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Частота ожиріння та бронхіальної астми зростає паралельними темпами, а наявність ожиріння
збільшує ризик розвитку бронхіальної астми. Мета
дослідження – визначити особливості варіабельності та паттерну дихання у пацієнтів з персистуючим
перебігом бронхіальної астми та ожирінням.
Використовували комплексний поліфункціональний метод дослідження кардіореспіраторної
системи – спіроартеріокардіоритмографію. Обстежені 86 пацієнтів жіночої та чоловічої статі, віком
41,0 ± 0,8, які були поділені на 4 групи. Основна
група – 20 осіб (8 чоловіків та 12 жінок) з клінічно
підтвердженим персистуючим перебігом бронхіальної астми та ожирінням (індекс маси тіла >
30 кг/м2). I групa порівняння (ГП1) – 15 осіб з персистуючим перебігом бронхіальної астми та індексом
маси тіла в межах 25,1–29,9 кг/м2, другa група
(ГП2) – 24 особи з персистуючим перебігом бронхіальної астми та індексом маси тіла до 25,0 кг/м2.
Контрольну групу склали 10 осіб, у яких на рівні з
ожирінням відзначався інтермітуючий перебіг бронхіальної астми. Проводили спектральний аналіз
варіабельності дихання у трьох частотних діапазонах; визначались показники паттерну дихання.
У пацієнтів основної групи функція зовнішнього
дихання має більш виражену маніфестацію як рестриктивних, так і обструктивних порушень, на вдиху відмінності є значущими, на видиху їх значущість є більш суттєвою. Форсована життєва ємність легень ГП1, ГП2 і КГ є більшою, ніж життєва
ємність легень. Показники ОФВ1/ФЖЄЛ на вдиху у
всіх групах відповідають нормативним значенням.
Дихальний об’єм у хворих на бронхіальну астму з
персистуючим перебігом та ожирінням, зменшується; значуще нижчим є показник ТРД, (л/хв)2.
Ожиріння істотно впливає на регуляторне забезпечення некерованого дихання з пригніченням
вегетативних впливів, метаболічних порушень та
перебудовою паттерну дихання з появою обструктивного та рестриктивного компонентів.
Ключові слова: некероване дихання, персистуючий перебіг бронхіальної астми, ожиріння.
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Зв'язок роботи з науковими програмами,
планами, темами. Матеріали дисертації є фрагментом науково-дослідної роботи кафедри сімейної медицини та загальної практики Одеського національного медичного університету «Вікові особливості лікування та реабілітації пульмонологічних,
ендокринологічних захворювань у пацієнтів з надмірною масою тіла в практиці сімейного лікаря»,
№ держ. реєстрації 0115U006645.
Вступ. Однією з головних проблем охорони
здоров’я у всьому світі є ожиріння. Воно суттєво
підвищує ризик виникнення різної патології, включаючи діабет 2 типу, гіпертонію, хронічну хворобу
нирок, серцево-судинні захворювання, деякі види
раку, депресію тощо [19]. Згідно відомих даних,
близько 13% дорослих у всьому світі страждають
від ожиріння [19]. В Україні 26 % жінок та 16%
чоловіків страждають від надмірної ваги різного
ступеню [5]. У дослідженні [18] показано, що глобальна епідемія ожиріння збільшується, а в низці
регіонів засвідчує погіршення здоров’я та є економічним тягарем, що спонукає пошук ефективної
протидії [19, 29]. Частота ожиріння та бронхіальної
астми (БА) зростає паралельними темпами. При
цьому, показано, що наявність ожиріння збільшує
ризик розвитку БА [13, 16], а БА частіше зустрічається у людей з ожирінням, ніж у людей з нормальною вагою [8]. Крім того, ожиріння може викликати, або навіть погіршувати перебіг БА, що
відображається на важкому контролі таких пацієнтів [11].
Епідеміологічні дослідження щодо астми та
ожиріння показали, що астма, пов’язана з ожирінням, досягла тривожного рівня [32]. Метаболічний
синдром та астма є основними проблемами охорони здоров’я, які швидко зросли за попередні десятиліття [9, 15, 30]. Астма характеризується оборотною епізодичною обструкцією дихальних шляхів з
гіперреактивністю, тоді як метаболічний синдром
характеризується ожирінням, резистентністю до
інсуліну, дисліпідемією, гіпертонією та непереносимістю глюкози [14, 17]. Дослідження вказують на

Український журнал медицини, біології та спорту – Том 3, № 7 (16)

