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Наразі ключові завдання ступінчастої терапії
бронхіальної астми (БА) в дітей до кінця не вирі-
шені, оскільки єдиним об’єктивним критерієм сту-
пеня тяжкості та рівня контролю над хворобою,
відповідно до сучасних рекомендацій [1], зали-
шається показник швидкості видиху (ПШВ) чи об’єм
форсованого видиху за 1 с (ФОВ1). Проте слід
визнати, що самі по собі ці показники мають не-
достатню діагностичну цінність у вирішенні да-
них ключових завдань лікування БА. Враховую-
чи, що гіперсприйнятливість дихальних шляхів
(ГСДШ) є характерною особливістю хворих на
БА дітей, використання її показників можна вва-
жати перспективним. Втім, зважаючи на те, що
бронхопровокаційні проби з гістаміном і метахо-
ліном, які використовуються для її оцінки, несуть
у собі значний ризик ускладнень, особливу заці-
кавленість викликає застосування більш «фізіо-
логічних» тестів, зокрема, проби з фізичним на-
вантаженням [2; 3]. Водночас, у зв’язку з труд-
нощами в стандартизації даного тесту, отримані
результати є суперечливими.

Мета дослідження — визначення діагностич-
ної цінності показників лабільності бронхів у
дітей шкільного віку, хворих на БА різного сту-
пеня тяжкості, за даними проби з фізичним на-
вантаженням та інгаляцією сальбутамолу.

Матеріали та методи дослідження

Для досягнення мети у позаприступному пе-
ріоді обстежено 111 дітей шкільного віку, хво-

рих на БА. Виходячи із тяжкості БА, сформова-
но 3 клінічні групи спостереження. До першої (І)
групи увійшли діти з легким (контрольованим)
перебігом БА, до складу другої (ІІ) — пацієнти із
середньотяжким персистуючим перебігом (част-
ково контрольована БА), а до третьої (ІІІ) — хворі
на тяжку персистуючу (неконтрольовану) астму
[4].

За основними клінічними характеристиками
групи порівняння суттєво не відрізнялися. Так,
у І клінічній групі хлопчиків було 84,2 %, у ІІ —
84,3 % та у ІІІ — 87,8 %. Середній вік хворих І
групи становив (13,6±0,5) року, ІІ групи —
(12,5±0,4) року та ІІІ — (11,9±0,4) року (PI:III>0,05).
Тривалість захворювання в групах порівняння
суттєво не відрізнялася. Так, у І групі вона до-
рівнювала в середньому (6,8±0,7) року, у ІІ —
(5,7±0,5) року та в ІІІ — (6,8±0,6) року (P>0,05).

Лабільність дихальних шляхів вивчали за
допомогою діагностичного автоматизованого
комплексу «КАРДИО+». Результати оцінювали
за допомогою показника лабільності бронхів
(ПЛБ), який можна розглядати як сумарну вели-
чину зниження їх прохідності у відповідь на
фізичне навантаження та зменшення прихова-
ного бронхоспазму після інгаляції сальбутамо-
лу. Цей спірографічний індекс розраховували за
формулою:

ПЛБ = [(ФОВ1 після інгаляції  – ФОВ1 вих) +
+ (ФОВ1 після інгаляції – ФОВ1 після бігу)] :

: ФОВ1 вих · 100 %.
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Величина ПЛБ більше 20 % звичайно асоціює
з підвищеною реактивністю бронхів, а переви-
щення цього показника на 30 % є характерним
для атопічної форми бронхіальної астми [5].

Разом із обчисленням ПЛБ, аналізували його
складові компоненти: індекс бронхоспазму (ІБС)
та індекс бронходиляції (ІБД). Індекс бронхо-
спазму визначали за формулою:

ІБС = [ФОВ1 після інгаляції сальбутамолу –
– ФОВ1 після фізичного навантаження (біг)] :

: ФОВ1 вих · 100 %.

Індекс бронходиляції визначали як співвідно-
шення:

ІБД = [ФОВ1 після інгаляції сальбутамолу –
– ФОВ1 вих] : ФОВ1 вих · 100 %.

