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АНОТАЦІЯ 

Мельник О.Б. Особливості перебігу та оптимізація лікування бронхіальної 

астми, поєднаної з ожирінням. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 14.01.02 «Внутрішні хвороби» (222 - 

Медицина). - Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський 

державний медичний університет» МОЗ України, Чернівці, 2019; Львівський 

національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, 

Львів, 2019. 

 

У дисертації наведене теоретичне узагальнення та практичне вирішення 

актуального науково-практичного завдання внутрішньої медицини – 

оптимізації діагностики та підвищення ефективності лікування бронхіальної 

астми (БА) в поєднанні з ожирінням (Ож) на підставі нових наукових даних 

щодо клінічно-патогенетичних особливостей зазначеної коморбідності шляхом 

диференційованого застосування гіполіпідемічного засобу комбінованої дії 

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

поліморфізму rs324011 гена білка STAT6). 

Завданнями дослідження було визначити особливості перебігу 

бронхіальної астми, поєднаної із ожирінням, у тому числі залежно від 

поліморфізму rs324011 гена білка STAT6 та поліморфізму rs9939609 гена FTO; 

оцінити зміни оксидантно-протиоксидантного гомеостазу, протеолітичної та 

фібринолітичної активностей плазми крові, морфофункціональних 

властивостей еритроцитів та функціонального стану ендотелію, проаналізувати 

показники біоімпедансометрії, ліпідного спектра сироватки крові, 

адипокінового профілю крові (лептин, адипонектин, резистин), вмісту 

сурфактантного протеїну Д (SP-D) та Zn-α2-глікопротеїну (Zn-α2-ГП) в 

сироватці крові, дослідити якість життя (ЯЖ) хворих та патогенетично 

обґрунтувати удосконалений алгоритм лікування бронхіальної астми за 
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наявності ожиріння з диференційованим застосуванням фіксованої комбінації 

статину з інгібітором абсорбції холестерину (залежно від поліморфізму 

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

білка STAT6). 

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

Предмет дослідження: особливості перебігу бронхіальної астми у 

поєднанні з ожирінням; взаємозв’язок пероксидного окиснення ліпідів, 

окиснювальної модифікації білків, стану системи глутатіону, протеолітичної та 

фібринолітичної активностей крові, функціонального стану ендотелію, 

морфофункціональних властивостей еритроцитів, адипокінового профілю та 

ліпідного спектра крові з урахуванням поліморфізму rs324011 гена білка STAT6 

та поліморфізму rs9939609 гена FTO; ефективність комбінації статину з 

інгібітором абсорбції холестерину та L-аргініну у лікуванні бронхіальної астми, 

поєднаної з ожирінням. 

Методи дослідження: антропометричні (ріст, маса тіла), загальноклінічні, 

біохімічні (пероксидне окиснення ліпідів та окиснювальна модифікація білків, 

глутатіон відновлений, активність глутатіонпероксидази, глутатіон-S-

трансферази та каталази у крові, фібринолітична та протеолітична активність 

плазми крові, вміст у крові стабільних метаболітів монооксиду нітрогену (NO)); 

імуноферментні (сурфактантний протеїн D, Zn-α2-глікопротеїн, лептин, 

резистин, адипонектин, інсулін у плазмі крові, ендотелін – 1 (ЕТ-1); 

фільтраційні (морфофункціональні властивості еритроцитів); інструментальні 

(комп’ютерна спірографія, біоімпедансометрія); молекулярно-генетичні 

(полімеразна ланцюгова реакція), опитувальні (якість життя, тест контролю 

астми), статистичні (параметричні та непараметричні). 

Комплексно обстежено 117 хворих, з поміж котрих 30 осіб (25,6%) із 

бронхіальною астмою, 57 осіб (48,8%) із поєднанням бронхіальної астми та 

ожиріння, 30 осіб (25,6%) із ожирінням. Обстежено жінок - 60 (51,3%), чоловіків 

- 57 (48,7%). У дослідженні взяли участь 20 практично здорових осіб, 

репрезентативних за віком та статтю. Середній вік склав 34,8±9,86 років. 
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Встановлено, що поєднання бронхіальної астми з ожирінням 

супроводжується гетеротригерним характером нападів (62,06 %) та гіршим 

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

гетерозиготних (Т/А) і 17,55 % мутантних носіїв (А/А) поліморфізму rs9939609 

гена FTO та 35,09 % гетерозиготних (С/Т) і 26,31 % мутантних носіїв (Т/Т) 

поліморфізму rs324011 гена STAT6 серед пацієнтів з бронхіальною астмою та 

ожирінням.  

Встановлено, що для бронхіальної астми у поєднанні з ожирінням 

характерним є зростання протеолітичної активності плазми крові (істотніше у 

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

36,28 % (p=0,01) – при наявності А/А-генотипу), збільшення сумарної 

фібринолітичної активності плазми крові за підсилення неферментативного 

фібринолізу (за всіх поліморфних варіантів генів FTO та STAT6 без вірогідної 

різниці між ними), при одночасній інтенсифікації процесів пероксидного 

окиснення ліпідів та окиснювальної модифікації білків, зменшенні вмісту в крові 

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

р˂0,001) та глутатіонпероксидази (на 21,02 %, p=0,007) (особливо у носіїв Т-

алеля гена STAT6). При поєднанні бронхіальної астми та ожиріння виявлено 

також погіршення морфофункціональних властивостей еритроцитів (достовірне 

зниження індексу деформабельності еритроцитів та підвищення відносної 

в’язкості еритроцитарної суспензії, р<0,001) незалежно від поліморфізму 

зазначених генів. Водночас у пацієнтів з поліморфізмом rs324011 гена STAT6 

(носіїв Т/Т-генотипу) спостерігаються більш виражені ознаки ендотеліальної 

дисфункції, а саме зростання вмісту ЕТ-1 в 4,3 рази (р<0,001) за вірогідно 

нижчого рівня стабільних метаболітів NO.  

Вперше показано зміни показників біоімпедансометрії при поєднанні 

бронхіальної астми з ожирінням (достовірно вищі показники відсоткового 

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

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

FTO), порушення ліпідного спектра крові (рівень загального холестеролу та 
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ліпопротеїдів низької щільності (ЛПНЩ) у носіїв А/А-генотипу та Т/А-

генотипу гена FTO був вірогідно вищий порівняно з групою контролю, 

р˂0,001), зміни адипокінового профілю (відмічено зростання рівня лептину у 

7,5 раза у носіїв генотипів Т/А та А/А гена FTO (р<0,001) за найнижчого вмісту 

адипонектину в сироватці крові). Водночас вміст лептину позитивно корелює з 

індексом маси тіла (r=0,52, р<0,001) та відсотком жиру в тілі (r=0,55, р<0,001), а 

високий рівень вісцерального жиру та знижений відсоток вмісту води в 

організмі прямо корелюють із збільшенням концентрації ЛПНЩ та 

тригліцеридів (r=0,48, р<0,001). Відмічено істотно вищий рівень 

сурфактантного протеїну Д у носіїв Т-алеля гена STAT6 (на 51,76 %, р˂0,001) 

та найбільш виражене зменшення вмісту Zn-α2-глікопротеїну у носіїв А-алеля 

гена FTO (на 31,21 %, р=0,01) за одночасного підвищення рівня С-реактивного 

білка в 2,3 рази (р=0,02), який прямо корелює з індексом маси тіла (r=0,28, 

р<0,05), вмістом ліпопротеїдів низької щільності (r=0,36, р<0,05) та рівнем 

контролю бронхіальної астми (r=0,31, р<0,05). 

Встановлено, що бронхіальна астма, поєднана з ожирінням, 

характеризується синдромом «взаємного обтяження», істотним зниженням 

якості життя хворих за опитувальником MOS SF-36, особливо носіїв А-алеля 

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

компоненту здоров’я - на 50,37 %, р<0,001). Водночас за анкетою Госпіталю 

Святого Георгія (SGRQ) виявлено відносно вищі показники «Симптоми», 

«Активність», «Вплив» у носіїв Т-алеля гена STAT6 за одночасного зменшення 

загальної якості життя (на 16,8%, р=0,003). 

За результатами проведених досліджень розроблений та впроваджений у 

практику спосіб прогнозування важкості перебігу бронхіальної астми у хворих 

на ожиріння, з урахуванням поліморфізму rs9939609 гена FTO. З метою 

прогнозування розвитку бронхіальної астми у хворих на ожиріння 

запропоновано досліджувати поліморфізм rs324011 гена STAT6.  

Вперше на основі отриманих даних обґрунтовано методику 

удосконаленого лікування бронхіальної астми, поєднаної з ожирінням, з 
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використанням фіксованої комбінації статину з інгібітором абсорбції 

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

(залежно від поліморфізму rs324011 гена білка STAT6). Доведено, що 

застосування комбінованого гіполіпідемічного засобу в комплексному 

лікуванні БА, поєднаної з Ож, у носіїв А-алеля гена FTO позитивно впливає на 

ліпідний спектр крові, показники адипокінового профілю, протеолітичну та 

фібринолітичну активності плазми крові, інтенсивність пероксидного 

окиснення ліпідів та окиснювальної модифікації білків. Призначення на тлі 

базисної терапії L-аргініну носіям Т-алеля гена STAT6 призводить до 

покращання морфофункціонального стану еритроцитів, корекції порушень 

фібринолітичної активності крові, зменшення дисфункції ендотелію.  

Клінічним еквівалентом ефективності удосконаленої методики є швидше 

усунення проявів обструкції, досягнення ефективного контролю БА, 

покращення якості життя хворих. 

Ключові слова: бронхіальна астма, ожиріння, поліморфізм генів, 

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

симвастатин, езетиміб, L-аргінін. 

 

ANNOTATION 

 

Melnyk O.B. Peculiarities of the course and optimization of bronchial asthma 

treatment associated with obesity. - PhD Thesis Manuscript. 

The thesis to obtain the degree of a Candidate of Medical Sciences (Ph.D.) in 

specialty 14.01.02 - Internal Diseases (222 – Medicine). - The Higher State 

Educational Establishment of Ukraine «Bukovinian State Medical University», 

Ministry of Health Care of Ukraine, Chernivtsi, 2019; Danylo Halytsky Lviv National 

Medical University, Ministry of Health Care of Ukraine, Lviv, 2019. 

 

The thesis presents a theoretical generalization and practical solution of the 

actual scientific and practical problem of internal medicine - optimization of 
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diagnostics and increase of treatment efficiency of bronchial asthma associated with 

obesity on the basis of new scientific data of clinical and pathogenic features of the 

indicated comorbidity by means of differential treatment with hypolipidemic drug of 

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

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

The objectives of the study were to determine the features of the course of 

bronchial asthma combined with obesity, including depending on the rs324011 

polymorphism of the STAT6 gene and rs9939609 polymorphism of the FTO gene, to 

evaluate changes in oxidative-antioxidant homeostasis, proteolynostios, state of the 

endothelium, analyze the indicators of bioimpedansometry, serum lipid spectrum, 

adipokine blood profile (leptin, adiponectin, resistin), content of surfactant protein D 

and Zn-α2-glycoprotein in the serum, to investigate the quality of life of patients and to 

pathogenetically substantiate an improved algorithm for the treatment of asthma in the 

presence of obesity with differentiated use of hypolipidemic drug of combined action 

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

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

The subject of the study was bronchial asthma associated with obesity. 

The subject of the study is the features of the course of asthma in combination 

with obesity based on the the study of changes in the oxidation modification of 

proteins, proteolytic and fibrinolytic activity of the blood system, oxidant antioxidant 

homeostasis, morphofunctional properties of erythrocytes, changes in the lipid and 

adipokin profile, endothelin-1 levels, surfactant protein D, Zn-α2-glycoprotein, and 

improvement of  treatment by means of simvastatin in combination with ezеtimib and 

L-arginine preparations in addition to a comprehensive therapy depending on the 

detected polymorphism rs9939609 of FTO and rs324011 polymorphism of STAT6 

genes. 

Research methods used: anthropometric (height, body weight), general clinical, 

biochemical (lipid peroxidation and oxidative modification of proteins, glutathione 

restored, glutathione peroxidase activity, glutathione S-transferase, and catalysis 

protease in blood, stable metabolites of nitrogen monoxide, enzyme-linked 
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immunosorbent (surfactant protein D, Zn-α2-glycoprotein, leptin, resistin, adiponectin, 

plasma insulin, endothelin-1; genetic (polymerase chain reaction), questionnaires 

(quality of life, asthma control test), statistical (parametric and non-parametric). 

A total of 117 patients were examined, including 30 persons (25,6 %) with 

bronchial asthma, 57 persons (48,8 %) with combination of bronchial asthma with 

obesity, 30 persons (25,6 %) with obesity. There were, 60 (51,3 %) women, 57 

(48,7%) men. In the study participated 20 practically healthy persons, representing by 

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

It was found that the combination of bronchial asthma with obesity was found to 

be characterized by heterotrigerous nature of attacks (62,0 %) and worse control of the 

disease (by 20 % for the Asthma Control Test). 45,6 % heterozygous (T/A) and 

17,55% mutant carriers (A/A) of polymorphism rs9939609 of the FTO gene and 35,09 

% heterozygous (C/Т) and 26,31 % of mutant carriers (Т/T) were found of 

polymorphism rs324011 of the STAT6 gene among patients with bronchial asthma and 

obesity. 

It is established that for bronchial asthma in combination with obesity is 

characterized by an increase in the plasma proteolytic activity (more significantly in 

carriers of the A allele of the FTO gene: by 24.06 % (p = 0.01) - in the presence of the 

T/A genotype, by 36,28 % (p = 0.01) - in the presence of A/A-genotype), increase of 

total fibrinolytic activity of blood plasma by enhancement of non-enzyme fibrinolysis 

(in all polymorphic variants of FTO and STAT6 genes without a probable difference 

between them), with simultaneous intensification of processes lipid peroxidation and 

oxidation modification of proteins with significantly decreased content of recovered 

glutathione (48.64%, p˂0.001), catalase activity (18.89%, p˂0.001) and glutathione 

peroxidase (21.02%, p = 0.007) (especially in T- carriers allele of the STAT6 gene). 

The combination of asthma and obesity also revealed a decrease of morphofunctional 

properties of erythrocytes (a significant decrease in the erythrocyte deformability index 

and an increase in the relative viscosity of the erythrocyte suspension, p <0.001), 

irrespective of the polymorphism of these genes. At the same time, patients with 

rs324011 polymorphism of the STAT6 gene (in carriers of the T/T-genotype) have 
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more pronounced signs of endothelial dysfunction, namely an increase of endothelin -1 

content 4.3-fold (p <0.001) with a significantly lower level of stable NO metabolites. 

Changes in bioimpedansometry when the bronchial asthma combined with 

obesity (significantly higher percentages of body fat, visceral fat (3.7 times, p = 0.01) 

and lower water content (by 20.4%, are shown for the first time , p <0,05) were more 

characteristic of carriers of the A allele of the FTO gene), impaired blood lipid 

spectrum (level of total cholesterol and low density lipoproteins in carriers of the A/A 

genotype and T/A genotype of the FTO gene was significantly higher compared to 

control group, p˂0.001), changes in adipokine profile (marked increase in level leptin 

7.5 times in carriers of the T/A and A/A genotypes of the FTO gene (p<0.001) with the 

lowest serum adiponectin content). At the same time, leptin content correlates 

positively with body mass index (r = 0.52, p <0.001) and body fat percentage (r = 0.55, 

p <0.001), and high visceral fat and reduced body water percentage directly correlated 

with an increase in low density lipoproteins and triglyceride concentrations (r = 0.48, p 

<0.001). Significantly higher surfactant protein D level in STAT6 T allele carriers (by 

51.76%, p˂0.001) and the most pronounced decrease in Zn-α2-glycoprotein content in 

FTO A-allele carriers (by 31.21%, p = 0.01) with a simultaneous increase in the level 

of C-reactive protein 2.3-fold (p = 0.02), which directly correlates with the body mass 

index (r = 0.28, p <0.05), low lipoprotein content density (r = 0.36, p <0.05) and the 

level of control of bronchial asthma (r = 0.31, p <0.05). 

Obesity-associated bronchial asthma has been found to be characterized by 

«mutual burden» syndrome, a significant decrease in the quality of life of patients 

according to the MOS SF-36 questionnaire, especially carriers of the A-allele of the 

FTO gene (physical component of health - by 44.21%, p <0.001; mental component of 

health - by 50.37%, p <0.001). At the same time, according to the questionnaire of St. 

George's Hospital Questionnaire (SGRQ), relatively higher indicators of «Symptoms», 

«Activity», «Impact» in carriers of the T allele of the STAT6 gene were found while 

reducing the overall quality of life (by 16.8%, p = 0.003). 

According to the results of the conducted research, the method of predicting the 

severity of bronchial asthma in obese patients was developed and implemented in to 
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practice, taking into account the polymorphism of FTO gene. In order to predict the 

development of bronchial asthma in patients with obesity, is syggested to be 

investigated polymorphism of the STAT6 gene. 

For the first time on the basis of the obtained data, the technique of advanced 

treatment of bronchial asthma combined with obesity, was substantiated using a fixed 

combination of statin with an inhibitor of cholesterol absorbtion (depending on the 

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

polymorphism of the STAT6 gene). It is proved that the use of the combined 

hypolipidemic agent in the complex treatment of bronchial asthma combined with 

obesity, in carriers of the A-allele of the FTO gene has a positive effect on the lipid 

spectrum of the blood, indices of adipokine profile, proteolytic and fibrinolytic activity 

of blood plasma, peroxide lipid peroxidation intensity and proteins oxidation 

modification. Assignment on the background of basic therapy of L-arginine to carriers 

of the T-allele of the STAT6 gene leads to an improvement of the morphofunctional 

state of erythrocytes, correction of disorders of fibrinolytic activity of blood, reduction 

of endothelial dysfunction. A clinical equivalent of the effectiveness of the improved 

technique is to eliminate obstruction signs, to achieve effective control of asthma and 

to improve the quality of life of patients. 

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

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

arginine. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

FTO ген ожиріння (Fat Mass And Obesity Associated) 

HbA1c глікозильований гемоглобін 

HOMA-IR індекс інсулінорезистентності 

IL інтерлейкін 

NO монооксид нітрогену 

MOS SF-36 опитувальник Medical Outcomes Study Short Form 36 

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

Respiratory Questionnaire» 

SP-D сурфактантний білок Д (surfactant protein D) 

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

Zn–α2-ГП цинк–α2-глікопротеїн 

АСТ тест контролю астми (Asthma Control Test) 

БА бронхіальна астма 

ВВЕС відносна в’язкість еритроцитарної суспензії 

ГВ глутатіон відновлений 

ГЕРХ гастроезофагальна рефлюксна хвороба  

ЕТ-1 ендотелін-1 

ЗХС зaгальний холестерол 

ІДЕ індекс деформабельності еритроцитів 

ІМТ індекс маси тіла 

МДА малоновий діальдегід 

МДАер малоновий діальдегід в еритроцитах 

МДАпл малоновий діальдегід в плазмі крові 

НМТ надмірна маса тіла  

НФФА неферментативна фібринолітична активність плазми крові 

Ож ожиріння 
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ОМБ окиснювальна модифікація білків 

ПЗО практично здорові особи 

ПОЛ пероксидне окиснення ліпідів 

ПОС протиоксидантна система 

СФА сумарна фібринолітична активність плазми крові 

ТГ триацилгліцероли(тригліцериди) 

ФЗД функція зовнішнього дихання 

ФФА ферментативна фібринолітична активність плазми крові 

ХС ЛПВЩ холестерол ліпопротеїдів високої щільності 

ХС ЛПНЩ холестерол ліпопротеїдів низької щільності 

ЯЖ якість життя 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Коморбідність залишається важливою проблемою 

медицини, оскільки вивчення проявів поєднаної патології різних систем 

організму може сприяти розкриттю механізмів формування хвороб і розробці 

патогенетично обґрунтованої терапії [173, 203]. Це особливо актуально по 

відношенню до розповсюджених і соціально значимих захворювань, до яких 

належать бронхіальна астма (БА) та ожиріння (Ож) [245]. Бронхіальна астма – 

одна з важливих проблем сучасної медицини, що зумовлено її неухильним 

зростанням у структурі хронічних захворювань органів дихання [58, 59, 158, 

192, 276]. Водночас одним із найбільш поширених станів у людини є надмірна 

маса тіла [106, 235, 253, 263]. Встановлений вплив ожиріння на розвиток, 

перебіг та тяжкість астми [17,75,103, 248]. Виділено окремий фенотип астми – 

бронхіальна астма, поєднана з ожирінням [54, 58, 197, 252]. 

Доведена спільність патогенетичних механізмів у розвитку і 

прогресуванні БА та ожиріння, зокрема роль хронічного системного запалення 

та метаболічної активності жирової клітковини [224, 279]. Поєднання 

бронхіальної астми та ожиріння характеризується також приєднанням 

обструктивного апное сну [171, 275], гастроезофагеальної рефлюксної хвороби 

[208], які впливають на тяжкість її перебігу, відповідь на лікування та якість 

життя пацієнтів. Патологічний процес за наявності БА та ожиріння 

супроводжується змінами функції зовнішнього дихання, метаболічно-

запальними змінами [254], порушенням оксидантно-протиоксидантного 

гомеостазу [123], ендотеліальною дисфункцією [63], дисбалансом адипокінів 

[13, 104, 226]. Однак, незважаючи на чисельні дослідження, клінічно-

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

запальних чинників, протеолітичної активності, антиоксидантного захисту, 

адипокінової сигналізації вивчено недостатньо.  

Останнім часом проводяться дослідження ролі інших чинників, які 

впливають на перебіг БА та ожиріння, зокрема сурфактантного білка Д [243], 



 19 

цинк-альфа2-глікопротеїну [162, 163]. Слід зазначити, що тяжкість клінічного 

перебігу БА, швидкість її прогресування чи формування ускладнень певною 

мірою детермінуються і генетичними факторами. Залишається низка 

нез'ясованих питань щодо залежності клінічно-патогенетичних особливостей 

перебігу БА за її поєднання із ожирінням від поліморфізму гена білка STAT6 і 

гена FTO та пов’язаної з цим персоніфікації лікування хворих. 

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

таких хворих з урахуванням генетичних предиктів, порушень оксидантно-

протиоксидантного гомеостазу, функціонального стану ендотелію, протеїназо-

інгібіторної системи крові, ліпідного спектра крові та системних запальних змін 

з метою контролю прогресування БА, покращання якості життя хворих та 

профілактики ускладнень.  

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

Дисертаційне дослідження є фрагментом планової комплексної науково-

дослідницької роботи кафедри внутрішньої медицини та інфекційних хвороб 

Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний 

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

дисфункція ендотелію та лікування при поєднаній патології внутрішніх 

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

роботи. 

Мета дослідження: оптимізація діагностики та підвищення ефективності 

лікування бронхіальної астми в поєднанні з ожирінням на підставі нових 

наукових даних щодо клінічно-патогенетичних особливостей зазначеної 

коморбідності шляхом диференційованого застосування гіполіпідемічного 

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

аргініну (залежно від поліморфізму rs324011 гена білка STAT6). 

Завдання дослідження: 

1. Визначити особливості перебігу бронхіальної астми, поєднаної із 

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

та поліморфізму rs9939609 гена FTO. 
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2. Оцінити зміни оксидантно - протиоксидантного гомеостазу, 

протеолітичної та фібринолітичної активностей плазми крові, морфо-

функціональних властивостей еритроцитів та функціонального стану ендотелію 

при бронхіальній астмі, поєднаній з ожирінням, залежно від поліморфізму 

rs324011 гена білка STAT6 та поліморфізму rs9939609 гена FTO. 

3. Проаналізувати показники біоімпедансометрії, ліпідного спектра 

сироватки крові, адипокінового профілю крові (лептин, адипонектин, 

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

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

поліморфізму rs9939609 гена FTO за поєднання бронхіальної астми з 

ожирінням. 

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

ожирінням за опитувальниками MOS SF-36 та анкетою Госпіталю Святого 

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

STAT6 та поліморфізму rs9939609 гена FTO. 

5. Патогенетично обґрунтувати удосконалений алгоритм лікування БА 

за наявності ожиріння з диференційованим застосуванням фіксованої 

комбінації статину з інгібітором абсорбції холестерину (залежно від 

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

rs324011 гена білка STAT6). 

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

Предмет дослідження: особливості перебігу БА у поєднанні з 

ожирінням; взаємозв’язок пероксидного окиснення ліпідів, окиснювальної  

модифікації білків, стану системи глутатіону, протеолітичної та 

фібринолітичної активностей крові, функціонального стану ендотелію, морфо-

функціональних властивостей еритроцитів, адипокінового профілю та ліпідного 

спектра крові з урахуванням поліморфізму rs324011 гена білка STAT6 та 

поліморфізму rs9939609 гена FTO; ефективність комбінації статину з 

інгібітором абсорбції холестерину та L-аргініну у лікуванні бронхіальної астми, 

поєднаної з ожирінням. 
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Методи дослідження: антропометричні (ріст, маса тіла), 

загальноклінічні, біохімічні (пероксидне окиснення ліпідів та окиснювальна 

модифікація білків, глутатіон відновлений, активність глутатіонпероксидази, 

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

активність плазми крові, вміст у крові стабільних метаболітів монооксиду 

нітрогену (NO)); імуноферментні (сурфактантний протеїн Д (SP-D), Zn–α2–

глікопротеїн, лептин, резистин, адипонектин, інсулін у плазмі крові, ендотелін-

1); фільтраційні (морфофункціональні властивості еритроцитів); 

інструментальні (комп’ютерна спірографія, біоімпедансометрія); молекулярно-

генетичні (полімеразна ланцюгова реакція), опитувальні (якість життя, тест 

контролю астми), статистичні.  

Наукова новизна отриманих результатів. Доповнено наукові дані щодо 

клінічно-патогенетичних особливостей перебігу БА, поєднаної з ожирінням, у 

тому числі з урахуванням поліморфізму rs9939609 гена FTO та поліморфізму 

rs324011 гена STAT6. Отримано фактичні дані щодо розподілу генотипів генів 

FTO та STAT6 серед пацієнтів з БА та ожирінням. 

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

супроводжується найбільш вираженими оксидативним стресом, збільшенням 

протеолітичної активності плазми крові, неферментативного фібринолізу, 

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

щодо впливу поліморфізму rs324011 гена STAT6 на оксидантно-

протиоксидантний гомеостаз, протеолітичну активність плазми крові, 

функціональний стан ендотелію, морфофункціональні властивості еритроцитів 

за зазначеної коморбідності. Доповнено наукові дані про наявність дисліпідемії 

та вираженого дисбалансу адипокінів (зростання рівнів лептину та резистину із 

одночасним зниженням вмісту адипонектину та Zn-α2-ГП) у хворих на БА у 

поєднанні з ожирінням, у тому числі залежно від поліморфних варіантів 

зазначених генів.  
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Новими є результати щодо залежності частоти основних клінічних 

симптомів, рівня контролю БА та якості життя від поліморфізму rs9939609 гена 

FTO та поліморфізму rs324011 гена STAT6. 

Запропоновано методику удосконаленого лікування БА, поєднаної з Ож, з 

використанням фіксованої комбінації симвастатину з езитимібом або L-

аргініну. Доведено, що застосування комбінованого гіполіпідемічного засобу в 

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

позитивно впливає на ліпідний спектр крові, показники адипокінового 

профілю, протеолітичну та фібринолітичну активності плазми крові, 

інтенсивність пероксидного окиснення ліпідів та окиснювальної модифікації 

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

STAT6 призводить до покращання морфофункціонального стану еритроцитів, 

корекції порушень фібринолітичної активності крові, зменшення дисфункції 

ендотелію. Водночас зазначені лікарські засоби сприяють швидшому усуненню 

проявів бронхіальної обструкції, досягненню ефективного контролю БА, 

покращанню якості життя пацієнтів. 

Практичне значення отриманих результатів. Результати роботи дають 

можливість поглибити уявлення про особливості перебігу БА, поєднаної з Ож, 

покращити ранню діагностику та лікування залежно від характеру виявлених 

порушень. Обґрунтована необхідність призначення у хворих на бронхіальну 

астму, поєднану з ожирінням гіполіпідемічного засобу комбінованої дії 

(симвастатин з езитимібом) при виявленні А-алеля гена FTO та препарату L-

аргініну, при виявленні Т-алеля гена STAT6, з урахуванням їх впливу на 

функціональний стан ендотелію, оксидантно-протиоксидантний гомеостаз, 

протеолітичну активність плазми крові, морфофункціональні властивості 

еритроцитів, про- та протизапальні адипокіни. Встановлено, що оптимальним 

для лікування хворих на бронхіальну астму, поєднану з ожирінням, є 

комплексне застосування фіксованої комбінації симвастатину з езитимібом або 

L-аргініну на тлі стандартних схем терапії, що дозволяє досягнути швидшої та 

тривалішої ремісії захворювання.  
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На основі проведених досліджень розроблено і впроваджено в практику 

новий спосіб прогнозування важкості перебігу БА з урахуванням поліморфізму 

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

важчий перебіг бронхіальної астми (Патент України №126822 від 10.07.2018, 

Бюл. №13). З метою прогнозування розвитку бронхіальної астми у хворих на 

ожиріння запропоновано досліджувати поліморфізм rs324011 гена STAT6. У 

разі виявлення Т-алеля прогнозують розвиток бронхіальної астми (Патент 

України №126823 від 10.07.2018, Бюл. №13) 

Впровадження в практику результатів дослідження. Наукові розробки 

впроваджено в практику лікувально-профілактичних закладів України (ОКУ 

«Чернівецька обласна клінічна лікарня», Хмельницька обласна клінічна 

лікарня, Новоселицька ЦРЛ, Сторожинецька ЦРЛ, Івано-Франківська обласна 

клінічна лікарня). Поряд з цим, матеріали дисертації використовуються в 

лекційному курсі та на практичних заняттях терапевтичними кафедрами 

Буковинського державного медичного університету, Івано–Франківського 

національного медичного університету, Вінницького національного медичного 

університету ім. М. І. Пирогова. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є особисто 

виконаною науковою працею здобувача. Автором самостійно опрацьовано 

наукову літературу з даної проблеми, спільно з науковим керівником обрано 

тему науково-дослідницької роботи, визначено мету і завдання дослідження, 

розроблено дизайн та методологію. Дисертант особисто здійснила клінічний 

етап роботи, який включав відбір, опитування, фізикальне обстеження хворих 

та осіб із групи контролю, проводила анкетування для визначення якості життя 

хворих, брала участь у проведенні інструментальних та лабораторних 

досліджень із подальшою статистичною обробкою, провела науковий аналіз 

отриманих результатів і підготувала матеріали до друку. Самостійно написала 

всі розділи роботи, здійснивши аналіз та узагальнення результатів дослідження. 

Інтерпретація результатів, основні наукові положення належать автору. 

Автором забезпечено впровадження практичних рекомендацій у навчальний 
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процес та лікувальну практику. Здобувачем не були використані результати та 

ідеї співавторів публікацій, конфлікти інтересів відсутні. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення, висновки та 

практичні рекомендації обговорювалися та доповідалися на підсумкових 

наукових конференціях професорсько-викладацького складу Буковинського 

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

Світової Федерації Українських Лікарських Товариств (м. Чернівці, 2014 р.), 

науково-практичній конференції з міжнародною участю «Метаболічний 

синдром: мультидисциплінарний підхід» (м. Чернівці, 2016 р.), науково-

практичній конференції з міжнародною участю «Дефіцит вітаміну D та йоду: 

вплив на здоров'я та старіння людини» (м. Чернівці, 2016 р.), міжнародній 

науково-практичній конференції «Нові досягнення у галузі медичних та 

фармацевтичних наук» (м. Одеса, 2016 р.), науково–практичній конференції 

«Стандарти діагностики та лікування в клініці внутрішніх хвороб» (м. Вінниця, 

2017 р.), міжнародній науково–практичній конференції «Пріоритетні наукові 

напрями у медицині: від теорії до практики» (м. Одеса, 2017 р.), міжнародній 

науково–практичній конференції «Медичні науки: історія розвитку, сучасний 

стан та перспективи досліджень» (м. Львів, 2017 р.), науково-практичній 

конференції з міжнародною участю «Особливості коморбідного перебігу 

захворювань та їх фармакотерапія в клініці внутрішньої медицини» (м. 

Чернівці, 2017 р.), науково-практичній конференції «Від нових наукових 

концепцій в гастроентерології до конкретного пацієнта (м. Полтава, 2018 р.). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 17 наукових праць, з них 6 

статей у фахових наукових періодичних виданнях України, 1 стаття у 

закордонному періодичному виданні, 8 тез доповідей у матеріалах науково-

практичних конференцій, отримано 2 патенти на корисну модель. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота викладена 

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

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

досліджень, аналізу та узагальнення отриманих результатів, висновків, 
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практичних рекомендацій, списку використаних джерел, додатків. Робота 

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

основний текст. Дисертаційна робота ілюстрована 10 рисунками та 42 

таблицями. Список використаних джерел містить 283 бібліографічних описи, 

серед яких 111 найменувань кирилицею та 172 – латиницею. 
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РОЗДІЛ 1 

СУЧАСНІ АСПЕКТИ ПАТОГЕНЕЗУ, КЛІНІКИ ТА ЛІКУВАННЯ 

БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ, ПОЄДНАНОЇ З ОЖИРІННЯМ  

(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

1.1 Епідеміологія, етіологія, патогенез та особливості клінічного 

перебігу бронхіальної астми, поєднаної з ожирінням 

 

Бронхіальна астма – важлива проблема сучасної медицини. На лікування 

пацієнтів з астмою та асоційованими з нею станами, за деякими даними, 

витрачається до 10 % ресурсів громадської охорони здоров'я [41]. 

Епідеміологічні дослідження показали високу поширеність БА у всьому світі, 

що, за приблизними оцінками, в різних країнах складає від 3 % до 15 % 

населення, причому, в економічно розвинених державах за останні три 

десятиліття число хворих з цим діагнозом зросло більш ніж втричі [7, 59]. Це 

типове мультифакторне захворювання, в основі якого лежить складна взаємодія 

генетичних чинників та факторів зовнішнього середовища [4, 59, 237, 278]. 

Водночас дослідження показують, що водночас зі збільшенням 

захворюваності на астму серед населення спостерігається і зростання числа осіб 

з надмірною масою тіла різного ступеня вираженості [253]. За оцінкою ВООЗ, 

станом на 2014 рік, понад 1,9 мільярда (39 %) дорослих жителів Землі мали 

надлишкову вагу, з них більше 600 мільйонів (13 %) страждали на ожиріння 

[106]. За даними міжнародної колаборації (The Global BMI Mortality 

Collaboration), ожиріння займає друге місце після куріння серед причин 

передчасної смерті, а у чоловіків з надмірною вагою її ризик майже втричі 

вищий, ніж у жінок [57]. Ожиріння створює передумови для більш тяжкого та 

погано контрольованого перебігу БА [164]. Значення ожиріння при астмі не 

залишилося без уваги міжнародних експертів. Так, у керівництві GINA 

ожиріння включено до списку факторів ризику розвитку БА, а зниження маси 
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тіла рекомендується для зменшення симптомів, покращення функції легень і 

стану здоров’я у цілому [58, 75, 128]. Отже, поєднання бронхіальної астми та 

ожиріння є актуальною проблемою практичної охорони здоров'я та має велику 

кількість невирішених запитань. 

Клінічні дослідження, присвячені аналізу перебігу астми при супутньому 

ожирінні, продемонстрували ряд типових рис, притаманних такій групі 

пацієнтів. Є вказівки на те, що асоційованість астми і ожиріння більш 

характерна для жінок [45, 131]. Передбачається, що це може бути пов'язано як 

із залежністю перебігу астми від змін гормонального фону, так і з 

особливостями механізмів взаємозв'язків цих захворювань [126]. Однак, 

відповідно до даних більшості дослідників, суттєвої різниці за основними 

демографічними показниками між хворими на астму з ожирінням і без нього 

виявлено не було. Це підкреслює, що вплив надмірної маси тіла на перебіг 

астми не залежить значною мірою від способу життя і соціального становища 

пацієнта, а має, швидше за все, об'єктивний патогенетичний характер [36]. 