Клінічна медицина

те, що метаболічний синдром пов’язаний з порушенням функції легень може бути чинником формування астми [6, 12]. Серед складових метаболічного синдрому, які були пов’язані з ризиком астми,
ожиріння є найбільш зрозумілим [7, 8]. З іншого
боку синдроми, пов’язані із підвищенням артеріального тиску та рівня глюкози у крові, хоча й розглядаються як важливі фактори ризику розвитку
астми, розуміння їх зв’язку залишається не зовсім
переконливим [12, 22, 32]. Даними одних вчених
[32] показано, що резистентність до інсуліну є
більш вагомим чинником симптомів астми, ніж
підвищення маси тіла або окружності талії, а за
даними інших [6], що ризик виникнення астми
зумовлений переважно збільшеною масою тіла у
жінок. Тому незрозуміло, чи є метаболічні зміни
при ожирінні незалежним факторами ризику розвитку астми.
Хоча, за даними окремих авторів [25, 26, 31],
деякі пацієнти з ожирінням, що страждають алергічною астмою, мають більш важкий перебіг запалення у бронхіальному дереві, ніж особи з нормальною масою тіла, також виявляється значущий
фенотип «ожиріння-астма» [16], коли ступінь тяжкості не залежить від клітинного запалення [10, 24].
Тому дослідження регуляторних особливостей, в
тому числі респіраторної системи, при бронхіальній астмі з ожирінням та без нього є достатньо важливим з позицій визначення більш тонких механізмів регуляторних порушень [1, 3, 4, 23, 21].
Мета дослідження: визначити особливості
варіабельності та паттерну дихання у пацієнтів з
персистуючим перебігом бронхіальної астми та
ожирінням.
Матеріали та методи дослідження. Для досягнення поставленої мети на амбулаторному етапі
лікування з використанням комплексного поліфункціонального методу дослідження кардіореспіраторної системи - спіроартеріокардіоритмографії
(САКР) – обстежені 86 пацієнтів жіночої та чоловічої статі, віком 41,0 ± 0,8, які були поділені на
4 групи. До основної групи (ОГ) увійшли 20 осіб
(8 чоловіків та 12 жінок), у яких був клінічно підтверджений персистуючий перебіг БА та ожиріння
(ІМТ був більше 30 кг/м2). З урахуванням ІМТ були
сформовані групи порівняння (ГП1 та ГП2), до першої з яких увійшли 15 осіб з персистуючим перебігом БА та ІМТ в межах 25,1 – 29,9 кг/м2, до другої –
24 особи з персистуючим перебігом БА та ІМТ до
25,0 кг/м2. Для визначення регуляторних відмінностей з урахуванням важкості перебігу БА була сформована контрольна група (КГ) хворих, у яких на рівні
з ожирінням відзначався інтермітуючий перебіг БА.
До КГ увійшли 10 осіб. Статево-вікові характеристики пацієнтів всіх груп представлені у табл. 1.

Таблиця 1 – Статево-вікові характеристики пацієнтів
досліджуваних груп
Група

N

вік

Ч

КГ
ГП1
ГП2
ОГ

10
15
24
20

39,8 ± 5,7
34,3 ± 5,3
41,9 ± 6,8
40,4 ± 7,0

4
6
10
8

вік

ж

вік

38,9 ± 7,1 6 40,0 ± 5,7
31,8 ± 7,4 9 37,3 ± 8,3
40,5 ± 7,3 14 43,4 ± 6,1
40,1 ± 7,2 12 40,6 ± 8,1

