого специфічного 

імунітету. Такий тип імунної відповіді відіграє ключову роль у захисті 

організму від внутрішньоклітинних організмів і вірусів. Зниження ж синтезу 

ІНФ-γ, IL-4 і підвищення концентрації ІL-1β в сироватці крові дітей 

призводить до спрямування імунної відповіді за алергічним Th2-фенотипом, 

шляхом трансформації Т-хелперу в Т-хелпер 2 класу. За результатами 

проведених досліджень зрозуміло, що знижений рівень IL-4 та ІНФ-γ 

стимулює синтез ІL-1β, що супроводжується його підвищеним вмістом в 

сироватці крові дітей і таким чином перемикає В-клітини на синтез 

алергічного імуноглобуліну Е, стимулює гуморальну (Th2) та інгібує 

клітинну (Th1) імунну відповідь. 
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Таким чином, отримані результати демонструють, що в дітей з 

повторними епізодами ГОБ наявний більш виражений дисбаланс 

цитокінового профілю, ніж в дітей з ГБ, спричинений порушенням 

регуляторної функції імунної системи. Тому, окрім терапії, яка проводилась 

згідно протоколу лікування гострого обструктивного бронхіту таким дітям 

(59 осіб) у гострому періоді був призначений рекомбінантний інтерферон 

альфа-2b людини «РІ α-2b» (ректальні суппозиторії) у вікових дозах двічі на 

день, протягом 5-ти днів. Батьки 35-ти дітей виконали рекомендацію і діти 

отримали 5-денний курс РІ α-2b у вікових дозах ректально. А батьки 24-х 

дітей рекомендації не дотримались і, відповідно, ці діти не отримали терапію 

РІ α-2b. Через 3 тижні після виписки із стаціонару всі діти були запрошені на 

повторний огляд лікуючого лікаря із забором крові. 

Вміст сироваткового інтерферону-γ у дітей з повторними епізодами 

ГОБ до лікування РІ α-2b був достовірно знижений (6,937±0,362 пг/мл та 

7,126±0,294 пг/мл) у 91,0% і 88,0% дітей у порівнянні з його вмістом в 

здорових дітей (9,086±0,219 пг/мл). Після проведеного лікування РІ α-2b 

вміст інтерферону-γ достовірно зріс, досягнувши величини здорових дітей 

(8,765±0,250 пг/мл) у 77,0% обстежених, в той час, як у дітей, які не 

отримували РІ α-2b, вміст інтерферону-γ у динаміці лікування залишався 

достовірно зниженим у 88,0% дітей (до лікування - 7,128±0,294 пг/мл та 

7,711±0,290 пг/мл у 71,0% дітей – після лікування при показнику у здорових 

дітей: 9,086±0,219 пг/мл ).  

Вміст сироваткового інтерлейкіну-4 у дітей з повторними епізодами 

ГОБ до лікування РІ α-2b був достовірно знижений (1,228±0,26 пг/мл та 

1,656±0,24 пг/мл) у 100,0% дітей у порівнянні з його вмістом в здорових 

дітей (4,018±0,411пг/мл). Після проведеного лікування із застосуванням РІ α-

2b вміст інтерлейкіну-4 достовірно зріс (2,986±0,408 пг/мл) у 63,0% дітей з 

повторними епізодами ГОБ, в той час, як у дітей, які не отримували РІ α-2b, 

вміст інтерлейкіну-4 у динаміці лікування залишався достовірно зниженим у 
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92,0% дітей (до лікування - 1,656±0,24 пг/мл, q=1,0 та 2,079±0,282 пг/мл – 

після лікування при показнику у здорових дітей: 4,018±0,411 пг/мл). 