Водночас ця проблема є і в педіатричній практиці [150], особливо в зв'язку з 

тим, що поєднання астми і ожиріння в розвинених країнах проявляється 

найчастіше саме в дитячому віці [23, 79, 210]. Так, аналіз 8 європейских когорт, 

проведений спеціалістами Global Allergy and Asthma European Network 

водночас із результатами опублікованих досліджень з Швеції, Німеччини, 

Бразилії, Білорусі, США [26, 40], підтвердив дозозалежну асоціацію між 

ожирінням і астмою та показав, що у дітей із надмірною масою тіла ризик 

розвитку астми вищий.  

Менш однозначними виглядають статистичні дані про куріння серед 

різних категорій пацієнтів з астмою. За даними зарубіжних медичних страхових 

компаній, близько 7 % хворих на астму з нормальною масою тіла і більше 10 % 

хворих з ожирінням продовжують регулярне вживання тютюнових виробів, 

незважаючи на наявність у них хронічного легеневого захворювання, що може 

зумовлювати відмінності клінічного перебігу астми і впливати на ефективність 

проведеного лікування [55]. Водночас приблизно половина пацієнтів, які 
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палили раніше, відмовилася від вживання тютюну після того, як у них була 

діагностована БА, причому частка таких осіб серед хворих з ожирінням була 

навіть трохи вище, ніж серед пацієнтів з нормальною масою тіла [67]. Отже, 

вплив зовнішніх факторів на зв'язки бронхіальної астми та ожиріння хоча і 

присутній, але не може пояснити всіх відхилень в перебігу астми при її 

поєднанні з ожирінням. 

Крім того, обмеження дихальних рухів грудної клітки, що властиве 

огрядним людям, стає основним механізмом обтяжувального впливу ожиріння 

на перебіг астми. БА і ожиріння супроводжуються схожими симптомами, що 

вимагає ретельного аналізу ФЗД і адекватної інтерпретації функціональних 

тестів. І дійсно, такий вплив має місце, оскільки основні показники 

функціонального стану легень в огрядних хворих з астмою виявляються гірші, 

ніж у пацієнтів з аналогічним ступенем тяжкості захворювання, але без 

надмірної маси [199]. Фактори прямого впливу ожиріння на фізіологію дихання 

обумовлені збільшенням маси і зниженням розтяжності стінок грудної клітки 

при відкладенні жиру навколо ребер, а також пов'язаним з цим утрудненням 

збільшення обсягу грудної клітини на вдиху. Відкладення жирової тканини в 

середостінні обмежує рухливість легень, при надмірному відкладенні жиру в 

черевній порожнині розвивається дисфункція діафрагми, яка полягає в 

диспропорції відношень довжини і напруги м'язових волокон внаслідок їх 

перерозтягнення, що обмежує екскурсію діафрагми [183], збільшується опір 

дихальних шляхів, знижується вентиляційно–перфузійне співвідношення. 

Порушення вентиляційної функції легень з втомою дихальної мускулатури і 

підвищенням продукції вуглекислого газу призводять до прогресування 

гіпоксемії. Спірографічно у пацієнтів зі збільшенням індексу маси тіла (ІМТ) 

знижуються показники ФЗД. Зокрема, у хворих на БА, поєднану з ожирінням, 

знижується дихальний об’єм, об’єм форсованого видиху за першу секунду, 

життєва ємність легень, форсована життєва ємність легень, функціональна 

залишкова ємність, а обструктивні зміни на рівні середніх та дрібних бронхів 

більш виражені, ніж на рівні великих бронхів [251].  
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Важливою особливістю клінічного перебігу БА та ожиріння є додаткова 

коморбідність. Надзвичайно часто при ожирінні трапляється синдром 

обструктивного апное/гіпопное сну, який характеризується минучим спаданням 

верхніх дихальних шляхів через нездатність глоткових м’язів підтримувати їх 

прохідність, що призводить до апное і гіпопное [275]. Паузи у диханні 

призводять до гіпоксії, гіперкапнії, активації симпатичної нервової системи, 

збільшення дихальних зусиль, фрагментації сну, що поглиблює функціональні 

порушення, які істотно знижують якість життя. За відсутності адекватного 

лікування обструктивне апное сну суттєво підвищує ризик смерті, що, 

враховуючи досить високу поширеність цього синдрому та пряму його 

залежність від індексу маси тіла, має важливе медико–соціальне значення [112, 

171]. 

Не виключається також, що певну роль у відмінності клінічного перебігу 

астми в осіб з ожирінням може відігравати гастроезофагальна рефлюксна 

хвороба (ГЕРХ) [65]. Як відомо, вона є не тільки одним із найбільш частих 

супутніх захворювань при астмі, але і вважається вагомим чинником її 

розвитку [208]. Серед хворих на астму з ожирінням ГЕРХ трапляється майже у 

половини всіх випадків порівняно з лише третиною випадків серед пацієнтів із 

нормальною масою. Частота ГЕРХ збільшується зі зростанням ІМТ. Слід 

зазначити, що супутня ГЕРХ притаманна як для ожиріння, так і для астми 

окремо, причому в останньому випадку вона відіграє, мабуть, ще й 

патогенетичну роль. З одного боку, ГЕРХ підвищує частоту появи 

бронхообструкції у хворих на БА шляхом активації шлунковим умістом 

стравохідно-шлункового рефлюксу й стимуляції блукаючого нерва, а також 

шляхом безпосередньої мікроаспірації вмісту шлунка, що призводить до 

ексудативного запалення слизової оболонки бронхів та їх гіперреактивності. З 

іншого, наявність БА спричиняє розвиток і підтримку шлунково-стравохідного 

рефлюксу через зростання градієнту тиску між грудною кліткою і черевною 

порожниною. Отже, існує цілком певна можливість обтяжливого впливу 

ожиріння на перебіг астми саме за рахунок розвитку ГЕРХ [190, 242]. 
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Поєднання бронхіальної астми та ожиріння формує хибне коло в перебігу 

цих захворювань. З одного боку, ожиріння, навіть при відсутності бронхіальної 

астми, призводить до фізіологічних змін легеневої системи – знижуються 

дихальні об’єми, швидше формується бронхообструкція, порушується механіка 

легень. З іншого боку, хворі на БА фізично менш активні та мають підвищений 

апетит, особливо в умовах прийому глюкокортикостероїдних препаратів, що 

може спричиняти збільшення маси тіла хворого. Низка науковців, як і фахівці 

GINA [58] виділяють поєднання цих двох патологій як окремий фенотип або 

ендофенотип астми [204, 224, 252, 283]. Отримані дані свідчать про те, що цей 

фенотип БА має чітко окреслені особливості [43, 277], зокрема, більш тяжкий 

перебіг, з частішими загостреннями та зниженням контролю за захворюванням 

[172]. Водночас у хворих із поєднанням БА та ожиріння не спостерігається 

ознак вираженого клітинного запалення, чим саме й пояснюють відносну 

резистентність до глюкокортикоїдів [139, 147]. Дані Британського торакального 

товариства продемонстрували, що у пацієнтів з важкою астмою наявні особливі 

характеристики в залежності від ІМТ, які дозволяють виділити окремий 

клінічний фенотип хворих з важкою астмою і ожирінням [54]. Проведений 

кластерний аналіз в когорті з 250 учасників клінічних досліджень підтвердив 

гіпотезу про те, що ожиріння є важливим фактором, який визначає фенотип 

важкої астми [138]. 

Як показують дослідження, і БА, і ожиріння є захворюваннями, що 

формують в організмі стійкий запальний процес. У першому випадку він, 

зосереджений переважно в стінках дихальних шляхів, у другому випадку - 

набагато більш поширений, тому впливає на багато органів і систем. Умовами 

підтримки такого запалення і його посилення можуть бути як залучення 

великих обсягів біологічних тканин, в першу чергу жирової, так і участь 

компонентів імунної системи. Поєднання цих факторів призводить до 

обтяження клінічного перебігу астми та утруднення контролю захворювання 

[186].  
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На сьогодні, жирова тканина розглядається як важливий ендокринний 

орган, що має ендо-, авто- і паракринні функції та виробляє низку адипокінів із 

про- і протизапальним ефектом [2]. Не викликає сумнівів, що жирова тканина є 

метаболічно високоактивною і бере участь не тільки в депонуванні жирів та їх 

своєчасній мобілізації, а й в регуляції низки обмінних системних процесів. 

Найбільш відомим прикладом цього є участь жирової тканини у вуглеводному 

обміні, а саме, у формуванні інсулінорезистентності у пацієнтів з надмірною 

вагою [114]. 

Водночас дослідження біохімічних процесів в адипоцитах показали, що їх 

активність не обмежується впливом на метаболічні процеси. Зокрема, 

G.S.Hotamisligil et al. [69] ще на початку 90-х років минулого століття виявили у 

клітинах жирової тканини високий рівень експресії низки регуляторних 

факторів (цитокінів), які беруть участь у формуванні та підтримці запальних 

процесів, що було показано пізніше [176, 257]. В огрядних людей, навіть за 

відсутності будь-яких явних запальних захворювань, є постійне системне 

запалення невисокої активності, що характеризується підвищенням 

концентрацій цитокінів у сироватці крові, цитокінових рецепторів, хемокінів і 

білків гострої фази. Саме це запалення розглядається як наслідок і причина 

ожиріння та пов’язаних із ним численних захворювань [249], що підвищує 

вірогідність БА.  

Жирова тканина є джерелом секреції ряду прозапальних медіаторів: 

фактора некрозу пухлини альфа (TNF-α), еотаксину, лептину, білок-

трансформуючого фактору росту TGF-β1, IL-4, IL -5, IL -6, IL-13 (близько 30 % 

всього циркулюючого в крові IL-6 припадає на синтезований у жировій 

тканині); інгібітора активатора плазміногену-1; протеїну, стимулюючого 

ацетилювання; вільних жирних кислот; ангіотензиногену тощо [176]. 

Дисбаланс між прозапальними (лептин, резистин) і протизапальними 

(адипонектин) адипокінами відіграє важливу роль у поєднанні БА й ожиріння, 

оскільки зсув продукції цитокінів у бік прозапальних може бути фактором 

підтримки системного запалення [109, 133]. Наприклад, Sideleva O. та ін. [127] 
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висунули гіпотезу, згідно з якою БА при поєднанні з ожирінням розглядається 

як запальне захворювання не стільки дихальних шляхів, скільки жирової 

тканини. 

Одним із найбільш вивчених та широко описаних адипокінів є лептин, що 

виробляється жировою тканиною і регулює метаболічні процеси та запалення. 

Рівень лептину в сироватці крові залежить в основному від кількості жирової 

тканини і, отже, в осіб з ожирінням виявляється закономірно підвищеним. 

Показано, що лептин володіє системним прозапальним ефектом, що відіграє 

певну роль в патогенезі астми [247, 266]. Він стимулює вироблення TNF-α і IL-

6 жировою тканиною, негативно модулює функцію регуляторних Т-лімфоцитів 

та індукує проліферацію Т-хелперів, вироблення γ-інтерферону [80, 143]. В 

умовах in vitro показано здатність лептину модулювати функціональний стан 

епітеліальних клітин дихальних шляхів шляхом індукції синтезу IL-6, VEGF, G-

CSF, збільшення експресії молекули VСАМ-1 на їх поверхні, одночасно 

стимулюючи міграцію, проліферацію клітин і блокуючи апоптоз [140], 

сприяючи міграції еозинофілів та їх відповіді на еотаксин [76]. 

Науковцями було показано, що рівень лептину в сироватці крові 

позитивно корелює зі ступенем важкості астми і обернено - з показниками ФЗД 

[226, 250], а зниження рівня лептину в пацієнтів із БА, поєднаною з ожирінням, 

є предиктором покращання показників ФЗД [31]. Зa даними Tsaroucha А. et al. 

[148], рівень лептину додатково підвищувався в період загострень, був вищий у 

пацієнтів з атопічною астмою, позитивно корелював з рівнем Ig E [80]. 

Незважаючи на цілу низку досліджень по взаємозв’язку вмісту лептину і 

особливостей перебігу бронхіальної астми [225, 256], залишається ще багато 

нез’ясованих питань. Так, наприклад, в дослідженні Kim [83] було виявлено, що 

в осіб з БА активність еозинофільного запалення в бронхах ніяк не пов’язана зі 

ступенем ожиріння і рівнем лептину. 

В контексті взаємозв’язку астми і ожиріння як протизапальний адипокін 

розглядають адипонектин, що секретується адипоцитами та може пригнічувати 

секрецію прозапальних цитокінів (IL-6, IL-8, TNF-α) [222] на тлі стимуляції 
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синтезу інших протизапальних цитокінів (IL-10, антагоніст рецептора IL-1). 

Встановлено також зниження рівня адипонектину по мірі збільшення ступеня 

ожиріння і обсягу вісцеральної жирової тканини [32, 120]. Водночас при 

зниженні маси тіла у пацієнтів спостерігалося підвищення рівня адипонектину 

[146]. Адипонектин і його рецептори (AdipoR1, AdipoR2 и Т-кадгерин) 

експресуються на клітинах легеневої тканини. Зниження концентрації 

адипонектину при ожирінні пов’язують з тим, що макрофаги жирової тканини 

продукують IL-6, TNF-α, які здатні напряму пригнічувати його секрецію. 

Експерименти на лабораторних мишах довели вплив адипонектину на 

індуковану алергенами гіперреактивність дихальних шляхів, запалення 

дихальних шляхів і скоротливість гладких м'язів бронхіального дерева [72,157]. 

Є дані про протективний вплив адипонектину у хворих на БА. За 

результатами великого американського дослідження низький рівень загального 

адипонектину був пов’язаний з підвищеним ризиком розвитку БА у жінок 

[130]. Низький рівень адипонектину асоціювався з гіпертрофією гладкої 

мускулатури дихальних шляхів, а отже, з вираженими бронхообструктивними 

порушеннями і гіперреактивністю бронхів [84]. Крім того, зниження рівня 

даного маркера в плазмі крові у пацієнтів, що приймають системні ГКС, може 

сприяти ожирінню у стероїдзалежних хворих БА [42].  

Актуальним є також вивчення ролі резистину при БА та ожирінні як 

прозапального адипокіну. Він переважно секретується макрофагами жирової 

тканини, а не адипоцитами, що свідчить про участь резистину в запаленні [87, 

223]. Встановлена роль резистину в патогенезі кардіальної патології (розвитку 

ендотеліальної дисфункції, ангіогенезі та проліферації клітин гладких м’язів) 

[73]. Деякими дослідниками продемонстровано, що резистин є промотором 

синтезу прозапальних цитокінів, зокрема ФНП-α та IL-6 [132]. Ballantyne D et al 

[13] досліджували рівень резистину та резистин/адипонектинове 

співвідношення, які виявилися вищими у хворих на БА та були пов’язані з 

важкістю БА. Резистин не змінювався залежно від статі, а співвідношення 

резистин/адипонектин було вищим у пацієнтів з ожирінням. У моделі 



 34 

логістичної регресії концентрація резистину плазми була предиктором ризику 

астми. У моделі множинної лінійної регресії співвідношення 

резистин/адипонектин було негативним предиктором БА [13, 104]. 

Окрім зазначених вище адипокінів, останнім часом приділяється також 

увага новим менш відомим маркерам субклінічного системного запального 

процесу, особливо про поєднанні ожиріння та бронхолегеневих захворювань. 

Одним із таких маркерів є цинк-α2-глікопротеїн (Zn-α2-ГП). Це розчинний 

глікопротеїн із молекулярною масою 41 кДа, який було вперше виділено з 

людської плазми в 1961 році [24]. Інтерес до цього адипокіну виріс у зв’язку з 

його специфічною ліполітичною дією і потенційним впливом на регуляцію 

маси тіла [18, 162]. Він був ідентифікований як ліпід-мобілізуючий фактор у 

пацієнтів з раковою кахексією [19] та у мишей, що страждали на ожиріння 

[122]. Zn-α2-ГП секретується адипоцитами білої жирової тканини, впливає на 

𝛽𝛽3-адренорецептори, активуючи аденілатциклазу з утворенням циклічного 

АМФ (цАМФ), протеїнкіназу А та індукуючи ліполіз [50, 121]. Низка 

досліджень показали, що Zn-α2-ГП відіграє певну роль у патогенезі ожиріння. 

Він обернено корелював з індексом маси тіла (ІМТ), масою тіла, відсотковим 

вмістом жиру і жировою масою [62, 102]. Також спостерігалася позитивна 

кореляція між Zn-α2-ГП і адипонектином та негативна з лептином [98]. 

Водночас було показано, що низький рівень циркулюючого Zn-α2-ГП був 

пов'язаний з інсулінорезистентністю [101], а лікування ліраглутидом, який 

впливає на масу тіла та інсулінорезистентність, підвищувало рівень Zn-α2-ГП 

[163]. Дослідження у пацієнтів з хронічною хворобою нирок показали, що Zn-

α2-ГП негативно корелює з ФНП-α та VCAM-1, що свідчить про його зв’язок із 

системним запаленням [50, 88]. Деякі дослідники продемонстрували зв’язок Zn-

α2-ГП та серцево-судинних захворювань [49, 136], у той час як досліджень його 

рівня при бронхолегеневих хворобах вкрай мало. Існує думка, що Zn-α2-ГП є 

протизапальним адипокіном, діє подібно адипонектину і може мати 

протективні властивості щодо легень [154]. 
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Отже, дані про вміст прозапальних цитокінів та адипокінів у крові при 

БА, поєднаній із ожирінням, їх вплив і взаємозв’язок є неповними і потребують 

подальшого вивчення. 

Не менш вагомою ознакою системної запальної реакції може вважатися  й 

підвищення рівня С-реактивного білка (СРБ) [174], що спостерігається як при 

астмі, так і при ожирінні [56, 282]. Було показано, що при БА, поєднаній з 

ожирінням, підвищення рівня СРБ асоціюється з важкістю перебігу 

захворювання, вираженістю дихальної недостатності, нееозинофільним типом 

запалення, нижчим вмістом адипонектину [254, 279]. 

Останнім часом як специфічний маркер ураження респіраторної системи 

розглядається сурфактантний білок Д (SP-D) [134, 243]. Цей білок секретується 

альвеолоцитами ІІ типу та неціліарними бронхіолярними клітинами Клара [30], 

локалізується як у легенях, так і в позалегеневих тканинах [20]. SP-D відіграє 

важливу роль у підтримці поверхневого натягу легень, бере участь у 

стабільності і метаболізмі паренхіми легень [25]. Більше того, SP-D 

експресується в м'язових клітинах і ендотелії серцево-судинної системи, де бере 

участь у запаленні [129]. Рівень SP-D у сироватці крові був визначений як 

додатковий біомаркер при захворюваннях легень [209], включаючи хронічне 

обструктивне захворювання легень [39, 244], прогресуючий системний склероз 

[141], ідіопатичний фіброз легень [105, 155], саркоїдоз [86]. Зміна концентрації 

SP-D сприяє зростанню чутливості дихальних шляхів до опортуністичної 

інфекції внаслідок порушеного бактеріального кліренсу і посилення IL-13-

залежної алергічної реакції [116]. До теперішнього часу існує дуже невелика 

кількість робіт, що стосуються змін рівня SP-D у людей, які хворі на БА. Рівень 

SP-D підвищується при алергічних захворюваннях [85], корелює з вмістом NO 

[9]. Mackay R та співав було показано, що важкість астми пов’язана з рівнем SP-

D в дихальних шляхах [96]. Водночас виявлено кореляцію між SP-D сироватки 

крові та ІМТ. Рівень SP-D у сироватці крові був обернено пропорційно 

пов'язаний із масою тіла та окружністю талії у чоловіків та ІМТ у чоловіків і 
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жінок [169]. Відмічається і зв’язок рівня SP-D з розвитком ожиріння та 

активацією запалення в легенях [135].  

Доведено, що однією із основних ланок патогенезу БА, як у поєднанні з 

надмірною вагою, так і без, є оксидативний стрес [110, 111]. Це дисбаланс між 

продукцією прооксидантів (активні форми кисню, такі як супероксид, пероксид 

водню тощо) та станом клітинного антиоксидантного захисту (ферментативні і 

неферментативні антиоксиданти) [123]. Активні форми кисню призводять до 

патологічних змін в дихальних шляхах, підвищуючи їх реактивність і 

стимулюючи вироблення слизу. Ожиріння також пов'язане з оксидативним 

стресом і системним запаленням [280]. Спостерігається мітохондріальний 

оксидативний стрес на тлі зниження антиоксидантного захисту [21, 180], що 

погіршує перебіг БА шляхом активації запалення і призводить до зниження 

терапевтичної відповіді на глюкокортикостероїди [151].  

У хворих на БА спостерігається також формування ендотеліальної 

дисфункції, що може бути визначено як дисбаланс між релаксуючими і 

констрикторними чинниками, анти- і прокоагулянтними медіаторами, 

факторами росту та їх інгібіторами на тлі змін в стінках судин внаслідок 

гіпоксемії, гемодинамічного та оксидативного стресу, системного запалення 

[61, 63]. Ендотелій інтими судин виконує бар'єрну, секреторну, гемостатичну, 

вазотонічну функції, відіграє важливу роль у процесах запалення і 

ремоделювання судинної стінки [191]. В останні роки ендотеліальній 

дисфункції приділяється серйозна увага, оскільки вона асоціюється ще й з 

високим серцево-судинним ризиком [177]. 

Серед різноманіття біологічно активних речовин, що виробляються 

ендотелієм, найважливішим є оксид азоту - NO. Нормально функціонуючий 

ендотелій відрізняє безперервне базальне вироблення NO за допомогою 

ендотеліальної NO-синтетази (eNOS) з L-аргініну. І саме порушення 

властивості ендотелію синтезувати монооксид нітрогену (NO), що виникає 

внаслідок дефіциту L-аргініну, зниження активності ендотеліальної NO-

синтази, або порушення структурно-функціональних властивостей ендотелію 
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лежить в основі ендотеліальної дисфункції, яка, в свою чергу, відіграє важливу 

роль у патогенезі бронхіальної астми [178, 185]. Крім функції універсального 

вазодилататора, NO наділений антиагрегантними, антиадгезивними, 

антипроліферативними властивостями, бере участь в окиснювально-відновних 

процесах [53].  

Все зазначене вище спонукає до поглибленого дослідження проблеми 

поєднання астми і ожиріння, яка таким чином виявилася на перехресті двох 

напрямків наукового пошуку - з одного боку, це вивчення метаболічної 

патології, яскравим проявом якої є ожиріння, а з іншого, подальша розробка 

концепції бронхіальної астми як хронічного захворювання, що 

супроводжується персистуючим запаленням. 

 

1.2 Сучасні уявлення про значення поліморфізму генів у формуванні 

метаболічних порушень та основних ланок патогенезу бронхіальної астми на 

фоні ожиріння  

 

У теперішній час не викликає сумніву те, що БА – генетично обумовлене 

захворювання. Дослідження останніх років підтвердили значення спадкової 

схильності до БА і дозволили оцінити ступінь ризику її виникнення [181,187]. 

Саме генетичній складовій як ожиріння [27, 37], так і БА [100], останнім часом 

приділяється все більше уваги. В цілому встановлено, що в патогенезі БА бере 

участь безліч генів, серед яких виділяють кілька наступних великих груп [100, 

255]. 

1. Гени, що кодують фактори антигенного розпізнавання і гуморальної 

імунної відповіді. Серед них зв'язок з БА показаний для генів інтерлейкінів 

(IL4, IL5, IL9, IL13), генів головного комплексу гістосумісності (HLA-B, HLA-

DR), фактора росту огрядних клітин (MGF), α-субодиниці антигенного 

рецептора Т-клітин (TCRA). 

2. Гени медіаторів запалення, хемокінів і молекул міжклітинної адгезії. 

До даної групи належать гени лейкотриен-С4-синтази (LTC4S), 
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ацетилгідролази фактора активації тромбоцитів (PAFAH), синтази оксиду азоту 

(NOS1, NOS2, NOS3), арахідоната-5-ліпоксигенази (ALOX5), фактора 

вивільнення гістаміну (HRF) і ін. 

3. Гени рецепторів, які здійснюють фіксацію зовнішніх молекул-лігандів 

на клітинах-мішенях, такі як гени α-ланцюга рецептора ІL-4 (IL4RA), α-

ланцюга рецептора ІL-5 (IL5RA), рецептора глюкокортикоїдів (GRL), β2-

адренергічного рецептора (ADRB2), β-ланцюга високоафінного рецептора 

імуноглобуліну E (FCER1B), рецептора серотоніну (HTR2A). 

4. Гени внутрішньоклітинних сигнальних молекул і чинників 

транскрипції: гени тирозинкінази 1 сімейства Jak (JAK1), тирозинкінази 3 

сімейства Jak (JAK3), трансмітера сигналу і активатора транскрипції 6 (STAT6), 

β-субодиниці ядерного фактора транскрипції Y (NFYB), субодиниці 1 ядерного 

фактора транскрипції κB (NFKB1). 

5. Інші гени, наприклад гени біотрансформації ксенобіотиків (NAT2, 

CYP1A, GSTT1, GSTM1). 

Одні з цих генів пов'язані зі схильністю до розвитку БА, а інші 

характеризують відповідь на лікування протиастматичними препаратами. 

Наприклад, показана різна чутливість пацієнтів до лікування β2-агоністами в 

залежності від поліморфізму гена ADRB2 і лікуванню глюкокортикоїдами в 

залежності від поліморфізму гена GRL [90]. Серед ферментів  

антиоксидантного захисту при БА найбільш вивчений поліморфізм генів 

родини глутатіон-S-трансфераз, що забезпечують резистентність клітин і 

тканин до токсичних речовин і продуктів пероксидного окиснення ліпідів [198, 

246]. Найбільш поширеним методом вивчення генетичних механізмів БА є 

пошук асоціацій захворювання з поліморфізмом кандидатних генів. 

Так, наприклад, із генів, пов’язаних зі схильністю до розвитку БА та 

атопії увага дослідників більшою мірою прикута до гена одного з регуляторних 

пептидів інтерлейкіну–4 (IL-4). Саме IL-4 на початкових стадіях запалення, 

зв’язуючись зі своїм рецептором на поверхні В-клітин, переключає їх на 

продукцію Іg E. Ще однією функцією IL–4 є активація експресії високо–
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афінного рецептора до Ig E на CD23+ В–клітинах. Крім того, IL–4 індукує 

ендотеліальні клітини на виробництво молекул адгезії, що призводить до 

селективної акумуляції еозинофілів у вогнищі запалення. Нарешті, IL–4 є 

сигналом диференціювання CD4+ Т–клітин в хелпери типу 2 (Th2), які потім 

вивільняють додаткову кількість самого IL–4 [113]. Поряд з IL-4 Th2 

експресують і IL-13, що також є ключовим цитокіном в патогенезі атопії та 

атопічної астми [68]. Perkins et al. [113] продемонстрували, що як IL-4 та IL-13 

можуть індукувати гіперреактивність бронхів і гіперплазію келихоподібних 

клітин з гіперсекрецією слизу. Вони також сприяють гострим запальним 

процесам і структурним змінам дихальних шляхів та активують сигнальний 

перетворювач і активатор транскрипційного фактора-6 (STAT-6) [60, 153], який 

є компонентом JAK-STAT системы (Janus kinases — signal transducer and 

activator of transcription), що відіграє вирішальну роль в патогенезі запальних 

змін  бронхолегеневої системи. JAK-STAT система включає в себе 

транскрипційні STAT – фактори, які регулюють експресію білків важливих для 

розвитку і перебігу бронхіальної астми, у тому числі ІL-4, ІL-15, ІL-13, IgE, 

рецепторних молекул Fes І, 4R і інших, а також для проліферації ключових 

клітин БА - еозинофілів, В-лімфоцитів, Т-хелперів [231]. Вважається, що STAT-

6 активується ІL-4 і бере участь в індукції перемикання синтезу 

імуноглобулінів на синтез IgE і диференціювання Тh2-клітин. Oh CK et al. [107] 

показали, що як IL-4, так і IL-13 діють через рецептори I і II типів (рис 1.1). При 

цьому IL-4 діє через обидва типи рецепторів I і II, в той час як IL-13 тільки 

через тип II. IL-13 також зв'язується з ланцюгом IL-13Rα2, який не містить 

трансмембранного домену сигналізації і, як вважають, діє як приманка 

рецептора. Активуються янус-кінази (JAK3 та JAK2) і тирозинкіназа 2 (TYK2). 

Активовані JAK фосфорилюють STAT-6, які мігрують до ядра, зв'язуються з 

промоутерами IL-4 і IL-13 чутливих генів, які індукують диференціювання Th2, 

запалення та гіперреактивність дихальних шляхів і виробництво слизу. 
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Рисунок 1.1 - Схема інтерлейкін IL-4/IL-13Rα1/STAT6 сигнальних шляхів 

[107] 

 

До теперішнього часу залишається багато нез'ясованого в особливостях 

функціонування STAT6 при БА, у тому числі роль його поліморфізму з 

врахуванням полігенності захворювання. Вважають, що дослідження гена 

STAT6 є одним із перспективних напрямків у вивченні генів - кандидатів БА та 

розробці алгоритмів для цілеспрямованої терапії даної нозології. 

Ген, що кодує утворення білка STAT6, локалізований на 12 хромосомі 

(12q 13.3), має протяжність більше 19 кб і містить 23 екзони (рис. 1.2). 

 

Chromosome 12 - NC_000012.12 

             
Рисунок 1.2 - Схема гена STAT6 [137] 
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Численними дослідженнями було показано роль білка STAT6 у розвитку 

алергічної БА та атопії [117], зв'язок поліморфізмів STAT6 з рівнем IgE [124, 

229, 230]. Gao P et al. [51, 52] досліджували поліморфні варіанти STAT6 при 

атопічних захворюваннях в британській (300 пацієнтів) і японській (400 

пацієнтів) популяціях. Автори вивчили частоту ідентифікованого ними 

поліморфізму G2964А в 3'-нетрансльованому районі гена і визначили, що 

частоти алелів в британській і японській популяціях були абсолютно різними. 

Крім того, у британській популяції не було виявлено істотного зв'язку між цим 

варіантом гена STAT6 і атопічною БА, а також з іншими атопічними станами. В 

японській популяції тільки для легкої атопічної БА, яка характеризувалася 

позитивною антигенспецифічною IgE-відповіддю або високим рівнем 

загального IgE, була знайдена сильна асоціація з цим варіантом гена (OR = 3,19; 

95% -довірчий інтервал - 1,40-7,08; р = 0,004). Виходячи з отриманих даних, 

автори підкреслюють значення етнічних генетичних відмінностей в фенотипах 

атопічних захворювань, причому вважають, що наявність в японській популяції 

асоціації поліморфізму G2964А гена STAT6 з атопічною БА ще раз вказує на 

його роль як кандидатного в локусі 12q при БА. Аналогічне дослідження, 

проведене в німецькій популяції Weidinger S. et al. [156], виявило, що 

поліморфізм  rs324011 гена STAT6 має значний зв’язок з рівнем сироваткового 

загального IgE. Іншими дослідженнями був виявлений зв’язок поліморфного 

варіанта rs324011 гена білку STAT6 з важкістю перебігу бронхіальної астми, а 

наявність в генотипі даного поліморфізму забезпечувала протективний ефект 

щодо важкості захворювання [228]. 

На сьогодні не викликає сумніву роль спадкової схильності у формуванні 

ожиріння, завдяки чому стає важливим пошук генетичних маркерів, які 

дозволили б оцінити ступінь ризику виникнення захворювання [93, 184]. 

Дослідження останніх років, в тому числі повногеномний аналіз асоціацій, 

показали значимий зв'язок з ожирінням однонуклеотидного поліморфізму 

rs9939609 в першому інтроні гена, пов’язаного з жировою масою і ожирінням 

(FTO - Fat gene, fat mass and obesity associated), в європейських, деяких 
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азіатських (Японія, Китай) і афроамериканських популяціях [94, 234]. 

Науковцями було показано, що генетичний варіант rs9939609 гена FTO вносить 

свій вклад в розвиток ожиріння, кодуючи один з регуляторів ліполізу та, беручи 

участь у енергетичному гомеостазі, впливає на диференціювання адипоцитів, 

лептин-незалежний контроль апетиту [12, 22, 81, 149].  

FTO - ген, асоційований з жировою масою, локалізований на 16 

хромосомі (16q12.2) (Рис 1.3), експресується майже у всіх тканинах [46, 70]. 

Білок FTO є членом сімейства диоксигеназ і регулює енергетичний обмін та 

кількість жирової маси в тілі, не впливаючи на розподіл жиру [159]. 

 

Chromosome16-NC_000016.10 

 

Рисунок 1.3 - Схема гена FTO [48] 

 

Досліджуючи зв’язок між однонуклеотидним поліморфізмом rs9939609 та 

ожирінням було виявлено, що носії А/А генотипу мали вдвічі більш високий 

ризик ожиріння, ніж носії генотипу А/Т та Т/Т генотипу [38]. Така ж тенденція 

спостерігалася для адипонектину та ЛПНЩ. Встановлено, що при виявленні 

поліморфізму rs9939609 гена FTO зростав ризик розвитку метаболічного 

синдрому [78], синдрому полікістозних яєчників (СПКЯ) [92], цукрового 

діабету 2 типу [165].  

Хоча асоціація гена FTO з ожирінням спостерігається серед багатьох 

етнічних груп [38, 78, 92, 165, 234], є кілька суперечностей. Повідомляється про 

позитивний зв'язок між циркулюючими рівнями лептину, СРБ та ІМТ, які не 

відрізнялися залежно від генотипів FTO, а A-алель гена FTO rs9939609 виявляв 

незалежні від маси тіла ефекти на системне запалення [170]. В інших 

дослідженнях було показано, що у носіїв алеля А зростав ризик розвитку 

метаболічного синдрому [6, 12]. Виявлено, що rs9939609 поліморфізм гена FTO 
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пов'язаний з рівнем інсулінорезистентності, інсуліну, тригліцеридів та 

адипонектину у пацієнтів з ожирінням [33]. Також була знайдена його асоціація 

з фізичною активністю. У носіїв гомозиготного варіанта алеля А з низькою 

фізичною активністю ІМТ був вище на (1,95±0,3) кг/м², ніж при наявності 

гомозиготного варіанта алеля Т [47]. Ці розбіжності в метаболічних показниках 

між дослідженнями можуть бути частково обумовлені відмінностями в 

характеристиках популяції, таких як стать, вік, етнічний склад і вплив 

навколишнього середовища, особливості харчування та способу життя.  

Отже, механізми патогенезу як БА, так і ожиріння взаємопов’язані та 

потребують подальшого вивчення на молекулярно-генетичному рівні. Гени, 

пов’язані з ожирінням, можуть впливати на схильність пацієнта до БА за 

різними механізмами, зокрема кодувати медіатори запалення, які задіяні в 

патогенезі БА. Отже, є ще досить багато невирішених питань, що створює 

підгрунтя для наукового пошуку.  

 

1.3 Клініко-психологічні аспекти та якість життя при бронхіальній астмі, 

поєднаній з ожирінням 

 

Очевидно, що хвороба може істотно впливати на фізичний та психічний 

стан, поведінку людини, емоційні реакції, змінювати її місце і роль у 

суспільному житті. 

Якість життя (ЯЖ) хворого розглядається як інтегральна характеристика 

його фізичного, психологічного, емоційного і соціального функціонування, 

заснована на суб'єктивному сприйнятті. Кожен із компонентів, у свою чергу, 

включає цілий ряд складових, наприклад фізичний - симптоми захворювання, 

можливість виконання фізичної роботи, здатність до самообслуговування; 

психологічний - тривогу, депресію, ворожу поведінку; соціальний - соціальну 

підтримку, роботу, громадські зв'язки тощо. ЯЖ визначається як індивідуальне 

співвідношення людиною свого становища в житті суспільства з власними цілями, 

планами, можливостями і ступенем загальної невлаштованості. Оцінка якості життя 
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важлива не лише для визначення стану пацієнта на даний момент, а й для 

вибору терапевтичної тактики. Покращення прогнозу у багатьох випадках є 

основною метою терапії, а оптимальним вважається таке лікування, яке не 

лише збільшує тривалість життя, але і покращує його якість [238]. 

