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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) – це 

глобальна медична, соціальна та економічна проблема, яка ускладнюється 

несвоєчасним виявленням хвороби та недостатньою ефективністю лікування 

(Lamprecht B. et al., 2015; Almagro P., Soriano J.B., 2017; Verberne L. et al., 2017). На 

сьогодні у світі близько 328 млн. осіб страждають на ХОЗЛ, а його поширеність серед 

осіб після 40 років сягає 10% (Quaderi S.A., Hurst J.R., 2018). У країнах Європи 

витрати на надання медичної допомоги хворим на респіраторні хвороби становлять 

майже 6% бюджету охорони здоров’я, а 28% цих витрат спричинені 

мультиморбідністю ХОЗЛ (Ahnfeldt-Mollerup P. et al., 2016). 

В Україні статистика поширеності ХОЗЛ ведеться з 2009 року, і цей показник, 

за даними Центру медичної статистики МОЗ України, становить на сьогодні 1%, що 

є значно нижчим від світового, однак має тенденцію до стрімкого зростання. За 

даними Української бази медико-статистичної інформації «Здоров'я для всіх», 

поширеність ХОЗЛ у 2016 році досягла 977 хворих на 100 000 осіб, що значно вище, 

ніж у попередні роки (972 та 968 відповідно). Оскільки цей показник розраховується 

лише за зверненнями по медичну допомогу, тому може бути заниженим, що також 

обтяжується гіподіагностикою ХОЗЛ. Свідченням цього є те, що навіть серед осіб, які 

регулярно проходять медичні огляди, частота недіагностованого ХОЗЛ становить 

14,9%, а у 41% з них встановлюють важкий перебіг (Черепій Н.В., 2017). І хоча 

досягнуто значних успіхів як у діагностиці, так і в лікуванні ХОЗЛ, частота 

виникнення та темпи прогресування хвороби невпинно зростають.  

Останнім часом увагу вчених все більше привертає проблема поєднаних 

патологій (Хухліна О.С. та ін., 2017), вплив коморбідності на перебіг та прогноз 

хвороби (Бенца Т.М., Марчук Ю.Ф., 2019), що потребує індексування та 

класифікацій коморбідності (Абрагамович О.О. та ін., 2016). Зростання частоти 

виникнення ХОЗЛ у розвинутих країнах супроводжується збільшенням 

поширеності ожиріння (Adeloye D. et al., 2015), а частота їх поєднання в різних 

країнах світу коливається від 18% до 54% (O'Donnell D.E. et al., 2014). За 

підрахунками Всесвітньої організації охорони здоров'я, ХОЗЛ вже займає третє 

місце серед причин смерті в сучасному світі, а в Європі 50 % населення має зайву 

масу тіла і кожен пