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Бронхіальна астма

Бронхіальна астма — це хронічне захворювання, що характеризується періодичними
нападами. Напади астми варіюються по важкості від слабкого покашлювання і важкого
дихання до дуже важких, загрозливих життю нападів задухи. Механізм нападу астми
наступний: бронхи і бронхіоли звужуються, викликаючи стискування грудної клітки і
обмеження дихання. Слизова оболонка дихальних шляхів набрякає, заважаючи руху вій
епітелію. Слизові залози починають виділяти більше слизу, і вона стає густішою, що
заважає проходу повітря в легені. Дихання стає все важчим і важчим; навіть видих, який
зазвичай здійснюється пасивно, вимагає великих зусиль.З часом напади стають все більш
важкими і можуть привести до незворотних пошкоджень тканин легенів і хронічного
захворювання легенів.
Існують різні типи астми:
-

Набута (екзогенна, зовнішня) астма, звана також алергічною, атонічною або
імунологічною астмою, на думку фахівців, є алергічною реакцією на деякі чинники,
що завжди провокують напад у даної людини (наприклад, присутність тварин,
роздратування, пил, цвітіння, пилок або харчові продукти). Цей тип астми
виявляється у дітей або молодих людей, які, як правило, мають і інші симптоми
алергії, включаючи екзему або запалення порожнини носа зі свербінням і рідкими
виділеннями (риніт). Більшість людей, страждаючих від цього типу астми, мають до
неї схильність по спадковості. Для них характерні позитивна реакція на алергію при
шкірному тестуванні і підвищений рівень специфічних антитіл в крові.

Внутрішня (ендогенна) бронхіальна астма називається також неалергічною,
або не імунологічною. Причини цього типу астми не повністю зрозумілі, хоча
симптоми часто такі ж, як і при набутій астмі. Напад ендогенної астми інколи
провокується чинником, який не обов'язково викликає подальші напади. Такими
чинниками можуть стати вдихання холодного повітря, реакція на інфекцію, фізичні
зусилля, стрес, зміну погоди, вологість або зміну температури. Ендогенна астма
зазвичай починається на пізніх етапах статевого дозрівання або пізніше.
Симптомами бронхіальної астми єє чхання, кашель, важке, голосне, переривисте
дихання, синуватість шкіри (ціаноз) через нестачу кисню в крові, відчуття тривоги і
безпорадності.

Лікування бронхіальної астми складається з декількох напрямів. Для початку вам
необхідно з'ясувати, який чинник провокує хворобу і, по можливості, уникати його
прояви. Вам доведеться розлучитися з домашніми квітами і тваринами - як би не було їх
шкода, здоров'я дорожче за все. Робіть частіше вологе прибирання, пил, що осідає на
меблях і підлоговому покритті, утруднює дихання і дратує слизисті оболонки бронхів.
Профілактика хвороби повинна проводитися з дитинства. Якщо ви маєте спадкову
схильність до бронхіальної астми, дотримуйтесь основні правила, які допоможуть
уникнути рецидивів. Вчасно лікуйте захворювання дихальних шляхів, загартовувати,
дотримуйтесь принципи здорового харчування, відмовтеся від куріння.

1.

2.

616.23
Р32

616.23
Р32

Нейко Є.М.
Бронхіальна астма:клініко-генетичні аспекти патогенезу,діагностики ,
лікування,профілактики/Є.М.Нейко,Н.В.Чернюк,Л.Є.Ковальчук.К.:Здоров’я,2003.-166с.
Регеда М.С.
Бронхіальна астма.-Львів:Вид-во «Сполом»,2004.-104с.

3.

616.23/24(02)
Х32
Хвороби органів дихання :навч.посіб. для студ.вищ.навч.закл./
Я.-Р.М.Федорів,М.С.Регеда,І.Г.Гайдучок [та ін.]..-Львів:Магнолія
2011.-480с.

4.

616.23
А31

Адо В.А.
Бронхиальная астма:профилактика./В.А.Адо,Л.А.ГорячкинаМ.,”Знание”,1976.-96с.

5. Клиническая эффективность и безопасность ивабрадина у больных бронхиальной
астмой с номотопными нарушениями ритма сердца/ Г.Варварина, С.Пластинина,
Н.Меньков, В.Ефремов//Врач.-2009.-№2.– С.49-53.
6. Цой А.Н.
Симбикорт:стандарт рационального применения единого ингалятора для контроля
бронхиальной астмы/А.Н.Цой//Клінічна імунологія,алергологія,інсектологія.-2009.№1-2.– С.27-32.
7. Браславский В.Е.
Назальный спрей Аква Марис в комплексной терапии ринитов у больных
бронхиальной астмой / В.Е.Браславский, К.В.Сафрыгин, О.А.Ежова//Клінічна
імунологія,алергологія,інсектологія.-2009.-№1-2.– С.42-44.
8. Заболотний Д.І.
Алергічний риніт з полівалентною сенсибілізацією до побутових і пилкових алергенів
та бронхіальна астма:взаємозв"язок атопічних захворювань / Д.І.Заболотний,
І.В.Гогунська//Ринологія.-2009.-№1.– С.3-12.
9. Полиморфизм-930А>G гена цитохрома В-новый генетический маркер
предрасположенности к бронхиальной астме / А.В.Полоников, В.П.Иванов,
М.А.Солодилова//Терапевтический архив.-2009.-№3.– С.31-35.
10. Овчаренко С.И.
Оценка применения комбинированного ингаляционного препарата в терапии
больных бронхиальной астмой с учетом длительности заболевания / С.И.Овчаренко,
М.Н.Акулова//Терапевтический архив.-2009.-№3.– С.36-40.
11. Авдеев С.Н.

Место тиотропия при бронхиальной астме/С.Н.Авдеев //Терапевтический архив.2009.-№3.–С.69-74.
12. Роль инфекции органов дыхания при возникновении и развитии хронической
обструктивной болезни легких и бронхиальной астмы / Г.Б.Федосеев, В.И.Трофимов,
Е.И.Ровкина, В.К.Яковлева//Терапевтический архив.-2009.-№3.– С.89-94.
14. Гипотензивная терапия у больных с сочетанием гипертонической болезни и
бронхиальной астмы / Е.А.Латышева, Г.Е.Гендлин, Г.И.Сторожаков,
О.М.Курбачева//Артериальная гипертензия.-2009.-т.15,№1.– С.71-77.
15. Овчаренко С.И.
Контроль течения бронхиальной астмы:психосоматические соотношения и
расстройства личности / С.И.Овчаренко, А.Б.Смулевич, М.Н.Акулова//Атмосфера.
Пульмонология и аллергология.- 2009.-№1.– С.22-25.
16. Ильина Е.В.
Способы оценки контроля бронхиальной астмы/ Е.В.Ильина, О.М.Курбачева,
Н.И.Ильина//Российский аллергологический журнал.-2009.-№2.– С.6-17.
17. Красновский А.Л.
Сравнение патологических процессов при хронической обструктивной болезни легких
и при бронхиальной астме / А.Л.Красновский, И.С.Ежова,
О.В.Александров//Российский медицинский журнал.-2009.-№3.– С.36-38.
18. Вахрушев Я.М.
Современные рекомендации по ведению больных бронхиальной астмой в
амбулаторно- поликлинических условиях/ Я.М.Вахрушев,
И.В.Жукова//Пульмонология.-2009.-№2.– С.74-76.
19. Ермакова Е.В.
Особенности биоэлектрической активности головного мозга в зависимости от степени
тяжести бронхиальной астмы/ Е.В.Ермакова,
Ю.М.Перельман,В.П.Колосов//Пульмонология.- 2009.-№2.– С.82-86.
20. Маргітіч С.В.
Дослідження показників велоергометрії у зв"язку з енергетичними рівнями рухового
режиму у хворих на бронхіальну астму //Медичні перспективи-2009.-т.ХІV,№2.–
С.83-86.
21. Константинович Т.В.
Клінічний перебіг бронхіальної астми в осіб із різними типами соматопсихічної
дисфункції /Т.В.Константинович//Сімейна медицина.-2009.-№2.– С.67-72.

22. Княжеская Н.
От адреналина к современной терапии бронхиальной астмы / Н.Княжеская,
Н.Вознесенский//Астма и алергія.-2009.-№2.- С.4-5.
23. Беш Л.В.

Нові можливості метилксантинів у лікуванні бронхіальної астми:міфи чи реальність ?
//Алергія у дитини .-2009.-№1.- С.22-23.
24. Клименко В.А.
Бронхиальная астма,B-агонисты и смертность-классический треугольник аллергологии
//Алергія у дитини .-2009.-№1.– С.24-26.

25. Рябова Л.В.
Местные и системные иммунные механизмы хронического воспаления у больных
бронхиальной астмой легкой степени тяжести / Л.В.Рябова, А.В.Зурочка,
С.В.Хайдуков//Медицинская иммунология.-2009.-т.11,№2-3.– С.169-176.
26. Яковлева О.О.
Кардіопротекторні ефекти кардонату у хворих на бронхіальну астму / О.О.Яковлева,
А.О.Жамба//Кровообіг та гемостаз.-2009.-№1-2.– С.21-25.
27. Воротняк Т.М.
Ефективність застосування Флавозиду в дітей шкільного віку,хворих на бронхіальну
астму /Т.М.Воротняк//Галицький лікарський вісник.-2009.-№2.– С.18-20.
28. Дехтяр В.Б.
Оцінка функціонального стану геному у дітей,хворих на бронхіальну астму на фоні
недиференційованої дисплазії сполучної тканини/ В.Б.Дехтяр, Л.Є.Ковальчук,
О.С.Ястребова//Галицький лікарський вісник.-2009.-№2.– С.23-26.
29. Пілецький А.М.
Зміни локального імунітету у хворих на бронхіальну астму із синдромом хронічної
втоми під впливом мірамістину/ А.М.Пілецький, Л.В.Кузнєцова//Галицький
лікарський вісник.-2009.- №2.– С.42-44.
30. Прунчак С.І.
Маркери атопії у дітей,хворих на тяжку бронхіальну астму,з різними типами
ацетилювання /С.І.Прунчак//Галицький лікарський вісник.-2009.-№2.– C.47-49.
31. Особливості етіопатогенезу та клінічного перебігу бронхіальної астми в асоціації з
компонентами метаболічного синдрому/ Є.М.Нейко, Р.І.Яцишин, В.В.Мигович,
Л.Д.Мигович//Галицький лікарський вісник.-2009.-№2.– С.110-114.
32. Крылова Ю.О.
Артериоло-капиллярный кровоток в легких и легочная гипертензия у больных
бронхиальной астмой / Ю.О.Крылова, А.Б.Пирогов, В.П.Колосов//Пульмонология.2009.-№3.– С.71-74.

33. Оценка эффективности и безопасности омализумаба в комплексной терапии больных с
тяжелой неконтролируемой атопической бронхиальной астмой в течение 12 месяцев
наблюдения / Ю.Б.Сучкова, Г.Л.Осипова, А.Г.Чучалин, Т.Л.Пашкова//Пульмонология.2009.-№3.– С.75-80.