Суттєвою є оцінка ЯЖ у пацієнтів з різними нозологіями, проте особливої 

уваги потребують найбільш соціально значимі захворювання, які призводять до 

ранньої інвалідизації та смертності. Дослідження ЯЖ актуальне в різних 

розділах пульмонології, але особливо у хворих з хронічними порушеннями 

бронхіальної прохідності [207, 241]. Основними методами оцінки ЯЖ є 

опитувальники. За специфічністю їх поділяють на загальні та специфічні. 

Загальні опитувальники застосовують для оцінки якості життя як у здорових 

людей, так і в людей з різними захворюваннями. Найчастіше застосовуються 

Quality of Life Index, Medical Outcomes Study 36-Item Short-Form Health Status 

(SF-36) [91, 160, 236]. На відміну від загальних, специфічні опитувальники 

орієнтовані на конкретну нозологію, що робить їх більш чутливими до оцінки 

статусу здоров'я і ЯЖ пацієнтів. Так, наприклад, анкета госпіталю Святого 

Георгія (SGRQ) дозволяє оцінити ЯЖ у хворих БА в процесі стаціонарного 

лікування і є чутливим інструментом для оцінки проведеної терапії [74, 207]. 

Не варто забувати про такий важливий показник ЯЖ, як здатність хворої 

людини адаптуватися до проявів свого захворювання і відчувати себе комфортно в 

цій ситуації. Тому, в той час, як для лікаря одним із головних завдань при веденні 

хворого є досягнення клініко-лабораторної ремісії та запобігання прогресування 

захворювання, для пацієнта першочерговою метою є поліпшення самопочуття і всіх 

аспектів ЯЖ, що, в умовах наявності коморбідної патології, набуває особливого 

значення. 

БА істотно знижує практично всі показники ЯЖ, що є причиною 

погіршення не лише фізичного стану, але й в більшості випадків суттєво впли-

ває на загальний стан здоров'я, життєздатність, психоемоційний стан пацієнтів. 

Cупутнє ожиріння погіршує якість життя пацієнтів із БА, що підтверджено 

погіршенням фізичного, рольового та емоційного функціонування, а також 
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загального стану здоров’я [236, 238]. Крім того, було показано, що люди, які 

страждають на ожиріння, частіше мають депресію, ніж люди з нормальною 

масою [34, 95]. А вплив психоемоційних та патопсихологічних факторів є 

однією із причин важчого перебігу захворювання. 

Водночас доведено, що якість життя залежить і від ступеня контролю 

астми [97]. Контроль БА передбачає незначні симптоми, відсутність нічних 

нападів, мінімальне застосування β2-агоністів короткої дії чи відсутню потребу 

їх застосування, добру переносимість фізичних навантажень. На жаль, досягти 

контролю над перебігом астми вдається досить рідко. У більшості випадків 

неможливість досягнути контролю пов’язана із нерозумінням пацієнтом суті та 

важкості БА, недотриманням лікувальної тактики, відмовою від базисного 

лікування [175]. За об’єктивними критеріями контролю БА біля 45 % пацієнтів 

не контролюють свою астму. У дослідженні REALISE серед хворих, які мали на 

момент опитування неконтрольовану БА, відповідно до критеріїв GINA, майже 

84 % вважали свою патологію контрольованою [7]. 

Останнім часом погіршення контролю над БА все частіше пов’язують із 

ожирінням, зокрема, зважаючи на особливості перебігу БА у хворих з 

ожирінням, а саме меншу ефективність базисної терапії та толерантність до 

бронходилятаторів, що потребує збільшення доз препаратів [11, 75]. Крім того, 

вплив ожиріння на ризик розвитку БА може бути різним залежно від 

генетичних факторів індивіда або супутніх екологічних факторів. Отже, 

контрольованість хвороби у пацієнтів з ожирінням також залежить від 

фенотипу астми [182, 252]. Існує декілька опитувальників для визначення 

контрольованості астми, кожен з яких має свої переваги та недоліки: Asthma 

Control Test (ACT), Asthma Control Questionnaire (ACQ), Asthma Therapy 

Assessment Questionnaire (ATAQ). Найбільш доступним тестом для визначення 

контрольованості БА є АСТ [144]. 

Отже, якість життя визнана невід'ємною частиною комплексного аналізу 

нових методів діагностики, лікування, профілактики, якості лікування та 

надання медичної допомоги. Покращення стану здоров'я пацієнтів, регрес 
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клінічних проявів захворювання, підвищення функціональних показників, 

максимальне наближення якості життя хворого до рівня здорової людини є 

основними завданнями в процесі лікування. Практично застосовуючи оцінку 

якості життя у вітчизняних реаліях, можна розширити і полегшити 

прогнозування лікарями розвитку хвороби і ускладнень, виявлення пацієнтів, 

які потребують активного спостереження. 

 

1.4 Принципи лікування хворих на бронхіальну астму, поєднану з 

ожирінням 

 

Бронхіальна астма залишається одним із найпоширеніших хронічних 

захворювань людини. Це гетерогенне захворювання, яке проявляється 

численними фенотипами, кожен з яких потребує різних підходів до терапії, що 

відповідає принципам персоналізованої медицини [260]. Рішення про вибір 

оптимальної терапії засноване на ступенях тяжкості БА, лікування слід 

призначати адекватно тяжкості хвороби. Необхідно відзначити, що визначення 

ступеня тяжкості БА можливе тільки до початку лікування. Якщо хворий 

отримує терапію, її обсяг враховується в оцінці ступеня тяжкості. Якщо 

клінічна картина хворого відповідає легкій персистуючій БА, а він отримує 

медикаментозне лікування, що відповідає важкому ступеню астми, то у нього 

діагностується БА тяжкого перебігу. Оцінку ефективності лікування слід 

проводити кожні 3-6 місяців. За наявності повного контролю над симптомами 

БА впродовж 3 місяців на тлі терапії, призначеної відповідно до ступеня 

тяжкості, можна зменшити дозу препаратів (приблизно на 25%), або перейти на 

нижчий ступінь схеми лікування. Недостатній контроль над симптомами БА 

зумовлює перехід на вищий щабель лікування (крок вгору), але спочатку 

необхідно переконатися у дотриманні та правильності виконання лікарських 

призначень [265]. Отже, в терапевтичному контролі над астмою прийнятий 

ступінчатий підхід, при якому терапію збільшують по мірі наростання ступеня 

тяжкості БА [58]. 
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Загострення БА провокує безліч тригерів (факторів): фізичне 

навантаження і гіпервентиляція, респіраторна інфекція, алергени і тютюновий 

дим, двоокис сірки, несприятливі погодні умови, надмірні емоційні 

навантаження, хімічні аерозольні речовини, продукти харчування, 

медикаментозні препарати (нестероїдні протизапальні засоби, бета-

адреноблокатори та ін.). Так, наприклад, було показано, що характер 

харчування має вплив на важкість БА [16] і може служити профілактикою 

загострень.  

Найважливіші цілі лікування БА: застосовувати ліки для зворотного 

розвитку і профілактики виникнення клінічної симптоматики, не допустити 

формування необоротного компоненту бронхообструкції, досягти повного 

контролю над захворюванням. У більшості хворих повинен бути досягнутий і 

підтримуватися контроль над захворюванням, тобто мінімальна (в ідеалі 

відсутність) наявність хронічних симптомів, включаючи нічні; нечасті 

загострення; відсутність станів, що вимагають невідкладної допомоги [265]. 

За основним механізмом дії, препарати, що здійснюють тривалий 

контроль над БА, поділяють на протизапальні і бронходилатуючі. З 

протизапальних засобів інгаляційні кортикостероїди (ІКС) є препаратами 

першого ряду для лікування астми, оскільки вони найбільш ефективні і 

безпечні. Інгаляційні препарати, що використовуються для базисного лікування 

БА, випускаються у вигляді дозованих аерозолів, у яких лікарська речовина 

міститься у вигляді порошка або рідини. Інгаляційний шлях введення 

лікарських препаратів забезпечує виражену місцеву протизапальну і 

бронходилатуючу дію, а відсутність системних ефектів дає можливість 

застосовувати менші дози і більш тривало, без ускладнень, контролювати 

бронхіальну обструкцію. 

Серед бронхорозширюючих медикаментів перевагу надають β2-агоністам 

тривалої дії. Додатково використовують пролонговані теофіліни, модифікатори 

лейкотриєнів, в разі необхідності - пероральні глюкокортикостероїди в 
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мінімально можливих дозах до отримання клінічного ефекту, а також β2-

агоністи короткої дії, але не більше 4 разів на добу. 

На сьогодні інгаляційні кортикостероїди залишаються основними 

контролюючими препаратами в лікуванні БА, і комбінація їх з пролонгованими 

β2-агоністами є оптимальним варіантом лікування для пацієнтів, у яких БА не 

контролюється прийомом низьких доз ІКС в монотерапії [281]. В останні роки, 

завдяки появі комбінованих препаратів кардинально переглянуті повний 

контроль над астмою і тактика фармакотерапії БА при середньотяжкому і 

тяжкому її перебігу [189]. 

При поєднанні БА та ожиріння найсуттєвішою і найбільш клінічно 

значущою особливістю вважається те, що у пацієнтів спостерігається менша 

ефективність базисної терапії з використанням інгаляційних 

глюкокортикостероїдів (ІКС), що нерідко вимагає підвищення добової дози 

застосовуваних препаратів і перешкоджає очікуваному зниженню тяжкості 

захворювання в процесі лікування [5]. Дослідження підтвердили наявність в 

огрядних пацієнтів з астмою нижчого рівня відповіді на ІКС. Така ж 

закономірність спостерігалася і для комбінованих препаратів, що містили в 

своєму складі крім ІКС також і β2-агоністи. Як показники такої неефективності 

можуть бути потреба у більш високій дозі, а також частота екстренного 

використання бета-агоністів для зняття симптомів, наявність нападів в нічний 

час, частота і тяжкість загострень [260, 262]. Більш того, при наявності 

ожиріння, залежно від ступеня його вираженості, зростала більше ніж вдвічі 

частота госпіталізації пацієнта з приводу загострення астми протягом року, у 

порівнянні з нормальною масою тіла при рівному ступені тяжкості 

захворювання [14]. Відповідно до вимог сучасних стандартів лікування астми, 

препарати з групи ІКС регулярно використовують більше 90% пацієнтів з 

астмою персистуючого перебігу, причому в рівній мірі, незалежно від наявності 

або відсутності ожиріння. Попри це, епізоди використання системних 

кортикостероїдів у пацієнтів з ожирінням, трапляються майже вдвічі частіше 

порівняно з особами з нормальною масою тіла. Це може бути пов'язано як з 
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недостатньою дозою ІКС, так і з можливим розвитком толерантності до цієї 

групи препаратів на молекулярно-клітинному рівні [77, 232]. 

Терапевтичний ефект ІКС визначається їх здатністю пригнічувати 

експресію генів, що кодують прозапальні цитокіни в клітинах імунної системи, 

що знижує ступінь вираженості запальної реакції не тільки на рівні її клінічного 

прояву, а й на рівні механізмів її формування [119]. Пригнічення експресії 

прозапальних генів відбувається в основному за рахунок гальмування 

внутрішньоклітинних шляхів передачі сигналу активації клітини внаслідок 

фосфорилювання задіяного в цьому процесі фермента протеїнкінази. 

Підвищена експресія ФНП-а або збільшення чутливості клітин до його ефектів 

може запобігти бажаному гальмуванню шляхів внутрішньоклітинної активації, 

нейтралізуючи таким чином протизапальний ефект ІКС в самій його основі. 

І дійсно, дослідження показали, що підвищення рівня ФНП-а у хворих на 

бронхіальну астму з ожирінням є тим механізмом, який істотно пригнічує 

протизапальний вплив ІКС на клітинному рівні і тим самим істотно знижує їх 

клінічну ефективність. При цьому такі прозапальні дії ФНП-а реалізуються не 

тільки локально, в стінках дихальних шляхів, а й системно [15, 82]. Отже, 

системне запалення, що генерується жировою тканиною при ожирінні, впливає 

як на характер перебігу і симптоматику астми, так і на ефективність 

терапевтичних методів контролю даного захворювання. 

З практичної точки зору, наявні дані про взаємозв'язок бронхіальної 

астми та ожиріння дозволяють запропонувати кілька основних напрямків 

оптимізації лікування таких пацієнтів.  

Насамперед, доцільним є використання немедикаметозних методів 

лікування, а саме зміни способу життя з урахуванням тригерних факторів 

навколишнього середовища. Найбільш перспективними в цьому зв'язку можуть 

виявитися стратегії, спрямовані на профілактику або, як мінімум, на істотне 

скорочення контакту пацієнта з алергеном, до якого є сенсибілізація. Важливою 

є також участь огрядних пацієнтів з астмою в спеціалізованих програмах по 

зниженню маси тіла, включаючи і хірургічне втручання [36]. Особливість таких 
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програм зі зниження маси тіла для пацієнтів з БА - це обмежена можливість 

використання розширеного режиму фізичної активності хворих, що може 

погіршити клінічний перебіг основного захворювання. Ще одним фактором, що 

утруднює програми, є підбір адекватного харчового раціону у таких пацієнтів, 

оскільки часто присутня при атопічний формі астми непереносимість багатьох 

продуктів харчування, що використовуються в дієтології. Водночас було 

показано, що у пацієнтів з ожирінням ризик госпіталізації з приводу 

загострення астми зменшився вдвічі після баріатричної операції, що свідчить 

про ефективність істотного зниження ваги на перебіг астми. [66]. 

Слід також переглянути дози ІКС, які вже використовуються, розглянути 

можливість підвищення дози в межах мінімальних побічних явищ,  

застосування комбінованих препаратів. Допомогою цьому може бути більш 

широке застосування небулайзерів, що доставляють лікарські препарати 

безпосередньо в середні і нижні дихальні шляхи [206]. 

Наступний напрямок є на сьогоднішній день найменш розробленим, але і 

найбільш перспективним. До нього відноситься можливе застосування для 

терапії, в комбінації з більш низькими дозами ІКС, протизапальних препаратів з 

інших фармакологічних груп. Так, велика увага приділяється терапії 

біологічними препаратами, такими як моноклональні антитіла, розчинні 

рецептори, антагоністи рецепторів на основі рекомбінантних білків та інші 

споріднені структури, хоча така терапія є високовартісною та малодоступною 

[28]. Водночас ведеться пошук інших ланок патогенетично обґрунтованої 

терапії. Запропонована оптимізація тактики використання медикаментозних 

програм в лікуванні хворих БА з урахуванням функціонального стану 

судинного ендотелію для зменшення оксидативного стресу та ендотеліальної 

дисфункції [177, 191]. Останнім часом увага клініцистів прикута до можливості 

використання статинів при бронхіальній астмі, враховуючи їх плейотропні 

ефекти (насамперед, протизапальні та імуномодулюючі). Вони зменшують 

запалення дихальних шляхів у астматиків, хоча немає достатніх доказів, що 

статини покращують роботу легень в цілому [145, 166]. Вважається, що на 
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статини краще реагують саме хворі на БА, поєднану з ожирінням, та курці, які 

погано реагують на ІКС. Імуномодулюючі властивості статинів можуть 

пролити нове світло на їх перспективне використання при лікуванні астми [29, 

167]. Було показано, що використання статинів пов’язане з кращим контролем 

захворювання у пацієнтів з важкою БА, поєднаною з ожирінням [168]. 

Комплексне застосування різних терапевтичних підходів у лікуванні 

хворих на астму за наявності ожиріння, дозволить нівелювати ті несприятливі 

особливості її перебігу, які властиві комбінації цих двох широко 

розповсюджених захворювань. 

Резюме. Отже, особливості перебігу БА за наявності ожиріння 

потребують розуміння загальних механізмів, що лежать в основі патогенезу цих 

патологій та, безсумнівно, є головною ланкою у розробці нових терапевтичних 

стратегій. На сьогодні все більше уваги приділяється персоніфікованому 

підходу до терапії БА, який полягає як у виділенні фенотипів захворювання, так 

і у використанні певних генетичних маркерів, але питання індивідуалізації 

лікування на основі комплексного використання клінічних даних, результатів 

інструментального, лабораторного та генетичного обстеження висвітлені в 

літературі недостатньо та потребують подальших досліджень. 
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РОЗДІЛ 2 

КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХВОРИХ ТА МЕТОДИ 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1 Клінічна характеристика обстежених хворих 

 

Дослідження проводились на базі пульмонологічного відділення 

Обласної комунальної установи «Чернівецька обласна клінічна лікарня» та 

Комунальної медичної установи «Міська поліклініка № 5» м. Чернівці 

впродовж 2013-2016 р.р.  

При виконанні роботи керувалися загальноприйнятими світовими та 

вітчизняними нормативно-правовими директивними документами: основними 

стандартами GCP (Good Clinical Practice, Належна клінічна практика, 1996) 

[108]; Конвенцією Ради Європи про права людини та біомедицину (від 

04.04.1997) [125]; Гельсінською декларацією світової медичної асоціації щодо 

етичних принципів проведення наукових медичних досліджень за участю 

людини (1964-2004 рр.) [3, 118]; Міжнародним керівництвом щодо етики для 

біомедичних досліджень за участі людей в якості досліджуваних Ради 

міжнародних організацій медичних наук (Council for International Organizations 

of Medical Sciences - CIOMS) [71];   наказами МОЗ України № 66 від 13.02.2006 

р. та № 690 від 23.09.2009 р [115, 258]. 

Карта досліджень та формуляр інформованої згоди пацієнта були 

схвалені комісією з питань біомедичної етики ВДНЗ України «Буковинський 

державний медичний університет» МОЗ України (м.Чернівці). 

Комплексно обстежено 130 хворих з діагнозом бронхіальна астма та 

ожиріння, з них 117 хворих завершили дослідження (з поміж котрих 30 осіб 

(25,6 %) із бронхіальною астмою, 57 осіб (48,8 %) із поєднанням бронхіальної 

астми та ожиріння, 30 осіб (25,6 %) із ожирінням. 

Критеріями включення в дослідження були: 
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- наявність клінічних симптомів БА, інструментально підтверджений 

бронхообструктивний синдром з добовою варіабельністю й тестом із 

бронхолітиком; 

- інформована згода пацієнта на проведення обстеження. 

Критерії виключення: 

- важка супутня патологія (декомпенсовані хвороби серцево-судинної 

системи, печінки, нирок, цукровий діабет у стадії декомпенсації); 

- важке загострення БА із загрозою зупинки дихання; 

- активний туберкульоз, бронхоектази, саркоїдоз, фіброз легень, 

інтерстиційні захворювання легень; 

- онкологічні хвороби; 

- вагітні та жінки у період лактації; 

- активні курці; 

- психічні, неврологічні захворювання; 

- медикаментозна (наркотична) залежність, алкогольна залежність. 

Діагноз БА встановлювали згідно з «Уніфікованим клінічним протоколом 

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

- наказ МОЗ України № 868 від 08.10.2013 року [265], класифікацією ВООЗ та з 

урахуванням рекомендацій Mіжнародної глобальної ініціативи з діагностики та 

лікування БА - GINA [158,192]. 

Оцінку індексу маси тіла (ІМТ) та встановлення діагнозу Ож проводили 

згідно з наказом МОЗ України від 05.08.2009 № 574 «Про затвердження 

протоколів надання медичної допомоги пацієнтам з ендокринними 

захворюваннями» [233] та рекомендаціями ВООЗ (1999), Європейської 

Асоціації з вивчення Ожиріння (EASO, 2016). Величину ІМТ від 18 кг/м2 до 

24,9 кг/м2 розцінювали як нормальну масу тіла, від 25 кг/м2 до 29,9 кг/м2 - як 

надмірну, ІМТ 30-34,9 кг/м2 – ожиріння І-го ступеня, ІМТ 35-39,9 кг/м2 – 

ожиріння ІІ-го ступеня, ІМТ ≥40 кг/м2 - ожиріння ІІІ-го ступеня. 

Протокол дослідження включав такі періоди: скринінг пацієнтів 

(відповідність критеріям включення та виключення), визначення клінічних, 
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лабораторних та інструментальних показників, розподіл пацієнтів на групи, 

лікування пацієнтів тривалістю 1 місяць, повторний аналіз клінічних, 

лабораторних та інструментальних показників, оцінка якості життя пацієнтів до 

лікування, після лікування та через 3 місяці. 

В результаті скринінгу у дослідження були включені 130 хворих на БА та 

Ож віком від 18 до 52 років Середній вік склав 34,8 ± 9,86 років. 13 осіб було 

виключено з дослідження: 3 хворих на БА, поєднану з ЦД; 10 пацієнтів не 

з’явились на повторне обстеження. У дослідженні взяли участь 20 практично 

здорових осіб, репрезентативних за віком та статтю.  

На підставі обстеження було сформовано 3 клінічні групи. До першої (І 

група, група порівняння) увійшли 30 хворих із діагнозом БА і нормальною 

масою тіла, до складу основної групи (ІІ група, основна ) – 57 хворих на БА, 

поєднану з Ож, до складу третьої групи (ІІІ група, група порівняння) – 30 

хворих на Ож та без патології бронхолегеневої системи. Середня тривалість БА 

становила (8,10±0,27) років. Середня тривалість Ож - (15,40±0,83) років. 

Тривалість поєднаного перебігу БА та Ож - (7,3±0,34) роки. У дослідженні 

взяли участь 60 жінок (51,3%) та 57 чоловіків (48,7%) (табл. 2.1).  

 

Таблиця 2.1 - Клінічна характеристика хворих 

 
Хворі на БА, 

n=30 
 

Хворі на БА, 
поєднану з Ож, 

n=57 

Хворі на 
Ож, n=30 

 

Практично 
здорові особи, 

n=20 
Стать, 
n (%) 

Ж 11 (36,7) 30 (52,6) 19 (63,3) 11 (55) 
Ч 19 (63,3) 27 (47,4) 11 (36,7) 9 (45) 

Середній вік, 
роки 28,5 ± 4,63 40,52 ± 3,25 29,52 ± 7,77 30,33 ± 5,33 

Тривалість 
захворювання 8,18 ± 0,45 4,48 ± 0,46 15,06 ± 0,55 - 

 

У групі хворих на ізольовану БА з нормальною масою тіла переважали 

пацієнти чоловічої статі (63,3%), у групі пацієнтів з ожирінням переважали 

жінки (63,3%), у той час як при поєднаному перебігу даних нозологій розподіл 
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чоловіків та жінок у основній групі був майже однаковий, з незначною 

перевагою пацієнтів жіночої статі. 

В основній групі легка персистуюча бронхіальна астма визначалася у 

19,3% випадків, середньотяжка – у 50,9% і тяжка – у 29,8% хворих. У групі 

порівняння наведена тяжкість захворювання траплялася відповідно у 20,0%, 

66,7% та 13,3% спостережень (табл 2.2). 

 

Таблиця 2.2 - Характеристика хворих на бронхіальну астму за ступенем 

тяжкості 

 

Аналізуючи скарги обстежених хворих (табл 2.3), можна відмітити, що 

хворих на БА, поєднану з Ож (ІІ група), більше за пацієнтів з БА та 

нормальною масою тіла, турбували скарги на кашель, в тому числі вологий 

(71,9 %), задишка при фізичному навантаженні різної інтенсивності. Загальна 

слабкість та швидка втомлюваність спостерігалася в обох групах, але при 

поєднаному перебігу траплялася частіше (у 66,7 %). Періодичний головний біль 

та серцебиття рівноцінно турбували хворих на БА як з нормальною масою тіла, 

так і з Ож. У хворих на БА із супутнім ожирінням у 21,0 % випадків 

відзначалися порушення сну, у 10,5 % - печія, проти 6,7 % і 3,3 % у пацієнтів з 

БА та нормальною масою тіла відповідно. 

При об’єктивному обстеженні (табл. 2.3) у більшості хворих на БА 

вислуховувалися сухі хрипи (як у пацієнтів з БА та нормальною масою тіла, так 

і при поєднаному перебігу БА та Ож). Емфізематозна грудна клітка у хворих на 

Ступінь тяжкості  
бронхіальної астми 

Хворі на БА із 
нормальною масою 

тіла 
(n=30) 

Хворі на БА, 
поєднану з Ож 

( n=57) 

Персистуюча легка БА 6 (20,0 %) 11 (19,3 %) 
Персистуюча середньотяжка БА 20 (66,7 %) 29 (50,9 %) 

Персистуюча тяжка БА 4 (13,3 %) 17 (29,8 %) 
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БА із ожирінням та із нормальною масою тіла траплялась у 49,1 % та у 53,3 % 

випадків відповідно. 

 

Таблиця 2.3 - Порівняльна характеристика основних скарг та  даних 

об’єктивного обстеження у хворих на БА з нормальною масою тіла та 

ожирінням 

 

Сезонність загострень бронхіальної астми спостерігалася в обох групах 

(табл 2.4). Так, у представників основної групи (БА, поєднана з ожирінням) 

симптоми загострення захворювання у період цвітіння рослин визначалися у 

33,3 % випадків, а у холодну пору року – у 66,7 % спостережень. У групі 

порівняння (БА з нормальною масою тіла) вказана сезонність траплялася 

відповідно у 52,6 % та у 47,3 % спостережень. 

Скарги пацієнтів Хворі на БА, n=30 Хворі на БА, поєднану 
з Ож, n=57 

Кашель: 
- сухий 
- з виділенням мокротиння 

 
11 (36,7 %) 
19 (63,3 %) 

 
16 (28,1 %) 
41 (71,9 %) 

Задишка: 
- у спокої 
- при незначному фізичному 

навантаженні 
- при звичайному фізичному 

навантаженні 

 
4 (13,3 %) 
16 (53,3 %) 

 
10 (33,4 %) 

 
10 (17,5 %) 
34 (59,6 %) 

 
13 (22,8 %) 

Загальна слабкість, 
втомлюваність 14 (46,7 %) 38 (66,7 %) 

Серцебиття 8 (26,7 %) 15 (26,3 %) 
Головний біль 3 (10,0 %) 7 (12,3 %) 
Печія 1 (3,3 %) 6 (10,5 %) 

Порушення сну, безсоння 2 (6,7 %) 12 (21,0 %) 

Хрипи: 
- сухі 
- вологі 

 
24 (80 %) 
6 (20,0 %) 

 
43 (75,4 %) 
14 (24,6 %) 

Емфізематозна грудна клітка 16 (53,3 %) 28 (49,1 %) 
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Супутня патологія була виявлена у 26 хворих основної групи (45,6 %). 

Серед супутньої патології переважали захворювання ЛОР органів, які було 

діагностовано у 68,0 % випадків, в тому числі алергічний риніт у 40,0 %, 

поліноз – у 20,0 %, інша ЛОР-патологія – у 8,00 % випадків. Патологію 

серцево-судинної системи виявлено у 20,0 % випадків, органів дихання – у  

16,0 %, органів травлення – у 16,0 %, ендокринної системи – у 8,0 %.  

 

Таблиця 2.4 - Характеристика сезонності та частоти неспецифічних 

тригерних чинників загострень у хворих на БА з нормальною масою тіла та 

ожирінням 

 

Оскільки клінічна картина у хворих на БА, поєднану з Ож, не є 

однорідною і відмічено безпосередній зв’язок між загостренням БА, ступенем її 

тяжкості та наявністю ожиріння, хворих основної групи було поділено на 

підгрупи (рис. 2.1) відповідно до обраної терапії, з урахуванням виявлення 

генетичного поліморфізму та використовуючи для контролю за результатами 

лікування АСТ-тест (Asthma Control Test) та оцінку якості життя хворих за 

опитувальником MOS SF-36 та анкетою госпіталю Святого Георгія (SGRQ). 

Контрольну групу склали 20 практично здорових осіб з нормальною масою тіла 

віком від 24 до 50 років, чоловіків – 9, жінок – 11. 

 

 Хворі на БА,  
n=30 

Хворі на БА, 
поєднану з Ож, 

n=57 
Сезонність, у т.ч 

- загострення захворювання у 
період цвітіння рослин 

- загострення захворювання у 
холодну пору року 

19 (63,3 %) 
10 (52,6 %) 

 
9 (47,3 %) 

36 (63,2 %) 
12 (33,3 %) 

 
24 (66,7 %) 

Метеочутливість 20 (66,7 %) 41 (71,9 %) 
Гострі респіраторні захворювання 9 (30,0 %) 16 (28,1 %) 
Стресові фактори 8 (26,7 %) 12 (21,0 %) 
Комбіновані фактори 11 (36,7 %) 35 (61,4 %) 
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Рисунок 2.1 - Загальний дизайн дослідження 

 

2.2 Методи дослідження  

 

Для комплексного обстеження хворих водночас із оцінкою клінічно - 

анамнестичних даних (збір анамнезу, оцінка клінічних симптомів), у роботі 

були використані такі методи дослідження: загальноклінічні, антропометричні 

(зріст, маса тіла), інструментальні (спірографія, біоімпедансометрія), біохімічні 

(пероксидне окиснення ліпідів, окиснювальна модифікація білків, глутатіон 

відновлений, активності глутатіонпероксидази, глутатіон-S-трансферази та 

СКРИНІНГ 

 

130 хворих пройшли клінічні, 
інструментальні та 

лабораторні обстеження 

Розподіл хворих на 
підгрупи відповідно до 

обраної терапії 

 Базисне лікування 

 

Розподіл хворих на 
групи відповідно 

діагнозу 

 

Базисне лікування 
+ L - аргінін 

 

8 осіб виключено з дослідження:                                  
- 2 ускладнений перебіг 
захворювань 
- 6 не з’явились на клінічні, 
лабораторні та інструментальні 
обстеження 

 

138 хворих 
включено у 
дослідження 

 

Базисне лікування 
+ симвастатин у 

поєднанні з 
езетимібом 

 

117 хворих завершили 
дослідження 

 

13 осіб було 
виключено з 
дослідження: 
- 3 БА+ ЦД 
- 10 не з’явились 
на повторне 
обстеження 



 59 

каталази у крові, фібринолітична та протеолітична активності плазми крові, 

згортаючої та протизгортаючої системи крові), фільтраційні 

(морфофункціональні властивості еритроцитів), імуноферментні 

(сурфактантний протеїн Д (SP-D), Zn–α2–глікопротеїн, лептин, резистин, 

адипонектин, інсулін, ендотелін-1), генетичні (полімеразна ланцюгова реакція), 

опитувальні (якість життя, АСТ), статистичні. 

Дослідження проводилися на базах лабораторій кафедри внутрішньої 

медицини та інфекційних хвороб ВДНЗ України «Буковинський державний 

медичний університет», Чернівецької обласної дитячої клінічної лікарні, ОКУ 

«Чернівецька обласна клінічна лікарня», медико-генетичної лабораторії 

«Гермедтех», м. Одеса (Ліцензія МОЗ України № 196563 від 03.01.2013р.).  

Клінічний перебіг захворювання оцінювався з урахуванням скарг, 

анамнезу, даних об’єктивного обстеження, лабораторного та інструментального 

дослідження. 

Оцінка рівня контролю БА була формалізована та здійснювалася у 

відповідності до тесту контролю астми (АСТ) (Asthma Control Test - АСТ) [8, 

265]. Тест з контролю над астмою складається з 5 запитань, відповіді на які 

представлені у вигляді п'ятибальної шкали (табл 2.5). Пацієнт вибирає 

найбільш прийнятні для нього відповіді. Загальна оцінка АСТ визначається за 

сумою балів. Тест дозволяє інтерпретувати підсумки контролю астми впродовж 

чотирьох тижнів спостереження. Так, оцінка 25 балів відповідає повному 

контролю, 20-24 бали – добрий контроль, і пацієнту рекомендується звернутися 

за консультацією до лікаря, якщо він має бажання досягти повного контролю, 

сума від 16 до 19 балів свідчила про частковий контроль, а менше 15 балів - 

неконтрольований перебіг захворювання і вимагає втручання лікаря для 

перегляду плану лікування. 

Цитологічне дослідження мокротиння проводили з метою визначення 

еозинофільного характеру запалення бронхів (за наявності 3 % та більше 

еозинофілів у мазку) або нееозинофільного характеру запального процесу (за 

умови вмісту менше 3 % еозинофілів у мазку). 
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Таблиця 2.5 - Тест контролю астми (Asthma Control Test – ACT) 

1. Як часто впродовж останніх 4-х 
тижнів астма заважала Вам виконувати 
звичайний об’єм роботи 
(на роботі, на навчанні або вдома)? 

1 - увесь час 
2 - дуже часто 
3 - іноді 
4 - зрідка 
5 - ніколи 

1. Як часто впродовж останніх 4-х 
тижнів Ви відмічали у себе утруднене 
дихання? 

 

1 - частіше, ніж 1 раз на день 
2 - 1 раз на день 
3 - від 3 до 6 разів на тиждень 
4 - 1-2 рази на тиждень 
5 - жодного разу 

2. Як часто впродовж останніх 4-х 
тижнів Ви прокидались вночі або 
раніше, ніж звичайно, через симптоми 
астми (свистяче дихання, кашель, 
утруднене дихання, відчуття стиснення 
в грудях або біль в грудях)? 

1 - ≥4 ночі за тиждень 
2 - 2-3 ночі за тиждень 
3 - раз на тиждень 
4 - 1-2 рази 
5 - жодного разу 
 

3. Як часто впродовж останніх 4-х 
тижнів Ви використовували інгалятор 
“швидкої допомоги” або 
небулайзер (такі як сальбутамол)? 

1 - ≥3 рази на день 
2 - 1-2 рази на день 
3 - 2-3 рази на день 
4 - ≤1 рази на тиждень 
5 - жодного разу 

4. Як би Ви оцінили, наскільки Вам 
вдавалося контролювати астму 
впродовж останніх 4-х тижнів? 

 

1 - зовсім не вдавалось 
2 - погано 
3 - в деякій мірі 
4 - добре 
5 - повністю вдавалось 

Загальна оцінка (сума балів)  
 

Індекс маси тіла розраховували за формулою: ІМТ = маса тіла (кг)/зріст 

(м2). Величину ІМТ від 18,5 до 24,9 кг/м2 розцінювали як нормальну масу тіла, 

від 25,0 кг/м2 до 29,9 кг/м2 – як надмірну маса тіла, вище 30,0 кг/м2 – як 

ожиріння. При ІМТ 30,0 – 34,9 кг/м2 діагностували І ступінь Ож, 35,0 – 39,9 

кг/м2 – ІІ ступінь Ож, більше 40 кг/м2 – ІІІ ступінь Ож. 

Для оцінки складу тіла використовували метод біоімпедансометрії, 

заснований на вимірі опору різних тканин організму до електричного струму за 

допомогою вагів-aнaлізaтopа BC-601 (Tanita, Японія), які визначають склад 

організму, враховуючи масу тіла, зріст, вік, стать, конституцію людини. 

http://tanita-ua.com/vesi/Tanita_BC-601
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Безпечні слабкі електричні сигнали пропускаються через тіло за допомогою 

запатентованих пластин для стоп на платформі монітора. Сигнал легко 

проходить через рідини в м'язах і в інших тканинах, але зустрічає опір 

(імпеданс) проходячи через жир тіла, так як жир містить мало рідини. Далі за 

допомогою математичних формул, на основі значення імпедансу визначається 

склад тіла. Визначали масу тіла, ІМТ, м’язову масу, кісткову масу, відсоток 

жирової маси, рівень вісцерального жиру, відсоток води в організмі, 

метаболічний вік, відсоток жиру тулуба. 

Визначення ФЗД проводили на комп’ютерному спірографі BTL 08 

SpiroPRO (Великобританія). Аналізувалися наступні показники ФЗД: життєва 

ємність легень (ЖЄЛ), форсована життєва ємність легень (ФЖЄЛ), об’єм 

форсованого видиху за першу секунду (ОФВ1), пікова об’ємна швидкість 

видиху (ПОШвид), максимальна об’ємна швидкість в точці 25%, 50%, 75% 

петлі (МОШ25, МОШ50, МОШ75) та проба Тіффно – співвідношення 

ОФВ1/ЖЄЛ, зворотність бронхіальної обструкції вивчалася в інгаляційному 

тесті з β2-агоністом короткої дії (сальбутамол у дозі 400 мкг). 

Кров для дослідження брали з ліктьової вени вранці натще. 