Метод САКР дозволяє у одночасному режимі
реєстрації визначати активність регуляторних
впливів на серцевий ритм, систолічний та діастолічний артеріальний тиск, а також дихання [3, 27].
Обстеження пацієнтів проводились у ранішні
години, натще, та включали реєстрацію показників
варіабельності та паттерну дихання з використанням спіроартеріокардіоритмографії (САКР). Додатково аналізувались клінічні параметри перебігу БА
та проводилась реєстрація показників фізичного
розвитку. Визначались маса (МТ, кг) та довжина
тіла (ДТ, см), обводи тулуба та кінцівок. Проводились рутинні методи дослідження систолічного
(СТ), діастолічного (ДТ) та пульсового (ПТ) артеріального тиску, а також розрахунок низки індексів,
які характеризують функціональний стан кардіореспіраторної системи та організму в цілому: індексу
Робінсона (ІР), індексу Кердо (ІК).
Регуляторні впливи визначались на підставі
спектрального аналізу варіабельності дихання
(ВД). Спектральний аналіз проводиться у трьох частотних діапазонах: понаднизькочастотному (VLF,
0–0,04 Гц), низькочастотному (LF, 0,04–0,15 Гц), та
високочастотному (HF, 0,15–0,4 Гц), які вимірюються в абсолютних значеннях потужності ((л/хв)2 –
для дихання). За даними ультразвукової спірометрії реалізованої у приладі САКР визначались показники паттерну дихання – дихальний об’єм (ДО)
(л), об’ємної швидкості вдиху та видиху – ДО/Твд
(л/с) та ДО/Твид (л/с), співвідношення фаз вдиху
та видиху Твд/Твид, а також хвилинний обсяг дихання – ХОД, л [2].
Для оцінки отриманих результатів дослідження
було застосовано непараметричні методи статистичного аналізу з визначенням критеріїв Ман-Уїтні.
Статистичне опрацювання здійснили за допомогою
пакета статистичних програм STATISTICA 10.
Дослідження виконані з дотриманням основних
положень «Правил етичних принципів проведення
наукових медичних досліджень за участю людини», затверджених Гельсінською декларацією
(1964–2013 рр.), ICH GCP (1996 р.), Директиви
ЄЕС № 609 (від 24.11.1986 р.), наказів МОЗ України
№ 690 від 23.09.2009 р., № 944 від 14.12.2009 р.,
№ 616 від 03.08.2012 р. Кожен пацієнт підписував
інформовану згоду на участь у дослідженні.
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Результати дослідження. Був проведений
аналіз відмінностей показників ОГ від показників
ГП1, ГП2 та КГ.
Для поділу хворих на БА з персистуючим перебігом на ОГ та ГП1, ГП2 – з урахуванням індексу
маси тіла (ІМТ) були використані дані. морфометричного дослідження. Головним критерієм віднесення до КГ була наявність у хворого інтермітуючого перебігу БА з ожирінням. Тому, отримані результати, засвідчують морфометричні відмінності у хвоРис. 1. Відмінності показників відсоткового вмісту жиру
рих на БА з урахуванням ІМТ, які є цілком очікува(%) у пацієнтів з персистуючим перебігом БА та ожирінними (табл. 2), а також певні особливості будови
ням (ОГ) у порівнянні з пацієнтами КГ, ГП1 та ГП2
грудної клітини з урахуванням підконтрольності
перебігу БА. Так, пацієнти ОГ значуще відрізнялись
за всіма досліджуваними вимірами тіла від ГП1 та ГП2), що дозволяє припустити розвиток певної комГП2 (p < 0,01), серед яких менш значущими були пенсації киснетранспортної функції, яка розвиваєвідмінності показників довжини тіла та обводу стег- ться в умовах хронічної гіпоксії. Проте це вимагає
на (p < 0,05). Останнього – у порівнянні з ГП2. В той додаткового обґрунтування.
З огляду на дані, представлені в табл. 4 слід
же час, за більшістю показників ОГ та КГ не відрізнялись, за винятком значуще більшого (p < 0,05) зауважити, що функція зовнішнього дихання у
обводу грудної клітини у ОГ 116,5 (112,5; 126,0) пацієнтів ОГ у порівнянні з КГ характеризується