34. Влияние психосоматических соотношений и расстройств личности на динамику
контроля течения бронхиальной астмы / С.И.Овчаренко, М.Н.Акулова,
М.Ю.Дробижев, А.Б.Смулевич//Пульмонология.-2009.-№3.– С.82-87.
35. Содержание лептина в плазме крови при бронхиальной астме/ В.Н.Минеев,
Л.Н.Сорокина, В.С.Берестовская//Клиническая медицина.-2009.-№7.– С.33-37.
36. Влияние омализумаба на течение алергического ринита и полипозного риносинусита
у больных бронхиальной астмой / Ю.Б.Сучкова, З.М.Гасанова, Г.Л.Осипова,
Н.А.Дайхес//Атмосфера. Пульмонология и аллергология.-2009.-№2.– С.16-20.
37. Психосоматические аспекты бронхиальной астмы:механизмы формирования ,
особенности диагностики,клиники и лечения / Г.Б.Федосеев, В.И.Трофимов,
М.В.Елисеева/Российский аллергологический журнал.-2009.-№3.– С.26-38.
38. Калмыкова А.В.
Вариабельность сердечного ритма при бронхиальной астме/ А.В.Калмыкова,
Т.Ф.Миронова, Е.В.Давыдова // Клиническая медицина.-2009.-№8.– С.33-40.
39. Морфологические маркеры ремоделирования слизистой оболочки бронхов при
тяжелой форме бронхиальной астмы и хронической обструктивной болезни легких /
Е.А.Геренг, И.В.Суходоло, Р.И.Плешко//Пульмонология.-2009.-№4.– С.64-68.
40. Вклад токсических метаболитов оксида азота в формирование эозинофильного
воспаления при бронхиальной астме/ О.В.Козина, Л.М.Огородова,
Е.А.Геренг//Пульмонология.-2009.-№4.– С.69-73.
41. Мещеряков В.В.
Мониторинг обратимости бронхиальной обструкции в диагностике и лечении
бронхиальной астмы у детей / В.В.Мещеряков, Е.Л.Титова//Пульмонология.-2009.№4.– С.74-79.
42. Дугарова И.Д.
О роли цитокинов при бронхиальной астме/ И.Д.Дугарова, Э.Х.Анаев,
А.Г.Чучалин//Пульмонология.-2009.-№4.– С.96-102.
43.Маргітіч С.В.
Обгрунтування використання показників вегетативного тонусу при фізичній
реабілітації хворих на бронхіальну астму/С.В.Маргітіч //Медичні перспективи.-2009.т.ХІV,№3.– С.65-69.
44. Кобылянский В.И.
Изучение ассоциации между хронической обструктивной болезнью
легких,бронхиальной астмой и сахарным диабетом 1-го типа / В.И.Кобылянский,
Г.Ю.Бабаджанова, Ю.И.Сунцов//Клиническая медицина.-2009.-№9.– С.36-38.

45.Маргітіч С.В.
Динаміка функцій зовнішнього дихання хворих на бронхіальну астму при
Респіраторному тренуванні /С.В.Маргітіч//Медичні перспективи.-2009.-т.ХІV,№4.–
С.29-33.

46. Дземан М.И.
Бронхіальна астма:диференціальний діагноз /М.И.Дземан//Журнал практичного
лікаря.-2009.-№2-3.– С.28-34.
47. Потапова М.
Расширяй и властвуй/М.Потапова //Астма и алергія.-2009.-№3.– С.10-11.
48. Геренг Е.А.
Роль клеточных и молекулярных мишеней в формировании различных паттернов
воспаления при гетерогенных фенотипах тяжелой бронхиальной астмы/ Е.А.Геренг,
И.В.Суходоло, Л.М.Огородова //Пульмонология.-2009.-№5.– С.78-82.
49. Углева Е.М.
Возможности раннего прогнозирования риска развития бронхиальной
астмы/Е.М.Углева//Пульмонология.-2009.-№5.– С.83-89.
50. Боб А.О.
Клінічний досвід застосування формотеролу у хворих на бронхіальну астму / А.О.Боб,
Л.П.Боднар, Р.Я.Боднар/Вісник наукових досліджень.-2009.-№4.– С.71-72.
51. Кобылянский В.И.
Изучение связей между хронической обструктивной болезнью легких,брохиальной
астмой и сахарным диабетом / В.И.Кобылянский, Г.Ю.Бабаджанова,
Ю.И.Сунцов/Клиническая медицина.-2009.-№12.– С.40-43.
52. Борисов В.И.
Особенности изменения средней длины теломер в лимфоцитах у больных
Бронхиальной астмой / В.И.Борисов, С.А.Демаков,В.М.Непомнящих /Медицинская
иммунология.- 2009.-т.11.-№6.– С.523-530.
53. Козина О.В.
Особенности экспрессии генов NOS в слизистой бронхов при бронхиальной астме
/О.В.Козина, Л.М.Огородова,П.А.Селиванова [ и др.]//Пульмонология.-2009.-№6.–
С.78-82.
54. Ефимов В.В.
Терапевтическая тактика при обострении бронхиальной астмы/ В.В.Ефимов,
В.И.Блажко,Л.С.Воейкова/Український терапевтичний журнал.-2010.-№1.– С.73-77.
55.Маргітіч С.В.
Динаміка показників велоергометрії при респіраторному тренуванні хворих на
бронхіальну астму/С.В.Маргітіч//Медичні перспективи.-2010.-т.ХV.-№1.– С.76-80.
56. Константинович Т.В.
Деякі питання діагностики та фармакотерапії тривожних,невротичних та депресивних
станів при бронхіальній астмі/Т.В.Констинтинович//Сімейна медицина.-2010.-№1.–
С.88-94.
57. Полиморфизм генов хемокиновых рецепторов ССR5 и ССR2 у больных бронхиальной
астмой и их родственников/ И.И.Черкашина, С.Ю.Никулина,
В.А.Шульман[ и др.]//Пульмонология.-2010.-№1.– С.66-73.