Рівень вмісту інтерлейкіну-1β в сироватці крові дітей з повторними 

епізодами ГОБ до лікування РІ α-2b був достовірно підвищений (3,432±0,332 

пг/мл) у 77,0% дітей у порівнянні з його вмістом в здорових дітей 

(2,542±0,380 пг/мл). Після проведеного лікування із застосуванням РІ α-2b 

вміст інтерлейкіну-1β достовірно знизився (2,503±0,398 пг/мл) у 40,0% дітей 

з повторними епізодами ГОБ, в той час, як у дітей, які не отримували РІ α-2b, 

вміст інтерлейкіну-1β у динаміці лікування залишався достовірно 

підвищеним практично у всіх дітей (до лікування - 3,297±0,348 пг/мл та 

2,953±0,339 пг/мл – після лікування при показнику у здорових дітей: 

2,542±0,380 пг/мл) [230]. 

Таким чином, призначення РІ α-2b у складі загальноприйнятої терапії 

дітям з повторними епізодами ГОБ має виражений позитивний ефект і дає 

можливість нормалізувати цитокіновий баланс в організмі дитини, тим 

самим, ремоделювати імунну відповідь шляхом ліквідації запального 

процесу у дітей з повторними епізодами ГОБ методом зниження рівня в 

сироватці крові прозапального цитокіну інтерлейкіну-1β. Окрім того, 

активація Т-хелперів 1-го типу (Th1) шляхом підвищення концентрації у 

сироватці крові дітей інтерферону-γ та інтерлейкіну-4 запобігає 

гіперпродукції імуноглобуліну Е, знижуючи гіперреактивність бронхів і 

попереджуючи сенсибілізацію організму дитини до неінфекційних алергенів 

пригнічуючи активацію Т-хелперів 2-го типу (Th2). Тим самим, 

відтерміновуючи розвиток у дитини атопії, а отже і можливість розвитку 

бронхіальної астми. 

Проведене дослідження показало, що дані показники можна 

використовувати в якості контролю за ефективністю лікування повторних 

епізодів ГОБ у дітей. 

Відомо, що найбільш розповсюдженим та ефективним підходом до 

профілактики мультифакторних захворювань є медико-генетичне 
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консультування сімей. З метою розрахунку ризику схильності та проведення 

профілактики виникнення повторних епізодів ГОБ - патології, що являє 

собою підґрунтя для подальшого розвитку у дітей БА, у дітей, що перенесли 

1-2 епізоди ГОБ, а також здорових дітей із цих сімей та в сім’ ї, де у батьків 

присутня алергопатологія, а особливо БА, рекомендовано скеровувати на 

медико-генетичне консультування. 

Проведені дослідження дозволили розробити схему медико-

генетичного консультування сімей з наявною алергопатологією та 

обтяженим алергоанамнезом, яка складається з трьох класичних етапів і 

викладена у 7 основних принципах: 

І етап – уточнення діагнозу і рання діагностика схильності до формування 

повторних епізодів ГОБ у дітей:  

І принцип – ідентифікація дітей групи високого ризику формування 

повторних епізодів ГОБ; 

ІІ принцип – рання діагностика повторних епізодів ГОБ у дітей; 

ІІІ принцип – лабораторне імуноферментне дослідження дітей груп 

високого ризику формування повторних епізодів ГОБ, спровокованих 

дисбалансом цитокінового профілю ;  

ІV принцип – створення регіонального реєстру дітей з повторними 

епізодами ГОБ. 

ІІ етап – визначення прогнозу схильності до виникнення повторних 

епізодів ГОБ:  

V принцип – визначення генетичних маркерів схильності дітей до 

повторних епізодів ГОБ; 

ІІІ етап – заключення, при якому надається інформація про 

найоптимальніші методи корекції та профілактики повторних епізодів ГОБ у 

дітей:  

VІ принцип – профілактика та корекція прогресування клінічних проявів 

повторних епізодів ГОБ у дітей; 
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VІІ принцип – контроль за ефективністю профілактичних та лікувальних 

заходів;  

Підсумовуючи проведене дослідження, слід сказати, що шанс розвитку 

повторних епізодів ГОБ у дітей, батьки яких зазнають впливу промислового 

шуму майже у 6 разів вищий, аніж у дітей, чиї батьки не зазнають впливу 

даної професійної шкідливості і у 5 разів вищий, якщо батьки важко фізично 

працюють, а при контакті батьків з хімічними сполуками, ризик формування 

у дітей повторних епізодів ГОБ збільшується майже в 7 разів. Наведені дані 

доводять значний вплив професійних шкідливостей батьків, як факторів 

ризику щодо формування у дітей повторних епізодів ГОБ. 

Аналіз даних анте- та постнатальних неспецифічних факторів ризику 

показав, що найбільш значущими факторами, що збільшують ризик розвитку 

у дітей повторних епізодів ГОБ виявилися гестоз І половини вагітності та 

анемія, яка супроводжувала вагітність (46,0% та 40,0%), прийом матір’ю 

лікарських препаратів під час вагітності (32,0%), стресові ситуації, які 

супроводжували вагітність матерів дітей з повторними епізодами ГОБ 

(32,0%), патологічні пологи (25,0%), а також низька маса при народженні, як 

результат неблагополучного антенатального періоду (31,0%), ранній початок 

штучного вигодовування (71,0%), часті ГРЗ (80,0%), що свідчать про 

дисбаланс імунної системи, обтяжений алергологічний анамнез у дітей з 

повторними епізодами ГОБ (38,0% проти дітей з ГБ 9,0% та 10,0% в 

здорових дітей). Аналіз визначення вмісту IgE у сироватці крові дітей 

показав, що в основної кількості дітей з повторними епізодами ГОБ рівень 

IgE у сироватці крові був достовірно в 3 рази вищий, ніж в середньому у 

дітей з ГБ. Тому даний умовно специфічний маркер алергічного процесу 

необхідно визначати з метою оцінки ризику розвитку у дітей повторних 

епізодів ГОБ. 

Порівняльний аналіз розподілу генотипів однонуклеотидного 

поліморфізму C-590T гена IL4 у обстежених дітей з повторними епізодами 

ГОБ показав, що наявність у дитини генотипу 590СТ поліморфного локусу 
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C-590T гена IL4 збільшує ризик виникнення повторних епізодів ГОБ в 

дитини у 4 рази, а наявність генотипу 590ТТ поліморфного локусу C-590T 

гена IL4 збільшує ризик формування у дітей повторних епізодів ГОБ у 7 

разів. Поряд з цим, наявність генотипу 590СС поліморфного локусу C-590T 

гена IL4 володіє протекторними властивостями по відношенню до 

можливості формування повторних епізодів ГОБ у дітей. 

Аналіз молекулярно-генетичного тестування генотипу 33СТ 

поліморфного локусу С-33Т гена IL4 у дітей з повторними епізодами ГОБ 

показав, що наявність у дитини генотипу 33СТ поліморфного локусу C-33T 

гена IL4 збільшує ризик виникнення повторних епізодів ГОБ у 3,5 рази. 

Доведено, що високоінформативними маркерами повторних епізодів 

ГОБ у дітей був підвищений рівень в сироватці крові інтерлейкіну-1β від 

3,396 пг/мл та знижені рівні інтерферону-γ і інтерлейкіну-4 до 7,116 пг/мл та 

відповідно 1,329 пг/мл , що свідчили про наявність у таких дітей вираженого 

дисбалансу цитокінового профілю спричиненого порушенням регуляторної 

функції імунної системи. 

Таким чином, проведені дослідження дозволили розробити комплексну 

програму діагностики, лікування та профілактики формування повторних 

епізодів ГОБ, яка включає ранню та досимптоматичну діагностику, 

пресимптоматичну профілактику, медико-генетичне прогнозування 

виникнення повторних епізодів ГОБ у дітей і власне схему медико-

генетичного консультування сімей з наявною хворою дитиною та обтяженим 

сімейним алергоанамнезом, яка складається з трьох класичних етапів. 