проти 112,0 (97,0; 117,0). Останнє може засвідчу- істотними відмінностями, які стосуються більш
вати більш виражене формування емфізематозно- вираженої маніфестації, як рестриктивних, так і
го типу грудної клітини в ОГ.
Переважання обводу грудної Таблиця 2 – Пересічні дані морфометричного дослідження пацієнтів,
клітини в КГ у порівнянні з ГП1 хворих на БА з урахуванням ІМТ,M(Q1; Q3)
ГП1
ГП2
ОГ
КГ
Показник
та ГП2 може бути пов’язано з
94,2
73,5
81,2
92,5
морфометричними особливос- Маса тіла,
(84,0; 102,0)**## (81,0; 102,0)
(68,7; 77,5)
(74,0; 84,0)
тями осіб з різною масою тіла, кг
Довжина
167,5
169,0
173,0
171,5
яка в КГ є суттєво більшою.
(164,5; 170,5) (165,0; 174,0) (166,0; 180,0)*# (165,0; 179,0)
Істотно доповнюють отрима- тіла, см
24,2
27,8
31,4
31,2
ні результати дані визначення ІМТ, кг/м2
(23,9; 24,9)
(27,0; 28,2)
(30,4; 32,7)**##
(30,5; 32,5)
вмісту жирової тканини (рис. 1),
73,0
87,0
97,0
99,5
які характеризують значущі від- Обвід талії,
(95,0; 103,0)**## (96,0; 103,0)
(68,5; 76,0)
(82,0; 91,0)
мінності пацієнтів ОГ та КГ від см
105,5
87,5
99,0
108,5
хворих з нормальною та надмір- Обвід
**##
(100,0; 112,0)
ною масою тіла. Пацієнти ОГ та черева, см (81,0; 90,5) (94,0; 105,0) (102,5; 117,0)
46,0
58,0
67,0
62,5
КГ за вмістом жиру, як і за ІМТ Обвід
стегна, см
(62,0; 77,0)**#
(43,0; 48,0)
(54,0; 65,0)
(58,0; 73,0)
(табл. 3), не відрізнялись.
112,0
96,5
104,0
116,5
При проведенні нашого дос- Обвід
грудної
(92,0; 98,5) (102,0; 112,0) (112,5; 126,0)**##& (97,0; 117,0)
лідження пацієнти проходили
клітини, см
низку регламентованих клінічних
*, #, &
– відмінності між ОГ та ГП1, ОГ та ГП2, ОГ та КГ відповідно.
обстежень, які передбачали про- Примітки:
^, ^^, ^^^ – p < 0,05, p < 0,01, p < 0,001 відповідно.
ведення клінічного та біохімічного дослідження крові, а також Таблиця 3 – Показники клінічного аналізу крові пацієнтів досліджуваних
спірографії.
груп, M(Q1; Q3)
Аналізуючи дані клінічного
ГП1
ГП2
ОГ
КГ
Показник
дослідження крові слід відзначи4,7
4,7
4,6
Еритроцити
4,7
ти, що у пацієнтів ОГ відзнача- (1012/л)
(4,3; 5,0)
(4,2; 4,9)
(4,3; 4,8)
(4,4; 4,9)
ються значуще більші (p < 0,05),
155,0
149,0
149,0
144,0
Гемоглобін
в межах нормативних, значення (г/л)
(154,5; 158,5) (142,0; 159,0) (138,0; 156,5)& (142,0; 148,0)
гемоглобіну крові, ніж у КГ. Ана7,1
6,9
7,3
Лейкоцити
6,9
логічними є відмінності значень (109/л)
(6,0; 7,5)
(5,9; 7,8)
(5,5; 8,7)
(6,3; 8,3)
гемоглобіну й у інших групах з
Примітки: *, #, & – відмінності між ОГ та ГП1, ОГ та ГП2, ОГ та КГ відповідно.
персистуючим перебігом (ГП1 та ^, ^^, ^^^ – p < 0,05, p < 0,01, p < 0,001 відповідно.
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обструктивних порушень. При Таблиця 4 – Пересічні дані спірографічних показників пацієнтів досліцьому, на вдиху відмінності є джуваних груп, M(Q1; Q3)
ПоказГП1
ГП2
ОГ
КГ
значущими на рівні p < 0,05, тоді
ник
як на видиху їх значущість є
більш суттєвою p < 0,01. Дані Вдих
функції зовнішнього дихання при
3,550
2,750
3,720
4,400
ЖЄЛ, л
(2,700; 3,870) (2,250; 3,330) (2,850; 4,020)#& (3,190; 4,870)
вдиху засвідчують істотні рестриктивні відмінності між ОГ та КГ,
4,810
3,690
3,710
2,900
ФЖЄЛ, л
(2,380; 3,760) (2,340; 3,710) (3,290; 4,150)#& (3,490; 4,870)
які стосуються менших значень
ЖЄЛ у пацієнтів ОГ (p < 0,05). В
3,710
2,900
3,690
4,810
ОФВ1, л
(2,380; 3,760) (2,340; 3,710) (3,290; 4,150)#& (3,360; 4,870)
той же час такі відмінності від КГ
характерні й для груп порівняння ОФВ1/
100,0
100,0
100,0
100,0
(100,0; 100,0)
(100,0; 100,0)
(100,0; 100,0) (100,0; 100,0)
(ГП1 та ГП2). Певної інформації ФЖЄЛ
тут додає відмінність між показ- Видих
никами життєвої ємності легень
3,430