58. Динамика показателей окислительного стресса у больных,переносящих обострение
бронхиальной астмы,на фоне ингаляционной терапии липосомальными препаратами/
А.В.Лисица, С.К.Соодаева, И.А.Климанов, А.Г.Чучалин//Пульмонология.-2010.-№1.–
С.74.
59. Самарин Д.В.
Роль атипичных микроорганизмов в развитии обострений бронхиальной
астмы:подходы к лечению/Д.В.Самарин//Український медичний вісник/Therapia.2010.-№4.– С.52-54.
60. Толочко В.М.
Клініко-економічне дослідження стану фармацевтичного забезпечення хворих на
бронхіальну астму/ В.М.Толочко, О.А.Немченко//Запорожский медицинский журнал.2010.-т.12,№2.–С.130-136.
61. Одинець Ю.В.
Похідні оксиду азоту в конденсаті повітря і плазмі крові у дітей,хворих на бронхіальну
асму/Ю.В.Одинець, М.О.Наконечко, Л.Є.Латишев//Медицина сьогодні і завтра.-2009.№3-4.–С.77-80.
62. Чернуский В.Г.
Активные формы кислорода,перекисное окисление липидов и коррекция их
нарушений комплексомантиоксидантов у детей,больных бронхиальной астмой/
В.Г.Чернуский,Ю.В.Одинец, А.Д.Морозова//Медицина сьогодні і завтра.-2009.-№3-4.–
С.81-85.
63. Экспрессия транскрипционного фактора GATA-3 в лимфоцитах периферической
крови больных бронхиальной астмой/ В.Н.Минеев, Л.Н.Сорокина, М.А.Нема,
В.И.Трофимов/Медицинская иммунология.-2010.-т.12,№1-2.– С.21-28.
64.Захарова Ю.В.
Комплексная оценка уровней достижения контроля над бронхиальной астмой,по
критеріям GINA,тесту АСТ и показателям/ Ю.В.Захарова,
А.А.Пунин//Пульмонология.-2010.-№2.–С.71-75.
65. Бикмасова Т.А.
SMART:инновационная концепция фармакотерапии персистирующей бронхиальной
астмы/Т.А.Бикмасова, И.Л.Клячкина//Пульмонология.-2010.-№2.– С.76-80.
66. Активность нейтрофильной эластазы сыворотки крови у больных атопической
бронхиальной астмой/ Д.С.Фомина, Л.А.Горячкина, Н.М.Ненашева,
Е.А.Нешкова//Пульмонология.-2010.-№2.– С.82-86.
67."Терапевтическая резистентность" у больных тяжелой бронхиальной астмой/
М.А.Симакова,Ж.А.Миронова, В.И.Трофимов [и др.]//Пульмонология.-2010.-№2.–
С.108-113.
68. Показники системи перекисного окислення ліпідів та антиоксидантного захисту при

бронхіальній астмі середньої важкості,можливості їх корекції/ М.В.Ростока-Резнікова,
М.І.Товт-Коршинська, М.М.Бугір[ та інш.]//Лабораторна діагностика.-2010.-№2.– С.710.
69. Сергиенко Д.В.
Бронхиальная астма:особенности своевременной диагностики/ Д.В.Сергиенко,
С.П.Боклаг//Лікарська справа.-2010.-№1-2.– С.31-39.
70 .Рекомендации Глобальной инициативы по борьбе с бронхиальной астмой (Global
Initiative for Asthma,GINA),пересмотр 2009г.//Клінічна
імунологія,алергологія,інсектологія.-2010.-№4.–С.26-34.
71. Соболенко Т.М.
Гиперчувствительность бронхов к аллергену домашней пыли у больных бронхиальной
астмой/Т.М.Соболенко,Л.Р.Выхристенко//Иммунопатология.Аллергология.
Инфектология.-2010.-№2.– С.75-86.
72. Рекомендации Глобальной инициативы по борьбе с бронхиальной астмой ( Global
Initiative for Asthma ,GINA ),пересмотр 2009 г.//Клінічна
імунологія,алергологія,інфектологія.-2010.-№5-6.– С.56-63.
73.Бондарева Г.П.
Роль инфекции в формировании полипозного риносинусита у больных бронхиальной
астмой/ Г.П.Бондарева, А.О.Терехова//Вестник оториноларингологии.-2010.-№3.–
С.9-11.
74. Мигович В.В.
Оцінка впливу компонентів поєднаного метаболічного синдрому на клінічнолабораторні показники у хворих на бронхіальну астму//Буковинський медичний
вісник.-2010.-т.14,№2.–С.67-72.
75. Огородова Л.М.
Оценка эффективности ведения больных бронхиальной астмой на уровне первичного
звена здравохранения/ Л.М.Огородова, О.С.Кобякова, Л.В.Абашина//Пульмонология.2010.-№3.– С.39-45.
76. Респираторная инфекция и роль сывороточных биомаркеров при обострении
атопической бронхиальной астмы/ Г.Э.Хаптаева, А.Г.Чучалин,
А.А.Пустовалов//Пульмонология.-2010.-№3.–С.46-52.
77. Показатели контроля бронхиальной астмы у больных с холодовой гиперактивностью
бронхов / В.П.Колосов, А.Б.Пирогов,
Ю.О.Семиреч,Ю.М.Перельман//Пульмонология.2010.-№3.– С.53-56.
78. Экспресия цитокинов в конденсате выдыхаемого воздуха и ее взаимосвязь с клиникофункциональными показателями бронхиальной астмы/ И.Д.Дугарова, Э.Х.Анаев,
Т.П.Оспельникова, А.Г.Чучалин//Пульмонология.-2010.-№3.– С.57-61.
79. Порахонько Н.А.
Патогенетические особенности хронической обструктивной болезни легких и
Бронхиальной астмы/ Н.А.Порахонько, И.М.Лаптева//Пульмонология.-2010.-№3.–