Інтенсивність окиснювальної модифікації білків у сироватці крові 

визначали за методом Є.Є.Дубініної та співавт. [194] в модифікації 

І.Ф.Мещишена [221]. Принцип методу грунтується на реакції взаємодії 

окислених амінокислотних залишків білків з 2,4-динітрофенілгідразином з 

утворенням альдегід- і кетондинітрофенілгідразонів [193, 195]. 

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

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

глутатіону відновленого (ГВ) визначали титраційним методом за О. В. 

Травіною [261] в модифікації І.Ф. Мещишена [218], активність 

глутатіонпероксидази (ГП), глутатіон-S-трансферази (ГТ) – за І.Ф. Мещишеним 

[219], каталази (КТ) – за М.А.Королюк та співавт [202]. Активність зазначених 

ферментів розраховували на 1 г гемоглобіну (Нв). 
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Загальну антиоксидантну активність (ЗАА) плазми крові визначали за 

кількістю утвореного МА [220], виражали у відсотках та розраховували за 

формулою: ЗАА (в %) =  × 100, де Дк-оптична густина контрольної 

проби, Д0-оптична густина дослідної проби. 

Морфофункціональні властивості еритроцитів визначали за допомогою 

фільтраційних методів: індекс деформабельності еритроцитів (ІДЕ) — за 

методом C. Tannert, V. Lux [142] у модифікації З.Д. Федорової, М.О. 

Котовщикової [274] та М.Ю. Коломойця, В.М. Ходоровського [201], відносну 

в'язкість еритроцитарної суспензії (ВВЕС) — за методом О. Ф. Пирогової, В.Д. 

Джорджикія у модифікації З.Д. Федорової, М.О. Котовщикової [274]. 

Протеолітичну активність плазми крові визначали, використовуючи 

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

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

співавт [188]. Дослідження сумарної (СФА), ферментативної (ФФА) і 

неферментативної (НФФА) фібринолітичної активності проводили за 

методикою Кухарчука О.Л. [205] Для досліджень використовували набори 

реактивів фірми "Даниш Ltd" (Львів) за методиками Н. Тіца [259]. 

Ліпідний спектр крові досліджували за вмістом у крові загального 

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

ліпопротеїдів низької щільності (ЛПНЩ) – β – ліпопротеїдів  та тригліцеролів 

(ТГ) спектрофотометричним методом на спектрофотометрі («ФП», Фінляндія) з 

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

реактивів (Cormay, Польща). Кров для визначення ліпідів у сироватці крові 

збирали натще, після 12-годинного голодування в об’ємі 5 мл із ліктьової вени 

у вакуумні пробірки «Vacuette», центрифугували 10-15 хвилин на 1500 об/хв 

для отримання сироватки.  

Вуглеводний обмін вивчали за рівнем глюкози в крові натще, 

глікозильованим гемоглобіном (HbA1c), інсуліном та індексом 

інсулінорезистентності HOMA-IR. Рівень глікемії досліджували 
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глюкозооксидазним методом із використанням стандартних наборів реактивів 

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

допомогою фотоколориметричного методу з використанням набору реактивів 

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

досліджували імуноферментним методом із використанням реактивів фірми 

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

показано Matthews DR з співавт. (1985), співвідношення базального (натще) 

рівня інсуліну і глюкози, будучи відображенням їх взаємодії в петлі зворотного 

зв'язку, в значній мірі корелює з оцінкою резистентності до інсуліну в 

класичному прямому методі оцінки ефектів інсуліну на метаболізм глюкози - 

гіперінсулінемічному еуглікемічному клемп-методі [99, 152]. 

Індекс HOMA (homeostasis model assessment) розраховували за 

формулою: HOMA-IR =   

Граничне значення резистентності до інсуліну, вираженої в HOMA-IR, 

зазвичай визначають як 75 перцентиль його кумулятивного популяційного 

розподілу. Поріг HOMA-IR залежить від методу визначення інсуліну, його 

складно стандартизувати. Вибір порогового значення, крім того, може залежати 

від цілей дослідження та обраної референсной групи. Нормою ми вважали 

показники індексу ˂2,0. 

Функціональний стан ендотелію досліджували за вмістом у крові 

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

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

досліджували за методом L.C. Green et al. (1982) [64], рівень ЕТ-1 – за 

допомогою імуноферментного аналізу із використанням реактивів «Biomedica 

Medizinprodukte GmbH and Co KG» (Австрія). 

Крім того, методом iмуноферментного аналiзу з використанням 

комерційних  наборів ELISA визначали концентрацiю лептину (Diagnostics 

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

(Mediagnost, Німеччина) та Zn-α2 –глікопротеїну (BioVendor, Чехія). 
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Рівень сурфактантного протеїну Д (SP-D) визначали у сироватці крові за 

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

заснованому на методі імуноферментного аналізу з використанням двох типів 

моноклональних антитіл. Венозну кров забирали зранку натще у вакуумні 

пробірки «Vacuette», центрифугували 10-15 хвилин на 1500 об. та зберігали при 

температурі -700С. Аналітична межа визначення розрахована на реальних 

концентраціях у лунках та складала 0,2 нг/мл.  

Дослідження проводили на імуноферментному аналізаторі Stat Fax 303 

Plus (Awareness Technology Inc., США). Рівень СРБ у сироватці крові визначали 

згідно з інструкцією (Humatex CRP «HUMAN», Німеччина). 

Для генетичних досліджень кров набирали вранці натще із ліктьової вени 

в стерильну вакуумну пробірку Vacutest KIMA 2,0 ml з антикоагулянтом ЕДТА 

- 1 мг/мл (Італія) та зберігали при температурі  -700С.  

Загальну геномну ДНК виділяли з крові згідно із стандартним 

протоколом з використанням набору для виділення ДНК з клінічних зразків 

«АмпліПрайм ДНК-сорб-В» (виробництво АмпліСенс, ЦНДІ епідеміології МОЗ 

РФ, Росія). Концентрацію і чистоту препарату ДНК визначали на 

спектрофотометрі (Nanophotometr, Implen, Німеччина), відібравши аліквоту 5 

мкл безпосередньо з пробірки з розчином ДНК. Для ПЛР відбирали 5 мкл 

супернатанта. Генотипування FTO та STAT 6  здійснювали за допомогою 

полімеразної ланцюгової реакції. Аналіз результатів ПЛР проводили методом 

електрофорезу у 2 % агарозному гелі з використанням трис-боратного буферу. 

Виявлення делецій у генах FTO та STAT 6 здійснювали методом мультиплексної 

полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) з використанням відповідних 

специфічних праймерів. В якості позитивного контролю успішності ПЛР 

використовували ампліфікацію фрагменту гену BRCA1. 

Візуалізацію результатів здійснювали в ультрафіолетовому світлі за 

допомогою автоматичної системи відеозчитування Vi-Тran в трансілюмінаторі 

«Біоком» (РФ) (Рис. 2.2). 
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Рисунок 2.2 - Електрофореграма продукту ампліфікації ділянки гена FTO 

та STAT6 в 4% агарозному гелі 

 

Гомозиготні форми із делецією обох копій генів FTO та STAT6 

ідентифікували за відсутністю відповідного фрагменту на електрофореграмі. 

Відповідно, наявність цих фрагментів на електрофореграмах свідчила про гомо- 

або гетерозиготність по нормальній копії гена.  

Генотипування виконували методом аллель-специфічної ампліфікації з 

детекцією результатів в режимі реального часу з використанням TaqMan-

зондів, комплементарних поліморфним ділянкам ДНК.  

FTO (T/A) SNP rs9939609 генотипували ARMS-PCR з використанням 

праймерів Fout: 5'-TGG CTC TTG AAT GAA ATA GGA TTC AGA A-3 '; 

 Rout: 5'-AGC CTC TCT ACC ATC TTA TGT CCA AAC A-3 ', 

 Fin: 5'-TAG GTT CCT TGC GAC TGC TGT GAA TAT A-3 ', 

 Rin: 5'-GAG TAA CAG AGA CTA TCC AAG TGC ATC TCA-3 ' 

Ампліфікацію проводили на термоциклері CFX96 (Bio-Rad, США), умови 

були наступними: початкова денатурація протягом 5 хв при 94 ° С, (20 сек 94 ° 

С, 30 сек 63 ° С, 40 сек 72 ° С) 35 циклів, 3 хв 72 ° С. 

STAT6 (C2892T) rs324011 генотипували PCR-ПДРФ 

STAT6 F 5 '- CCC ACA GAA CCA GAG CCA GGT CCA G -3', 
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STAT6 R 5'- CCT ATC TCC TTG GGC AGC CAG GTG AC -3 '.Умови 

ампліфікації: початкова денатурація протягом 5 хв при 94 ° С, (20 сек 94 ° С, 30 

сек 65 ° С, 40 сек 72 ° С) 38 циклів, 3 хв 72 °С. Амплікони обробляли 

ферментом рестрикції AvaII (Eco471) 3 години при 37 ° С. 

Для гена FTO (T/A) розмір амплікона для зовнішніх праймерів - 321 пн, 

T-allele: 178 пн, A-allele: 201 пн). Для гена STAT6 (C2892T) розмір амплікона - 

275 пн. Після рестрикції AvaII (Eco471) фрагменти гомозиготної норми - 

204,52,19 пн, гетерозиготи - 256, 204,52,19 пн, гомозиготної мутації - 256,19 пн. 

Оцінка ЯЖ проводилась за допомогою української версії опитувальника 

Medical Outcomes Study Short Form 36 (MOS SF-36) [91,160], для оцінки 

дихальної функції у хворих на БА застосована анкета Госпіталю Святого 

Георгія («St. George’s Hospital Respiratory Questionnaire» - SGRQ) [74].  

Опитувальник SF-36 складається з 36 питань, згрупованих у вісім шкал: 

фізичне функціонування (ФФ), рольове функціонування, обумовлене фізичним 

станом (РФ), інтенсивність болю (ІБ), загальний стан здоров'я (ЗЗ), життєва 

активність (ЖА), соціальне функціонування (СФ), рольове функціонування, 

обумовлене емоційним станом (РЕ) та психічне здоров'я (ПЗ). Результати 

отримують у вигляді оцінок у балах по 8 шкалам та двом категоріям (фізичний 

компонент здоров’я (ФКЗ) та психічний (ПКЗ)). Показники кожної шкали 

змінюються від 1 до 100, де 100 представляє повне здоров'я [1].  

Анкета SGRQ складається з 76 питань, за допомогою яких можна оцінити 

3 компоненти або аспекти якості життя, пов’язаного зі здоров’ям: 

o шкала «симптоми» - дозволяє оцінити ступінь вираженості респіраторних 

симптомів, що відображають ступінь порушення дихання, його частоту і 

тяжкість, вплив на якість життя задишки та кашлю; 

o шкала «обмеження активності» - вплив БА на фізичну активність пацієнта 

та ступінь обмеження фізичних навантажень в результаті захворювання; 

o шкала «вплив захворювання» - обмеження соціальних функцій і 

суб’єктивна оцінка ступеня психологічних проблем. 
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 Сума балів при оцінюванні відповіді на ці запитання складала від 0 до 

100, зокрема 0 є кращим із можливих значень. Зміну суми балів на 4 одиниці 

вважали клінічно значимою [10, 196].  

Опитувальники хворі заповнювали власноруч до лікування, після 

лікування та через 3 місяці. 

 

2.3  Методи лікування обстежених хворих 

 

Базисне лікування хворих на БА проводилось згідно з Наказом МОЗ 

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

вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги «Бронхіальна астма». 

Всім хворим була рекомендована гіпоалергенна дієта. Пацієнти 

отримували контролюючу терапію – інгаляційні ГКС у середніх дозах 

(беклометазон дипропіонат), комбінований β2-агоніст тривалої дії (формотерол 

12/24 мкг через 12 годин) з М-холіноблокатором (тіотропію бромід по 18 мкг 1 

раз на добу), β2-агоніст короткої дії за потребою. В деяких випадках як 

додаткову терапію застосовували теофіліни уповільненого вивільнення 

(теотард). 

Згідно з принципами доказової медицини, з метою проведення 

дослідження ефективності та порівняння запропонованих програм лікування, з 

урахуванням поліморфізму генів, проведена рандомізація групи хворих на БА, 

поєднану з Ож, на підгрупи (рис. 2.3) 

У ІІА групу увійшли 10 хворих, які отримували базисну терапію, з 

урахуванням стадії захворювання, легеневої недостатності, частоти й тяжкості 

загострень. ІІБ група складалася з 24 хворих, яким на тлі базисного лікування 

було призначено комбінований гіполіпідемічний препарат (симвастатин у 

поєднанні з езетимібом) (Інеджі, Мерк Шарп і Доум Б.В., Нідерланди, № 

реєстраційного посвідчення UA/7872/01/01). Ця група була розділена залежно 

від поліморфізму гена FTO на 2 підгрупи:  
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Лікування хворих на БА, поєднану з Ож, залежно від 

поліморфізму генів 

(основна група, n = 57) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.3 - Лікування хворих основної групи, залежно від поліморфізму генів 

 

- ІІБ1 (носії Т/А генотипу гену FTO) – отримували комбінований 

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

- ІІБ2 (носії А/А генотипу гену FTO) – отримували комбінований 

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

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

призначено препарат L–аргініну (Тівортін, «Юрія-Фарм», Україна, № 

реєстраційного посвідчення UA/9941/01/01). Дана група також була розділена 

залежно від поліморфізму гена STAT6 на 2 підгрупи:  

- ІІВ1 (носії С/Т генотипу гену STAT6) – отримували  препарат L–аргініну 

per os 5 мл 3р/д 1 місяць; 

- ІІВ2 (носії Т/Т генотипу гену STAT6) – отримували препарат L–аргініну 

4,2% 100 мл в/в крапельно № 10, далі per os 5 мл 3р/д 1 місяць. 

ІІА група 
Базисна терапія             

n = 10 

ІІБ група 
Базисна терапія + симвастатин 

у поєднанні з езетимібом             
n = 24 

 

 

 

ІІВ група 
Базисна терапія +   

L–аргінін                
n = 23 

 

ІІБ1             
 Носії Т/А 

генотипу гену 
FTO                  
n = 14 

симвастатин у 
поєднанні з 

езетимібом 10/10 
мг 1р/д ввечері              

1 місяць 

 

 

ІІБ2                  
Носії А/А 

генотипу гену 
FTO                     
n = 10 

симвастатин у 
поєднанні з 

езетимібом 20/10 
мг 1р/д ввечері         

1 місяць 

 

ІІВ1             
Носії С/Т 

генотипу гену 
STAT6              
n = 13 

L–аргінін       
per os            

5мл 3р/д           
1 місяць 

 

 

ІІВ2                 
Носії Т/Т 

генотипу гену 
STAT6                
n = 10 

L–аргінін 4,2% 
100 мл в/в крап 

№ 10, далі per os 
5 мл 3р/д               
1 місяць 
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Зважаючи на те, що у носіїв Т/Т генотипу гена FTO були найменш 

вираженими зміни ліпідного спектра крові, а у носіїв С/С генотипу гена STAT6 

– зміни функціонального стану ендотелію, ефективність зазначених лікарських 

засобів у цих групах не вивчалася. 

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

після лікування, з урахуванням динаміки клінічних проявів захворювання, 

лабораторних, інструментальних показників та результатів АСТ і якості життя 

хворих. Крім того, впродовж одного року в обстежених пацієнтів фіксувалася 

кількість загострень, які потребували госпіталізації та (або) прийому системних 

глюкокортикостероїдів, а також вивчалися показники ФЗД в динаміці. 

 

2.4  Методи статистичної обробки матеріалу 

 

Одержані результати дослідження аналізували за допомогою 

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

персональному комп’ютері з використанням параметричних і непараметричних 

методів обчислення. Для оцінки взаємного впливу основних чинників на 

формування поєднаного перебігу БА та Ож використовували багатофакторний 

аналіз, а для створення математичної моделі – констеляційний підхід з 

урахуванням їх діагностичних коефіцієнтів та інформаційної цінності.  

Тип розподілу даних визначали за порівнянням середньої арифметичної, 

моди та медіани (центральної тенденції), скошеності вибірки та аналізом 

гістограм розподілу даних. Для даних, що відповідали нормальному розподілу, 

визначали середню арифметичну вибірки (M) величину стандартного 

відхілення (s) та стандартної похибки (m), максимальне та мінімальне значення.  

В разі нормального розподілу, за рівності генеральних дисперсій вибірок, 

що порівнювалися, застосовували лише t-критерій Стьюдента, який перевіряли 

за допомогою F-критерію Фішера. В інших випадках для порівняння отриманих 

результатів використовували непараметричний ранговий критерій Манна-Уїтні.  
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Для даних з іншими типами розподілу користувались непараметричними 

статистичними методами. Кореляційний аналіз проводили шляхом визначення 

лінійного параметричного коефіцієнта кореляції Пірсона та непараметричного 

коефіцієнта кореляції рангів Спірмена [264].  

Для оцінки відповідності розподілення генотипів очікуваним значенням, 

при рівновазі Харді-Вайнберга у вибірці та порівняння з частотами аллелів і 

генотипів різних груп, використовували критерій χ2 Пірсона, за умови, коли 

об’єм вибірки не перевищував 10 випадків, використовували критерій χ2 з 

поправкою Йєтса та точний двосторонній критерій Фішера (р). 

 

2.5 Дотримання вимог біоетики 

 

Протокол обстеження хворих затверджений на засіданні з питань 

біомедичної етики Вищого державного навчального закладу України 

«Буковинський державний медичний університет». Документ складений 

відповідно до вимог, регламентованих 6-м розділом керваництва CH GCP (1996 

р.) та створеного на підставі нього вітчизняного керівництва "Настанови з 

клінічних досліджень. Лікарські засоби. Належна клінічна практика", 

затвердженого Наказом МОЗ України №373 від 22.07.2005 р.  

При складанні протоколу дотримувалися основних принципів 

Гельсинської декларації щодо біомедичних досліджень (1974 р.), адаптованої 

на 41–й Міжнародній асамблеї у Гонконзі (вересень, 1989 р.), в яких людина 

виступає їх об'єктом [35], а також «Етичних принципів медичних наукових 

досліджень із залученням людських суб’єктів», прийнятих 59-ю Асамблеєю 

Всесвітньої Медичної Асоціації (2008 р.) [161].  

У протоколі дотримано таких базисних принципів належної медичної 

практики, як повага особистості, інформованість пацієнта, оцінка ризику шкоди 

та користі. У цілому цей документ відображає етичні принципи у відношенні до 

людей, які виступають суб'єктами обстеження, викладені у Белмонтській 

доповіді (1979 р.). 
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РОЗДІЛ 3  

РЕЗУЛЬТАТИ КОМПЛЕКСНОГО ОБСТЕЖЕННЯ ХВОРИХ НА 

БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ, ПОЄДНАНУ З ОЖИРІННЯМ 

 

Останнім часом усе більше досліджень присвячені генетичній схильності 

до певних захворювань [27, 117, 184, 187, 255]. Доведено, що генетичний 

поліморфізм є основою фенотипової різниці особистостей та може 

зумовлювати спадкову схильність до різних нозологій. Поєднання бронхіальної 

астми та ожиріння є актуальною проблемою практичної охорони здоров'я та 

має велику кількість невирішених питань, що створює підґрунтя для наукового 

пошуку як на молекулярному, так і на генетичному рівнях [173, 227, 248, 252]. 

Завданням нашого дослідження, результати якого викладені в даному 

розділі, було провести аналіз дистрибуції поліморфізму генів FTO та STAT6 у 

хворих на бронхіальну астму, поєднану з ожирінням, вивчити клінічно-

фенотипічні прояви та особливості показників ФЗД, про- та антиоксидантної 

систем плазми крові, системи фібринолізу та протеолізу, рівнів сурфактантного 

протеїну Д, Zn-α2-глікопротеїну, функціонального стану ендотелію в цих 

пацієнтів залежно від поліморфізму зазначених генів. 

 

3.1 Молекулярно-генетичні особливості бронхіальної астми, поєднаної з 

ожирінням, особливості змін функції зовнішнього дихання, рівня контролю 

астми та показників біоімпедансометрії 

 

Частоту Т/А поліморфізму гена FTO (rs9939609) та C2892T поліморфізму 

гена STAT6 (rs324011) досліджено у 57 хворих на бронхіальну астму, поєднану 

з ожирінням, 30 хворих на БА, 30 хворих на Ож, 20 практично здорових осіб 

(табл.3.1). 

Серед обстежених пацієнтів за поліморфним варіантом Т/А (rs9939609) 

гена FTO Т/Т-генотип в основній групі виявлено у 21 особи (36,84 %), Т/А-

генотип у 26 осіб (45,61 %), А/А-генотип у 10 осіб (17,55 %). У групі практично 
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здорових осіб (ПЗО) виявлено 8 (40,00 %) гомозиготних носіїв Т-алеля, 12 осіб 

(60,00 %) цієї групи були гетерозиготами, гомозиготних носіїв А-алеля не 

спостерігалося. 

 

Таблиця 3.1 - Розподіл хворих залежно від поліморфізму генів FTO та 
STAT 6 

Гени Генотипи 

Хворі на БА з 
нормальною 
масою тіла, 

n=30 

Хворі на БА, 
поєднану з 
ожирінням, 

n=57 

Хворі з 
ожирінням, 

n=30 

Практично 
здорові 

особи (ПЗО), 
n=20 

Абс. 
кільк, 

n 
% 

Абс. 
кільк., 

n 
% 

Абс. 
кільк, 

n 
% 

Абс. 
кільк, 

n 
% 

FTO 
Т/Т 14 46,87 21 36,84 6 20,00 8 40,00 
Т/А 16 53,13 26 45,61 21 70,00 12 60,00 
А/А - 0 10 17,55 3 10,00 - - 

STAT6 
С/С 15 50,00 22 38,60 9 50,00 8 40,00 
С/Т 11 37,50 20 35,09 18 37,50 11 55,00 
Т/Т 4 12,50 15 26,31 3 12,50 1 5,00 

 

За геном STAT6 носії С/С генотипу в основній групі склали 22 особи 

(38,60%), С/Т-генотип виявлено у 20 осіб (35,09 %), Т/Т-генотип - у 15 осіб 

(26,31 %). У групі ПЗО С/С генотип визначено у 22 осіб (40,00 %), С/Т-генотип 

- у 11 осіб (55,00 %), Т/Т-генотип - у 1 особи (5,00 %). 

Відповідність розподілу генотипів і алелів до закону Харді –Вайнберга в 

обстежених групах була перевірена за допомогою тесту χ-квадрат із 1 ступенем 

свободи. Встановлено, що у контрольній групі і у групах хворих на БА, Ож 

немає статистично достовірних відхилень від очікуваних за генетично-

популяційним законом величин (р>0,05). 

Розподіл частот генотипів за поліморфним варіантом Т/А гена FTO 

(rs9939609) та C2892T гена STAT6 (rs324011) серед хворих досліджуваних груп 

наведені в табл. 3.2. Носії А-алелі гена FTO при поєднаному перебігу БА та 

ожиріння спостерігались у 40,35 %, що майже вдвічі більше ніж серед пацієнтів 
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з нормальною масою тіла (26,56 %). Водночас серед носіїв Т-алеля гена STAT6 

не було виявлено достовірної різниці між групами. 

 

Таблиця 3.2 - Розподіл поліморфних варіантів гена FTO (rs9939609) та 

C2892T гена STAT6 

Гени 

Хворі на 
БА з 

нормаль-
ною 

масою 
тіла, 
n=30 

Хворі на 
БА, поєд-

нану з ожи-
рінням, 

n=57 

Хворі з 
ожирінням,  

n=30 

Практично 
здорові 
особи 
(ПЗО), 
n=20 

FTO 

Алелі,           
n (%) 

Т 44 (73,44) 68 (59,65) 33 (55,00) 28 (70,00) 
А 16 (26,56) 46 (40,35) 27 (45,00) 12 (30,00) 

Генотипи
n (%) 

Т/Т 14 (46,87) 21 (36,84) 6 (20,00) 8 (40,00) 
Т/А 16 (53,13) 26 (45,61) 21 (70,00) 12 (60,00) 
А/А - 10 (17,55) 3 (10,00) - 

χ2 4,19 0,16 5,15 3,67 
р 0,04 0,69 0,02 0,05 
р1 >0,05 ˃0,05 >0,05 >0,05 

STAT6 

Алелі, 
 n (%) 

С 41 (68,75) 64 (56,14) 36 (60,00) 27 (67,50) 
Т 19 (31,25) 50 (43,18) 24 (40,00) 13 (32,50) 

Генотипи
n (%) 

С/С 15 (50,00) 22 (38,60) 9 (30,00) 8 (40,00) 
С/Т 11 (37,50) 20 (35,09) 18 (60,00) 11 (55,50) 
Т/Т 4 (12,50) 15 (26,31) 3 (10,00) 1 (5,00) 

χ2 0,52 4,71 1,88 1,29 
р 0,47 0,03 0,17 0,25 
р1 ˃0,05 >0,05 ˃0,05 ˃0,05 

Примітки: р – вірогідність різниць частот між генотипами за критерієм χ2; 

р1 – вірогідність різниць показників відносно шкали рівноваги генотипів Hardy-

Weinberg. 

 

За віковим та гендерним розподілами залежно від розподілу поліморфних 

варіантів гена FTO (rs9939609) та C2892T гена STAT6 (rs324011) вірогідної 

різниці між групами не виявлено.  

Аналізуючи ступінь тяжкості бронхіальної астми в основній групі 

залежно від поліморфізму генів FTO та STAT6 видно, що поліморфний варіант 
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гена FTO (rs9939609) спостерігався більше в осіб з персистуючою БА середньої 

тяжкості (24,6 %) та тяжкою БА (12,3 %), проти 8,8 % - в групі персистуючої 

легкої БА. А/А-генотип гена FTO виявлявся у 5 разів частіше при поєднанні 

ожиріння та персистуючої БА середньотяжкого та тяжкого ступенів (табл 3.3). 

Поліморфний варіант C2892T гена STAT6 спостерігався майже вдвічі частіше у 

пацієнтів з персистуючою БА середньої тяжкості (17,5 %), у порівнянні з 

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

 

Таблиця 3.3 - Характеристика ступеня тяжкості бронхіальної астми 

залежно від поліморфізму генів FTO та STAT6  

 

Аналіз можливих відмінностей показників у практично здорових носіїв 

різних алельних варіантів поліморфізму (rs9939609) гена FTO та поліморфізму 

rs324011 гена STAT6 не виявили достовірних відмінностей,  тому за контрольні 

показники приймали середні значення досліджуваних параметрів, отримані в 

усіх обстежених практично здорових осіб. 

Показники загального аналізу крові у осіб з Ож та у хворих на БА майже 

не відрізнялися від норм, за виключенням деяких відхилень (табл 3.4). Так у 

хворих при поєднанні БА та ожиріння спостерігалися вищі показники ШОЕ, 

кількості лейкоцитів, відсотка сегментоядерних нейтрофілів та еозинофілів 

(р˂0,05).  

 

Гени 

Хворі на бронхіальну астму, поєднану з ожирінням 
(n=57) 

Персистуюча 
легка БА,         

n (%) 

Персистуюча 
середньотяжка БА, 

n (%) 

Персистуюча 
тяжка БА,  

n (%) 

FTO Гено-
типи 

Т/Т 8(14,0) 9(15,8) 4(7,0) 
Т/А 5(8,8) 14(24,6) 7(12,3) 
А/А 1(1,7) 6(10,5) 3(5,3) 

STAT6 Гено-
типи 

С/С 4(7,0) 12(21,1) 6(10,5) 
С/Т 4(7,0) 10(17,5) 6(10,5) 
Т/Т 2(3,5) 8(14,0) 5(8,8) 
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Таблиця 3.4 - Показники аналізу периферійної крові у обстежуваних 

хворих (M±m)  

Показники, 
одиниці 

вимірювання 

Хворі на БА з 
нормальною 
масою тіла, 

n=30 

Хворі на БА, 
поєднану з 
ожирінням, 

n=57 

Хворі з 
ожирінням, 

n=30 

Практично 
здорові 

особи (ПЗО), 
n=20 

1 2 3 4 5 
ШОЕ, мм/год 9,63±1,19 11,27±1,41 

р1=0,04 
7,46±1,2 6,63±1,19 

Гемоглобін, г/л 133,3±2,43 148,45±2,80 
р˂0,001 
р2=0,01 

146,63±3,74 134,13±4,98 

Еритроцити,1012/л 4,50±0,08 4,60±0,06 4,57±0,05 4,38±0,10 

Лейкоцити,109/л 8,89±0,36 9,98±0,41 
р=0,05 

р1=0,002 
р2=0,001 

7,23±0,74 6,84±0,85 

Паличкоядерні 
нейтрофіли, % 

5,07±0,32 5,60±0,68 4,80±0,35 3,71±2,02 

Сегментоядерні 
нейтрофіли, % 

51,24±1,64 58,13±2,96 
р=0,04 

р2˂0,001 

54,80±1,40 68,57±3,52 

Еозинофіли, % 4,38±0,38 3,04±0,31 
р=0,007 
р1=0,002 
р2˂0,001 

2,04±0,08 1,14±0,34 

Лімфоцити, % 36,04±1,54 32,07±3,52 33,47±1,55 23,71±2,98 
Моноцити, % 1,47±0,17 1,13±0,29 1,63±0,21 3,71±1,77 

Примітки: р – вірогідність відмінностей у порівнянні з групою хворих на 

БА із нормальною масою тіла; р1 – вірогідність відмінностей у порівнянні з 

групою хворих на ожиріння; р2 – вірогідність відмінностей у порівнянні із 

групою ПЗО. 
 

Аналізуючи показники цитологічного складу мокротиння у обстежених 

хворих, відмічено (табл 3.5), що при поєднаному перебігу БА та ожиріння 

спостерігається достовірно вищі показники вмісту нейтрофілів (53,02±2,30, 

р=0,02) та макрофагів (32,86±2,06, р=0,04), порівняно з хворими на БА з 

нормальною масою тіла. 
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Таблиця 3.5 - Цитологічний склад мокротиння у хворих на бронхіальну 

астму, поєднану з ожирінням, та у групі порівняння (M±m) 

Показники 
Хворі на БА з 
нормальною 

масою тіла, n=30 

Хворі на БА, 
поєднану з 

ожирінням, n=57 
t р 

Еозинофіли 2,74±0,26 2,16±0,18 1,83 0,07 

Нейтрофіли 46,04±2,12 53,02±2,30 2,23 0,02 

Макрофаги 26,91±2,12 32,86±2,06 2,01 0,04 

Лімфоцити 8,32±0,08 8,12±0,12 1,39 0,16 

Опасисті клітини 0,30±0,10 0,10±0,09 1,49 0,14 

Епітеліоцити 42,74±1,50 44,89±1,28 1,09 0,27 

 

Згідно з останніми рекомендаціями GINA (2018), метою лікування хворих 

на БА є досягнення контролю над захворюванням. Погіршення контролю все 

частіше пов’язують з ожирінням. Одним із завдань нашої роботи було оцінити 

рівень контролю БА при поєднанні її з ожирінням, та з урахуванням 

поліморфізму генів. Для оцінки контрольованості астми нами було використано 

Asthma Control Test (ACT) (табл. 3.6) 

 

Таблиця 3.6 - Показники АСТ у хворих на БА, поднану з ожирінням та у 

групі порівняння, (M±m) 

Показники 
Хворі на БА з 
нормальною 

масою тіла, n=30 

Хворі на БА, 
поєднану з 

ожирінням, n=57 
t р 

Денні симптоми 2,74±0,09 2,52±0,08 1,83 0,07 
Напади ядухи 3,04±0,09 3,02±0,08 0,17 0,86 

Нічні симптоми 3,01±0,07 2,86±0,06 1,63 0,10 
Використання 

бронходилятаторів 
швидкої дії 

3,32±0,08 3,12±0,08 1,77 0,08 

Самооцінка 
контролю 3,46±0,10 3,24±0,09 1,64 0,10 

АСТ, бали 18,74±1,56 14,89±1,26 1,92 0,05 

 



 77 

Аналізуючи показники тесту контролю астми, встановлено в обох групах 

низькі показники, що свідчать про незадовільний контроль астми. При 

поєднаному перебігу показники були нижчі, ніж у пацієнтів з нормальною 

масою тіла, але без достовірної різниці. Розглядаючи показники залежно від 

поліморфізму генів FTO та STAT6 виявлено, що у носіїв А/А-генотипу гена 

FTO показник АСТ-тесту вірогідно нижчий (14,06±1,35, р=0,02), порівняно з 

групою групою хворих на БА із нормальною масою тіла (18,74±1,56) (табл. 3.7).  

 

Таблиця 3.7 - Показники АСТ у хворих на БА, поднану з ожирінням та у 

групі порівняння, з урахуванням поліморфізму генів FTO та STAT6, (M±m) 

Примітка. р – вірогідність відмінностей у порівнянні з групою хворих на 

БА із нормальною масою тіла. 

 

Показники 

БА з 
нормаль-

ною 
масою 
тіла,  
n=30 

Хворі на БА, поєднану з ожирінням 
Генотипи гена FTO,  

n=57 
Генотипи гена STAT6, 

n=57 
Т/Т 

n=21 
Т/А 
n=26 

А/А 
n=10 

С/С 
n=22 

С/Т 
n=20 

Т/Т 
n=15 

Денні 
симптоми 

2,74± 0,09 2,52± 
0,08 

2,50± 
0,09 

2,48± 
0,08 

р=0,03 

2,50± 
0,08 

2,52± 
0,06 

2,50± 
0,07 

р=0,04 
Напади 
ядухи 

3,04±0,09 3,02± 
0,08 

3,00± 
0,06 

2,86± 
0,06 

3,04± 
0,09 

3,04± 
0,08 

3,00± 
0,06 

Нічні 
симптоми 

3,01±0,07 2,87± 
0,06 

2,82± 
0,06 

р=0,04 

2,76± 
0,06 

р=0,01 

2,86± 
0,06 

2,84± 
0,06 

2,80± 
0,08 

Використан-
ня бронходи-

лятаторів 
швидкої дії 

3,32±0,08 3,12± 
0,09 

3,12± 
0,08 

3,02± 
0,06 

р=0,004 

3,12± 
0,09 

3,10± 
0,08 

3,08± 
0,07 

Самооцінка 
контролю 

3,46±0,10 3,26± 
0,09 

3,24± 
0,08 

3,20± 
0,06 

р=0,03 

3,24± 
0,09 

3,24± 
0,08 

3,20± 
0,08 

р=0,04 
АСТ,  
бали 

18,74± 
1,56 

16,60±
2,48 

15,02± 
1,84 

 

14,06± 
1,35 

р=0,02 

16,98±
2,42 

16,36±
2,10 

15,84±
1,63 
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Водночас відмічаються вірогідно нижчі показники денних симптомів 

(2,48±0,08 проти 2,74±0,09, р=0,03), нічних симптомів (2,76±0,06 проти 

3,01±0,07, р=0,01), використання бронходилятаторів швидкої дії (3,02±0,06 

проти 3,32±0,08, р=0,004) та рівня самоконтролю (3,20±0,06 проти 3,46±0,10, 

р=0,03) у носіїв А/А генотипу гена FTO, порівняно з групою порівняння. У 

носіїв Т/Т генотипу STAT6 відмічено вірогідно нижчі показники денних 

симптомів (2,50±0,07 проти 2,74±0,09, р=0,04) та самооцінки рівня контролю 

астми (3,20±0,08 проти 3,46±0,10 у групі порівняння, р=0,04). 

Оскільки одним із завдань нашого дослідження було вивчити 

особливості перебігу БА, поєднаної з ожирінням, актуальним є вивчення 

структури тіла за допомогою біоімпедансного аналізу, адже відсоток жирової 

маси може впливати на порушення ФЗД та тяжкість перебігу БА. При аналізі 

показників біоімпедансометрії було визначено відсоток та розподіл жирової 

клітковини, відсоток м’язевої та кісткової маси, показники вісцерального жиру, 

вміст води в організмі, а також метаболічний вік (табл. 3.8).  