Для відносної стандартизації проби з фізич-
ним навантаженням (біг) використовували про-
токол [6] з урахуванням рекомендацій [2; 3]. Ви-
мірювали вихідний ФОВ1, а також цей показник
після дозованого бігу впродовж 6 хв та інгаляцій
200 нг сальбутамолу. При проведенні даного до-
слідження в жодної дитини не провокувалися
напади БА.

Отримані результати аналізувалися методом
біостатистики з використанням принципів клі-
нічної епідеміології. Діагностичну цінність тестів
визначали за їх чутливістю (ЧТ), специфічністю
(СТ), а також позитивною (ППЦ) та негативною
(НПЦ) передбачуваною цінністю. Показники
клініко-епідеміологічного ризику оцінювали за
співвідношенням шансів (СШ) із дослідженням
95 % довірчого інтервалу (95 % ДІ), а також за
величиною атрибутивного (АР) і відносного (ВР)
ризику.

Дослідження проведене з урахуванням ос-
новних положень GCP ICH і Гельсінської декла-
рації з біомедичних досліджень, де людина ви-
ступає їх об’єктом [7].

Результати дослідження
та їх обговорення

У табл. 1 наведені ПЛБ та їх складові при про-
веденні проби з фізичним навантаженням та
інгаляцією сальбутамолу.

Одержані дані дають підстави вважати, що в
дітей з більш тяжким перебігом БА спостеріга-
лося зростання ПЛБ за рахунок бронхоспазму,
викликаного фізичним навантаженням. Це дає
можливість використовувати пробу з фізичним
навантаженням та інгаляцією β2-агоніста як діаг-
ностичний тест у підтвердженні тяжкого пере-
бігу захворювання.

У табл. 2 наведені показники діагностичної
цінності та ризику виявлення тяжкої (неконт-
рольованої) БА відносно середньотяжкого (част-
ково контрольованого) варіанта перебігу.

 Отримані результати дають підстави вважа-
ти, що тест із фізичним навантаженням (ІБС)

можна розглядати як специфічний, проте низь-
ко чутливий та такий, що має помірну НПЦ у ви-
явленні тяжкого варіанта БА у дітей шкільного
віку. Показники лабільності бронхів за своєю
діагностичною цінністю суттєво не відрізнялися
від ІБС, через що оцінка лабільності бронхів за
допомогою додаткової проби з інгаляцією β-аго-
ніста, на нашу думку, не має самостійного зна-
чення.

Використання проби із фізичним навантаженням
та інгаляцією сальбутамолу для верифікації легкої
(контрольованої) БА відносно середньотяжкого
перебігу (частково контрольована астма) не має
клінічного значення через велику частку хибнопо-
зитивних і хибнонегативних результатів. Так, при
ПЛБ < 20 % чутливість тесту у цьому відношенні
становила 68 %, СТ — 42 %, ППЦ — 54 % і НПЦ —
57 %. Співвідношення шансів ризику наявності лег-
кої форми БА дорівнювало 1,5 (95 % ДІ 0,9–2,7)
при відносному ризику 1,3 (95 % ДІ 1,0–1,5).

Таким чином, при усіх принадах цього тесту,
які визначаються наближеністю до пересічних
ситуацій, у верифікації легкої форми БА він ха-
рактеризується значною частотою хибнопозитив-
них результатів. При цьому відсутність виразної
лабільності бронхів майже в кожної другої дити-
ни супроводжується ризиком наявності серед-
ньотяжкої форми захворювання.