3,380
3,595
4,900
(ЖЄЛ) та форсованої життєвої ЖЄЛ, л (2,670; 3,920) (2,800; 3,430) (2,840; 3,890)#&& (4,690; 5,230)
ємності легень (ФЖЄЛ), остання
5,125
3,505
3,340
3,340
з яких в ГП1 та ГП2, так само як і ФЖЄЛ, л (2,980; 3,920) (2,580; 3,420) (2,750; 4,230)&& (4,670; 5,410)
в КГ є більшою, ніж ЖЄЛ, що
1,850
1,950
2,140
3,945
певною мірою може засвідчувати ОФВ1, л (1,820; 2,570) (1,620; 2,170) (1,850; 2,720)&& (3,920; 3,960)
меншу реактивність бронхіально- ОФВ1/
74,7
64,4
64,1
62,9
го дерева на форсований потік ФЖЄЛ
(62,6; 66,2)&&
(71,5; 79,5)
(61,1; 65,0)
(62,2; 63,0)
повітря при вдиху, ніж в ОГ. Про- Примітки: *, #, & – відмінності між ОГ та ГП , ОГ та ГП , ОГ та КГ відповідно.
1
2
те, показники ОФВ1/ФЖЄЛ на ^, ^^, ^^^ – p < 0,05, p < 0,01, p < 0,001 відповідно.
вдиху у всіх групах відповідають
нормативним значенням.
від контрольованості БА. З іншого боку, показник
Деякі відмінності відзначались у пацієнтів з ТРД,(л/хв)2 у пацієнтів ОГ є значуще нижчим, ніж у
надмірною масою тіла (ГП2), Однак, враховуючи ГП1 та ГП2, що визначається більш суттєвим знипоставлену у даній роботі мету, залишимо це для женням (p < 0,05) регуляторних ваготонічних вплиподальшого аналізу.
вів (рис. 2 д) у порівнянні з ГП1 та ГП2, а також знаБільшої уваги заслуговують відмінності показ- чуще меншими (p < 0,05) симпатичними впливами
ників функції зовнішнього дихання на видиху, які у (рис. 2 в) у порівнянні з ГП1 та КГ. Тобто, останнє
всіх групах з персистуючим перебігом БА, в тому дозволяє припустити зв'язок цих показників з мачислі в ОГ, значуще (p < 0,001) відрізняються від сою тіла та перебігом БА.
КГ. Проте, останнє є одним з діагностичних критеАналізуючи відносні показники регуляторних
ріїв, які покладені в основу диференціації перебігу впливів у LF та НF діапазонах.слід зазначити, що у
БА. При цьому, за жодним з досліджених показни- ОГ їх внесок у порівнянні з ГП1 та ГП2 не відрізняків функції зовнішнього дихання ОГ та групи порів- ється, проте є значуще меншим (p < 0,05), ніж у КГ.
Тобто, у пацієнтів з персистуючим перебігом
няння (ГП1 та ГП2) значуще не відрізнялись, що
підтверджує адекватність розподілу пацієнтів з БА та ожирінням загальна активність регуляторних
персистуючим перебігом БА на групи з урахуван- впливів на довільне дихання є найнижчою серед
усіх досліджуваних груп. Нарівні з пацієнтами з
ням індексу маси тіла.
Інформативними виявилися результати аналізу інтермітуючим перебігом БА у них відзначається
абсолютних показників варіабельності дихання низька активність надсегментарних (VLF) впливів
(ВД), які представлені на рис. 2. Пересічні дані на дихання, що в більшому ступені може характепоказника ТРД,(л/хв)2 у досліджуваних групах пред- ризувати ожиріння та наявність метаболічного
ставлені на рис. 2 а, та вказують на його значну синдрому. Останнє, проте, вимагає уточнення у
варіативність у пацієнтів КГ, яка визначається сим- подальшому. Інформативним є також те, що активпатичною (рис. 2 в) та ваготонічною (рис. 2 д) ність симпатичних та ваготонічних регуляторних
складовими ВД, що також значно варіюють у порів- впливів на дихання є зменшеним при неконтрольонянні з ОГ та ГП. При цьому варіації надсегментар- ваному перебігу БА та знижується зі збільшенням
ної складової регуляції (рис. 2 б) від пацієнтів ГП2 індексу маси тіла пацієнтів.
На рис. 3 представлений порівняльний аналіз
та ОГ істотно не відрізняються, що дозволяє припустити зв'язок низької активності у даному діапа- показників паттерну дихання досліджуваних груп, з
зоні з надмірною вагою та ожирінням незалежно якого випливає, що у пацієнтів з персистуючим
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а)