І етап – уточнення діагнозу і рання діагностика схильності до формування 

повторних епізодів ГОБ у дітей;  

ІІ етап – визначення прогнозу схильності до виникнення повторних 

епізодів ГОБ;  

ІІІ етап – заключення, при якому надається інформація про 

найоптимальніші методи корекції та профілактики повторних епізодів ГОБ у 

дітей. 
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Запропоновані принципи медико-генетичного консультування можуть 

бути використані в якості доповнення до нормативних документів на різних 

організаційних рівнях (кабінет, консультація, центр) та в роботі педіатричної 

служби при удосконаленні профілактичних і реабілітаційних заходів, що 

підвищить ефективність заходів, направлених на попередження формування 

у дітей повторних епізодів гострого обструктивного бронхіту, так і 

організаційно-управлінських рішень медико-генетичної служби. Розроблена і 

запропонована схема медико-генетичного консультування сімей дозволить: 

сформувати із загального потоку населення групи дітей з підозрою чи 

наявністю повторних епізодів гострого обструктивного бронхіту, охопити 

популяцію медико-генетичним консультуванням, провести аналіз первинної 

медико-генетичної інформації сім’ ї пробанда та прийняти адекватне рішення 

щодо подальшого обстеження, лікування та диспансеризації дитини, 

отримати консультацію лікарів різного профілю під час медико-генетичного 

консультування. 
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ВИСНОВКИ 

1. Високий рівень захворюваності дітей на гострий обструктивний 

бронхіт (ГОБ), який має рекурентний перебіг і супроводжується повторними 

епізодами бронхообструкції є важливою проблемою, близько третини дітей 

шкільного віку мають симптоми ГОБ протягом перших 5-ти років життя. 

Тому підвищення ефективності лікування та розробка профілактичних 

заходів при повторних епізодах гострого обструктивного бронхіту у дітей на 

підставі вивчення цитокінів, молекулярно-генетичних та біохімічних 

маркерів та застосування замісної інтерферонотерапії є актуальним 

завданням сучасної педіатрії.  

2. У хворих з повторними епізодами гострого обструктивного бронхіту 

найчастішими скаргами були: сухий кашель у всіх дітей, у 88,1% задишка та 

у 98,3% - дистанційні хрипи. Прояви гіпооксигенації зареєстровані у 78,0%, 

аускультативні і перкуторні зміни в легенях у 91,5% та 86,4% дітей, 

рентгенологічні ознаки обструктивного бронхіту в 74,6%, еозинофілія і 

лімфоцитоз у 52,5% та в 57,6% дітей відповідно, підвищення рівня Ig E у 

крові у 83,0%. 

3. Частка генетичної алергокомпоненти в ґенезі ГОБ за моделлю G. 

Edward’s є визначальною - 75,15%. Ризик виникнення алергічних 

захворювань для родичів дітей з ГОБ І та ІІ ступенів спорідненості за 

коефіцієнтом успадкування схильності до алергічних захворювань за 

методом D. Falconer встановлений на рівні 45,0% і 23,6%. Особливо високий 

для батьків - 37,2% і для сибсів - 51,8% хворих дітей. 

4. В дітей з повторними епізодами гострого обструктивного бронхіту 

встановлений підвищений рівень в сироватці крові інтерлейкіну-1β від 3,396 

пг/мл (76,0% хворих) та знижені рівні інтерферону-γ і інтерлейкіну-4 до 7,116 

пг/мл та відповідно 1,329 пг/мл (92,0% та 100,0% дітей) відповідно. Їх 

відхилення свідчать про активізацію запального процесу і є прямим 
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підтвердженням необхідності проведення таким дітям імуномодулюючої 

терапії. 