Слід відмітити, що у 3 (2,7 %) дітей  після
фізичного навантаження спостерігалося поліп-

Таблиця 1
Показники лабільності бронхів

у дітей груп порівняння

Кількість
Показники

Клінічні групи дітей, n
гіперчутливості, %

ПЛБ ІБС ІБД

І — легкий 19 17,3± 10,7± 6,7±
перебіг ±2,5 ±1,5 ±2,1
ІІ — середньої 51 20,1± 11,5± 8,6±
тяжкості ±2,1 ±1,3 ±1,5
ІІІ — тяжкий 41 29,0± 18,0± 11,0±
перебіг ±3,2 ±2,1 ±2,1

P III:ІІ, III:ІІ, НВІ<0,05 І<0,05

Таблиця 2
Діагностична цінність

показників лабільності бронхів
у виявленні тяжкого перебігу
бронхіальної астми у дітей

Діагностична СШПоказники цінність, %

ЧТ СТ ППЦ НПЦ
(95 % ДІ)

ПЛБ > 30 % 38,0 86,0 60,0 70,0 3,5 (1,4–8,9)
ІБС > 20 % 32,0 86,0 57,0 68,0 2,7 (1,1–7,0)
ІБД > 10 % 44,0 64,0 42,0 66,0 1,4 (0,6–3,0)
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шення прохідності бронхів (зростання ФОВ1), а
після інгаляції сальбутамолу у 17 (15,4 %) па-
цієнтів відбувалося порушення вентиляційної
функції бронхів за обструктивним типом (знижен-
ня показника ФОВ1). Це проявлялося від’ємни-
ми результатами як ІБС, так і ІБД.

Висновки

Таким чином, використання проби з фізичним
навантаженням та інгаляцією β2-агоніста у дітей
шкільного віку, хворих на бронхіальну астму,
показало, що вона володіє достатньою специ-
фічністю як додатковий тест у верифікації тяжкої
(неконтрольованої) персистуючої астми. Аналіз
лабільності бронхів як інтегрального показника
їх реакції на фізичне навантаження та інгаляцію
сальбутамолу (ПЛБ) не виявляє суттєвих пере-
ваг відносно проби з фізичним навантаженням.
Тому у звичайних умовах для верифікації тяж-
кої форми захворювання можна використовува-
ти виключно пробу з фізичним навантаженням,
а в окремих випадках, наприклад, для вибору
бронходилатора, проводити додатково пробу з
інгаляцією β2-агоніста. Використання проби з
фізичним навантаженням як додаткового мето-
ду верифікації легкої (контрольованої) бронхіаль-
ної астми в дітей є невиправданим через висо-
кий відсоток хибнопозитивних результатів.

Перспективи подальших досліджень. Оцін-
ка лабільності бронхів за допомогою проби з
фізичним навантаженням попри свою «фізіоло-
гічність»  характеризується високою частотою ви-

никнення хибних результатів, у зв’язку з чим є
виправданим у подальшому оцінити діагностич-
ну цінність інгаляційної проби із серійно розве-
деним гістаміном для верифікації контрольова-
ного та частково контрольованого перебігу брон-
хіальної астми.
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Вступ

Меланома увеального трак-
ту ока є найбільш розповсю-
дженим внутрішньоочним ново-
утворенням (65–88 %), яке час-
то вражає осіб працездатного
віку (40–50 років) [1]. Відомо,
що в патології злоякісних пух-
лин важливу роль відіграють
порушення з боку системи ге-
мостазу. Показана їх роль при
пухлинах репродуктивної сис-
теми, печінки, легенів, шлунко-
во-кишкового тракту тощо [2–

4], причому більшість дослі-
джень свідчить про тенденцію
до гіперкоагуляції та дисбалан-
су між коагуляційною й фібри-
нолітичною ланками гемостазу
[5; 6]. Однак відсутні система-
тизовані дані щодо стану гемо-
стазу у хворих на увеальну ме-
ланому. Детальне вивчення ме-
ханізмів змін гемостазу у таких
пацієнтів дозволить, з одного
боку, проводити обгрунтовану
і вчасну медикаментозну корек-
цію гемостазіологічних пору-
шень у хворих, а з другого —

на основі отриманих наукових
даних виявити роль цих пору-
шень у патогенезі увеальної ме-
ланоми.

Мета дослідження — вивчи-
ти стан гемостазу у хворих на
увеальну меланому, а також ви-
явити зміни параметрів гемо-
стазу залежно від локалізації
та розміру пухлини.

Матеріали та методи
дослідження

Параметри системи гемо-
стазу були визначені у плазмі
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