 
Таблиця 3.8 - Показники біоімпедансометрії в обстежених хворих (M±m) 

Показники 

Хворі на БА з 
нормальною 
масою тіла, 

n=30 

Хворі на БА, 
поєднану з 
ожирінням, 

n=57 

Хворі з 
ожирінням, 

n=30 

Практично 
здорові особи 
(ПЗО), n=20 

Маса тіла, кг 
61,35±1,46 

 
 

96,19±2,44 
р˂0,001 
р2˂0,001 

95,67±1,89 
р=0,001 
р2˂0,001 

66,98±0,89 
 
 

Ріст, см 169,75±1,19 167,71±1,36 169,53±2,26 170,05±1,45 

ІМТ, кг/м2 
 

21,89±0,59 
 
 

34,06±0,69 
р˂0,001 
р2˂0,001 

33,58±0,49 
р˂0,001 
р2˂0,001 

23,23±0,62 
 
 

% вмісту 
жиру в 

організмі 

21,44±1,17 
 
 
 

34,84±1,23 
р˂0,001 
р1=0,05 
р2˂0,001 

37,97±1,04 
р2˂0,001 

 
 

22,32±1,73 
 
 
 

% жиру 
тулуба 

 

22,53±0,62 
 
 

37,33±0,70 
р˂0,001 
р2˂0,001 

36,48±1,13 
р˂0,001 
р2˂0,001 

 

23,27±2,11 
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Продовження таблиці 3.8 

Показники 

Хворі на БА з 
нормальною 
масою тіла, 

n=30 

Хворі на БА, 
поєднану з 
ожирінням, 

n=57 

Хворі з 
ожирінням, 

n=30 

Практично 
здорові особи 
(ПЗО), n=20 

Рівень 
вісцерального 

жиру 

4,06±0,82 
 
 

10,0±0,41 
р˂0,001 
р2˂0,001 

9,67±0,97 
р˂0,001 
р2˂0,001 

3,21±0,54 
 
 

М’язова маса, 
кг 

22,37±0,25 
 
 

30,24±0,81 
р˂0,001 
р2˂0,001 

32,39±1,41 
р2˂0,001 

 

24,04±0,92 
 
 

Кісткова 
маса, кг 

2,70±0,03 
 

2,9±0,08 
р=0,02 

3,05±0,12 
 

2,42±0,40 
 

% вмісту 
води в 

організмі 

52,0±1,26 
 
 

46,72±0,73 
р˂0,001 
р2˂0,001 

46,67±1,28 
р=0,004 
р2˂0,001 

54,42±1,49 
 
 

Метаболіч-
ний вік 

23,53±1,31 
 
 

53,14±0,53 
р˂0,001 
р2˂0,001 

48,61±2,71 
р˂0,001 
р2˂0,001 

34,25±1,55 
 
 

Примітки: р – вірогідність відмінностей у порівнянні з групою хворих на 

БА із нормальною масою тіла; р1 – вірогідність відмінностей у порівнянні з 

групою хворих на ожиріння; р2 – вірогідність відмінностей у порівнянні із 

групою ПЗО. 

 
У хворих з поєднанням БА та ожиріння спостерігався рівномірний тип 

розподілу жирової клітковини, з переважанням на 7% вмісту жиру тулуба, у той 

час як при ожирінні переважав загальний відсоток жирової маси. Слід 

відмітити, що у хворих з ожирінням м’язова маса була найвища (на 25% 

перевищувала м’язову масу у хворих з нормальним ІМТ та на 7% була вища, 

ніж при поєднаному перебігу БА та ожиріння).  

Найвищий рівень вісцерального жиру спостерігався при поєднанні БА та 

ожиріння – у 3,7 разів вищий у порівнянні з нормальною масою тіла (р˂0,001) 

та на 10 % вищий ніж при ожирінні без БА. Рівень вісцерального жиру не 

завжди корелював з індексом маси тіла. У більшості випадків була прямо 

пропорційна залежність між цими показниками (84 %), а у 16 % величина 

вісцерального жиру була значно вища, ніж відносно невисокий ІМТ. Водночас 
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спостерігався знижений відсоток води як у пацієнтів на БА у поєднанні з 

ожирінням (на 20,4 %), так і при ізольованому ожирінні. 

Аналізуючи метаболічний вік, встановлено, що при БА, поєднаній із 

ожирінням він був суттєво вищий, ніж у пацієнтів з нормальною масою тіла (на 

40 %) та перевищував показники у порівнянні з групою хворих на ожиріння (на 

10 %).  

Отже, для хворих на БА із ожирінням характерним було не тільки 

зростання відсотка жирової маси, а й рівня вісцерального жиру та 

метаболічного віку пацієнта. Тому визначення не тільки ІМТ, але й показників 

біоімпедансного аналізу дає можливість повною мірою оцінити структуру тіла 

пацієнтів. 

Аналізуючи показники біоімпедансометрії хворих основної групи (БА, 

поєднана з ожирінням) відносно виявлення поліморфізму генів FTO та STAT6, 

встановлено, що усі показники, за винятком зросту та кісткової маси достовірно 

відрізнялися у порівнянні з контрольною групою (табл. 3.9). Показники ІМТ 

були достовірно вищими у носіїв А/А-генотипу відносно Т/Т-генотипу 

(р˂0,001). Відмічалося зростання відсотка вмісту жиру та рівня вісцерального 

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

носіїв Т/Т-генотипу гена STAT6. Нижчі показники відсотка вмісту води в 

організмі спостерігалися в усіх виявлених генотипів, найбільш виражено у 

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

FTO (р˂0,001). 

Водночас було проведено досить багато досліджень з метою оцінки стану 

ФЗД при ожирінні, у тому числі і у хворих бронхолегеневими захворюваннями 

[183, 250, 251]. 

Завданням нашого дослідження було встановити особливості змін 

показників ФЗД у хворих на БА за наявності та відсутності ожиріння (табл 

3.10). 
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Таблиця 3.9 - Показники біоімпедансометрії хворих БА, поєднаної з 

ожирінням з урахуванням поліморфізму генів FTO та STAT6 (M±m) 

Примітки: р - вірогідність відмінностей у порівнянні із групою ПЗО;  р1 

– вірогідність відмінностей у носіїв А/А-генотипу гена FTO у порівнянні з Т/Т-

генотипом; р2 – вірогідність відмінностей у носіїв А/А-генотипу гена FTO у 

порівнянні з А/Т-генотипом; р3 – вірогідність відмінностей у носіїв Т/Т-

генотипу гена STAT6 порівняно з С/С-генотипом; р4 – вірогідність 

відмінностей у носіїв Т/Т-генотипу гена STAT6 порівняно з С/Т-генотипом. 

 

Показники 

Контро
льна 
група 
n=20 

Генотипи гена FTO, 
n=57 

Генотипи гена STAT6, 
n=57 

р 

Т/Т 
n=21 

Т/А 
n=26 

А/А 
n=10 

С/С 
n=22 

С/Т 
n=20 

Т/Т 
n=15 

Маса тіла, 
кг 

66,98±
0,89 

89,60± 
2,48 

94,06± 
2,84 

96,26± 
2,46  

86,98± 
3,42 

94,34± 
4,12 

92,84± 
2,68  

р˂0,001  

Ріст, см 170,05
±1,45 

165,48 
±2,64 

174,23
±3,08 

170,26 
±2,96  

170,12
±2,89 

167,35
±2,96 

167,94±
3,08  

р˃0,05  

ІМТ, кг/м2 
 

 

23,23±
0,62 

 

32,04± 
0,59 

 

33,30± 
1,86 

 

37,22± 
1,08 

р1 0˂,001  

30,46±
0,62 

 

32,82±
0,63 

 

34,62± 
2,19 

р3=0,07  
р˂0,001  

Відсоток 
вмісту 
жиру в 

організмі 

23,27 
±2,11 
 

 

29,24± 
1,16 

 

36,08± 
2,34 

 

38,23 
±1,62 

р1 0˂,001  

30,22
±2,11 

 

29,40
±1,09 

 

33,07±
2,26 

 
р˂0,001  

Рівень 
вісцераль-
ного жиру 

3,21± 
0,54 

 

5,02± 
0,64 

 

9,06± 
0,82 

 

10,02± 
1,44 

р1=0,003  

6,94±
0,26 

 

4,06±
0,52 

 

6,08± 
0,44 

р4=0,005 
р˂0,001  

М’язова 
маса, кг 

24,04±
0,92 

29,18
±1,82 

28,46
±1,56 

30,42 
±1,18  

29,18
±2,34 

28,86
±2,74 

30,74±
1,86  р˂0,05  

Кісткова 
маса, кг 

2,42± 
0,40 

2,70±
0,86 

2,82±
2,45 

2,72± 
1,16  

2,86±
2,04 

2,91±
1,78 

2,74± 
2,12  р˃0,05  

Відсоток 
вмісту 
води в 

організмі 

54,42±
1,49 

 
 

48,86± 
1,06 

 
 

46,26± 
1,82 

 
 

40,32±
1,32 

р1 0˂,001 
р2=0,01 

45,24± 
1,12 

 
 

49,02± 
1,36 

 
 

50,30± 
1,06 

р3=0,002  
 

р˂0,05  

Метаболіч-
ний вік 

34,25±
1,55 

48,26
±2,18 

53,08
±1,06 

52,42 
±2,34  

46,10
±2,64 

48,25
±2,76 

51,98±
3,24  р˂0,001  
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Таблиця 3.10 - Показники функції зовнішнього дихання у хворих на 

бронхіальну астму за наявності та відсутності ожиріння (M±m) 

Показники спірографії, 
% від належного 

значення 

Хворі на БА з 
нормальною 

масою тіла, n=30 

Хворі на БА, 
поєднану з 
ожирінням,  

n=57 

t p 

ЖЄЛ 76,21±1,71 71,94±3,43 1,1 0,27 

ФЖЄЛ 64,28±2,64 56,12±4,05 1,69 0,09 

ОФВ1 79,91±2,59 69,44±5,12 1,82 0,07 

ОФВ1/ЖЄЛ 78,70±3,19 72,29±4,78 1,12 0,27 

ПОШвид 51,09±2,34* 38,24±4,19* 2,68 0,01 

МОШ25 49,38±7,3 33,35±5,48 1,76 0,08 

МОШ50 42,13±3,91 32,53±6,05 1,33 0,19 

МОШ75 54,57±4,34 45,24±7,41 1,09 0,28 

Примітка. *– вірогідність відмінностей між групою хворих на БА із 

ожирінням та нормальною масою тіла (р˂0,05). 

 

Наведені дані дають підстави вважати, що при проведенні стандартної 

спірограми суттєвих відмінностей у показниках не встановлено. Водночас 

співвідношення ОФВ1/ЖЄЛ (індекс Тіффно) менше 80,0 % у хворих на БА, 

поєднану з ожирінням, траплялося вірогідно частіше (у 34,4 %), ніж у групі 

порівняння ( у 7,7 %, р<0,05). Крім того, у даних хворих більше, ніж у групі з 

нормальною масою тіла, відмічалося вірогідне зниження ПОШвид (р<0,05) та 

показників МОШ25-75, що свідчить про більш виражені обструктивні розлади.  

Було проаналізовано показники ФЗД у пацієнтів із БА за наявності 

ожиріння, з урахуванням поліморфізму генів FTO та STAT6 (табл 3.11). 

Встановлено, що ОФВ1 та ПОШвид були достовірно нижчі (на 20 %) у носіїв 

А/А-генотипу гена FTO порівняно з Т/Т-генотипом. При оцінці ФЗД, з 

урахуванням виявлення поліморфізму гена STAT6 у хворих на БА, поєднану з 

ожирінням, виявлено вірогідно нижчі показники ОФВ1/ЖЄЛ та ПОШвид у 
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носіїв Т/Т-генотипу гена STAT6 порівняно з С/С-генотипом. Розглядаючи інші 

показники ФЗД, вірогідної різниці не виявлено. 

 

Таблиця 3.11 - Показники спірографії хворих на бронхіальну астму, 

поєднану з ожирінням, з урахуванням поліморфізму генів FTO та STAT6 (M±m) 

Показники 
спірографії, 

% 

Генотипи гена  
FTO, n=57 

Генотипи  гена  
STAT6, n=57 

Т/Т 
n=21 

Т/А 
n=26 

А/А 
n=10 

С/С 
n=22 

С/Т 
n=20 

Т/Т 
n=15 

ЖЄЛ 74,92± 
2,43 

72,94± 
3,64 68,92±2,48 73,84± 

2,49 
69,26± 

2,18 
69,92± 

3,06 

ФЖЄЛ 62,12± 
3,25 

58,26± 
3,28 54,18±2,04 69,12± 

4,86 
66,42± 

3,24 
58,12± 

3,46 

ОФВ1 
72,40± 

2,12 
 

69,28± 
3,10 

 

64,42±3,26 
р=0,04 

70,42± 
3,35 

 

69,46± 
2,87 

 

68,42± 
3,46 

 

ОФВ1/ЖЄЛ 
80,29± 

3,76 
 

79,29± 
3,65 

 

76,98±2,74 
 

79,26± 
3,28 

 

77,29± 
4,78 

 

72,09± 
1,28 

р1=0,04 

ПОШвид 
38,86± 

2,18 
 

39,20± 
2,84 

 

32,24±2,06 
р=0,03 

39,04± 
1,56 

 

36,33± 
3,29 

 

33,20± 
2,18 

р1=0,04 

МОШ25 
34,30± 

4,18 
36,05± 

3,46 32,28±2,34 33,89± 
3,08 

33,30± 
3,40 

32,86± 
2,48 

МОШ50 
34,52± 

4,02 
32,28± 

3,16 32,05±2,04 33,52± 
3,48 

32,58± 
2,65 

31,89± 
2,46 

МОШ75 
46,15± 

4,39 
45,12± 

2,18 42,20±2,56 44,24± 
3,42 

45,16± 
2,86 

42,86± 
2,94 

Примітка. р – вірогідність відмінностей у носіїв А/А-генотипу гена FTO у 

порівнянні з Т/Т-генотипом; р1 – вірогідність відмінностей у носіїв Т/Т-

генотипу гена STAT6 порівняно з С/С-генотипом. 
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3.2 Порушення оксидантно-протиоксидантного гомеостазу, 

протеолітичної та фібринолітичної активностей плазми крові у хворих на 

бронхіальну астму, поєднану з ожирінням залежно від поліморфізму 

аналізованих генів 

 

Підтримка оксидантно-протиоксидантного гомеостазу є важливим 

аспектом функціонування організму [110]. Оксидативний стрес призводить до 

інтенсифікації процесів вільнорадикального окиснення та запускає низку 

патологічних станів [21,123,280]. Дослідження присвячені ролі порушень 

оксидантно-протиоксидантного гомеостазу в розвитку системного запалення 

при БА та ожирінні [111, 151, 180] ще залишили багато відкритих питань. Нами 

проводилося вивчення оксидантно-протиоксидантного гомеостазу, 

протеолітичної і фібринолітичної активності плазми крові, окислювальної 

модифікації білків, С-реактивного білка та морфофункціональних властивостей 

еритроцитів у хворих на БА, поєднану з Ож, залежно від поліморфізму генів 

FTO та  STAT6. При дослідженні пероксидного окиснення ліпідів (ПОЛ) та 

окиснювальної модифікаціі білків (ОМБ) залежно від виявленого поліморфізму 

генів FTO та  STAT6 (табл 3.12) виявлено вірогідно вищий показник МА у 

порівнянні з контролем. Серед носіїв Т/Т–генотипу гена FTO спостерігалося 

підвищення показника МА у плазмі крові порівняно з контролем на 28,2 % 

(p<0,001), у носіїв Т/А - та А/А - генотипу - на 20,0 % (p=0,002) і 24,8 % 

(p<0,001) відповідно. Водночас серед носіїв С/С –генотипу гена STAT6 

спостерігалося підвищення показника МА у плазмі крові порівняно з контролем 

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

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

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

показника ОМБ у плазмі крові порівняно з контролем спостерігалося у всіх 

випадках серед пацієнтів основної групи. Показники ОМБ носіїв Т/Т–генотипу 

гена FTO перевищували контрольні на 32,2 % (p=0,001), Т/А- та А/А- генотипу 

- на 26,8 % (p<0,001) і 22,3 % (p<0,001) відповідно.  
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Таблиця 3.12 - Показники антиоксидантної системи у хворих на 

бронхіальну астму, поєднану з Ож, залежно від поліморфізму генів FTO та 

STAT6 (M±m) 

Примітки: р - вірогідність відмінностей у порівнянні із групою ПЗО; р1 – 

вірогідність відмінностей у носіїв А/А-генотипу гена FTO у порівнянні з Т/Т-

генотипом; р2 – вірогідність відмінностей у носіїв А/А-генотипу гена FTO у 

порівнянні з А/Т-генотипом; р3 – вірогідність відмінностей у носіїв Т/Т-

генотипу гена STAT6 порівняно з С/С-генотипом; р4 – вірогідність 

відмінностей у носіїв Т/Т-генотипу гена STAT6 порівняно з С/Т-генотипом. 

Показники 

Контр
ольна 
група 
n=20 

Генотипи гена FTO, 
n=57 

Генотипи гена STAT6, 
n=57 р Т/Т 

n=21 
Т/А 
n=26 

А/А 
n=10 

С/С 
n=22 

С/Т 
n=20 

Т/Т 
n=15 

Малоновий 
альдегід (МА), 

мкмоль/л 

11,26±
0,51 

 

15,68 
±0,66 

 

14,03 
±0,65 

 

14,77
± 0,78 
 

12,63
± 0,26 

 

13,03
± 0,45 

 

13,57± 
0,18 

р3=0,005 

р˂0,05 
 
 

Окиснювальна 
модифікація 

білків (ОМБ), 
од. опт. густ./мл 

1,12± 
0,02 

1,65± 
0,15 

1,53± 
0,09 

1,44± 
0,08 

1,48± 
0,12 

1,33± 
0,06 

1,24± 
0,04 

р˂0,05 
 

Глутатіон 
відновлений 

(ГВ), 
мкмоль/мл 

1,06± 
0,06 

0,47± 
0,03 

0,50±  
0,04 

0,51± 
0,06 

0,47± 
0,03 

0,50± 
0,02 

0,51± 
0,03 р 0˂,001  

Глутатіонперо
ксидаза (ГП), 
нмоль ГВ на 1 
г Нв за 1 хв. 

155,10
±4,94 

106,14
± 5,36 

103,42
± 6,74 

122,56
±10,09 

102,14
± 5,36 

104,42
± 6,74 

114,56±
8,09 р˂0,05  

Глутатіон 
трансфераза 

(ГТ),мкмольН
АДФ2 на 1 г 
Нв за 1 хв 

157,70
±3,29 

165,12
± 4,94 

168,10
± 5,32 

163,44
± 6,74 

162,52
± 6,09 

166,14 
± 5,36 

163,46
±6,74 р˃0,05  

Каталаза, 
мкмоль/хв·л 

32,55±
0,30 

25,91 ± 
1,29 

25,89 
± 0,72 

26,40
± 0,44 

25,91
± 1,29 

25,89
± 0,72 

26,40±
0,38 р 0˂,001  

Загальна ан-
тиоксидантна 

активність 
плазми крові, % 

91,93± 
0,52 

85,56 ± 
2,0 

85,13 
± 1,64 

80,01
± 5,26 

84,86
± 2,2 

84,23
± 1,54 

81,02±
5,24 р˂0,05  
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Серед носіїв С/С –генотипу гена STAT6 спостерігалося підвищення 

показника ОМБ у плазмі крові порівняно з контролем на 24,3 % (p=0,005), у 

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

Вірогідної міжгрупової різниці в обстежених пацієнтів не встановлено. 

Аналізуючи зміни стану антиоксидантної системи крові обстежених хворих, 

вірогідної різниці між досліджуваними генотипами не виявлено, відмічено 

вірогідні зміни показників глутатіону відновленого, глутатіонпероксидази та 

каталази у хворих на БА, поєднану з ожирінням відносно контрольних значень. 

Загальна антиоксидантна активність плазми крові у хворих БА та ожирінням 

була достовірно нижча відносно групи контролю (р˂0,05), найбільш виражено 

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

Водночас, оскільки на процес ремоделювання дихальних шляхів впливає 

вираженість та тривалість хронічного персистуючого запального процесу, який 

стимулює процеси накопичення фібрину в просвіті альвеол та дрібних бронхів, 

підвищення колагеноутворення в легенях, пропотівання різноманітних 

плазмових білків [200], нами вивчався стан фібринолітичної та протеолітичної 

активностей плазми крові у пацієнтів на БА, поєднану з ожирінням і у групах 

порівняння (табл 3.13). Досліджуючи протеолітичну активність плазми крові 

(ПАК), яку можна розглядати як додатковий критерій оцінки активності 

запального процесу в бронхах, за лізисом азоальбуміну (лізис 

низькодисперсних білків), азоказеїну (лізис високомолекулярних білків) та 

азоколу (лізис колагену) у групах порівняння суттєво не відрізнялася, але 

можна відмітити деяке зниження інтенсивності лізису низькомолекулярних 

білків у хворих І групи (на 21 % у порівнянні з групою ПЗО) та зростання 

протеолітичної активності в ІІ та ІІІ групах (на 25 % у порівнянні з групою 

ПЗО). Отже, найвища протеолітична активність білків за лізисом азоальбуміну 

(2,28±0,19, р=0,04) та азоказеїну (2,14±0,19, р=0,02) реєструється у хворих при 

поєднанні БА та Ож, що призводить до більш виражених порушень у системі 

протеолізу у порівнянні із ізольованим перебігом БА. Важливе значення для 

характеристики активності протеолізу має дослідження лізису азоколагену. При 
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аналізі інтенсивності лізису колагену виявлено, що у хворих групи порівняння 

(ізольовано ожиріння) показник був достовірно вищий майже вдвічі (1,05±0,05, 

р˂0,001) у порівнянні з групою ПЗО (0,54±0,07), у хворих основної групи (БА, 

поєднана з ожирінням) відмічається його зростання у порівнянні з контрольною 

групою на 33 % (0,81±0,07, р=0,008). 

 

Таблиця 3.13 - Показники фібринолітичної та протеолітичної активності 

плазми крові (M±m) 

Показники 

Хворі на БА з 
нормальною 
масою тіла, 

n=30 

Хворі на БА, 
поєднану з 
ожирінням, 

n=57 

Хворі з 
ожиріння
м, n=30 

Практично 
здорові 
особи 

(ПЗО), n=20 

СФА, Е440/мл/год 1,46±0,13 
 

1,73±0,16 
р=0,03 

2,0±0,16 
р=0,001 

1,23±0,16 
 

НФА, Е440/мл/год 0,62±0,06 
р=0,03 

0,75±0,12 
р=0,03 

1,05±0,10 
р<0,001 

0,47±0,03 
 

ФФА, Е440/мл/год 0,84±0,12 0,98±0,13 0,95±0,15 0,74±0,16 
ПАК за лізисом 

азоальбуміну, мг/мл за 1 год 
1,34±0,23 

 
2,28±0,19 

р=0,04 
2,06±0,14 

 
1,70±0,20 

 
ПАК за лізисом 

азоказеїну, мг/мл за 1 год 
1,17±0,15 

 
2,14±0,19 

р=0,02 
2,10±0,18 

р=0,03 
1,54±0,17 

 
ПАК за лізисом 

колагену, мг/мл за 1 год 
0,57±0,07 

 
0,81±0,07 
р=0,008 

1,05±0,05 
р˂0,001 

0,54±0,07 
 

Примітка. р — різниця достовірна у порівнянні з ПЗО. 

 

Аналізуючи фібринолітичну та протеолітичну активності плазми крові 

залежно від досліджуваних генотипів (табл.3.14), можна відмітити, що СФА 

плазми крові в усіх групах хворих достовірно вища від контрольних 

показників: у хворих із Т/Т–генотипом FTO – на 21,1% (1,56±0,03, р=0,05), 

Т/А–генотипом та А/А-генотипом – відповідно на 24,1 % (1,65±0,12, р=0,04) і 

29,3 % (1,74±0,19, р=0,05) без вірогідної міжгрупової різниці, у хворих із С/С–

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

генотипом – відповідно на 24,5 % (1,63±0,08, р=0,03) і 26,8 % (1,68±0,12, 

р=0,03). НФА у всіх генотипів основної групи зростала, про що свідчить вищий 

рівень цього показника порівняно з контрольною групою, але найбільше у 
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хворих з А/А-генотипом FTO - на 34,7 % (0,72±0,09, р=0,01). У показниках між 

групами вірогідної різниці змін ФФА не встановлено. 

 

Таблиця 3.14 - Показники фібринолітичної та протеолітичної активностей 

плазми крові у хворих на бронхіальну астму, поєднану з Ож, залежно від 

поліморфізму генів FTO та STAT6 (M±m) 

Показники ПЗО, 
n=20 

Генотипи гена  FTO , 
n=57 

Генотипи  гена STAT6 , 
n=57 

Т/Т 
n=21 

Т/А 
n=26 

А/А 
n=10 

С/С 
n=22 

С/Т 
n=20 

Т/Т 
n=15 

СФА, Е440/мл/год 
1,23± 
0,16 

 

1,56± 
0,03 

р=0,05 

1,65± 
0,12 

р=0,04 

1,74± 
0,19 

р=0,05 

1,59± 
0,07 

р=0,04 

1,63± 
0,08 

р=0,03 

1,68± 
0,12 

р=0,03 

НФА, Е440/мл/год 
0,47± 
0,03 

 

0,65± 
0,08 

р=0,04 

0,69± 
0,10 

р=0,04 

0,72± 
0,09 

р=0,01 

0,68± 
0,08 

р=0,02 

0,66± 
0,07 

р=0,02 

0,70± 
0,10 

р=0,03 

ФФА, Е440/мл/год 0,74± 
0,16 

0,82± 
0,08 

0,86± 
0,12 

0,92± 
0,13 

0,92± 
0,12 

0,87± 
0,16 

0,91± 
0,14 

ПАК за лізисом 
азоальбуміну, 
мг/мл за 1 год 

1,70± 
0,20 

2,16± 
0,10 

р=0,05 

2,22± 
0,10 

р=0,02 

2,28± 
0,12 

р=0,02 

2,10± 
0,12 

 

2,20± 
0,18 

 

2,19± 
0,16 

 
ПАК за лізисом 

азоказеїну, мг/мл 
за 1 год 

1,54± 
0,17 

2,10± 
0,12 

р=0,01 

2,14± 
0,16 

р=0,01 

2,16± 
0,18 

р=0,01 

2,08± 
0,22 

 

2,10± 
0,19 

р=0,03 

2,06± 
0,18 

р=0,04 
ПАК за лізисом 

колагену, мг/мл за 
1 год 

0,54± 
0,07 

0,78± 
0,06 

р=0,01 

0,81± 
0,09 

р=0,02 

0,82± 
0,08 

р=0,01 

0,74± 
0,08 

 

0,79± 
0,08 

р=0,02 

0,80± 
0,09 

р=0,03 
Примітка. р — різниця достовірна у порівнянні з ПЗО. 

 

Водночас активація системи протеолізу була більш виражена у носіїв 

А/А-генотипу гена FTO. Так, показники протеолітичної активності плазми крові 

в основній групі зростали: за Т/А–генотипу FTO – на 23,4 % (2,22± 0,10, 

р=0,02), за А/А-генотипу – відповідно на 25,4 % (2,28± 0,12, р=0,02) без 

вірогідної міжгрупової різниці. У хворих із С/С–генотипом гена STAT6, С/Т–

генотипом та Т/Т-генотипом за лізисом азоальбуміну вірогідної різниці не 

встановлено (p˃0,05). Відмічено активацію протеолізу за лізисом азоказеїну та 
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колагену у пацієнтів з С/Т–генотипом та Т/Т-генотипом гена STAT6 (p˂0,05). 

Відмічалися зміни і в показниках С-реактивного білка (СРБ) як показника 

вираженості запального процесу в організмі (табл. 3.15). Показник СРБ 

достовірно зростав при поєднаному перебігу БА та ожиріння (6,43±0,29, 

р<0,001) та у групі порівняння пацієнтів з ожирінням (5,02±0,28, р<0,001) 

відносно ПЗО. 

Таблиця 3.15 - Показники С-реактивного білка у обстежених хворих (M ± m) 

Показники 

Хворі на БА з 
нормальною 
масою тіла, 

n=30 

Хворі на БА, 
поєднану з 
ожирінням, 

n=57 

Хворі з 
ожирінням, 

n=30 
 

Практично 
здорові особи 
(ПЗО), n=20 

 

Вміст СРБ, 
мг/л 

4,06±0,38 
 

6,43±0,29 

р<0,001 

5,02±0,28 

р<0,001 

3,26±0,12 
 

Примітка. р — різниця достовірна порівняно з групою здорових осіб. 

 

Аналізуючи даний показник стосовно визначених генотипів (табл. 3.16) 

відмічено достовірно вищі показники порівняно з групою контролю у носіїв 

Т/Т–генотипу гена FTO (4,58± 0,38, р=0,002), Т/А–генотипу (5,48± 0,24, 

р<0,001)  та А/А-генотипу (6,08± 0,32, р<0,001), а також С/Т–генотипу гена 

STAT6 (4,65± 0,66, р=0,04) та Т/Т-генотипу (4,72± 0,36, р<0,001). 

 
Таблиця 3.16 - Показники С-реактивного білка у хворих на БА, поєднану з 

ожирінням, залежно від поліморфізму генів FTO та STAT6 (M ± m) 

Показники 

Практично 
здорові 
особи 
(ПЗО), 
n=20 

Генотипи гена  FTO ,  
n=57 

Генотипи  гена STAT6 , 
n=57 

Т/Т 
n=21 

Т/А 
n=26 

А/А 
n=10 

С/С 
n=22 

С/Т 
n=20 

Т/Т 
n=15 

Вміст 
СРБ, 
мг/л 

3,26±0,12 
 
 

4,58± 
0,38 

р=0,002 
 

5,48± 
0,24 

р<0,001 
 

6,08± 
0,32 

р<0,001 
р1=0,005 

4,28± 
0,62 

 
 

4,65± 
0,66 

р=0,04 
 

4,72± 
0,36 

р<0,001 
 

Примітки: р - вірогідність відмінностей у порівнянні із групою ПЗО; р1 – 

вірогідність відмінностей у носіїв А/А-генотипу гена FTO у порівнянні з Т/Т-
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генотипом. 

Крім того, визначено вірогідно вищі показники СРБ у носіїв А/А-

генотипу гена FTO, порівняно до Т/Т-генотипу гена FTO (р=0,005). 

 

3.3 Ендотеліальна дисфункція та морфофункціональні властивості 

еритроцитів у хворих при поєднанні бронхіальної астми та ожиріння, з 

урахуванням поліморфізму аналізованих генів 

 

Відомо про важливу роль судинно-ендотеліальної дисфункції в патогенезі 

багатьох захворювань внутрішніх органів, зокрема при бронхіальній астмі [63, 191]. 

Було вивчено функціональний стан судинного ендотелію при поєднанні 

бронхіальної астми та серцево-судинних захворювань [177] та роль генетичних 

чинників [178]. Важливого значення у розвитку та прогресуванні багатьох 

захворювань надають ендотеліальним клітинам, проте недостатньо 

приділяється уваги ендотеліальній дисфункції за поєднаного перебігу БА та 

ожиріння. 

Відомо, що ендотелін є головним вазоконстрикторним пептидом, 

потенціал якого у 10 разів вище, ніж в ангіотензину ІІ. Ендотелін-1 не 

накопичується в ендотеліальних клітинах, але дуже швидко утворюється в них 

під впливом різних біологічно активних субстанцій. У фізіологічних 

концентраціях ЕТ-1 діє на ендотеліальні рецептори та спричиняє вивільнення 

факторів релаксації, а у високих концентраціях діє на рецепторний апарат 

гладких м’язів та викликає стійку вазоконстрикцію. Крім того, тривалий та 

надмірний вплив метаболічних порушень, які незмінні при поєднанні БА та Ож, 

на ендотеліальні та гладком'язові клітини судин може призводити до 

атерогенезу та інших морфологічних змін, які побічно впливають на 

вивільнення та дію ЕТ-1 на різні органи-мішені. Отже, залишаються не до кінця 

з’ясовані питання судинно-ендотеліальної дисфункції при поєднанні БА та 

ожиріння та взаємозв’язок з генетичним поліморфізмом певних генів, що й 

лягло в основу нашого дослідження. 
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Завданням даного етапу стало вивчення маркерів функціонального стану 

ендотелію, а саме стабільних метаболітів монооксиду нітрогену (NO) – 

нітритів, нітратів та ендотеліну-1 (ЕТ-1). Водночас вивчалися 

морфофункціональні властивостивості еритроцитів – оцінювався індекс 

деформабельності еритроцитів (ІДЕ) та відносна в’язкість еритроцитарної 

суспензії (ВВЕС) у хворих на БА та ожиріння. Аналіз результатів дослідження 

показав, що у хворих при наявності БА рівень ЕТ-1 вищий в 3 рази, при 

наявності ожиріння – в 2,3 раза та при поєднанні даних нозологій – в 3,9 раза 

(р<0,001) порівняно з показниками ПЗО (табл. 3.17).  

 

Таблиця 3.17 - Показники ендотеліну-1 та NO у обстежених хворих (M ± m) 

Показники 

Хворі на БА з 
нормальною 
масою тіла, 

n=30 

Хворі на БА, 
поєднану з 
ожирінням, 

n=57 

Хворі з 
ожирінням, 

n=30 
 

Практично 
здорові особи 
(ПЗО), n=20 

 

ЕТ-1, фмоль/мл 

1,26±0,07 
р<0,001 

 
 

1,62±0,09 
р<0,001 
р1<0,001 
р2<0,001 

0,98±0,04 
р<0,001 

 
 

0,42±0,06 
 
 
 

Нітрити/нітрати, 
мкмоль/л 

18,15±0,67 
р<0,001 

 
 

16,23±0,62 
р<0,001 
р1=0,04 
р2<0,001 

20,75±0,64 
р<0,001 

 
 

24,67±0,46 
 
 
 

Примітки: р - зміни достовірні порівняно з показниками у ПЗО; р1 - зміни 

достовірні порівняно з показниками хворих на БА; р2 - зміни достовірні 

порівняно з показниками хворих на Ож. 

 
Стабільні метаболіти NO (нітрити/нітрати) в крові здорових осіб склали 

24,67±0,46 мкмоль/л. Вміст нітритів/нітратів у сироватці крові обстежених 

хворих вірогідно був менший в порівнянні з рівнем ПЗО. Так, у пацієнтів, що 

страждають на бронхіальну астму, поєднану з ожирінням, рівень 

нітратів/нітритів був менший на 34,2 % (16,23±0,62, р<0,001), у той час як у 

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

пацієнтів з ожирінням на 15,9 % (20,75±0,64, р<0,001) порівняно з групою 
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контролю. Водночас відмічалися вірогідно вищі показники вмісту ЕТ-1 у 

сироватці крові у хворих при поєднаному перебігу БА та ожиріння, ніж у 

групах порівняння (БА з нормальною масою тіла та ізольовано ожиріння). 

Досліджуючи морфофункціональні властивості еритроцитів, виявлено, що за 

поєднання БА і ожиріння спостерігалися також найістотніші (р<0,001) зміни 

морфофункціональних властивостей еритроцитів - зниження ІДЕ на тлі 

підвищення ВВЕС у порівнянні з ПЗО (табл 3.18). Аналізуючи дану таблицю, 

відмічено вірогідні зміни показників ІДЕ – нижчий рівень у пацієнтів основної 

групи, порівняно з хворими на БА з нормальною масою тіла (р<0,001) та 

групою хворих на ожиріння (р=0,009). Також виявлено достовірне зростання 

ВВЕС у хворих на БА, поєднану з ожирінням, порівняно з хворими на БА з 

нормальною масою тіла (р<0,001) та пацієнтами з ожирінням (р=0,03). 

 
Таблиця 3.18 - Показники структурно-функціональних властивостей 

еритроцитів у обстежених хворих (M ± m) 

Показники 
Хворі на БА з 
нормальною 
масою тіла,  

n=30 

Хворі на БА, 
поєднану з 
ожирінням, 

n=57 

Хворі з 
ожирінням,  

 
n=30 

Практично 
здорові особи 

(ПЗО),  
n=20 

ІДЕ, % 
35,72±0,89 

р=0,004 
 
 

31,06±0,94 
р<0,001 
р1<0,001 
р2=0,009 

35,28±1,26 
р=0,001 

 
 

42,61±2,1 
 
 
 

ВВЕС, % 
1,48±0,03 

р=0,04 
 
 

1,59±0,01 
р<0,001 
р1<0,001 
р2=0,03 

1,54±0,02 
р=0,001 

 
 

1,36±0,05 
 
 
 

Примітки: р - зміни достовірні порівняно з показниками у ПЗО; р1 - зміни 

достовірні порівняно з показниками хворих на БА; р2 - зміни достовірні 

порівняно з показниками хворих на Ож. 