б)

в)

г)

д)

є)

ж)
Рис. 2. Пересічні значення М (Q1; Q3) показників ВД у пацієнтів з персистуючим перебігом БА
та ожирінням (ОГ) у порівнянні з пацієнтами КГ, ГП1 та ГП2: ТРД,(л/хв)2 (а), VLFД, (л/хв)2 (б),
LFД, (л/хв)2 (в), LFДn, н.о. (г), НFД, (л/хв)2 (д), НFДn, н.о.(є), LF/HFД (ж)
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а)

б)

в)

г)

д)
Рис. 3. Пересічні значення М (Q1; Q3) показників паттерну дихання у пацієнтів з персистуючим
перебігом БА та ожирінням (ОГ) у порівнянні з пацієнтами КГ, ГП1 та ГП2: ДО, л (а), ЧД, хв-1 (б),
ДО/Твд, л/с (в), ДО/вид, л/с (г), ХОД, л (д)

перебігом БА та ожирінням (ОГ) відбувається істотне значуще (p < 0,05) зниження ДО (л) у порівнянні
з пацієнтами інших груп. Проміжне зниження ДО
відзначається у пацієнтів з неконтрольованою БА
та надмірною вагою (ГП2). Окремо слід нагадати,
що у порівнянні з практично здоровими особами
[28]. ДО хворих на БА при довільному диханні значуще підвищується. Саме такі значення ДО зареєстровані у пацієнтів КГ (рис. 3 а). У цій же групі пацієнтів (рис. 3 б) відзначається істотно нижча частота дихання, ніж у всіх групах хворих з неконтрольованим перебігом БА (ГП1, ГП2, ОГ), які між со-