С.120-123.
80. Коваленко С.В.
Застосування фіксованої комбінації Будесонід/Форметорол у лікуванні бронхіальної
астми//Буковинський медичний вісник.-2010.-т.14,№1.– С.35-36.
81. Пілецький А.М.
Вплив поліоксидонію на показники системного імунітету у хворих на
бронхіальну астму із синдромом хронічної втоми//Буковинський медичний вісник.2010.-т.14,№1.– С.74-76.
82. Толочко В.М.
Експертна оцінка лікарських препаратів,які застососуються у лікуванні хворих на
бронхіальну астму/ В.М.Толочко, О.А.Немченко//Клінічна фармація.-2010.-т.14.-№3.–
С.16-19.
83. Пілецький А.М.
Корекція порушень кишкового мікробіоценозу у хворих на бронхіальну
астму,поєднану із синдромом хронічної втоми/А.М.Пілецький//Буковинський
медичний вісник.-2010.- т.14.-№3.– С.42-44.
84.Солона О.Г.
Можливості застосування сиропу кореня солодки у реабілітації хворих на бронхіальну
астму в поєднанні з хронічним некалькульозним холециститом/ О.Г.Солона,
Н.В.Ревунова,Т.А.Победьонна//Перспективи медицини та біології .-2010.-Т.ІІ.-№1.–
С.117-119.
85. Знаменская Л.К.
Антиэндотоксиновый и неспецифический гуморальный иммунитет у больных
бронхиальной астмой при специфической иммунотерапии
алергенами/Л.К.Знаменская//Вісник проблем біології і медицини.-2010.-№3.– С.142-149.
86.Медалиева Р.Х.
Аппаратное снижение концентрации аллергенов в зоне дыхания-новая методика
немедикаментозного лечения больных тяжелой бронхиальной
астмой/Р.Х.Медалиева//Пульмонология.-2010.-№4.– С.111-115.
87. Антипкін Ю.Г.
Лазерна допплерівська флоуметрія у дослідженні ендотеліальної функції у дітей з
бронхіальною астмю/ Ю.Г.Антипкін, Н.І.Гончаренко, Б.А.Тарасюк//Журнал
АМНУкраїни.-2010.-т.16.-2.– С.307-312.
88.. Білак В.М.
Стан функції зовнішнього дихання у дітей,хворих на бронхіальну астму з порушенням
рівня оксиду у конденсаті видихуваного повітря/ В.М.Білак, І.Д.Білак//Науковий
вісникУжгородського університету.Серія Медицина .-2010.-№1 (вип. 38 ).– С.65-67.
89. Ростока-Резнікова М.В.
Якість життя при бронхіальній астмі,поєднаній із диспептичним синдромом:клінікопсихологічні аспекти/М.В.Ростока-Резнікова//Науковий вісник Ужгородського
університету.Серія Медицина.-2010.-№1 (вип. 38 ).– С.85-88.

90. Мироненко Т.В.
Применение алфлутопа при вертеброгенных болевых синдромах у пациентов с
хроническими обструктивными заболеваниями легких и бронхиальной астмой
/Т.В.Мироненко,В.В.Борисенко//Міжнародний неврологічний журнал.-2011.-№1.–
С.71-73.
91.Собченко С.
Изменение концепции ведения пациентов с бронхиальной астмой/ С.Собченко,
С.Поспелова, Е.Лешенкова//Врач.-2011.-№3.– С.2-4.
92. Журавльова Л.В.
Бронхіальна астма:погляд на проблему з позицій практикуючого лікаря
/Л.В.Журавльова,О.М.Кривоносова//Сімейна медицина.-2011.-№1.– С.7-13.
93. Шахова О.О.
Моніторинг контролю бронхіальної астми в підлітків:ефективність антигістамінних
засобів II покоління/О.О.Шахова//Сімейна медицина.-2011.-№1.– С.20-24.
94. Фридман И.Л.
Анализ качества жизни у больных бронхиальной астмой средней тяжести
/И.Л.Фридман//Терапевтический архив.-2011.-т.83.-№3.– С.27-30.
95. Козлова О.С.
Бронхиальная астма в сочетании с аллергическим ринитом:клинико-функциональные
и иммунологические особенности/ О.С.Козлова, А.В.Жестков,
В.В.Кулагина//Пульмонология.-2011.-№1.– С.70-73.

96. Дудка Т.В.
Особливості перебігу бронхіальної астми у хворих на хронічний некаменевий
холецистит/Т.В.Дудка//Клінічна та експериментальна патологія .-2011.-т.Х.-№1.–
С.207-209.
97. Григус І.М.
Покращання функції зовнішнього дихання у хворих на інтермітуючу бронхіальну
астму/І.М.Григус//Досягнення біології та медицини.-2011.-№1.– С.18-21.
98. Стреляева А.В.
Иммунореабилитация больных эхиноккозом и бронхиальной астмой,осложненных
пециломикозом/ А.В.Стреляева, В.В.Ползиков, Т.А.Щеглова/Медицинская
паразитология и паразитарные болезни.-2011.-№2.– С.31-35.
99. Григус І.М.
Відновлення функціональних можливостей хворих на інтермітуючу бронхіальну
астму/І.М.Григус//Одеський медичний журнал.-2011.-№3.– С.21-23.
100. Возможности контроля над бронхиальной астмой:роль малых дыхательных путей
/А.В.Будневский, В.Т.Бурлачук, И.А.Олышева, Е.В.Токмачев/Пульмонология.-2011.№2.–С.101-108.

101. Тимченко А.Г.
Пероксидация липидов и антиоксидантная защита эритроцитов при
астме:патофизиологические аспекты ( обзор литературы)/ А.Г.Тимченко,
Г.Н.Войтенко,В.А.Туманов//Фітотерапія.Часопис.-2011.-№2.– С.7-14.
102. Ненашева Н.М.
Возможности достижения стабильного контроля бронхиальной астмы с учетом
вариабельности заболевания/Н.М.Ненашева//Пульмонология.-2011.-№3.– С.119-122.
103.Калашникова А.А.
Выявление антиген-специфических гормонорезистентных лимфоцитов крови для
прогнозирования эффективности глюкокортикоидной терапии бронхиальной астмы
/А.А.Калашникова, Н.В.Бычкова, Н.И.Давыдова//Медицинская иммунология.-2011.т.13.- №2-3.– С.157-166.
104. Іванова Л.А.
Діагностична цінність інгаляційної провокаційної проби з гістаміном у підтвердженні
бронхіальної астми фізичної напруги в дітей шкільного віку/Л.А.Іванова//Клінічна та
експериментальна патологія.-2011.-т.Х.-№2 (ч. 1).– С.21-23.
105.Філатова К.О.
Особливості ринку фармакотерапії бронхіальної астми/ К.О.Філатова, О.О.Яковлева,
Н.В.Коновалова //Науковий вісник Ужгородського університету.Серія Медицина.2010.- №2(вип.39).– С.104-107.
106. Чуменко О.Г.
Про деякі медіатори хронічного запалення в патогенезі бронхіальної астми,поєднаної
з хронічним некалькульозним холециститом/ О.Г.Чуменко, Г.П.Победьонна,
Т.А.Победьонна//Клінічна імунологія,алергологія,інсектологія.-2011.-№6-7.– С.68-69.
107. Обновленные стратегии лечения и профилактики бронхиальной астмы/ Н.Астафьева,
И.Гамова, Д.Кобзев, Е.Удовиченко//Врач.-2011.-№11.– С.8-12.
108.Патоморфология желудка у больных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки в
сочетании с бронхиальной астмой/ Г.В.Максименко, Г.М.Чернявская,
Е.В.Белобородова,Э.И.Белобородова//Клинические перспективы
гастроэнтерологии,гепатологии.-2011.-№5.–С.40-44.
109. Победьонна Т.А.
Стан факторів місцевого запалення при тяжкій бронхіальній астмі/Т.А.Победьонна//
Медична хімія.-2011.-т.13.-№4.– С.23-25.– Матеріали науково-практичної конференції
"Біохімічні основи патогенезу ураження внутрішніх органів різної етіологіїї та способи
їх фармакологічної корекції" [3-4 листопада 2011 року м.Тернопіль]
110. Токарева Е.Р.
Влияние на качество жизни больных бронхиальной астмой неинвазивной
магнитолазеротерапии и ее комбинации с гипоксически-гиперкапническим
стимулом/Е.Р.Токарева//Вестник физиотерапии и курортологи.-2011.-т.17.-№3.–
С.25-28.
111. Чучалин А.Г.