 
Враховуючи виявлені зміни показників у хворих основної групи, було 

досліджено вміст ЕТ-1, нітритів/нітратів в сироватці крові та морфо-

функціональних властивостей еритроцитів у хворих на БА, поєднану з ожирінням, 

залежно від поліморфізму генів FTO та STAT6 (табл. 3.19). 
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Таблиця 3.19 - Показники вмісту ЕТ-1, нітритів/нітратів в сироватці крові 

та морфофункціональних властивостей еритроцитів у хворих на БА, поєднану з 

ожирінням, залежно від поліморфізму генів FTO та STAT6 (M ± m) 

Показни-
ки 

ПЗО, 
n=20 

Генотипи гена FTO , n=57 Генотипи гена STAT6, n=57 

Т/Т 
n=21 

Т/А 
n=26 

А/А 
n=10 

С/С 
n=22 

С/Т 
n=20 

Т/Т 
n=15 

ЕТ-1, 
фмоль/мл 

0,42± 
0,06 

 
 

1,42± 
0,06 

р<0,001 
 

1,46± 
0,02 

р<0,001 
 

1,48± 
0,12 

р<0,001 
 

1,42± 
0,08 

р<0,001 
 

1,64± 
0,04 

р<0,001 
р2=0,01 

1,79± 
0,10 

р<0,001 
р1=0,05 

Нітрити/ 
нітрати, 

мкмоль/л 

24,67
± 

0,46 
 
 

20,69± 
0,30 

р<0,001 
 
 

20,66± 
0,48 

р<0,001 
 
 

18,82± 
0,86 

р<0,001 
р4=0,05 

 

19,02± 
0,44 

р<0,001 
 
 

18,97± 
0,42 

р<0,001 
 
 

16,67± 
0,26 

р<0,001 
р1<0,001 
р3<0,001 

ІДЕ, % 
42,61

± 
2,10 

35,18± 
1,35 

р=0,005 

34,84± 
1,42 

р=0,003 

34,60± 
1,26 

р=0,003 

32,12± 
1,42 

р<0,001 

31,27± 
1,38 

р<0,001 

31,87± 
1,64 

р<0,001 

ВВЕС, % 
1,36± 
0,05 

 

1,54± 
0,04 

р=0,008 

1,56± 
0,06 

р=0,01 

1,54± 
0,02 

р=0,002 

1,56± 
0,05 

р=0,007 

1,58± 
0,04 

р=0,001 

1,59± 
0,08 

р=0,02 
Примітки: р - вірогідність відмінностей у порівнянні із групою ПЗО; р1 – 

вірогідність відмінностей у носіїв Т/Т-генотипу гена STAT6 порівняно з С/С-

генотипом; р2 – вірогідність відмінностей у носіїв С/Т-генотипу гена STAT6 

порівняно з С/С-генотипом; р3 – вірогідність відмінностей у носіїв Т/Т-

генотипу гена STAT6 порівняно з С/Т-генотипом; р4 – вірогідність відмінностей 

у носіїв А/А-генотипу гена FTO у порівнянні з Т/Т-генотипом. 

 

Аналізуючи показники у пацієнтів при поєднанні БА та ожиріння, 

залежно від виявленого поліморфізму генів FTO та STAT6, виявлено вірогідно 

вищий рівень ЕТ-1 та нижчий вміст нітритів/нітратів за всіх генотипів 

порівняно з групою ПЗО.  

Відмічено більш виражені зміни у пацієнтів з поліморфізмом rs324011 

гена STAT6, а саме, вміст ЕТ-1 у сироватці крові був достовірно вищий у носіїв 

С/Т-генотипу гена STAT6 порівняно з С/С-генотипом (на 15%, р=0,01) та у 
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носіїв Т/Т-генотипу гена STAT6 порівняно з С/С-генотипом (на 26%, р=0,05). 

При цьому рівень ЕТ-1 у носіїв Т/Т-генотипу гена STAT6 у 4,3 раза 

перевищував відповідні показники у ПЗО. Водночас у носіїв Т/Т-генотипу 

рівень нітритів/нітратів був на 12,4% нижчим, ніж у носіїв С/С-генотипу та у 

носіїв С/Т-генотипу (р<0,001). 

Виявлено погіршення морфофункціональних властивостей еритроцитів у 

всіх пацієнтів основної групи порівняно з групою ПЗО без генотипічної 

залежності. Проте відмічається дещо нижчий рівень індексу деформабельності 

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

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

генотипами, але без вірогідної різниці. 

 

3.4 Особливості змін вуглеводного обміну, ліпідного спектра крові та 

адипокінового профілю в обстежених хворих 

 

Оскільки ожиріння створює передумови для погано контрольованого та 

більш тяжкого перебігу БА шляхом підсилення активності запального процесу 

за рахунок імунних порушень, пов’язаних із біологічною активністю жирової 

тканини як додаткового джерела прозапальних цитокінів [127, 133], було 

доцільно проаналізувати зміни вуглеводного, ліпідного та адипокінового 

профілю. 

Для оцінки стану вуглеводного обміну усім хворим проводилось 

визначення глікемії натще, рівня інсуліну крові, глікованого гемоглобіну та 

розраховувався показник інсулінорезистентності (homeostasis model assessment 

- індекс HOMA-IR) (табл. 3.20). Встановлено, що у пацієнтів при поєднанні БА 

та ожиріння спостерігаються вищі показники вуглеводного обміну, порівняно з 

ПЗО, які, в той же час, не виходять за межі нормальних значень. Так виявлено, 

що рівень інсуліну крові був достовірно вищий як при поєднаному перебігу БА 

та ожиріння (4,30±0,35, р=0,006), так і при ожирінні (3,67±0,22, р=0,04). 
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Аналогічна тенденція спостерігалася і в рівнях глюкози крові та індексу НОМА 

(р˂0,05). 

 

Таблиця 3.20 - Показники вуглеводного метаболізму в обстежених 

пацієнтів (М±m) 

Показники 

Хворі на БА з 
нормальною 
масою тіла, 

n=30 

Хворі на БА, 
поєднану з 
ожирінням, 

n=57 

Хворі з 
ожирінням, 

n=30 
 

Практично 
здорові 
особи 

(ПЗО), n=20 

Інсулін, мкОд/мл 
3,45±0,20 

 
 

4,30±0,35 
р=0,006 
р1=0,04 

3,67±0,22 
р=0,04 

 

2,36±0,59 
 
 

Глюкоза натще, 
ммоль/л 

4,23±0,24 
 
 

5,23±0,28 
р=0,007 
р1=0,008 

4,95±0,24 
р=0,03 

 

4,06±0,32 
 
 

НвА1С, % 5,42±0,36 5,85±0,37 5,6±0,48 5,31±0,47 

Індекс HOMA-IR  
0,65±0,14 

 
 

1,22±0,17 
р=0,03 
р1=0,01 

1,18±0,12 
р=0,03 

 

0,54±0,26 
 
 

Примітки: р - показники відрізняються вірогідно відносно практично 

здорових осіб; р1 - показники відрізняються вірогідно відносно групи хворих на 

БА з нормальною масою тіла. 

 

Виявлено також, що у пацієнтів, які страждають на ожиріння, 

відмічалися більш високі показники загального холестеролу крові, порівняно з 

ПЗО (табл 3.21). У більшості спостерігалася дисліпідемія, а саме збільшення 

рівня тригліцеридів (ТГ) на 45 % та зменшення показників ліпопротеїдів 

високої щільності (ЛПВЩ) на 54 % при нормальних показниках загального 

холестеролу.  
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Таблиця 3.21 - Показники ліпідного спектра крові у обстежених хворих  

Показники 

Хворі на БА з 
нормальною 
масою тіла, 

n=30 

Хворі на БА, 
поєднану з 
ожирінням, 

n=57 

Хворі з 
ожирінням, 

n=30 
 

Практично 
здорові особи 
(ПЗО), n=20 

 
Загальний 

холестерол, 
ммоль/л 

4,39±0,25 
 
 

5,08±0,28 
р˂0,001 

 

4,60±0,23 
р=0,008 

 

3,91±0,10 
 
 

ЛПВЩ, 
ммоль/л 

1,12±0,19 
 

0,90±0,14 
 

0,73±0,13 
р=0,03 

1,11±0,11 
 

ЛПНЩ, 
ммоль/л 

1,19±0,54 
 

1,94±0,12 
р=0,02 

1,64±0,42 
 

1,14±0,34 
 

ТГ, ммоль/л 
1,09±0,17 

 
 

1,98±0,16 
р=0,03 

р1˂0,001 

2,23±0,31 
р=0,03 

р1=0,002 

1,41±0,20 
 
 

Примітки: р — зміни достовірні порівняно з групою здорових осіб; р1 — 

зміни достовірні порівняно з показниками хворих на БА. 

 

Аналізуючи адипокіновий профіль встановлено, що концентрацiя 

лептину в сироватцi кровi хворих на БА, поєднану з ожирінням та у пацієнтів з 

ожирінням (група порівняння) була достовiрно вищою, ніж у пацієнтів на БА з 

нормальним IМТ та групі ПЗО (р˂0,001) (табл 3.22). 

 

Таблиця 3.22 - Вміст адипокінів в крові обстежених хворих (M±m) 

Показник 

Хворі на БА з 
нормальною 
масою тіла, 

n=30 

Хворі на БА, 
поєднану з 
ожирінням, 

n=57 

Хворі з 
ожирінням, 

n=30 
 

Практично 
здорові особи 
(ПЗО), n=20 

 

Лептин, 
 нг/мл 

11,25 ± 1,49 
 
 

54,85±3,90 
р˂0,001 
р1˂0,001 

61,40 ± 3,60 
р˂0,001 
р1˂0,001 

7,25 ± 1,41 
 
 

Адипонектин, 
мкг/мл 

8,67 ± 1,50 
 

5,18 ± 0,39 
р=0,01 

7,60±1,81 
 

11,42 ± 2,44 
 

Резистин, 
нг/мл 

5,75±0,65 
 
 

6,93±0,30 
р=0,03 

 

8,02±0,79 
р=0,01 
р1=0,03 

5,90±0,36 
 
 

Примітки: р — зміни достовірні порівняно з групою здорових осіб; р1 — 

зміни достовірні порівняно з показниками хворих на БА. 
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Водночас вмiст адипонектину у хворих на БА, поєднану з ожирінням, був 

достовiрно нижчим порiвняно з ПЗО (5,18±0,39 проти 11,42±2,44, р=0,01). 

Рівень резистину відмічався достовірно вищий у групі хворих на БА, поєднану 

з ожирінням (6,93±0,30 проти 5,90±0,36, р=0,03), та у пацієнтів з ожирінням, 

порівняно з ПЗО (8,02±0,79 проти 5,90±0,36, р=0,01). 

Також вивчалися показники вуглеводного обміну (табл. 3.23), ліпідного 

спектра крові (табл. 3.24) та адипокінового профілю (табл. 3.25) залежно від 

виявлення поліморфізму генів FTO та STAT6. Виявлено, що рівень ендогенного 

інсуліну був достовірно вищий у носіїв А/А-генотипу гена FTO (4,77±0,78, 

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

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

(5,03±0,19, р=0,01). 

 

Таблиця 3.23 - Показники вуглеводного обміну залежно від поліморфізму 

генів FTO та STAT6 (M±m) 

Примітки: р - вірогідність відмінностей у порівнянні із групою ПЗО; р1 – 

вірогідність відмінностей порівняно з Т/Т-генотипом гена FTO. 

 

Рівень загального холестеролу та ЛПНЩ у носіїв А/А-генотипу та Т/А-

генотипу був вірогідно вищий (р˂0,001) порівняно з групою ПЗО. Водночас 

Показник 

Конт-
рольна 
група 
n=20 

Генотипи гена FTO,  
n=57 

Генотипи гена STAT6, 
n=57 

Т/Т 
n=21 

Т/А 
n=26 

А/А 
n=10 

С/С 
n=22 

С/Т 
n=20 

Т/Т 
n=15 

Інсулін, 
мкОд/мл 

2,36± 
0,79 

 

2,63± 
0,64 

 

4,03± 
0,65 

 

4,77± 
0,78 

р=0,04 

2,53± 
0,26 

 

3,03± 
0,45 

 

3,57± 
0,68 

 
Глюкоза 
натще, 

ммоль/л 

4,06± 
0,32 

 

4,65± 
0,25 

 

5,03± 
0,19 

р=0,01 

5,34± 
0,28 

р=0,005 

4,28± 
0,12 

 

4,33± 
0,16 

 

4,04± 
0,24 

 

НвА1С, % 5,31± 
0,47 

5,22± 
0,36 

5,82± 
0,37 

5,94± 
0,48 

5,23± 
0,46 

5,20± 
0,28 

5,38± 
0,33 

Індекс 
HOMA-IR 

0,54± 
0,26 

0,55± 
0,64 

0,96± 
0,86 

1,13± 
0,80 

0,50± 
0,22 

0,58± 
0,74 

0,64± 
0,39 
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рівень ЛПНЩ був достовірно вищий у носіїв А/А-генотипу (р=0,003) та Т/А-

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

 

Таблиця 3.24 - Показники ліпідного спектра залежно від поліморфізму 

генів FTO та STAT6, (M±m) 

Примітки: р - вірогідність відмінностей у порівнянні із групою ПЗО; р1 – 

вірогідність відмінностей порівняно з Т/Т-генотипом гена FTO. 

 

Подібна тенденція спостерігалась і по лептину, рівень якого був 

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

гена FTO порівняно з Т/Т-генотипом та групою ПЗО. 

Достовірної різниці між групами по даних показниках при дослідженні 

гену STAT 6 у хворих виявлено не було. 

 

 

 

Показник 

Конт-
рольна 
група 
n=20 

Генотипи гена FTO,  
n=57 

Генотипи гена STAT6, 
n=57 

Т/Т 
n=21 

Т/А 
n=26 

А/А 
n=10 

С/С 
n=22 

С/Т 
n=20 

Т/Т 
n=15 

Загальний 
холестерол, 

ммоль/л 

3,91± 
0,10 

 
 

4,06± 
0,22 

 
 

4,28± 
0,08 

р=0,006 
 

5,10± 
0,20 

р˂0,001 
р1 0˂,001 

3,90± 
0,16 

 
 

4,20± 
0,21 

 
 

4,18± 
0,09 

 
 

ЛПВЩ, 
ммоль/л 

1,11± 
0,11 

1,14± 
0,22 

0,90± 
0,18 

0,63± 
0,24 

1,10± 
0,12 

1,08± 
0,14 

1,02± 
0,08 

ЛПНЩ, 
ммоль/л 

1,14± 
0,34 

 
 

1,16± 
0,40 

 
 

2,16± 
0,10 

р=0,006 
р1=0,01 

2,48± 
0,12 

р˂0,001 
р1=0,003 

1,16± 
0,24 

 
 

1,18± 
2,02 

 
 

1,22± 
1,64 
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Таблиця 3.25 - Показники адипокінового профілю крові залежно від 

поліморфізму генів FTO та STAT6, (M±m) 

Примітки: р - вірогідність відмінностей у порівнянні із групою ПЗО; р1 – 

вірогідність відмінностей порівняно з Т/Т-генотипом гена FTO. 

 

3.5 Вміст сурфактантного протеїну Д та Zn–α2-глікопротеїну в сироватці крові 

у хворих на бронхіальну астму, поєднану з ожирінням, з урахуванням 

поліморфізму генів FTO та STAT 6 

 

Останнім часом все більше уваги приділяється новим менш відомим 

маркерам субклінічного системного запального процесу, особливо про 

поєднанні ожиріння та бронхолегеневих захворювань. Одним з таких маркерів 

є цинк-α2-глікопротеїн (Zn-α2-ГП), який відіграє певну роль у патогенезі 

ожиріння [62, 102] та розглядається як протизапальний адипокін і може мати 

протективні властивості щодо легень [154]. Водночас як специфічний маркер 

ураження респіраторної системи розглядається сурфактантний білок Д (SP-D) 

[134, 243]. У невеликій кількості робіт, що пов’язані з рівнем SP-D у хворих на 

БА, було показано зв’язок SP-D з алергічними захворюваннями [85] та важкістю 

Показник 

Конт-
рольна 
група 
n=20 

Генотипи гена FTO,  
n=57 

Генотипи гена STAT6, 
n=57 

Т/Т 
n=21 

Т/А 
n=26 

А/А 
n=10 

С/С 
n=22 

С/Т 
n=20 

Т/Т 
n=15 

ТГ, ммоль/л 

1,41± 
0,20 

 
 

1,22± 
0,19 

 
 

1,96± 
0,12 

р=0,02 
р=0,002 

2,24± 
0,32 

р=0,04 
р1=0,01 

1,54± 
0,20 

 
 

1,76± 
0,36 

 
 

1,68± 
0,32 

 
 

Лептин, нг/мл 

7,25 ± 
1,41 

 
 

47,24 ± 
1,55 

 р˂0,001 
 

52,73± 
3,86 

р˂0,001 
р1 0˂,05 

64,60± 
3,84 

р˂0,001 
р1 0˂,01 

8,24 ± 
1,32 

 
 

9,24 ± 
2,05 

 
 

8,42 ± 
1,86 

 
 

Адипонектин, 
мкг/мл 

11,42 ± 
2,44 

10,24± 
1,32 

9,63± 
1,06 

7,60± 
1,81 

10,4± 
2,44 

10,1± 
1,94 

8,18± 
1,36 

Резистин, 
нг/мл 

5,90± 
0,36 

5,84± 
0,76 

6,84± 
0,37 

8,06± 
0,72 

6,23± 
0,54 

5,96± 
0,46 

5,80± 
0,62 
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БА [96]. Крім того, було виявлено зв’язок рівня SP-D та розвитку ожиріння 

[135].  

Оскільки механізми патогенезу як БА так і ожиріння взаємопов’язані, нами 

було проаналізовано рівні SP-D та Zn-α2-ГП у обстежених хворих (табл 3.26). 

Аналізуючи дані показники, можна відмітити вищі значення SP-D у хворих на 

бронхіальну астму (120,29±5,98, р˂0,001) та при поєднанні БА з ожирінням 

(128,82±8,07, р˂0,001) порівняно з контрольною групою і групою пацієнтів з 

ожирінням. Вірогідне підвищення плазмового рівня SP-D у хворих на БА 

дозволяє припустити, що цей показник може розглядатись як специфічний 

маркер запального ураження респіраторної системи. Оцінюючи рівні Zn-α2-ГП, 

відмічається зворотна кореляція з індексом маси тіла (ІМТ), масою тіла, 

відсотком вмісту жиру в організмі. Рівень Zn-α2-ГП знижується у пацієнтів з 

ожирінням, що, відповідно, знижує мобілізацію та використання ліпідів при 

ожирінні. Виявлено достовірно нижчі показники Zn-α2-ГП (42,09±3,93, р=0,03) 

при поєднанні БА і ожиріння та в групі пацієнтів з ожирінням (45,53±2,01, 

р=0,04), порівняно з ПЗО (58,24±5,95). 

 

Таблиця 3.26 - Рівні сурфактантного протеїну Д та цинк – альфа2 – 

глікопротеїну у обстежених хворих, (M±m) 

Показник 
Хворі на БА з 
нормальною 
масою тіла, 

n=30 

Хворі на БА, 
поєднану з 
ожирінням, 

n=57 

Хворі з 
ожирінням, 

n=30 
 

Практично 
здорові особи 
(ПЗО), n=20 

 
SP-D, 
нг/мл 

 

120,29± 5,98 
р˂0,001 
р1˂0,001 

128,82±8,07 
р˂0,001 
р1˂0,001 

79,83± 6,96 
р=0,02 

 
62,14±2,36 

 
Zn-α2-ГП, 

мкг/мл 
69,96 ± 2,25 

 
42,09 ± 3,93 

р=0,03 
45,53±2,01 

р=0,04 
58,24± 5,95 

 
 

Примітки: р - вірогідність відмінностей у порівнянні із групою ПЗО; р1 – 

вірогідність відмінностей порівняно з хворими на ожиріння. 

 

Розглядаючи показники стосовно генотипічної залежності (табл. 3.27) 

відмічено, що вищий рівень SP-D відмічався у носіїв Т – алелі гену STAT6 
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(генотип С/Т та Т/Т), у той час як по Zn-α2-ГП спостерігалися нижчі показники 

у носіїв А – алелі гену FTO (генотип Т/А та А/А). 

 
Таблиця 3.27 - Рівні сурфактантного протеїну Д та цинк – альфа 2 – 

глікопротеїну в обстежених хворих залежно від поліморфізму генів FTO та 

STAT6 (M±m) 
Показники 

 
 

ПЗО, 
n=20 

Генотипи гена FTO, 
n=57 

Генотипи гена STAT6 , n=57 

Т/Т 
n=21 

Т/А 
n=26 

А/А 
n=10 

С/С 
n=22 

С/Т 
n=20 

Т/Т 
n=15 

SP-D,  
нг/мл 

62,14± 
2,36 

74,58± 
5,78 

 

78,06± 
6,98 

р=0,03 

86,08± 
6,32 

р=0,001 

84,28± 
4,62 

р<0,001 

114,65± 
6,62 

р<0,001 
р1<0,001 

124,72± 
6,34 

р<0,001 
р1<0,001 

Zn-α2-ГП, 
мкг/мл 

58,24± 
5,95 

 

46,06 ± 
3,62 

42,04± 
2,90 

р=0,02 

40,06 
± 3,68 
р=0,01 

43,06 ± 
4,72 

44,69 ± 
4,03 

48,09 ± 
2,93 

Примітки: р - вірогідність відмінностей у порівнянні із групою ПЗО; р1 – 

вірогідність відмінностей порівняно з С/С-генотипом гена STAT6. 

 

Резюме. Отже, серед пацієнтів з бронхіальною астмою та ожирінням 

виявлено 45,6% гетерозиготних (Т/А-генотип) та 17,55% мутантних носіїв 

(А/А-генотип) поліморфізму rs9939609 гену FTO та 35,09% гетерозиготних 

(С/Т-генотип) та 26,31% мутантних носіїв (Т/Т-генотип) поліморфізму rs324011 

гену STAT6 (C2892T). Носії А-алеля гена FTO при поєднаному перебігу БА та 

ожиріння спостерігались у 40,35 %, (серед пацієнтів з нормальною масою тіла - 

26,56 %). 

Для оцінки антропометричних показників нами використано дані 

біоімпедансного аналізу, що дає можливість повною мірою оцінити структуру 

тіла пацієнтів. Для хворих на БА із ожирінням характерним було зростання 

відсотка жирової маси (з переважанням на 7% вмісту жиру тулуба), рівня 

вісцерального жиру (у 3,7 разів вищий у порівнянні з нормальною масою тіла, 

на 10 % вищий ніж при ожирінні без БА) та метаболічного віку пацієнта (на 40 

% вищий ніж у пацієнтів з нормальною масою тіла).  

Виявлено залежність показників ФЗД від нутрітивного статусу пацієнта 
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та поліморфізму аналізованих генів. При поєднанні ожиріння і БА, ОФВ1 та 

ПОШвид були достовірно нижчі (на 20 %) у носіїв А/А-генотипу гена FTO, а 

ОФВ1/ЖЄЛ та ПОШвид - у носіїв Т/Т-генотипу гена STAT6. 

Встановлені зміни оксидантно-протиоксидантного гомеостазу при поєднаному 

перебігу БА та ожиріння і генотипічна залежність даних змін. Вірогідно вищі 

показники МА та ОМБ у порівнянні з контролем спостерігалися у всіх випадках 

серед пацієнтів основної групи. Серед носіїв Т/Т–генотипу гена FTO спостерігався 

вищий показник МА у плазмі крові порівняно з контролем на 28,2 %, у носіїв Т/А - та 

А/А - генотипу - на 20,0 % і 24,8 % відповідно. Серед носіїв С/С –генотипу гена 

STAT6 на 11,9 %, у носіїв С/Т - та Т/Т - генотипу - на 14,6 %  і 18,1 % відповідно. 

Показники ОМБ носіїв Т/Т–генотипу гена FTO перевищували контрольні на 32,2 %, 

Т/А- та А/А- генотипу - на 26,8 %  і 22,3 % відповідно. Серед носіїв С/С –генотипу 

гена STAT6 були вищі показники ОМБ у плазмі крові порівняно з контролем на 24,3 

%, у носіїв С/Т - та Т/Т - генотипу - на 15,8 % і 10,0 % відповідно. Загальна 

антиоксидантна активність плазми крові у хворих БА та ожирінням була достовірно 

нижча відносно групи контролю (р˂0,05), найбільш виражено у носіїв А/А- генотипу 

гена FTO - на 13 % (р=0,03).  

Відмічається активація фібринолізу та протеолізу у хворих при поєднанні БА 

та ожиріння. Так, СФА плазми крові основної групи достовірно вища від 

контрольних показників, без генотипічної різниці. НФА у всіх генотипів основної 

групи також зростала, але найбільше у хворих з А/А-генотипом FTO - на 34,7 % 

(р=0,01). У показниках між групами вірогідної різниці змін ФФА не встановлено. 

Активація системи протеолізу була більш виражена у носіїв А/А-генотипу гена FTO, 

показники протеолітичної активності плазми крові в основній групі були вищі із 

Т/А–генотипом FTO – на 23,4 % (р=0,02), А/А-генотипом – відповідно на 25,4 % 

(р=0,02) без вірогідної міжгрупової різниці.  

Водночас встановлено вищі значення показника СРБ при поєднаному перебігу 

БА та ожиріння (р<0,001) відносно ПЗО. Відмічено достовірно вищі показники 

порівняно з групою контролю у носіїв Т/Т–генотипу гена FTO (р=0,002), Т/А–

генотипу (р<0,001) та А/А-генотипу (р<0,001), а також С/Т–генотипу гена STAT6 
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(р=0,04) та Т/Т-генотипу (р<0,001). Крім того, визначено вірогідно вищі показники 

СРБ у носіїв А/А-генотипу гена FTO, порівняно до Т/Т-генотипу гена FTO (р=0,005). 

Поєднання БА та ожиріння характеризується вираженою судинно-

ендотеліальною дисфункцією, що проявляється істотним збільшенням вмісту 

ендотеліну-1 та нижчим рівнем нітритів/нітратів. Відмічено більш виражені 

зміни у пацієнтів з поліморфізмом rs324011 гену STAT6, а саме, рівень ЕТ-1 

був достовірно вищий у носіїв С/Т-генотипу гена STAT6 порівняно з С/С-

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

генотипом (р=0,05). При цьому рівень ЕТ-1 у носіїв Т/Т-генотипу гена STAT6 у 

4,3 раза перевищував відповідні показники у ПЗО. Водночас у носіїв Т/Т-

генотипу рівень нітритів/нітратів був вірогідно (р<0,001) нижчим, ніж у носіїв 

С/С-генотипу та у носіїв С/Т-генотипу. 

Одним із чинників, що призводять до поглиблення мікроциркуляторних 

порушень при БА, є виявлені нами зміни морфофункціонального стану 

еритроцитів (зменшення індексу деформабельності еритроцитів на тлі 

збільшення відносної в’язкості еритроцитарної суспензії), вираженість яких 

була найбільшою при поєднанні БА та ожиріння. 

При поєднанні БА та ожиріння спостерігаються вищі показники 

вуглеводного обміну, порівняно з ПЗО, які, в той же час, не виходять за межі 

нормальних значень, дисліпідемія та порушення адипокінового профілю, а саме 

зростання вмісту лептину та зменшення рівня адипонектину. Достовірно вищі 

рівні загального холестеролу, ЛПНЩ та лептину спостерігалися у носіїв А-

алеля гена FTO, особливо за наявності А/А- генотипу. 

У хворих на бронхіальну астму та при поєднанні з ожирінням виявлено 

достовірно вищий рівень сурфактантного білка Д порівняно зі здоровими 

особами, що свідчить про ураження бронхолегеневої системи. Вищі рівні SP-D 

були пов’язані з Т-алелем гена STAT6 – генотипи Т/Т та С/Т, порівняно з С/С-

генотипом (р<0,001). 
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При наявності ожиріння відмічено вірогідно нижчий рівень цинк–альфа2 – 

глікопротеїну, який спостерігався у носіїв А-алеля гена FTO – А/А та Т/А генотип 

(р<0,05). 

 

Основні положення розділу дисертації викладені в наукових статтях [44, 267, 

214, 269, ], апробовані на наукових форумах [213, 215, 268, 271, 272, 273], додатково 

відображені у патентах на корисну модель [239,240]. 
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РОЗДІЛ 4 

ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ, ПОЄДНАНУ З 

ОЖИРІННЯМ 

 

Оцінка якості життя (ЯЖ), яка розглядається як інтегральний показник 

фізичного, соціального, емоційного та психологічного функціонування хворого, 

стала невід’ємним елементом сучасних комплексних рандомізованих 

досліджень у різних галузях медицини [207]. Суттєвою є оцінка ЯЖ у пацієнтів 

з різними нозологіями, у тому числі й при поєднанні бронхіальної астми та 

ожиріння, які потребують особливої уваги так як можуть призводити до ранньої 

інвалідизації та смертності [236, 238]. Показники ЯЖ, як і характеристики 

картини захворювання, змінюються в часі залежно від стану хворого, що 

дозволяє здійснювати моніторинг призначеного лікування і в разі необхідності 

проводити його корекцію. Максимальне наближення ЯЖ хворого до рівня 

здорової людини є основними завданнями лікування будь-якої патології.  

Зважаючи на вищезазначене, завданням нашого дослідження стало 

вивчення ЯЖ у хворих при поєднанні БА з ожирінням та з урахуванням 

поліморфізму генів. 

Встановлено (табл. 4.1), що фізичне функціонування (ФФ) у хворих на 

БА, поєднану з ожирінням було вірогідно нижчим (44,42±2,26 балів, р<0,001), 

ніж у хворих на ізольовану БА (78,81±0,96 балів) та у хворих на ожиріння 

(67,34±1,65), водночас воно було вірогідно нижчим (р<0,001) від значень у 

групі практично здорових осіб (98±1,14 балів). Зниження показника ФФ 

відбувається за рахунок зниження фізичної сили та активності у обстежених 

пацієнтів. Повсякденна життєдіяльність (РФ) також страждала у групах 

обстежених пацієнтів і склала в основній групі 34,87±4,12 балів, що було 

достовірно нижче, ніж у групах порівняння: 48,36±2,64 бали (р=0,007) у 

пацієнтів на БА з нормальною масою тіла та 46,18±3,16 балів (р=0,03) у 

пацієнтів з ожирінням. Крім того, показники були вірогідно нижчі значень у 
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практично здорових осіб (91,78±3,62, р<0,001). Отже, БА, ймовірно, утруднює 

виконання повсякденних справ хворими, особливо за поєднання з ожирінням. 

 

Таблиця 4.1 - Показники якості життя у хворих на бронхіальну астму та 

ожиріння за опитувальником SF-36, (M ± m) 

Показник Хворі на БА з 
нормальною 
масою тіла, 

n=30 

Хворі на БА, 
поєднану з 
ожирінням, 

n=57 

Хворі з 
ожирінням, 

n=30 

Практично 
здорові особи 
(ПЗО), n=20 

ФФ 

78,81±0,96 
р<0,001 

44,42±2,26 
р<0,001 
р1<0,001 
р2<0,001 

67,34±1,65 
р<0,001 

98,00±1,14 

РФ 

48,36±2,64 
р<0,001 

34,87±4,12 
р<0,001 
р1=0,007 
р2=0,03 

46,18±3,16 
р<0,001 

91,78±3,62 
 

ІБ 

96,59±1,67 
р=0,04 

86,52±3,42 
р<0,001 
р1=0,009 
р2=0,04 

94,62±2,04 
р=0,01 

100 

ЗЗ 

56,35±0,96 
р<0,001 

33,97±1,07 
р<0,001 
р1<0,001 
р2<0,001 

54,39±1,56 
р<0,001 

86,19±2,60 
 

ЖА 

46,31±1,96 
р<0,001 

22,05±1,65 
р<0,001 
р1<0,001 
р2<0,001 

42,56±1,06 
р<0,001 

72,46±1,12 

СФ 

64,94±1,73 
р<0,001 

48,76±2,89 
р<0,001 
р1<0,001 
р2<0,001 

71,12±1,14 
р<0,001 

98,75±0,86 

РЕ 

46,02±4,68 
р<0,001 

32,67±3,64 
р<0,001 
р1=0,02 
р2<0,001 

56,82±3,96 
р<0,001 

78,62±4,68 

ПЗ 

54,65±1,72 
р<0,001 

30,64±2,18 
р<0,001 
р1<0,001 
р2<0,001 

50,53±1,17 
р<0,001 

76,69±1,46 
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Продовження таблиці 4.1 

Показник Хворі на БА з 
нормальною 
масою тіла, 

n=30 

Хворі на БА, 
поєднану з 
ожирінням, 

n=57 

Хворі з 
ожирінням, 

n=30 

Практично 
здорові особи 
(ПЗО), n=20 

Інтегральні показники якості життя 
Фізичний 
компонент 
здоров’я  

(ФКЗ) 

43,16±0,69 
р<0,001 

36,42±0,86 
р<0,001 
р1<0,001 
р2<0,001 

41,68±0,75 
р<0,001 

62,34±0,67 

Психічний 
компонент 
здоров’я 

(ПКЗ) 

37,12±0,83 
р<0,001 

29,92±1,27 
р<0,001 
р1<0,001 
р2<0,001 

40,12±0,65 
р<0,001 

48,16±0,94 

Примітки: р - зміни достовірні порівняно з показниками у ПЗО; р1 - зміни 

достовірні порівняно з показниками у хворих на БА; р2 - зміни достовірні 

порівняно з показниками у хворих на ожиріння. 

 

Показник ІБ при поєднанні БА та ожиріння становив 86,52±3,42 бали та 

вірогідно відрізнявся порівняно з групою контролю (р<0,001), при наявності БА 

-96,59±1,67 (р=0,04), при ожирінні - 94,62±2,04 (р=0,01) відповідно. 

Загальний стан свого здоров’я (ЗЗ) хворі основної групи оцінили дещо 

нижче (33,97±1,07, р<0,001), ніж хворі на БА (56,35±0,96, р<0,001), пацієнти з 

ожирінням (54,39±1,56, р<0,001) та практично здорові особи (86,19±2,60 балів). 

Життєва активність (ЖА) виявилась зниженою порівняно з ПЗО 

(72,46±1,12 балів) у всіх групах хворих, і склала 22,05±1,65, р<0,001 при 

поєднаному перебігу БА та ожиріння, 46,31±1,96, р<0,001 у хворих на БА та 

42,56±1,06 балів (р<0,001) у хворих з ожирінням відповідно, що відображає 

суб’єктивні відчуття опитуваного щодо енергійності та активності упродовж 

останнього місяця (4 тижнів). 

Соціальне функціонування (СФ) - обмеження соціальної активності 

хворого захворюванням щодо можливості спілкування, проведення часу з 

друзями, родиною, в колективі, склало 48,76±2,89 (р<0,001) в основній групі, 

64,94±1,73 (р<0,001) у І групі (БА), 71,12±1,14 балів (р<0,001) - у групі 
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ожиріння та порівняно 98,75±0,86 балів у групі ПЗО. Також при поєднанні БА 

та ожиріння показник був достовірно нижчий (р<0,001), ніж в групах 

порівняння. Отже БА, поєднана з Ож, істотніше обмежує соціальну активність 

людини, ніж БА та Ож, як окремі нозології.  

Рольове функціонування (РЕ), обумовлене емоційним станом, склало 

32,67±3,64 бали (р<0,001) за поєднаного перебігу БА та Ож, 46,02±4,68 балів 

(р<0,001) у хворих на БА, 56,82±3,96 балів (р<0,001) у пацієнтів з ожирінням, 

порівняно з 78,62±4,68 балів - у групі ПЗО. Крім того, показник РЕ в основній 

групі достовірно відрізнявся порівняно з групою БА (р=0,02) та групою 

пацієнтів з ожирінням (р<0,001). 