бою за цим показником не відрізняються. Тобто, при
ожирінні (ОГ) відбувається зниження ДО на тлі підвищення частоти дихання, яка характеризує перебіг
БА. Інформативними виявилися результати аналізу
показників об’ємної швидкості вдиху (ДО/Твд, л/с)
та видиху (ДО/Твид, л/с), які засвідчили у пацієнтів
з ожирінням (ОГ та КГ) значуще (p < 0,05) менші
значення у порівнянні з ГП1 для ДО/Твд та з ГП1 та
ГП2 для ДО/Твид. Останній показник є достатньо
характерним для бронхообструктивного синдрому,
коли виникає експіраторна задишка за рахунок
утруднення видиху. Проте, наявність цієї ознаки у
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пацієнтів з контрольованим перебігом БА (КГ), може свідчити про більш виражений нервовом’язовий компонент зменшення ДО/Твид, який пов’язаний зі слабкістю м’язів видиху при збільшенні
жирової частки маси тіла пацієнтів. З іншого боку
значна дисперсія даного показника у КГ може вказувати на інші чинники порушень об’ємної швидкості вдиху та видиху у пацієнтів з інтермітуючим перебігом БА. Підтверджуються отримані дані результатами порівняння ХОД (л), які у групах пацієнтів з ожирінням (ОГ та КГ) значуще (p < 0,05) менші, ніж у ГП1 та ГП2. При тому, що у КГ показники
ДО (л) є суттєво більшими, ніж у ОГ та ГП2. Тобто,
можна припустити, що при контрольованому перебігу БА компенсація гіпоксичних проявів відбувається, в більшій мірі, за рахунок ДО, тоді як при неконтрольованому – за рахунок частоти дихання,
коли вдихання та видихання певного об’єму повітря обмежується рестриктивними (за рахунок емфізематозних проявів, ригідності грудної клітини,
слабкості м’язів вдиху, порушення рухливості діафрагми) та обструктивними (за рахунок набряку слизової бронхіального дерева) чинниками.
В цілому за даними аналізу паттерну дихання
показано, що у пацієнтів з неконтрольованим перебігом БА та ожирінням відбувається перебудова
паттерну дихання, яка стосується значущого зменшення ХОД за рахунок зменшення ДО, у порівнянні
з контрольованим перебігом, який не компенсується підвищенням частоти дихання, на тлі значущого
зменшення об’ємної швидкості вдиху та ще більш
вираженого зменшення об’ємної швидкості видиху.
Останнє, на нашу думку, може слугувати чинником
неможливості компенсації гіпоксії за рахунок частоти дихання, або приводити до ще більш вираженого зниження ДО та тахіпное.
Тобто, отримані результати аналізу паттерну
дихання засвідчують, що у пацієнтів з ожирінням та
персистуючим перебігом БА, на відміну від пацієнтів інших груп, існують більш істотні передумови
для виникнення нападів задишки, які можуть бути
викликані не тільки обструктивними, але й рестриктивними чинниками.
Обговорення отриманих результатів. Повертаючись до мети нашого дослідження зупинимось
на основних результатах, які характеризують неконтрольований перебіг БА у пацієнтів з ожирінням, та є значущими при визначенні ефектів збільшеної маси тіла та важкості перебігу БА.
У пацієнтів з персистуючим перебігом БА на тлі
ожиріння відзначаються значуще більші обводи
талії, черева, стегна та грудної клітини у порівнянні
за пацієнтами з нормальною та надмірною масою
тіла. Основною відмінністю від пацієнтів з контрольованим перебігом БА є суттєво більші розміри
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обводу грудної клітини. Останнє дозволяє припустити, що на тлі однакового вмісту жиру це може
свідчити про погіршення рухливості грудної клітини
та появу рестриктивних чинників у персистуючому
перебігу БА. При цьому характерним для персистуючого перебігу БА є наявність компенсаторних
змін з боку червоної крові, які характеризуються
більшим рівнем гемоглобіну, ніж при інтермітуючому перебігу. Проте, найбільш істотною ці компенсації виражені у осіб з нормальною масою тіла.
Достатньо інформативними виявилися результати аналізу ВД та паттерну дихання. Аналіз ВД за
короткими записами майже не використовується
на практиці, проте результати окремих досліджень
засвідчують його інформативність при визначенні
регуляторних аспектів системи зовнішнього дихання. Раніше нами було показано, що у порівнянні з
практично здоровими особами при БА незалежно
від ступеня важкості відзначається істотне підвищення регуляторних впливів на зовнішнє дихання.
З цих позицій значуще більші значення загальної
потужності дихання при контрольованому перебігу
БА, які характеризуються збільшенням впливів у
всіх досліджуваних частотних діапазонах, слід розглядати як певний механізм регуляторної компенсації бронхообструктивних змін у дихальній системі. В той же час, зі збільшенням індексу маси тіла у
пацієнтів з неконтрольованим перебігом БА та
особливо при ожирінні відбувається істотне зниження показників ВД.
Інформативним виявилось те, що показники
ДО, які в групах пацієнтів з БА незалежно від ступеня важкості та ІМТ, були істотно вищими, ніж у
практично здорових осіб, як показано нами раніше,
при врахуванні ІМТ та важкості перебігу, вказали
на істотні відмінності. Насамперед, показано, що
ДО зі збільшенням ІМТ у хворих на БА з персистуючим перебігом, зменшується, найбільш суттєво
при ожирінні. При цьому контрольований перебіг
БА навіть при наявності ожиріння супроводжується
більшим ДО і значуще меншою частотою дихання,
що, в принципі, є цілком очікуваним. З іншого боку,
аналіз показників обємної швидкості вдиху та видиху показав, що при ожирінні, як при контрольованому, так і при неконтрольованому перебігу БА відзначається істотне зменшення об’ємної швидкості
видиху. В той же час, відносне значуще зменшення
ХОД та об’ємної швидкості вдиху у хворих на БА з
ожирінням, свідчить про вираженість рестриктивних механізмів порушення функції зовнішнього
дихання.
Висновок. Дослідження паттерну та варіабельності дихання хворих на персистуючу БА з
ожирінням дозволило встановити, що ожиріння
має істотний вплив на регуляторне забезпечення
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некерованого дихання, яке стосується, на рівні з
пригніченням вегетативних впливів на дихання,
метаболічних порушень в організмі, перебудови
паттерну дихання з реєстрацією не тільки обструктивного, але й появою рестриктивного компоненту.

Перспективи подальших досліджень у цьому напрямку полягають у розробці та впровадженні
діагностичних та оперативних критеріїв контролю
розвитку, перебігу та лікування бронхіальної астми
у пацієнтів з надмірною вагою та ожирінням.
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УДК 616.248-06 : 616-056.257]-036.17-025.13

ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ И ПАТТЕРН ДЫХАНИЯ ПАЦИЕНТОВ
С ПЕРСИСТИРУЮЩИМ ТЕЧЕНИЕМ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ И ОЖИРЕНИЕМ
Бажора Я. И., Романчук А. П.
Резюме. Частота ожирения и бронхиальной астмы растет параллельными темпами, а наличие ожирения увеличивает риск развития бронхиальной астмы.
Цель – определить особенности вариабельности и паттерна дыхания у пациентов с персистирующим
течением бронхиальной астмы и ожирением.
Материалы и методы. Использовали комплексный полифункциональный метод исследования кардиореспираторной системы – спироартериокардиоритмографию. Обследованы 86 пациентов женского и
мужского пола в возрасте 41,0 ± 0,8, которые были разделены на 4 группы. Основную группу составили
20 человек (8 мужчин и 12 женщин) с клинически подтвержденным персистирующим течением бронхиальной астму и ожирением (индекс массы тела > 30 кг/м2). В первую группу сравнения (ГП1) вошли
15 человек с персистирующим течением бронхиальной астмы и индексом массы тела в пределах
25,1–29,9 кг/м2, во вторую (ГП2) – 24 человека с персистирующим течением бронхиальной астмы и индексом массы тела до 25,0 кг/м2. Контрольную группу составили 10 человек, у которых наравне с ожирением
отмечали интермиттирующее течение бронхиальной астмы. Проводили спектральный анализ вариабельности дыхания в трех частотных диапазонах; по данным ультразвуковой спирометрии определяли
показатели паттерна дыхания.
Результаты. У пациентов основной группы функция внешнего дыхания имеет более выраженную
манифестацию как рестриктивных, так и обструктивных нарушений, на вдохе различия значимы, на выдохе их значимость более существенна. Форсированная жизненная емкость легких ГП1, ГП2 и КГ является большей, чем жизненная емкость легких. Показатели ОФВ1/ФЖЕЛ на вдохе во всех группах соответствуют нормативным значениям. Дыхательный объем у больных бронхиальной астмой с персистирующим
течением и ожирением уменьшается; значимо ниже показатель ТРД, (л/мин)2.
Выводы. Ожирение оказывает существенное влияние на регуляторное обеспечение неуправляемого
дыхания с подавлением вегетативных влияний, метаболических нарушений и перестройкой паттерна
дыхания с появлением обструктивного и рестриктивного компонентов.
Ключевые слова: неуправляемое дыхание, персистирующее течение бронхиальной астмы, ожирение.
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Variability and Respiration Pattern of Patients with Persistent Asthma and Obesity
Bazhora Ya. I., Romanchuk O. P.
Abstract. Obesity significantly increases the risk of different pathologies development. Prevalence of obesity and bronchial asthma increases at a parallel pace, and the presence of obesity increases the risk of bronchial asthma aggravation.
The purpose of the study was to determine the peculiarities of the variability and pattern of breathing in patients with persistent asthma and obesity.
Materials and methods. The complex polyfunctional method of cardiopulmonary system research – spiroarteriocardiorhythmography was used. We examined 86 women and men aged 41.0 ± 0.8 and divided them into
4 groups. The main group consisted of 20 persons (8 men and 12 women) with clinically confirmed persistent
asthma and obesity (BMI > 30 kg / m2). The first group of comparison (GC1) included 15 persons with a persistent course of asthma and BMI 25.1–29.9 kg/m2. The second (GC2) comparison group included 24 patients with
a persistent flow of asthma and BMI up to 25.0 kg/m2. The control group (CG) included 10 persons, who had an
intermittent course of asthma combined with obesity. Spectral analysis of respiration variability was conducted in
three frequency ranges, after which the indicators of the pattern of respiration were analyzed. Spectral analysis
of respiration variability was conducted in three frequency bands. According to ultrasonic spirometry, the parameters of the respiration pattern – respiration volume (RV, l), volume of inhalation and exhalation velocity
were determined – RV / Tinh (l / s), and RV / Texh (l / sec), the ratio of the inhalation and exhalation phases of
Tinh / Texh, and also the minute volume of breath – MRV, l.
Results and discussion. Bronchial asthma patients had certain morphometric features, including those in
chest, e.g. its girth was significantly bigger in MG patients. This proves formation of emphysema-like chest type.
Body length and hips girth indexes were less significant. In MG patients, function of external respiration had a
more pronounced manifestation of both restrictive and obstructive disorders. The differences in inspiration were
significant and on exhalation their significance was more pronounced. FVC in GC1, GC2 and CG were bigger
than VC. Indicators of FEV1 / FER on the inspiration in all groups corresponded to normative values. RV in patients with asthma’s persistent flow and obesity decreased. the TPD, (l/min)2 was significantly lower.
Conclusions. Obesity significantly affects the regulatory provision of uncontrolled respiration with inhibition
of vegetative effects, metabolic disorders, and reorganization of the pattern of breathing with the emergence of
obstructive and restrictive components.
Keywords: uncontrolled breathing, persistent flow of bronchial asthma, obesity.
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