Новые перспективы в терапии бронхиальной астмы/А.Г.Чучалин//Пульмонология.2011.-№4.– С.5-12.
112. Уровень контроля у больных бронхиальной астомй в клинической практике
/И.В.Демко,Е.А.Собко, А.Ю.Крапошинап//Пульмонология.-2011.-№4.– С.76-79.
113. Шмелев Е.И.
Возможности отечественного ингаляционного беклометазона в лечении больных
бронхиальной астмой/ Е.И.Шмелев, А.Ф.Абубикиров,
Н.М.Шмелева//Пульмонология.-2011.-№4.– С.80-86.
114. Аденозин как возможный маркер воспаления у больных бронхиальной астмой и
хронической обструктивной болезнью легких/ О.В.Александров, А.М.Асиятилова,
И.С.Ежова, Р.М.Алехина//Российский медицинский журнал.-2011.-№5.– С.5-9.
115. Імуно-патогенетичні та діагностичні аспекти запальних фенотипів бронхіальної
астми/В.Д.Бабаджан, Л.В.Кузнєцова, Г.І.Назаренко, І.А.Асика//Імунологія та
алергологія .-2011.- №3+дод.3.– С.51-60.
116.Івасівка Р.С.
Вплив кверцетину на цитокінопосередковану імунорегуляцію у хворих на
бронхіальну астму/ Р.С.Івасівка, І.І.Мироненко, В.Е.Скробала//Львівський медичний
часопис. ACTA MEDIKA LEOPOLIENSIA.-2011.-т.17.-№3.– С.26-31.
117. Позднякова О.
Бронхиальная астма и бактериальная инфекция/ О.Позднякова, А.Байда//Врач.-2011.№13.–С.55-57.

118. Айрапетова Н.С.
Общие ванны с биолонгом в комплексном лечении больных хронической
обструктивной болезнью легких и бронхианой астмой/ Н.С.Айрапетова,
М.А.Рассулова,О.В.Нитченко//Физиотерапия,бальнеология и реабилитация.-2011.№6.– С.26-31.
119. Ненашева Н.М.
Длительно действующие - агонисты в терапии бронхообструктивных заболеваний
легких/Н.М.Ненашева//Пульмонология.-2011.-№6.– С.111-115.
120.Оспельникова Т.П.
Оценка системы интерферона и основных цитокинов у больных бронхиальной астмой
/Т.П.Оспельникова, А.Ю.Конищева, С.А.Мазурина//Журнал микробиологии
эпидемиологии и Иммунологии.-2012.-№1.– С.35-40.
121. Акрамова Э.Г.
Дисперсия интервала QT при холтеровском мониторировании у пациентов с
хронической обструктивной болезнью легких и бронхиальной
астмой/Э.Г.Акрамова//Клиническая медицина.-2012.-т.90.-№1.– С.25-28.
122.Титова Н.Д.

Комплексная диагностика различных вриантов микогенной аллергии при
бронхиальной Астме/Н.Д.Титова//Иммунопатология.Аллергология.Инфектология.2011.-№3.– С.101-108.
123.Чуменко О.Г.
Зміни рівня оксиду азоту у хворих на бронхіальну астму в поєднанні з хронічним
некалькульозним холециститом під впливом комплексного
лікування/О.Г.Чуменко//Український морфологічний альманах.-2011.-т.9.-№4.– С.142124. Измерение оксида азота в выдыхаемом воздухе для диагностики бронхолегочных
заболеваний//Пульмонология.-2012.-№1.– С.11-26.
125.Геренг Е.А.
Цитоморфологический анализ ремоделирования бронхиальной стенки при различных
типах бронхиальной астмы/ Е.А.Геренг, И.В.Суходоло, Р.И.Плешко//Клиническая
медицина.-2012.-т.90.-№2.– С.24-27.
126.Овсянников Н.В.
Анализ показателей заболеваемости и распространенности бронхиальной астмы среди
населения Омской области/ Н.В.Овсянников, В.А.Ляпин,
Н.С.Антонов//Пульмонология.-2012.-№1.– С.78-81.
127. Васильева О.С.
Бронхиальная астма, вызванная ингаляцией токсико-аллергенных аэрозолей
поливинилхлорида/ О.С.Васильева, Е.А.Кулемина//Пульмонология.-2012.-№1.–
С.112-116.
128.Оценка состояния иммунной ситемы у больных бронхиальной астмой и
сопутствующими заболеваниями полости носа и околоносовых пазух/ Н.В.Чичкова,
А.С.Лопатин, Е.П.Гитель,Н.С.Сулейманова//Вестник оториноларингологии.-2012.№2.– С.27-30.
129.Айрапетова Н.С.
Обоснование включения общих ванн с биолонгом в лечебно-реабилитационный
комплекс больных хронической обструктивной болезнью легких и бронхиальной
астмой/ Н.С.Айрапетова, М.А.Рассулова, О.В.Нитченко//Пульмонология.-2012.-№3.–
С.73-78.
130. Дехнич С.Н.
Опыт организации санации полости рта у больных бронхиальной астмой и пути ее
совершенствования/ С.Н.Дехнич, И.В.Купреева, Н.Я.Молоканов//Стоматология.2012.-т.91.-№3.– С.22-23.
131.Наумов Д.Е.
Роль полиморфизма гена -адренорецепторов в формировании холодовой
гиперреактивности дыхательных путей у больных бронхиальной астмой/ Д.Е.Наумов,
Ю.М.Перельман, В.Н.Максимов//Бюлетень экспериментальной биологии и
Медицины.-2012.-т.154.-№7.– С.83-86.
132. Абрамова Т.Я.
Психофизиологические и иммунологические характеристики больных бронхиальной
астмой и здоровых мужчин с различной функциональной асимметрией мозга