Емоційна сфера відіграє важливу роль у житті людини і впливає на 

виконання нею повсякденних справ. Слід відзначити, що показники СФ та РЕ є 

нижчими у хворих на БА, поєднану з Ож, ніж у хворих на БА як окрему 

нозологію, що може бути пов’язане з важчим перебігом БА на тлі ожиріння, 

супроводжується частішими загостреннями, обмеженням участі хворих у 

суспільному житті. 

Подібні відмінності спостерігались при оцінці показника психічного 

здоров’я (ПЗ), що достовірно відрізнявся порівняно з ПЗО (76,69±1,46 балів) і в 

основній групі становив 30,64±2,18 (р<0,001), у хворих на БА 54,65±1,72 балів 

(р<0,001), у групі ожиріння – 50,53±1,17 балів (р<0,001). Показники при 

поєднаному перебігу БА та ожиріння були майже на 40 % достовірно нижчі 

(р<0,001), ніж у групах порівняння. Найістотніше зниження показників 

психічного здоров’я у хворих на БА та Ож може зумовлюватись схильністю до 

депресії, тривоги, хвилювання.  

Інтегральні показники фізичного компонента здоров’я (ФКЗ) та 

психічного компонента здоров’я (ПКЗ) статистично достовірно (р<0,001) 

різнилися у всіх трьох групах обстежених та свідчили про найгірший стан 

фізичного та психічного компоненту здоров’я у групі з поєднаним перебігом 

захворювань, порівняно з групою хворих на БА та ожиріння як окремих 

нозологій і ПЗО. 
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Для оцінки дихальної функції та її вплив на ЯЖ у хворих на БА була 

застосована анкета госпіталю Святого Георгія (St. George’s respiratory 

questionnaire - SGRQ). 

Отримані дані засвідчують, що у хворих на БА із супутнім ожирінням 

клінічні прояви БА є значно більше виражені, ніж показники у групі порівняння 

(табл. 4.2).  

 

Таблиця 4.2 - Показники якості життя у хворих на БА та при поєднанні 

БА і ожиріння за  анкетою госпіталю Святого Георгія (SGRQ), бали (M±m) 

Показник Хворі на БА з нормальною 
масою тіла, n=30 

Хворі на БА, поєднану з 
ожирінням, n=57 

Симптоми 73,53±3,70 
 

84,22±1,46 
р=0,008 

Активність 54,01±3,06 
 59,23±2,26 

Вплив 46,16±3,21 
 

57,72±3,32 
р=0,01 

Загальна ЯЖ 53,80±2,66 
 

62,43±2,37 
р=0,01 

Примітка. р - зміни достовірні порівняно з показниками у хворих на БА. 

 

Так такий компонент ЯЖ як «симптоми», що зумовлений вираженістю 

клінічних проявів і ступенем тяжкості БА, при поєднаному перебігу БА та 

ожиріння (84,22±1,46, р=0,008) достовірно був вищим порівняно з хворими на 

БА з нормальною масою тіла (73,53±3,70). Такий аспект як «активність», який 

свідчить про суб’єктивну оцінку ступеня обмеження фізичної активності 

внаслідок БА становив в основній групі 59,23±2,26, в групі порівняння - 

54,01±3,06, без достовірної різниці.  

Один із компонентів ЯЖ «вплив», що зумовлений обмеженням 

соціальних функцій і наявністю психологічних проблем, пов’язаних з БА, був 

вищим у хворих на БА із супутнім ожирінням (57,72±3,32, р=0,01) порівняно з 

хворими на БА з нормальною масою тіла (46,16±3,21). Показник загальної 

якості життя за  анкетою госпіталю Святого Георгія (SGRQ) достовірно був 
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вищий при поєднаному перебігу БА та ожиріння (62,43±2,37, р=0,01), ніж у 

хворих на ізольовану БА (53,80±2,66), що свідчить про гірший стан здоров’я 

при поєднанні БА та ожиріння, порівняно з групою хворих на БА з нормальною 

масою тіла. 

Аналізуючи показники якості життя хворих, залежно від виявлення 

поліморфізму генів (табл. 4.3), встановлено, що у носіїв А-алелі гену FTO (Т/А, А/А) 

спостерігалося зниження показників ФФ, РФ, СФ, РЕ, ще більш виражене у носіїв 

А/А генотипу гену FTO за опитувальником MOS SF-36. Водночас носії Т–алелі гену 

STAT6 (С/Т-, Т/Т-генотип) мали більш виражені показники «Симптоми», 

«Активність», «Вплив» та зниження загальної ЯЖ за анкетою Госпіталю Святого 

Георгія (SGRQ) (табл. 4.4). 

 
Таблиця 4.3 - Показники якості життя у хворих на бронхіальну астму, 

поєднану з ожирінням за опитувальником SF-36, залежно від поліморфізму 

генів FTO та STAT6, (M ± m) 

Показники 
 
 

ПЗО, 
n=20 

Генотипи гена  FTO , n=57 Генотипи  гена   STAT6 , n=57 
Т/Т 

n=21 
Т/А 
n=26 

А/А 
n=10 

С/С 
n=22 

С/Т 
n=20 

Т/Т 
n=15 

ФФ 
98,00± 

1,14 
 

54,58± 
1,78 

р<0,001 

48,06± 
2,98 

р<0,001 

42,08± 
2,14 

р<0,001 
р1<0,001 

54,28± 
2,32 

р<0,001 

52,65± 
2,12 

р<0,001 

54,12± 
2,44 

р<0,001 

РФ 

91,78± 
3,62 

 
 
 

46,06 ± 
3,12 

р<0,001 
 
 

42,04 ± 
2,92 

р<0,001 
 
 

32,06 ± 
3,04 

р<0,001 
р1=0,003 
р2=0,02 

43,06 ± 
4,72 

р<0,001 
 
 

42,69 ± 
4,03 

р<0,001 
 
 

40,09 ± 
2,93 

р<0,001 
 

ІБ 
100 

 
 

89,06 ± 
3,20 

р<0,001 

86,04 ± 
2,98 

р<0,001 

87,06 ± 
3,26 

р<0,001 

87,86 ± 
2,78 

р<0,001 

86,69 ± 
3,06 

р<0,001 

86,09 ± 
3,94 

р<0,001 

ЗЗ 
86,19± 

2,60 
 

36,44 ± 
1,57 

р<0,001 

36,05 ± 
1,97 

р<0,001 

32,02 ± 
1,84 

р<0,001 

36,06 ± 
1,22 

р<0,001 

34,67 ± 
1,53 

р<0,001 

34,54 ± 
1,65 

р<0,001 

ЖА 

72,46± 
1,12 

 
 

26,06 ± 
1,14 

р<0,001 

26,04 ± 
1,54 

р<0,001 

22,06 ± 
1,22 

р<0,001 
р1=0,02 

23,74 ± 
1,32 

р<0,001 

22,46 ± 
1,08 

р<0,001 

20,79 ± 
1,63 

р<0,001 
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Продовження таблиці 4.3 

Показники ПЗО, 
n=20 

Генотипи гена  FTO, 
n=57 Генотипи  гена   STAT6 , n=57 

Т/Т 
n=21 

Т/А 
n=26 

А/А 
n=10 

С/С 
n=22 

С/Т 
n=20 

Т/Т 
n=15 

СФ 

98,75± 
0,86 

 
 

56,89 ± 
2,14 

р<0,001 
 

48,34 ± 
2,62 

р<0,001 
 

46,06 ± 
2,02 

р<0,001 
р1=0,001 

52,43 ± 
2,75 

р<0,001 
 

48,71 ± 
2,04 

р<0,001 
 

47,06 ± 
2,93 

р<0,001 
 

РЕ 

78,62± 
4,68 

 
 
 

46,06 ± 
3,12 

р<0,001 
 
 

42,04 ± 
2,92 

р<0,001 
 
 

32,06 ± 
3,04 

р<0,001 
р1=0,002 
р2=0,02 

43,06 ± 
4,72 

р<0,001 
 
 

42,69 ± 
4,03 

р<0,001 
 
 

32,09 ± 
2,93 

р<0,001 
 
 

ПЗ 
76,69± 

1,46 
 

36,07 ± 
2,10 

р<0,001 

32,54 ± 
2,65 

р<0,001 

32,76 ± 
2,03 

р<0,001 

33,05 ± 
2,46 

р<0,001 

32,74 ± 
2,34 

р<0,001 

30,98 ± 
2,42 

р<0,001 
Інтегральні показники якості життя 

Фізичний 
компонент 
здоров’я  

(ФКЗ) 

62,34
±0,67 

 

36,87 ± 
1,10 

р<0,001 

36,64 ± 
1,67 

р<0,001 

34,78 ± 
1,24 

р<0,001 

38,02 ± 
1,15 

р<0,001 

36,78 ± 
1,22 

р<0,001 

36,24 ± 
1,12 

р<0,001 

Психічний 
компонент 
здоров’я 

(ПКЗ) 

48,16
±0,94 

 

34,02 ± 
1,18 

р<0,001 

32,67 ± 
1,25 

р<0,001 

29,26 ± 
1,35 

р<0,001 

33,08 ± 
1,42 

р<0,001 

30,74 ± 
1,43 

р<0,001 

28,92 ± 
1,72 

р<0,001 

Примітки: р - вірогідність відмінностей у порівнянні із групою ПЗО; р1 – 

вірогідність відмінностей порівняно з Т/Т-генотипом гена FTO;  р2 – 

вірогідність відмінностей порівняно з Т/А-генотипом гена FTO. 

 

Таблиця 4.4 - Показники якості життя у хворих при поєднанні БА і 

ожиріння за анкетою госпіталю Святого Георгія (SGRQ), залежно від 

поліморфізму генів FTO та STAT6 бали, (M±m) 

Показники Хворі на БА з 
нормальною 
масою тіла, 

n=30 

Генотипи гена FTO, 
 n=57 

Генотипи гена STAT6, 
n=57 

Т/Т 
n=21 

Т/А 
n=26 

А/А 
n=10 

С/С 
n=22 

С/Т 
n=20 

Т/Т 
n=15 

Симптоми 
73,53± 

3,70 
80,58± 

2,78 
 

82,06± 
1,98 

р=0,04 

83,08± 
2,30 

р=0,03 

84,28± 
2,32 

р=0,01 

84,65 
±1,62 

р=0,008 

86,72 
±1,34 

р=0,001 
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Продовження таблиці 4.4 

Показники 

Хворі на БА з 
нормальною 
масою тіла, 

n=30 

Генотипи гена FTO, 
 n=57 

Генотипи гена STAT6, 
n=57 

Т/Т 
n=21 

Т/А 
n=26 

А/А 
n=10 

С/С 
n=22 

С/Т 
n=20 

Т/Т 
n=15 

Активність 
54,01± 

3,06 
 

58,26±
1,24 

 

59,06
±1,87 

 

59,12± 
2,06 

 

58,05±
2,20 

 

60,26 
±1,29 

 

62,74 
±1,66 

р=0,01 

Вплив 
46,16± 

3,21 
 

55,72±
2,86 

р=0,03 

56,48
±3,10 
р=0,02 

56,85 
±2,42 
р=0,01 

55,36±
2,26 

р=0,02 

58,12 
±2,22 

р=0,003 

58,74 
±2,14 

р=0,002 

Загальна 
ЯЖ 

53,80± 
2,66 

 

58,86±
2,24 

 

60,74
±2,47 

 

62,10 
±2,38 
р=0,02 

60,26±
2,65 

 

64,25 
±2,43 

р=0,005 

64,67 
±2,24 

р=0,003 
Примітка. р - зміни достовірні порівняно з показниками у хворих на БА з 

нормальною масою тіла. 

 

Резюме. Отже, вплив клінічних проявів на суб’єктивне відображення 

свого здоров’я у хворих на БА, поєднану із Ож проявився змінами фізичної та 

психічної складової опитувальника MOS SF-36, за допомогою якого вдалося 

виявити, що порушення фізичного функціонування чітко відображається на 

психічному стані особистості. Застосування ж анкети Госпіталю Святого 

Георгія чітко виявило яскравість клінічної симптоматики у таких хворих. 

 

Основні положення розділу дисертації викладені в науковій статті [212]. 
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РОЗДІЛ 5 

ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО 

ЛІКУВАННЯ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ, ПОЄДНАНОЇ З ОЖИРІННЯМ, З 

УРАХУВАННЯМ ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНІВ 

 

Незважаючи на значну кількість досліджень, присвячених вивченню 

основних патогенетичних ланок взаємозв’язку бронхіальної астми та ожиріння, 

залишаються не до кінця з′ясованими особливості перебігу та прогресування 

даних нозологій, взаємозв’язок з генетичними механізмами, мало даних щодо 

диференційованого лікування таких хворих [262, 281]. 

Основним завданням роботи стала розробка патогенетично 

обгрунтованого удосконаленого способу лікування хворих на БА, поєднану з 

ожирінням, з урахуванням виявленого поліморфізму генів, профілактики 

ускладнень, покращення контролю захворювання та якості життя. 

Встановлено, що ефективність лікування БА, поєднаної з ожирінням 

певною мірою залежить від фенотипово-генотипових характеристик, зокрема, 

виявлення поліморфізму генів FTO та STAT6. 

Зважаючи на те, що у хворих на БА на тлі ожиріння при наявності А-алеля 

гена FTO (особливо у носіїїв А/А-генотипу) нами виявлені більш виражені 

прояви дисліпідемії (вірогідно вищі показники загального холестеролу, ЛПНЩ, 

ТГ) на тлі істотно більшого ІМТ, рівня вісцерального жиру та лептину за 

вірогідного нижчого рівня Zn-α2-ГП, запропоновано включати до комплексного 

лікування поряд з базисною терапією статини у поєднанні з езитимібом. Як 

відомо, окрім холестеринзнижуючих властивостей, статини здійснюють багато 

холестериннезалежних, плейотропних ефектів, включаючи протизапальні [145, 

166]. Судинні ефекти статинів включають дію на метаболізм ліпопротеїнів, а 

також протизапальні й антитромботичні впливи. 

При аналізі виявлених змін залежно від поліморфізму гена STAT6, 

встановлена більш виражена ендотеліальна дисфункція (вищий рівень ЕТ-1 та 

знижений рівень нітратів/нітритів) у носіїв Т-алеля гена STAT6 (особливо за 
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наявності Т/Т-генотипу) порівняно з відповідними показниками у носіїв С/С-

генотипу гена STAT6 та у носіїв генотипів Т/Т, Т/А і А/А гена FTO. 

Враховуючи це, нами було запропоновано при виявленні Т-алеля гена STAT6 

додавати до комплексного лікування препарати L-аргініну per os водночас із 

базисною терапією (з модифікацією схеми його призначення за наявності Т/Т 

генотипу). Адже, як відомо, ці препарати мають позитивний вплив на 

мікроциркуляцію як мембраностабілізатори, цитопротектори, антигипоксанти, 

дезінтоксиканти, антиоксиданти. 

Уперше на підставі виявлених змін запропоновано методику 

удосконаленого лікування БА, поєднаної з Ож, з використанням 

гіполіпідемічного засобу комбінованої дії (симвастатин у поєднанні з 

езетимібом) та препарату L-аргініну.  

Згідно з принципами доказової медицини, з метою проведення 

дослідження ефективності та порівняння запропонованих програм лікування, з 

урахуванням поліморфізму генів, була проведена рандомізація групи хворих на 

БА, поєднану з ожирінням. 

У ІІА групу (група порівняння) увійшли хворі, які отримували базисну 

терапію згідно діючих нормативних документів: «Уніфікований клінічний 

протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги. 

«Бронхіальна астма» від 08.10.2013 № 868, та з урахуванням рекомендацій 

GINA 2014 р. згідно із ступенем тяжкості. 

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

призначено комбінований гіполіпідемічний препарат (симвастатин у поєднанні 

з езетимібом), і була розділена залежно від поліморфізму гена FTO на 2 

підгрупи:  

- ІІБ1 (носії Т/А генотипу гена FTO) – отримували комбінований 

гіполіпідемічний препарат в дозі 10/10 мг 1 раз на добу ввечері під контролем 

гемодинамічних показників впродовж 3 місяців; 
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- ІІБ2 (носії А/А генотипу гена FTO) – отримували комбінований 

гіполіпідемічний препарат в дозі 20/10 мг 1 раз на добу ввечері впродовж 3 

місяців. 

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

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

поліморфізму генів на 2 підгрупи:  

- ІІВ1 (носії С/Т генотипу гена STAT6) – отримували  L – аргінін 5мл 

3р/добу per os 1 місяць; 

- ІІВ2 (носії Т/Т генотипу гена STAT6) – отримували L – аргінін 4,2 

% 100 мл в/в крапельно № 10, далі 5 мл 3р/д per os 1 місяць. 

Ефективність лікування БА, поєднаної з ожирінням, оцінювали за 

наступними критеріями: зменшення інтенсивності симптомів захворювання, 

зміни показників функціонального стану ендотелію, інтенсивності процесів 

ПОЛ, ОМБ, протиоксидантного захисту, необмеженого протеолізу, 

морфофункціональних властивостей еритроцитів, адипокінового профілю, 

покращання контролю захворювання та якості життя хворих.  

Згідно з даними опитувальника SF-36, враховуючи поліморфізм гена 

FTO, виявлено найвищі інтегральні показники фізичного компоненту здоров’я 

та психічного компоненту здоров’я у хворих, які додатково до базисної терапії 

приймали симвастатин у поєднанні з езетимібом (табл. 5.1.) 

Проведене анкетування за допомогою опитувальника SF-36 показало 

достовірно вищі показники рівня якості життя у пацієнтів ІІБ1 та ІІБ2 групи, 

яким на тлі базисного лікування було призначено комбінований 

гіполіпідемічний препарат (симвастатин у поєднанні з езетимібом) порівняно з 

ІІА групою, що відображалося у вищих балах інтегральних показників 

психічного та фізичного компонентів здоров’я. 
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Таблиця 5.1 - Показники якості життя у хворих на бронхіальну астму, 

поєднану з ожирінням за даними опитувальника SF-36 у динаміці лікування та з 

урахуванням виявлення поліморфізму гену FTO (M ± m) 

Показники 

Група ІІА 
n=10 

Група ІІ Б1 
n=14 

Група ІІ Б2 
n=10 

До 
лікування 

Після 
лікування 

До 
лікування 

Після 
лікування 

До 
лікування 

Після 
лікування 

ФФ 

54,58± 
1,78 

58,12± 
3,21 

48,06± 
2,98 

69,34± 
3,20 

р<0,001 
р1=0,02 

42,08± 
2,14 

62,48± 
3,10 

р<0,001 

РФ 
46,06± 

3,12 
48,69± 

3,70 
42,04± 

2,92 
53,47± 

3,70 
р=0,02 

32,06± 
3,04 

42,18± 
3,80 

р2=0,04 

ІБ 
89,06± 

3,20 
98,80± 

3,10 
р=0,04 

86,04± 
2,98 

97,82± 
4,40  

р=0,03 

87,06± 
3,26 

98,24± 
3,20 

р=0,02 

ЗЗ 

36,44± 
1,57 

45,72± 
2,60 

р=0,007 

36,05± 
1,97 

67,86± 
4,80  

р<0,001 
р1<0,001 

32,02± 
1,86 

59,95± 
2,90 

р<0,001 
р1=0,001 

ЖА 
26,06± 

1,14 
47,39± 

3,80 
р<0,001 

26,04± 
1,54 

56,36± 
3,68 

 р<0,001 

22,06± 
1,22 

54,29± 
2,70 

р<0,001 

СФ 

56,89± 
2,14 

60,47± 
3,60 

48,34± 
2,62 

86,82± 
4,90 

р<0,001 
р1<0,001  

46,06± 
2,02 

74,58± 
4,10 

р<0,001 
р1=0,01 

РЕ 

46,06± 
3,12 

55,49± 
3,20 

р=0,04 

42,04± 
2,92 

71,64± 
3,60 

р<0,001 
р1=0,003  

32,06± 
3,04 

68,83± 
3,40 

р<0,001 
р=0,01 

ПЗ 

36,07± 
2,10 

 

52,64± 
3,90 

р=0,001 

32,54± 
2,65 

 

69,51± 
4,80 

р<0,001 
р=0,01 

32,76± 
2,03 

 

65,28± 
3,70 

р<0,001 
р1=0,03 

Інтегральні показники якості життя 

Фізичний 
компонент 
здоров’я  

36,87± 
1,10 

41.98± 
2,12 

р=0,04 

36,64± 
1,67 

54,33± 
2,83 

р<0,001 
р1=0,002 

34,78± 
1,24 

56,54± 
2,14 

р<0,001 
р1<0,001 
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Продовження таблиці 5.1 

Показники 

Група ІІА 
n=10 

Група ІІ Б1 
n=14 

Група ІІ Б2 
n=10 

До 
лікування 

Після 
лікування 

До 
лікуван

ня 

Після 
лікування 

До 
лікування 

Після 
лікування 

Психічний 
компонент 
здоров’я 

34,02± 
1,18 

42,65± 
2,18 

р=0,002 
 

32,67± 
1,25 

58,65± 
2,37 

р<0,001 
р1<0,001 

29,26± 
1,35 

48,29± 
1,92 

р<0,001 
р2=0,002 

Примітки: р - зміни достовірні порівняно з показниками у підгрупі до та 

після лікування (р<0,05); р1 - зміни достовірні порівняно з показниками у 

підгрупі ІІА після лікування (р<0,05); р2 - зміни достовірні порівняно з 

показниками у підгрупі ІІБ1 після лікування (р<0,05). 

 

Відмічено зміни і за анкетою Госпіталю Святого Георгія (SGRQ) (табл. 

5.2.)  

 

Таблиця 5.2 - Показники якості життя у хворих на бронхіальну астму, 

поєднану з ожирінням за анкетою госпіталю Святого Георгія (SGRQ) у 

динаміці лікування та з урахуванням виявлення поліморфізму гену STAT6 

(M±m) 

Показники 
Група ІІА, n=10 Група ІІ В1, n=13 Група ІІ В2, n=10 
До 

лікування 
Після 

лікування 
До 

лікування 
Після 

лікування 
До 

лікування 
Після 

лікування 

Симптоми 
84,28± 

2,32 
58,12± 

3,21 
р<0,001 

84,65± 
1,62 

55,34± 
3,20 

р<0,001 

86,72± 
1,34 

55,48± 
3,10 

р<0,001 

Активність 

58,05± 
2,20 

48,69± 
3,70 

р=0,04 

60,26± 
1,29 

43,47± 
3,70 

р<0,001 

62,74± 
1,66 

34,18± 
3,80 

р<0,001 
р1=0,01 

Вплив 

55,36± 
2,26 

42,80± 
3,10 

р=0,004 

58,12± 
2,22 

34,82± 
4,40 

р<0,001 

58,74± 
2,14 

32,24± 
3,20 

р<0,001 
р1=0,02 
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Продовження таблиці 5.2 

Показники 
Група ІІА, n=10 Група ІІ В1, n=13 Група ІІ В2, n=10 
До 

лікування 
Після 

лікування 
До 

лікування 
Після 

лікування 
До 

лікування 
Після 

лікування 
Загальна 

ЯЖ 
60,26± 

2,65 
47,72± 

2,60 
р=0,003 

64,25± 
2,43 

37,86± 
4,80 

р<0,001 

64,67± 
2,24 

35,95± 
2,90 

р<0,001 
р1=0,007 

Примітки: р - зміни достовірні порівняно з показниками у підгрупі до та 

після лікування (р<0,05); р1 - зміни достовірні порівняно з показниками у 

підгрупі ІІА після лікування (р<0,05). 

 

Відмічено, що сумарна оцінка якості життя найнижча (відповідає 

найвищій якості життя) у хворих, яким до комплексу лікування був включений 

L–аргінін. Водночас відмічено достовірно нижчі показники «симптомів», 

«активності» та «впливу» у групі ІІВ2, порівняно з групою на базисній терапії 

та ІІВ1 у динаміці лікування. 

Оцінюючи рівень контролю БА, встановлено кращі показники АСТ в 

динаміці лікування (табл. 5.3). 

 

Таблиця 5.3 - Показники АСТ в динаміці лікування, з урахуванням 

поліморфізму генів FTO та STAT6, (M±m) 

Показ-
ники 

Група ІІА 
n=10 

Група ІІБ1 
n=14 

Група ІІБ2 
n=10 

Група ІІВ1 
n=13 

Група ІІВ2 
n=10 

До 
ліку-
вання 

Після 
ліку-
вання 

До 
ліку-
вання 

Після 
ліку-
вання 

До 
ліку-
вання 

Після 
ліку-
вання 

До 
ліку-
вання 

Після 
ліку-
вання 

До 
ліку-
вання 

Після 
ліку-
вання 

Денні 
симпто

ми 

2,52±
0,08 

2,64±
0,06 

2,50±
0,09 

2,82± 
0,08 
р=0,01 

2,48± 
0,08 

2,80±0
,09 
р=0,01 

2,52±
0,06 

3,06±
0,06 
р˂ 0,001
р1˂ 0,001 

2,50±
0,07 

3,02±
0,08 
р˂ 0,001
р1=0,001 

 

 

 



 119 

Продовження таблиці 5.3 

Показ-
ники 

Група ІІА 
n=10 

Група ІІБ1 
n=14 

Група ІІБ2 
n=10 

Група ІІВ1 
n=13 

Група ІІВ2 
n=10 

До 
ліку-
вання 

Після 
ліку-
вання 

До 
ліку-
вання 

Після 
ліку-
вання 

До 
ліку-
вання 

Після 
ліку-
вання 

До 
ліку-
вання 

Після 
ліку-
вання 

До 
ліку-
вання 

Після 
ліку-
вання 

Напади 
ядухи 

3,02±
0,08 

3,64±
0,08 

р˂ 0,01 

3,00± 
0,06 

3,72± 
0,08 
р˂ 0,001 

2,86± 
0,06 

3,62±0
,08 
р˂ 0,001 

3,04± 
0,08 

3,82±
0,08 
р˂ 0,001 

3,00± 
0,06 

3,86±
0,06 
р˂ 0,001 
р=0,04 

Нічні 
симп-
томи 

2,87±
0,06 

3,02±
0,07 

2,82± 
0,06 

3,06±
0,08 
р=0,02 

2,76± 
0,06 

3,08±0
,08 
р=0,005 

2,84± 
0,06 

3,12±
0,08 
р=0,01 

2,80± 
0,08 

3,10±
0,08 
р=0,01 

Викорис
тання 

бронхо-
дилята-
торів 

швидкої 
дії 

3,12±
0,09 

3,22±
0,08 

3,12± 
0,08 

3,24±
0,06 

3,02± 
0,06 

3,20±0
,04 
р=0,02 

3,10± 
0,08 

3,32±
0,08 

3,08± 
0,07 

3,28±
0,06 
р=0,04 

Само-
оцінка 
конт-
ролю 

3,26±
0,09 

3,32±
0,08 

3,24± 
0,08 

3,38±
0,06 

3,20± 
0,06 

3,36±0
,08 

3,24± 
0,08 

3,38±
0,06 

3,20± 
0,08 

3,42±
0,08 

АСТ,  
бали 

16,60 
±1,48 

18,12±
1,21 

15,02 
±1,84 

19,48 
±1,12 
р=0,04 

14,06 
± 1,35 

18,48 
±1,10 
р=0,02 

16,36 
±1,10 

19,89 
±1,02 
р=0,02 

15,84 
±1,63 

19,80 
±1,06 
р=0,05 

Примітки: р - зміни достовірні порівняно з показниками у підгрупі до та 

після лікування (р<0,05); р1 - зміни достовірні порівняно з показниками у 

підгрупі ІІА після лікування (р<0,05). 

 
Також встановлено зниження лізису низько- та високомолекулярних 

білків та колагенолітичної активності крові у динаміці лікування (табл. 5.4). 

Крім того у хворих ІІБ групи покращився ліпідний спектр крові, 

зменшився рівень лептину крові, С – реактивного білка (табл. 5.5.). 
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Таблиця 5.4 - Показники фібринолітичної та протеолітичної активності 

плазми крові у хворих на бронхіальну астму у динаміці лікування та з 

урахуванням виявлення поліморфізму гену FTO, (M ± m) 

Показники 

Група ІІА 
n=10 

Група ІІ Б1 
n=14 

Група ІІ Б2 
n=10 

До 
лікуван

ня 

Після 
лікуван

ня 

До 
лікуван

ня 

Після 
лікуван

ня 

До 
лікуван

ня 

Після 
лікуван

ня 
СФА, 

Е440/мл/год 
1,56± 
0,03 

1,34± 
0,10 

р=0,05 

1,65± 
0,12 

1,32± 
0,10 

р=0,04 

1,74± 
0,19 

1,30± 
0,08 

р=0,04 
НФА, 

Е440/мл/год 
0,65± 
0,08 

0,48± 
0,70 

0,69± 
0,10 

0,43± 
0,06 

р=0,03 

0,72± 
0,09 

0,42± 
0,08 

р=0,02 
ФФА, 

Е440/мл/год 
0,82± 
0,08 

0,76± 
0,10 

0,86± 
0,12 

0,78± 
0,40 

0,92± 
0,13 

0,79± 
0,20 

ПАК за лізисом 
азоальбуміну, 
мг/мл за 1 год 

2,16± 
0,10 

 

2,02± 
0,74 

2,22± 
0,10 

1,88± 
0,48 

2,28± 
0,12 

1,86± 
0,29 

ПАК за лізисом 
азоказеїну, 

мг/мл за 1 год 

2,10± 
0,12 

 

1,64± 
0,17 

р=0,04 

2,14± 
0,19 

1,63± 
0,12 

р=0,03 

2,16± 
0,18 

1,62± 
0,16 

р=0,03 
ПАК за лізисом 

колагену, 
мг/мл за 1 год 

0,78± 
0,06 

 

0,64± 
0,02 

р=0,04 

0,81± 
0,09 

0,61± 
0,03 

р=0,04 

0,82± 
0,08 

0,62± 
0,05 

р=0,04 
Примітка. р - зміни достовірні порівняно з показниками у підгрупі до та 

після лікування (р<0,05). 

 

Таблиця 5.5 - Показники метаболізму у хворих на БА, поєднану з 

ожирінням у динаміці лікування та з урахуванням виявлення поліморфізму гену 

FTO, (M±m) 

Показники 

Група ІІА 
n=10 

Група ІІ Б1 
n=14 

Група ІІ Б2 
n=10 

До 
лікування 

Після 
лікування 

До 
лікування 

Після 
лікування 

До 
лікування 

Після 
лікування 

Загальний 
холестерол, 

ммоль/л 

4,06± 
0,22 

4,12± 
0,21 

4,28± 
0,08 

4,10± 
0,20 

5,10± 
0,20 

4,02± 
0,10 

р<0,001 
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Продовження таблиці 5.5 

Показники Група ІІА 
n=10 

Група ІІ Б1 
n=14 

Група ІІ Б2 
n=10 

 До 
лікування 

Після 
лікування 

До 
лікування 

Після 
лікування 

До 
лікуванн

я 

Після 
лікування 

ЛПВЩ, 
ммоль/л 

1,14± 
0,22 

1,09± 
0,62 

0,90± 
0,18 

1,17± 
0,70 

0,63± 
0,24 

1,18± 
0,10 

р=0,04 
ЛПНЩ, 
ммоль/л 

1,26± 
0,24 

1,18± 
0,10 

2,16± 
0,10 

1,82± 
0,13 

р=0,05 

2,48± 
0,12 

1,46± 
0,20 

р<0,001 
ТГ, ммоль/л 1,22± 

0,19 
1,12± 
0,24 

1,96± 
0,12 

1,46± 
0,21 

р=0,04 

2,24± 
0,32 

1,42± 
0,12 

р=0,02 
Лептин, 

нг/мл 
47,24 
±1,55 

42,08 
±1,45 

52,73± 
3,86 

36,24 
±2,64 

р=0,001 
р1<0,001 

64,60± 
3,84 

40,24 
±2,47 

р<0,001 
р1<0,001 

Вміст СРБ, 
мг/л 

4,58± 
0,38 

 

3,24± 
0,27 

р=0,01 

5,48± 
0,24 

 

3,26± 
0,26 

р<0,001 

6,08± 
0,32 

 

3,22± 
0,24 

р<0,001 
Примітки: р - зміни достовірні порівняно з показниками у підгрупі до та 

після лікування (р<0,05); р1 - зміни достовірні порівняно з показниками у 

підгрупі ІІА після лікування (р<0,05). 

 

Найбільш істотними були зміни рівня ТГ в динаміці лікування (рис. 5.1). 

# #

0

1

2

3

Група ІІА Група ІІБ1 Група ІІБ2

До лікування

Після лікування

 
Рисунок 5.1 - Динаміка показників рівня ТГ (ммоль/л) в динаміці лікування 

Примітка. # – різниця істотна (р < 0,05). 

 
При аналізі вираженості ендотеліальної дисфункції в динаміці лікування 

кращі показники відмічені у хворих ІІВ групи (табл.5.6): вміст ЕТ-1 (рис. 5.2) в 
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сироватці крові після лікування зменшився на 47,6% (підгрупа В1) та на 56,4% 

(підгрупа В2): рівень нітритів/нітратів (рис. 5.3), навпаки, збільшився на 23,7% і 

на 45,1% відповідно. При цьому в групі ІІА зазначені зміни складали відповідно 

21,1% (ЕТ-1) та 8,8% (нітрити/нітрати).  

 

Таблиця 5.6 - Показники вмісту ЕТ-1, нітритів/нітратів в сироватці крові 

та морфо-функціональних властивостей еритроцитів у хворих на бронхіальну 

астму, поєднану з ожирінням у динаміці лікування та з урахуванням виявлення 

поліморфізму гену STAT6 (M ± m) 

Показники 
Група ІІА, n=10 Група ІІ В1,  n=13 Група ІІ В2, n=10 
До 

лікування 
Після 

лікування 
До 

лікування 
Після 

лікування 
До 

лікування 
Після 

лікування 

ЕТ-1, 
фмоль/мл 

1,42± 
0,08 

1,12± 
0,07 

р=0,01 

1,64± 
0,04 

0,86± 
0,06 

р<0,001 
р1=0,01 

1,79± 
0,10 

0,78± 
0,05 

р<0,001 
р1=0,001 

Нітрити/ 
нітрати, 

мкмоль/л 

19,02± 
0,44 

20,69± 
0,70 

18,97± 
0,42 

23,47± 
0,70 

р<0,001 
р1=0,01 

16,67± 
0,26 

24,18± 
0,80 

р<0,001 
р1=0,004 

ІДЕ, % 
32,12± 

1,42 
38,80± 

1,10 
р=0,001 

31,27± 
1,38 

38,96± 
1,42 

р<0,001 

31,87± 
1,64 

40,26± 
1,12 

р<0,001 

ВВЕС, % 
1,56± 
0,05 

1,52± 
0,06 

1,58± 
0,04 

1,42± 
0,04 

р=0,009 

1,59± 
0,08 

1,38± 
0,05 

р=0,03 
Примітки: р - зміни достовірні порівняно з показниками у підгрупі до та 

після лікування (р<0,05); р1 - зміни достовірні порівняно з показниками у 

підгрупі ІІА після лікування (р<0,05). 

 
Рисунок 5.2 - Динаміка вмісту ЕТ-1 (фмоль/мл) в динаміці лікування 

Примітка. # – різниця істотна (р < 0,05). 
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Рисунок 5.3 - Динаміка вмісту нітритів/нітратів (мкмоль/л) в динаміці лікування 

Примітка. # – різниця істотна (р < 0,05). 

 

Оцінюючи динаміку показників АСТ через 3 місяці відмічається кращий 

контроль бронхіальної астми, порівняно з групою на базисній терапії (рис 5.4). 
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Рисунок 5.4 - Динаміка показників АСТ в процесі лікування 

Примітка. #, * – різниця істотна (р < 0,05). 