5. Носійство генотипу СТ поліморфного локусу C-590T гена IL4 

збільшує ризик виникнення повторних епізодів гострого обструктивного 

бронхіту у 4 рази, а наявність генотипу 590ТТ гена IL4 збільшує ризик 

формування у дітей повторних епізодів гострого обструктивного бронхіту у 7 

разів. Генотип 590СС гена IL4 володіє протекторними властивостями по 

відношенню до можливості формування повторних епізодів гострого 

обструктивного бронхіту у дітей. Носійство генотипу СТ поліморфного 

локусу C-33T гена IL4 збільшує ризик виникнення повторних епізодів 

гострого обструктивного бронхіту у 3,5 рази, а наявність генотипу 33СС гена 

IL4 володіє протекторними властивостями по відношенню до можливості 

формування повторних епізодів гострого обструктивного бронхіту у дітей. 

6. Застосування рекомбінантного інтерферону альфа-2b людини сприяє 

вірогідному підвищенню вмісту інтерферону-γ (8,765±0,250 пг/мл) у 77,0% 

обстежених і інтерлейкіну-4 (2,986±0,408 пг/мл) у 63,0% дітей та 

достовірного зниження вмісту інтерлейкіну-1β (2,503±0,398 пг/мл) у 40,0% 

дітей, які сягають величин здорових дітей. У дітей, які не отримували 

рекомбінантного інтерферону альфа-2b людини, у динаміці лікування вміст 

інтерферону-γ (7,711±0,290 пг/мл) і інтерлейкіну-4 (2,079±0,282 пг/мл) 

залишався достовірно зниженим у 88,0% та і 92,0% дітей, а вміст 

інтерлейкіну-1β залишався достовірно підвищеним практично у всіх дітей 

(2,953±0,339 пг/мл). 

7. Розроблена схема медико-генетичного консультування, яка включає 

методи ранньої діагностики та профілактики формування гострого 

обструктивного бронхіту у дітей, медико-генетичного прогнозування 

виникнення повторних епізодів та важкості перебігу патології в дітей і 

власне медико-генетичного консультування сімей з наявною хворою 

дитиною та обтяженим сімейним алергоанамнезом. 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. Для ранньої діагностики підвищеної схильності дітей до повторних 

епізодів гострого обструктивного бронхіту рекомендовано визначати 

рівень цитокінів в сироватці крові. Рівні інтерферону-γ нижче 

7,116±0,323 пг/мл, інтерлейкіну-4 нижче 1,329±0,232 пг/мл, 

інтерлейкіну-1β вище 3,396±0,274 пг/мл доцільно вважати маркерами 

схильності до повторних епізодів гострого обструктивного бронхіту у 

дітей, які характеризують наявний дисбаланс цитокінового профілю, 

що їм притаманний.  

2. Дітям із встановленими змінами імунограми рекомендовано введення в 

комплекс терапії рекомбінантного інтерферону людини альфа-2b 

(«Лаферобіон», ректальні свічки) в дозі 500000 МО дітям віком від 2 до 

7 років та 1 000 000 МО дітям від 7 до 8 років, двічі на день, протягом 

5-ти днів в гострому періоді повторного епізоду гострого 

обструктивного бронхіту, що дозволяє нормалізувати регуляторну 

функцію імунної системи та запобігти розвитку повторних епізодів 

ГОБ у дітей. 

3. В системі медико-генетичного консультування сімей з метою 

прогнозування виникнення повторних епізодів гострого 

обструктивного бронхіту дітям з груп високого ризику за даною 

патологією доцільно проводити молекулярно-генетичне тестування 

генотипів 590СТ, 590ТТ та 33СТ однонуклеотидних поліморфізмів С-

590Т, С-33Т гена IL4, що асоціюються із генетичною схильністю до 

розвитку даної патології та генотипів 590СС і 33СС, гена IL4, що 

володіють протекторними властивостями щодо формування повторних 

епізодів гострого обструктивного бронхіту у дітей. 
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