/Т.Я.Абрамова, А.В.Смык, И.Г.Соловьева//Медицинская иммунология.-2012.-т.14.№1-2.–С.75-80.
133.Бибкова А.А.
Значимость определения некоторых хемокинов и их рецепторов у больных
бронхиальной астмой/ А.А.Бибкова, К.А.Сысоев, А.В.Семенов//Медицинская
иммунология.-2012.-т.14.-№1-2.– С.109-118.
134. Михалева Л.М.
Эозинофильный эзофагит у пациента с бронхиальной астмой/ Л.М.Михалева,
Т.Г.Бархина, В.Е.Голованова//Архив патологи.-2012.-т.74.-№4.– С.49-52.
135. Регеда М.С.
Особливості функціонального стану прооксидантної і антиоксидантної системи у
печінці морських свинок за умов формування експериментальної бронхіальної астми
та їх корекція тіотриазоліном/ М.С.регеда, Я.О.Погорецька, В.Й.Кресюн//Одеський
медичний журнал.-2012.-№4.– С.5-7.

136. Бронхиальная астма в промышленном регионе:фармакоэпидемиологические аспекты
/Н.В.Овсянников, Н.С.Антонов, В.А.Ляпин, Л.В.Шукиль//Фармация.-2012.-№6.–
С.31-34.
137. Бабахин А.А.
Экспериментальная аллергенспецифическая иммунотерапия аллерговакциной
"Тимпол" на модели IGE-зависимой бронхиальной астмы у мышей/ А.А.Бабахин,
И.П.Шиловский, И.В.Андреев//Иммунология.-2012.-т.33.-№3.– С.134-141.
138.Боровик І.О.
Оптимізація лікування бронхіальної астми в поєднанні з гастроезофагеальною
рефлексною хворобою/ І.О.Боровик, С.Р.Гевко, А.М.Пастернак//Вісник наукових
досліджень.-2012.-№3.– С.40-41.
139. Коваленко С.В.
Динаміка показників вентиляційної функції зовнішнього дихання у хворих на
хронічне обструктивне захворювання легень та бронхіальну астму із супутнім
синдромом пождразненого кишечника/С.В.Коваленко//Український терапевтичний
журнал.-2012.- №3-4.– С.75-79.
140. Рега Н.І.
Ефективність лікування тіотропіум бромідом хворих на резистентну до терапії
бронхіальну астму/Н.І.Рега//Вісник наукових досліджень.-2012.-№4.– С.39-40.
141. Лишманов Ю.Б.
Сцинтиграфические особенности поражения легких при бронхиальной астме
/ Ю.Б.Лишманов, Н.Г.Кривоногов, Т.С.Агеева//Медицинская радиология и
радиационная безопасность.-2012.-т.57.-№5.– С.54-57.
142. Миронова Ж.А.

Перспективы лечения бронхиальной астмы с использованием малых
интерферирующих РНК/ Ж.А.Миронова,
В.И.Трофимов,В.В.Высочинская//Пульмонология.-2012.-№4.– С.100-105.
143. Кузнецова Л.В.
"Юниконтин"-противоастматическое средство с двойным механизмом действия/
Л.В.Кузнецова, А.В.Юркина//Імунологія та алергологія.-2012.-№3+дод.– С.69-73.
144. Маркер эндотелиальной дисфункции CD/АДФ-рибозилциклаза при бронхиальной
астме / Е. А. Собко, А. Ю. Крапошина, И. В. Демко, А. Б. Салмина // Клиническая
медицина. – 2013. – т.91, № 2. – С.34-38.
145.Бездітко Н. В.
Сучасні підходи до фармакотерапії бронхіальної астми:клінічні та фармакоекономічні
аспекти / Н. В. Бездітко, О. А. Кириченко // Клінічна фармація. – 2013. – т.17, № 1. –
С.28-32.
146. Панина Н. Т.
Изихейлеры в практике лечения больных бронхиальной астмой / Н. Т. Панина,
М. М. Илькович // Терапевтический архив. – 2013. – т.85, № 3. – С.98-101.
147. Сажин С. І.
Клінічна ефективність профілактичної терапії бронхіальної астми в дітей із раннім та
пізнім дебютом захворювання / С. І. Сажин // Буковинський медичний вісник. –
2013. – т.17, № 1. – С.106-110.
148. Дземан М. І.
Напади бронхіальної астми (лекція) / М. І. Дземан // Практикуючий лікар. – 2013. –
№ 1. – С.83-88.
149. Шайлиева Л.О
Клинико-лабораторная и функциональная характеристика больных бронхиальной
астмой и хронической облструктивной болезнью легких при наличии нарушений
обмена щавелевой кислоты / Л. О. Шайлиева, Г. Б. Федосева, М. Л. Зорина
// Клиническая медицина. – 2013. – т.91, № 3. – С.36-40.
150. Сравнительная морфология слизистой оболочки желудка у пациентов с бронхиальной
астмой при ингаляционной глюкокортикостероидной терапии
/ Л. М. Михалева, Т. Г. Бархина, Н. Н. Щеголева [и др.] // Архив патологии. – 2013. –
т.75, № 2. – С.9-15.
151. Безшейко В. Г.
Антагонисты лейкотриеновых рецепторов в достижении длительного контроля
бронхиальной астмы ( обзор эффективности монтелукаста ) / В. Г. Безшейко
// Український медичний часопис. – 2013. – № 2. – С.97-99.
152. Влияние санаторно-курортного лечения на структурно-функциональные свойства
костной ткани у пациентов с бронхиальной астмой / Н. Н. Каладзе, М. Л. Бабак,
Е. Н. Морозова, А. Г. Белякова // Вестник физиотерапии и курортологии. – 2013. –
т.19, № 1. – С.4-5.