 

Отже, у хворих на БА, поєднану з ожирінням, використання додатково до 

базисної терапії фіксованої комбінації симвастатину з езетимібом (залежно від 

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

rs324011 гена білка STAT6) виявляє позитивну динаміку у клініко-

лабораторних, функціональних даних, сприяють ефективнішому усуненню 

проявів бронхіальної обструкції (впродовж року спостерігалася позитивна 

динаміка показників ФЗД з тенденцією до збільшення ОФВ1 та МОШ25-75 на 11-

14%), досягненню ефективного контролю БА (впродовж року не спостерігалося 

загострень, які потребували б госпіталізації та (або) прийому системних 
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глюкокортикостероїдів; виявлялася позитивна динаміка тесту контролю над 

астмою), покращанню якості життя пацієнтів (за опитувальником SF-36, 

анкетою госпіталю Святого Георгія).  

Водночас у 2 (20%) хворих на БА, поєднану з ожирінням, спостерігалися 

загострення, які потребували госпіталізації та (або) прийому системних 

глюкокортикостероїдів. При цьому показники ФЗД (ОФВ1 та МОШ25-75) 

підвищувалися тільки на 5-7%. 

Резюме. Застосування гіполіпідемічного засобу комбінованої дії 

(симвастатин у поєднанні з езетимібом) за наявності виявленого поліморфізму 

rs9939609 гена FTO (носії Т/А- та А/А-генотипу) в комплексному лікуванні БА, 

поєднаної з Ож, виявляє позитивний вплив на показники ліпідного спектра 

крові (достовірно нижчі показники загального холестеролу, ЛПНЩ, ТГ та вищі 

рівні ЛПВЩ, порівняно з групою базисної терапії), адипокінового профілю 

(зниження рівня лептину), протеолітичної активності плазми крові (достовірне 

зниження ПАК за лізисом азоказеїну та колагенолітичної активності плазми 

крові), інтенсивності пероксидного окиснення ліпідів та окиснюваної модифіка-

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

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

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

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

корекції порушень фібринолізу, оксидантно-протиоксидантного гомеостазу, 

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

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

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

додатково до базисної терапії фіксованої комбінації симвастатину з езитимібом 

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

сприяло кращому контролю над захворюванням за рівнем АСТ. 

Основні положення розділу дисертації викладені в наукових статтях [217, 

270], апробовані на наукових форумах [211, 216]. 
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АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

На сучасному етапі розвитку медицини зростає зацікавленість до питань 

поєднаних захворювань [45, 173, 245]. БА та ожиріння є актуальними 

соціально-медичними проблемами сьогодення. Це пов’язано зі значним 

поширенням цих захворювань, хронічним, прогресуючим перебігом, 

поступовою втратою працездатності та високою інвалідизацією [75, 103, 158].  

Низка науковців, як і фахівці GINA [58] виділяють поєднання БА та 

ожиріння як окремий фенотип або ендофенотип астми [204, 224, 252, 283], 

завдяки впливу ожиріння на системне запалення, механіку легень, приєднання 

іншої коморбідної патології [179, 208, 248, 227, 275]. При поєднанні БА та 

ожиріння спостерігається більш тяжкий перебіг, з частішими загостреннями та 

зниженням контролю за захворюванням [172]. Однак, незважаючи на чисельні 

дослідження, клінічно-патогенетичні особливості розвитку БА на тлі ожиріння, 

з позиції метаболічно-запальних чинників, протеолітичної активності, 

антиоксидантного захисту, адипокінової сигналізації вивчено недостатньо. 

Водночас, велику увагу на сучасному етапі приділяють і генетичній 

складовій як ожиріння, так і бронхіальної астми [27,181]. Слід зазначити, що 

тяжкість клінічного перебігу БА, швидкість її прогресування чи формування 

ускладнень певною мірою детермінуються і генетичними факторами. 

Залишається низка нез'ясованих питань щодо залежності клінічно-

патогенетичних особливостей перебігу БА за її поєднання із ожирінням від 

поліморфізму гена білка STAT6 і гена FTO та пов’язаної з цим персоніфікації 

лікування хворих. 

Усе це створює необхідність більш детального вивчення поєднання даних 

нозологій потребує вдосконалення алгоритм лікування таких хворих з 

урахуванням генетичних предиктів, порушень оксидантно-протиоксидантного 

гомеостазу, функціонального стану ендотелію, протеїназо-інгібіторної системи 

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

ускладнень.  

В результаті скринінгу нами у дослідження були включені 130 хворих на 

БА та ожиріння віком від 18 до 52 років (в середньому 34,8 ± 9,86 років), 

завершили дослідження 117 хворих. Серед пацієнтів було 60 жінок (51,3%) та 

57 чоловіків (48,7%). Хворі були розподілені на групи: поєднаний перебіг БА та 

ожиріння (57 чоловік), БА з нормальною масою тіла (30 чоловік), ожиріння (30 

чоловік). Обстежено також 20 практично здорових осіб.  

Аналізуючи результати обстеження, ми виявили, що частка пацієнтів 

жіночої статі переважала у групі поєднаного перебігу БА та ожиріння, 

порівняно з хворими на ізольовану БА з нормальною масою тіла (52,6% проти 

36,7%). Такі дані отримані і у дослідженнях, де був показаний вплив жіночих 

статевих гормонів на системне запалення та вираженість запальної реакції 

дихальних шляхів у пацієнтів при поєднанні БА з ожирінням та без нього [126], 

хоча переконливих даних щодо наявності гендерних відмінностей у 

взаємозв’язку БА та ожиріння все ще немає. 

При аналізі скарг встановлено що хворих на БА, поєднану з ожирінням, 

більше за пацієнтів з БА та нормальною масою тіла, турбували скарги на 

кашель, в тому числі вологий (71,9 %), задишка при фізичному навантаженні 

різної інтенсивності. Загальна слабкість та швидка втомлюваність  

спостерігалася в обох групах, але при поєднаному перебігу траплялася частіше, 

у 66,7 %. Періодичний головний біль та серцебиття рівноцінно турбували 

хворих на БА як з нормальною масою тіла, так і з ожирінням. У пацієнтів БА із 

супутнім ожирінням у 21,0 % випадків відзначалося порушення сну та у 10,5 % 

- печія, проти 6,7 % і 3,3 % - у пацієнтів з БА та нормальною масою тіла 

відповідно. 

При аналізі фізикальних даних у досліджуваних групах у більшості 

хворих на БА вислуховувалися сухі хрипи (як у пацієнтів з БА та нормальною 

масою тіла, так і при поєднаному перебігу БА та Ож). Емфізематозна грудна 

клітка у хворих на БА із ожирінням та із нормальною масою тіла траплялась у 
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49,1 % та у 53,3 % випадків відповідно. Отримані результати відповідають 

даним літератури, які засвідчують порушення дихальної системи при 

підвищеній масі тіла [199], роль прозапального цитокіну TNF-α у формуванні 

емфіземи легень. 

Дослідження останніх років підтвердили значення спадкової схильності 

до БА і дозволили оцінити ступінь ризику її виникнення [181, 187]. Вирішальну 

роль в патогенезі запальних змін бронхолегеневої системи, як було показано, 

відіграє білок STAT6 [107, 153], встановлено його роль у розвитку алергічної 

БА та атопії [117], хоча залишається багато нез'ясованого в особливостях 

функціонування STAT6 при БА. Водночас виявлений значимий зв'язок з 

ожирінням однонуклеотидного поліморфізму rs9939609 гена FTO [94, 234], що 

кодує один з регуляторів ліполізу та бере участь у енергетичному гомеостазі, 

впливає на диференціювання адипоцитів, лептин-незалежний контроль апетиту 

[12, 22, 81]. 

Оскільки одним із завдань нашого дослідження було проаналізувати 

особливості перебігу бронхіальної астми, поєднаної із ожирінням, залежно від 

поліморфізму rs324011 гена білка STAT6 та поліморфізму rs9939609 гена FTO, 

нами було проведено генетичне обстеження Серед обстежених нами пацієнтів 

за поліморфним варіантом rs9939609 гена FTO Т/Т-генотип в основній групі 

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

у 10 осіб (17,55 %). За геном STAT6 носії С/С генотипу в основній групі склали 

22 особи (38,60 %), С/Т-генотип виявлено у 20 осіб (35,09 %), Т/Т-генотип - у 

15 осіб (26,31 %). Носії А-алеля гена FTO при поєднаному перебігу БА та 

ожиріння спостерігались у 40,35 %, що майже вдвічі більше, ніж серед хворих 

на БА з нормальною масою тіла (26,56 %). 

Аналізуючи ступінь тяжкості бронхіальної астми в основній групі 

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

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

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

персистуючою легкою БА. А/А-генотип гена FTO виявлявся у 5 разів частіше 
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при поєднанні ожиріння та персистуючої БА середньотяжкого та тяжкого 

ступенів. Отже, розвиток ожиріння при БА та більш тяжкий перебіг БА 

асоційований із наявністю гетерозиготного генотипу Т/А за поліморфним 

варіантом rs9939609 гена FTO. 

Поліморфний варіант C2892T гена STAT6 спостерігався майже вдвічі 

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

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

виявлений зв’язок поліморфного варіанта rs324011 гена білку STAT6 з 

тяжкістю перебігу бронхіальної астми, а наявність в генотипі даного 

поліморфізму зумовлювала протективний ефект щодо тяажкості захворювання 

[228]. 

Низкою досліджень вивчався вплив ожиріння на перебіг БА, зокрема на 

ФЗД [183, 199]. З’ясовано, що у хворих на БА із ожирінням є відмінності у 

показниках ФЗД порівняно із хворими без його наявності [251].  

Встановлено, що при проведенні стандартної спірограми співвідношення 

ОФВ1/ЖЄЛ (індекс Тіффно) менше 80,0 %, у хворих на БА, поєднану з 

ожирінням траплялося вірогідно частіше ( у 34,4 %), ніж у групі порівняння ( у 

7,7 %, р<0,05). Крім того, при поєднанні БА та ожиріння більше, ніж у групі з 

нормальною масою тіла, відмічалося вірогідне зниження ПОШвид (р=0,01) та 

показників МОШ25-75, що свідчить про більш виражену бронхіальну 

обструкцію. Вперше було проаналізовано залежність показників ФЗД від 

виявленого поліморфізму генів. Так, було встановлено, що ОФВ1 та ПОШвид 

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

порівняно з Т/Т-генотипом; виявлено вірогідно нижчі показники ОФВ1/ЖЄЛ та 

ПОШвид у носіїв Т/Т-генотипу гена STAT6 порівняно з С/С-генотипом. 

Нижчі параметри ФЗД у хворих на БА, поєднану з ожирінням, обумовлені 

як механічними факторами (відкладення жиру в ділянці ребер, середостіння 

обмежує рухомість грудної клітки та легень), так і впливом вісцеральної 

жирової тканини, що є джерелом адипокінів [2, 133]. 

Для оцінки рівня вісцерального жиру, відсотка жирової маси, м’язової 
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маси, відсотка рідини в організмі нами був використаний метод 

біоімпедансного аналізу, адже високий ІМТ не завжди відображає жирову масу, 

а може бути пов’язаний з м’язовою масою. 

За результатами біоімпедансометрії встановлено, що найвищий рівень 

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

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

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

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

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

У дослідженнях Gibeon D [54] було показано взаємозв’язок між ІМТ та 

важкістю БА, але не враховувалися генотипічні характеристики. У нашому 

дослідженні показники ІМТ були достовірно вищими у носіїв А/А-генотипу 

гена FTO відносно носіїв Т/Т-генотипу (р˂0,001). Відмічалося зростання 

відсотка вмісту жиру та рівня вісцерального жиру в організмі у носіїв А/А-

генотипу гена FTO та рівня вісцерального жиру - у носіїв Т/Т-генотипу гена 

STAT6. Нижчі показники відсотка вмісту води в організмі спостерігалися в усіх 

виявлених генотипів, найбільш виражено у носіїв А/А-генотипу гена FTO – на 

17,5 %, у порівнянні з Т/Т-генотипом гена FTO (р˂0,001). Отже, визначення не 

тільки ІМТ, але й показників біоімпедансного аналізу дає можливість повною 

мірою оцінити структуру тіла пацієнтів. 

Було показано, що однією із основних ланок патогенезу БА, як у 

поєднанні з надмірною вагою, так і без, є оксидативний стрес [110, 111]. Це 

дисбаланс між продукцією прооксидантів (активні форми кисню, такі як 

супероксид, пероксид водню тощо), які сприяють патологічним змінам в 

дихальних шляхах, підвищуючи їх реактивність і стимулюючи вироблення 

слизу та активністю клітинного антиоксидантного захисту (включаючи 

ферментативні і неферментативні антиоксиданти) [123]. Водночас ожиріння, 

саме по собі, також пов'язане з оксидативним стресом і системним запаленням 

[111, 280]. Роль порушень в системі «оксиданти-антиоксиданти» в розвитку та 

прогресуванні БА на тлі ожиріння, з урахуванням генотипічних характеристик 
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в доступній літературі висвітлена недостатньо. Тому одним із завдань нашого 

дослідження стало вивчення особливостей оксидантно-протиоксидантного 

гомеостазу при БА, поєднаній з ожирінням залежно від виявленого 

поліморфізму генів. Оцінюючи показники антиоксидантної системи у хворих 

на бронхіальну астму, поєднану з ожирінням, виявлено, що серед носіїв Т/Т–

генотипу гена FTO спостерігалося підвищення вмісту МА у плазмі крові 

порівняно з контролем на 28,2 % (p<0,001), у носіїв Т/А- та А/А-генотипу - на 

20,0 % (p=0,002) і 24,8 % (p<0,001) відповідно. Водночас серед носіїв С/С-

генотипу гена STAT6 спостерігалося підвищення показника МА у плазмі крові 

порівняно з контролем на 11,9 % (p=0,02), у носіїв С/Т- та Т/Т-генотипу - на 

14,6 % (p=0,01) і 18,1 % (p<0,001) відповідно. Також виявлено вірогідно вищий 

показник МА у носіїв С/С-генотипу гена STAT6 порівняно з Т/Т-генотипом 

(р=0,005). Показники ОМБ у носіїв Т/Т-генотипу гена FTO перевищували 

контрольні на 32,2 % (p=0,001), Т/А- та А/А-генотипу - на 26,8 % (p<0,001) і 

22,3 % (p<0,001) відповідно, в той час як серед носіїв С/С-генотипу гена STAT6 

спостерігалося підвищення показника ОМБ у плазмі крові порівняно з 

контролем на 24,3 % (p=0,005), у носіїв С/Т- та Т/Т-генотипу - на 15,8 % 

(p=0,002) і 10,0 % (p=0,01) відповідно. Загальна антиоксидантна активність 

плазми крові у хворих на БА та ожиріння була достовірно нижча відносно 

групи контролю (р˂0,05), зокрема у носіїв А/А-генотипу гена FTO - на 13 % 

(р=0,03). 

Значна увага приділяється також дослідженню ролі протеолітичних та 

фібринолітичних ферментів в забезпеченні імунної відповіді, обміну речовин, 

гомеостазу, у генерації запального процесу [200, 267]. Механізми регуляції 

біологічної дії протеолітичних ферментів є досить складними, чим 

зумовлюється висока чи низька їх активність щодо білкових субстратів. 

Аналізуючи фібринолітичну та протеолітичну активності плазми крові, можна 

констатувати, що СФА плазми крові в усіх групах хворих достовірно вища від 

контрольних показників: у хворих із Т/Т-генотипом FTO – на 21,1 % (1,56±0,03, 

р=0,05), Т/А-генотипом та А/А-генотипом – відповідно на 24,1 % (1,65±0,12, 
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р=0,04) і 29,3 % (1,74±0,19, р=0,05) без вірогідної міжгрупової різниці, у хворих 

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

генотипом – відповідно на 24,5 % (1,63±0,08, р=0,03) і 26,8 % (1,68±0,12, 

р=0,03). НФА у всіх генотипів основної групи зростала, про що свідчить вищий 

рівень цього показника порівняно з контрольною групою, але найбільше у 

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

між групами вірогідної різниці змін ФФА не встановлено. 

Аналізуючи протеолітичну активність плазми крові, виявлено, що 

найвища протеолітична активність білків за лізисом азоальбуміну (2,28±0,19, 

р=0,04) та азоказеїну (2,14±0,19, р=0,02) реєструється у хворих при поєднанні 

БА та ожиріння, що призводить до більш виражених змін протеолітичної 

активності плазми крові у порівнянні з ізольованим перебігом БА. Активація 

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

показники протеолітичної активності плазми крові в основній групі зростали: за 

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

25,4 % (2,28±0,12, р=0,02), без вірогідної міжгрупової різниці. 

Одним з маркерів синдрому системного запалення при бронхіальній астмі 

вважають СРБ [174, 282]. Показник СРБ достовірно зростав при поєднаному 

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

ожирінням (5,02±0,28, р<0,001) відносно ПЗО, що співставимо з даними 

літератури [56]. Водночас визначено вірогідно вищі показники СРБ у носіїв 

А/А-генотипу гена FTO, порівняно з Т/Т-генотипом гена FTO (р=0,005). 

Однією із патологічних ланок виникнення багатьох захворювань є 

ендотеліальна дисфункція, причинами якої можуть бути оксидативний стрес, 

вплив цитокінів, гіпоксія тканин, дисліпопротеїнемія, ендогенні та екзогенні 

інтоксикації [63, 191]. Надалі продовжується вивчення ролі потенційних 

біологічних факторів, що лежать в основі зв'язку між БА та ендотелієм, 

оскільки даних для остаточних висновків не вистачає [177, 178].  

У зв’язку з цим нами вивчені маркери функціонального стану ендотелію 

(стабільні метаболіти монооксиду нітрогену та ЕТ-1). Виявлено, що у хворих за 
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наявності БА рівень ЕТ-1 вищий у 3 рази, за наявності ожиріння – в 2,3 рази та 

при поєднанні даних нозологій – в 3,9 раза (р<0,001) порівняно з показниками 

ПЗО. Вміст нітритів/нітратів у сироватці крові обстежених хворих був 

вірогідно менший в порівнянні з рівнем ПЗО. Так у пацієнтів, що страждають 

на бронхіальну астму, поєднану з ожирінням, рівень нітратів/нітритів був 

менший на 34,2 % (16,23±0,62, р<0,001), у той час як у хворих на БА з 

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

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

Аналізуючи показники у пацієнтів при поєднанні БА та ожиріння, залежно від 

виявленого поліморфізму генів FTO та STAT6, виявлено вірогідно вищий 

рівень ЕТ-1 та нижчий вміст нітритів/нітратів за всіх генотипів порівняно з 

групою ПЗО. Відмічено більш виражені зміни у пацієнтів з поліморфізмом 

rs324011 гена STAT6, а саме, вміст ЕТ-1 у сироватці крові був достовірно 

вищий у носіїв С/Т-генотипу гена STAT6 порівняно з С/С-генотипом (на 15%, 

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

26%, р=0,05). При цьому рівень ЕТ-1 у носіїв Т/Т-генотипу гена STAT6 у 4,3 

раза перевищував відповідні показники у ПЗО. Водночас у носіїв Т/Т-генотипу 

рівень нітритів/нітратів був на 12,4% нижчим, ніж у носіїв С/С-генотипу та у 

носіїв С/Т-генотипу (р<0,001). 

На теперішній час досить актуальною є проблема порушення 

мікроциркуляції. Відомо, що основою тканинного гомеостазу є 

транскапілярний обмін, який відбувається на рівні мікроциркуляторного русла. 

На різні ланки мікроциркуляції можуть впливати клітини крові, у тому числі 

еритроцити, втрата якими здатності до деформування зумовлює їх руйнування з 

вивільненням аденозиндифосфату і факторів гемокоагуляції та виникнення 

порушень перфузії найдрібніших капілярів. Одним із чинників, що сприяють 

поглибленню мікроциркуляторних порушень при БА, можуть бути виявлені 

нами зміни морфофункціонального стану еритроцитів (зменшення індексу 

деформабельності еритроцитів на тлі збільшення відносної в’язкості 

еритроцитарної суспензії), вираженість яких була найбільшою при поєднанні 
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БА та ожиріння та може патогенетично сприяти розвитку синдрому 

гіперкоагуляції. 

Оскільки ожиріння створює передумови для погано контрольованого та 

більш тяжкого перебігу БА шляхом посилення активності запального процесу 

за рахунок імунних зрушень, пов’язаних із біологічною активністю жирової 

тканини як додаткового джерела прозапальних цитокінів [127, 133], було 

доцільно проаналізувати зміни вуглеводного обміну, ліпідного спектра та 

адипокінового профілю крові. 

При поєднанні БА та ожиріння спостерігаються вищі показники 

вуглеводного обміну, дисліпідемія та порушення адипокінового профілю [33, 

226, 250], а саме зростання рівня лептину та зменшення вмісту адипонектину. 

Нами було проаналізовано показники вуглеводного обміну та ліпідного спектра 

крові залежно від виявленого поліморфізму генів. Рівень ендогенного інсуліну 

був достовірно вищий у носіїв А/А-генотипу гена FTO (4,77±0,78, р=0,04), 

порівняно з показниками ПЗО (2,36±0,79), а рівень глюкози натще вищий у 

носіїв А/А-генотипу (5,34±0,28, р=0,005) та Т/А-генотипу гена FTO (5,03±0,19, 

р=0,01). Схожі дані були отримані у дослідженнях інших етнічних груп [38, 

165]. Рівень загального холестеролу та ЛПНЩ у носіїв А/А-генотипу та Т/А-

генотипу був вірогідно вищий (р˂0,001) порівняно з групою ПЗО. Водночас 

рівень ЛПНЩ був достовірно вищий у носіїв А/А-генотипу (р=0,003) та Т/А-

генотипу (р=0,01) гена FTO порівняно з Т/Т-генотипом, що співставимо з 

даними літератури, де було показано, що кожна копія алеля А підвищувала 

показник інсуліну натще, глюкози, тригліцеролів і знижувала холестерол 

ліпопротеїдів високої щільності [6]. Багатьма дослідженнями доведена роль 

лептину, адипонектину та резистину при БА, так було відмічено асоціацію між 

виявленням поліморфізму гена FTO, рівнями лептину, адипонектину та 

ризиком ожиріння [38]. Подібна тенденція спостерігалась щодо лептину і у 

нашому дослідженні, рівень якого був достовірно вищий - у 7,5 раза, за 

найнижчого вмісту адипонектину в сироватці крові у пацієнтів з ожирінням, 

особливо, у носіїв А/А-генотипу (р˂0,001) та Т/А-генотипу (р˂0,001) гена FTO 
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порівняно з Т/Т-генотипом та групою ПЗО. Водночас вміст лептину позитивно 

корелював з індексом маси тіла (r=0,52, р<0,001) та відсотком жиру в тілі 

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

вмісту води в організмі прямо корелював із збільшенням концентрації 

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

Останнім часом як специфічний маркер ураження респіраторної системи 

розглядається сурфактантний білок Д (SP-D) [134, 243]. До теперішнього часу 

існує дуже невелика кількість робіт, що стосуються змін рівня SP-D у людей, 

які хворі на БА, було показано, що рівень SP-D підвищується при алергічних 

захворюваннях [85], корелює з вмістом NO [9], відмічається і зв’язок рівня SP-

D з розвитком ожиріння та активацією запалення в легенях [135]. Mackay R et 

al. показали, що тяжкість астми пов’язана з рівнем SP-D в дихальних шляхах 

[96]. Враховуючи отримані дані, нами відмічено вищий рівень SP-D у хворих на 

бронхіальну астму (на 48,3%, р˂0,001) та при поєднанні БА з ожирінням (на 

51,8 %, р˂0,001) порівняно з контрольною групою і групою пацієнтів з 

ожирінням. Водночас зростає інтерес і до цинк-α2-глікопротеїну Низка 

досліджень показали, що Zn-α2-ГП відіграє певну роль у патогенезі ожиріння, 

обернено корелює з ІМТ, масою тіла, відсотковим вмістом жиру і жировою 

масою [62, 102], спостерігається позитивна кореляція між Zn-α2-ГП і 

адипонектином та негативна з лептином [98]. Існує думка, що Zn-α2-ГП є 

протизапальним адипокіном, діє подібно адипонектину і може мати 

протективні властивості щодо легень [154], хоча досліджень його рівня при 

бронхолегеневих хворобах вкрай мало. Нами було виявлено достовірно нижчі 

показники Zn-α2-ГП (42,09±3,93, р=0,03) при поєднанні БА і ожиріння та в 

групі пацієнтів з ожирінням (45,53±2,01, р=0,04), порівняно з ПЗО (58,24±5,95). 

Слід відзначити наявність зворотної кореляції рівня Zn-α2-ГП з індексом маси 

тіла (r=0,48, р<0,05), відсотком вмісту жиру в організмі (r=0,46, р<0,05). 

Розглядаючи показники стосовно генотипічної залежності, відмічено істотно 

вищий рівень SP-D у носіїв Т-алеля гена STAT6 (на 51,76 %, р˂0,001) та 

найбільш виражене зменшення вмісту Zn-α2-глікопротеїну у носіїв А-алеля 
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гена FTO (на 31,21 %, р=0,01) за одночасного підвищення рівня С-реактивного 

білка в 2,3 рази (р=0,02), який прямо корелює з індексом маси тіла (r=0,28, 

р<0,05), вмістом ліпопротеїдів низької щільності (r=0,36, р<0,05) та рівнем 

контролю бронхіальної астми (r=0,31, р<0,05). 

БА та ожиріння негативно впливають на ЯЖ хворих, на що також 

вказують численні дослідження [207, 236, 238]. Підтвердженням цього були 

отримані нами результати. Оглядаючи показники якості життя у хворих на 

бронхіальну астму та ожиріння за опитувальником SF-36, відмічається 

достовірне зниження показників ЯЖ по всіх шкалах (р<0,001): фізичне 

функціонування за рахунок зниження фізичної сили та активності у обстежених 

пацієнтів, повсякденна життєдіяльність, загальний стан здоров’я, життєва 

активність, соціальне та рольове функціонування. Подібні зміни відмічалися і 

при оцінці фізичного та психічного компонента здоров’я. Показники 

психічного здоров’я при поєднаному перебігу БА та ожиріння були майже на 

40 % достовірно нижчі (р<0,001), ніж у групах порівняння. Найістотніше 

зниження показників психічного здоров’я нами було отримане у хворих на БА 

та Ож, що може зумовлюватись схильністю до депресії, тривоги, хвилювання. 

Схожі дані є і у літературі, де було показано, що люди, які страждають 

ожирінням, частіше мають депресію, ніж люди з нормальною масою тіла, а 

вплив психоемоційних та патопсихологічних факторів є однією із причин 

тяжчого перебігу захворювання [34, 95]. 

Отже, БА утруднює виконання повсякденних справ хворими, обмежує 

соціальну активність людини, особливо за її поєднання з Ож. А клінічні прояви 

БА при поєднаному перебігу є істотнішими, ніж показники у групах порівнян-

ня, а загальна якість життя достовірно нижча ніж у хворих на ізольовану БА. 

Нами було встановлено, що у носіїв А-алеля гена FTO спостерігалося 

зниження показників якості життя за опитувальником MOS SF-36 (фізичне 

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

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

функціонування – на 59,22 %, р<0,001), особливо у носіїв А/А-генотипу. 
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Водночас, за анкетою Госпіталю Святого Георгія (SGRQ), у носіїв Т-алеля гена 

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

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

Доведено, що якість життя залежить і від ступеня контролю астми [97], 

який передбачає незначні симптоми, відсутність нічних нападів, мінімальне 

застосування β2-агоністів короткої дії чи відсутню потребу їх застосування, 

добру переносимість фізичних навантажень. На жаль, досягти контролю над 

перебігом астми вдається досить рідко, у більшості випадків це пов’язане із 

нерозумінням пацієнтом суті та важкості БА, недотримання лікувальної 

тактики, відмова від базисного лікування [175]. За об’єктивними критеріями 

контролю БА біля 45 % пацієнтів не контролюють свою астму, так у 

дослідженні REALISE серед хворих, які мали на момент опитування 

неконтрольовану БА, відповідно до критеріїв GINA, майже 84 % вважали свою 

патологію контрольованою [7]. Останнім часом погіршення контролю над БА 

все частіше пов’язують із ожирінням, зокрема зважаючи на особливості 

перебігу БА у хворих з ожирінням [11, 75]. Нами встановлено, аналогічно до 

літературних даних, що в обох групах (БА при наявності, так і при відсутності 

ожиріння) відмічено низькі показники АСТ, що свідчать про незадовільний 

контроль астми. При поєднаному перебігу показники були нижчі, ніж у 

пацієнтів з нормальною масою тіла, але без достовірної різниці. Аналізуючи 

показники залежно від поліморфізму генів FTO та STAT6 виявлено, що у носіїв 

А/А-генотипу гена FTO показник АСТ-тесту вірогідно нижчий (14,06±1,35, 

р=0,02), порівняно з групою групою хворих на БА із нормальною масою тіла 

(18,74±1,56). 

Проведений курс медикаментозного комплексного лікування із 

застосуванням гіполіпідемічного засобу комбінованої дії (симвастатин у 

поєднанні з езитимібом) та L-аргініну, залежно від виявленого поліморфізму 

генів FTO та STAT6 позитивно вплинув на перебіг захворювання в 

обстежуваних групах хворих. Пацієнти завершили лікування без ускладнень і 

побічних ефектів.  



 137 

Нами вперше встановлено, що комплексне лікування із застосуванням у 

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

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

генотипу) гіполіпідемічного засобу комбінованої дії (симвастатин у поєднанні з 

езитимібом) дозволяє покращити показники ліпідного спектра крові 

(достовірно нижчі показники загального холестеролу, ЛПНЩ, ТГ та вищі рівні 

ЛПВЩ, порівняно з групою базисної терапії), адипокінового профілю 

(зниження рівня лептину), протеолітичної активності плазми крові (достовірне 

зниження ПАК за лізисом азоказеїну та колагенолітичної активності плазми 

крові), інтенсивності пероксидного окиснення ліпідів та окиснюваної 

модифікації білків. Водночас призначення L-аргініну в комплексному лікуванні 

БА, поєднаної з ожирінням, за наявності поліморфізму rs324011 гена STAT6 

(носії С/Т- та Т/Т-генотипу), призводить до покращання морфо-

функціонального стану еритроцитів (достовірно вищі показники ІДЕ за 

нижчого рівня ВВЕС), корекції порушень фібринолізу, оксидантно-

протиоксидантного гомеостазу, функціонального стану ендотелію (вірогідно 

нижчий рівень ЕТ-1 та вищі показники стабільних метаболітів NO порівняно з 

групою на базисній терапії). Комплексне лікування хворих на БА, поєднану з 

ожирінням, із застосуванням додатково до базисної терапії фіксованої 

комбінації симвастатину з езитимібом або L-аргініну, залежно від виявленого 

поліморфізму генів FTO та STAT6, сприяло кращому контролю над 

захворюванням за рівнем АСТ, порівняно з групою на базисній терапії без 

генотипічної залежності. 

Отже, вивчення ефективності призначення гіполіпідемічного засобу 

комбінованої дії (симвастатин у поєднанні з езетимібом) та препарату L–

аргініну додатково до базисного лікування хворих на БА, поєднану з 

ожирінням, показало їх ефективність у поліпшенні результатів лікування, що 

проявлялось у швидшому усуненні проявів обструкції, досягненні та 

подовженні тривалості клінічно-спірографічної ремісії, покращенні контролю 

над захворюванням та якості життя пацієнтів. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертації наведене теоретичне узагальнення і нове вирішення 

актуального науково-практичного завдання внутрішньої медицини – 

оптимізації діагностики та підвищення ефективності лікування бронхіальної 

астми в поєднанні з ожирінням на підставі нових наукових даних щодо 

клінічно-патогенетичних особливостей зазначеної коморбідності шляхом 

диференційованого застосування гіполіпідемічного засобу комбінованої дії 

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

поліморфізму rs324011 гена білка STAT6). 

1. Поєднання бронхіальної астми з ожирінням супроводжується 

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

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

(Т/А) та 17,55 % мутантних носіїв (А/А) поліморфізму rs9939609 гена FTO і 

35,09 % гетерозиготних (С/Т) та 26,31 % мутантних носіїв (Т/Т) поліморфізму 

rs324011 гена STAT6 серед пацієнтів з бронхіальною астмою та ожирінням. 

2. Для бронхіальної астми у поєднанні з ожирінням характерним є 

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

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

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

активності плазми крові за підсилення неферментативного фібринолізу (за всіх 

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

при одночасній інтенсифікації процесів пероксидного окиснення ліпідів та 

окиснювальної модифікації білків, зменшенні вмісту в крові відновленого 

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

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

STAT6). При поєднанні БА та ожиріння виявлено також погіршення 

морфофункціональних властивостей еритроцитів (достовірне зниження індексу 

деформабельності еритроцитів та підвищення відносної в’язкості 

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

генів. Водночас у пацієнтів з поліморфізмом rs324011 гену STAT6 



 139 

спостерігаються більш виражені ознаки ендотеліальної дисфункції, а саме 

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

стабільних метаболітів монооксиду нітрогену.  

3. При поєднанні бронхіальної астми з ожирінням виявлено зміни 

показників біоімпедансометрії (достовірно вищі показники відсоткового вмісту 

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

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

порушення ліпідного спектра крові (рівень загального холестеролу та ЛПНЩ у 

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

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

зростання рівня лептину у 7,5 раза у носіїв генотипів Т/А та А/А гена FTO 

(р<0,001) за найнижчого вмісту адипонектину в сироватці крові). Водночас 

вміст лептину позитивно корелює з індексом маси тіла (r=0,52; р<0,001) та 

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

знижений відсоток вмісту води в організмі прямо корелюють із збільшенням 

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

Відмічено істотно вищий рівень сурфактантного протеїну D у носіїв Т-алеля 

гена STAT6 (на 51,76 %, р˂0,001) та найбільш виражене зменшення вмісту Zn-

α2-глікопротеїну у носіїв А-алеля гена FTO (на 31,21 %, р=0,01) за одночасного 

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

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

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

4. Бронхіальна астма, поєднана з ожирінням, характеризується 

синдромом «взаємного обтяження», істотним зниженням якості життя хворих 

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

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

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

виявлено відносно вищі показники «Симптоми», «Активність», «Вплив» у носіїв 

Т-алеля гена STAT6 за одночасного зменшення загальної якості життя (на 16,8%, 

р=0,003). 
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5. Застосування фіксованої комбінації симвастатину з езетимібом в 

комплексному лікуванні бронхіальної астми, поєднаної з ожирінням, впродовж 

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

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

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

протеолітичної активності плазми крові, зниженню інтенсивності пероксидного 

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

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

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

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

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

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

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

протиоксидантного гомеостазу, кращого контролю над захворюванням. 

Клінічним еквівалентом ефективності удосконаленої методики комплексного 

лікування зазначеної поєднаної патології є швидше усунення проявів 

обструкції, подовження тривалості клінічно-спірографічної ремісії, покращання 

якості життя хворих. 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. Для підвищення якості діагностики, оцінки прогресування перебігу 

та ефективності лікування бронхіальної астми, поєднаної з ожирінням, доцільно 

до програми обстеження хворих включати біоімпедансометрію, показники 

оксидантно-протиоксидантного гомеостазу, фібринолітичної, протеолітичної 

активності плазми крові, ліпідного, адипокінового профілю, визначення рівня 

сурфактантного протеїну Д, виявлення делеційного поліморфізму генів FTO та 

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

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

36 та SGRQ), що дозволить скорегувати базисне лікування. 

2. З метою індивідуалізації контролюючої терапії бронхіальної астми 

у поєднанні з ожирінням рекомендовано додавати до базисної терапії фіксовану 

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

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

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

ліпідного спектра крові, адипокінового профілю, протеолітичну активність 

плазми крові, інтенсивність пероксидного окиснення ліпідів та окиснювальної 

модифікації білків, покращуючи якість життя пацієнтів. 

3. Для покращення оксидантно-протиоксидантного гомеостазу, 

корекції порушень функціонального стану ендотелію та морфофункціональних 

властивостей еритроцитів при бронхіальній астмі за її поєднання з ожирінням 

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

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

поліморфізму гена STAT6. При виявленні Т/Т-генотипу гена STAT6 прийом L-

аргініну рекомендовано розпочинати з парентерального введення (по 100 мл 

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

5 мл 3 рази на добу) впродовж одного місяця. 
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