153. Дослідження зв'язку між станом структур лімфаденоїдного глоткового кільця та
клініко-імунологічними проявами алергічних захворювань / О. Ф. Мельников,
Д. І. Заболотний, С. В. Тимченко [та ін.] // Ринологія. – 2012. – № 4. – С.3-8.
154. Общзее содержание и олигомерные трансформации сурфактантного белка D в
бронхоальвеолярной лаважной жидкости при бронхиальной астме и
гастроэзофагеальной рефлюксной болезни:роль в нарушении иммунного ответа
/ И. В. Маев, С. В. Лямина, С. В. Калиш [и др.] // Клиническая медицина. – 2013. –
т.91, № 4. – С.33-38.
155. Бектасова М. В.
Клеточный иммунитет у медицинских работников с профессиональной бронхиальной
астмой и обструктивным бронхитом / М. В. Бектасова, В. А. Капцов, А. А. Шепарев
// Гигиена и санитария. – 2013. – № 2. – С.34-36.
156. Молекулярно-генетические аспекты различных фенотипов хронической
обструктивной болезни легких и бронхиальной астмы / Л. М. Огородова,
Б. А. Черняк, О. В. Козина [и др.] // Пульмонология. – 2013. – № 1. – С.5-11.
157. Сочетание хронической обструктивной болезни легких и бронхиальной
астмы:согласительный документ Испанского общества пульмонологов и торакальных
хирургов // Пульмонология. – 2013. – № 1. – С.13-19.
158. Анализ полиморфизма гена хемокинового рецептора ССR2 у больных бронхиальной
астмой и хронической обструктивной болезнью легких / И. И. Черкашина,
С.Ю.Логвиненко Н.И. Никулина, В. А. Шульман, В. А. Шестовицкий
// Пульмонология. – 2013. – № 1. – С.20-24.
159. Возможности применения отечественных бронходилаторов у больных бронхиальной
астмой / А. Ф. Абубикиров, А. С. Белевский, Н. П. Княжеская [и др.]
// Пульмонология. – 2013. – № 1. – С.42-48.
160. Оценка качества жизни у пациентов с обострением бронхиальной астмы
/ Ш. З. Загидуллин, Е. С. Галимова, О. А. Суховская, Г. Ю. Ежова//
Пульмонология. – 2013. – № 1. – С.49-53.
161. Синопальников А. И.
Как улучшить контроль над бронхиальной астмой без увеличения обьема базисной
терапии?/ А. И. Синопальников, Ю. Г. Белоцерковская // Пульмонология. – 2013. –
№ 1. – С.77-84.
162. Камаева И. А.
Клинико-иммунологические особенности бронхиальной астмы в сочетании с
патологией щитовидной железы / И. А. Камаева, Н. Л. Шапорова, И. М. Гайдук//
Медицинская иммунология. – 2013. – т.15, № 2. – С.147-154.
163.Чикина С. Ю.
Уровень контроля бронхиальной астмы при комбинированной терапии
иналяционными глюкокортикостероидами и - агонистами длительного действия
/ С. Ю. Чикина // Клиническая фармакология и терапия. – 2013. – т.22, № 2. – С.22-26.
164. Попадинець І. Р.

Клінічна ефективність застосування кверцетину у хворих на бронхіальну астму з
супутньою гастроезофагеальною рефлюксною хворобою / І. Р. Попадинець,
Р. І. Яцишин // Галицький лікарський вісник. – 2013. – т.20, № 2. – С.91-94.
165. Полиморфные варианты гена хемокинового рецептора CCR5 и особенности
морфологической конституции как маркеры предрасположенности к бронхиальной
астме / И. И. Черкашина, С. Ю. Никулина, Н. И. Логвиненко [и др.]
// Пульмонология. – 2013. – № 2. – С.33-40.
166. Абдуллаева М. А.
Чрескожная нейроадаптивная электростимуляция в лечении неконтролируемой
бронхиальной астмы / М. А. Абдуллаева, Э. Х. Анаев, Н. Б. Кармен
// Пульмонология. – 2013. – № 2. – С.52-56.
167. Перцева Е.Ю.
Психологические расстройства у пациентов с синдромом бронхиальной обструкции
/ Т. А. Перцева, Е.Ю.Губа Ю.В. Гашинова // Пульмонология. – 2013. – № 2. –
С.81-84.
168. Функциональная активность альвеолярных макрофагов у больных бронхиальной
астмой и гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью / И. В. Маев, С. В. Лямина,
С. В. Калиш [и др.] // Клиническая медицина. – 2013. – т.91, № 6. – С.41-47.
169. Лечение больных с бронхолегочной патологией в сочетании с нарушениями обмена
щавлевой кислоты / Л. О. Шайлиева, Г. Б. Федосеев, М. Л. Зорина [и др.]
// Клиническая медицина. – 2013. – т.91, № 8. – С.49-53.
170. Патогенетическая роль кооперативных взаимодействий транскрипционных факторов
FoxPЗ,GATA-З,PAX-5 при бронхиальной астме / В. Н. Минеев, Л. Н. Сорокина,
А. В. Еремеева [и др.] // Медицинская иммунология. – 2013. – т.15, № 4. – С.303-312.

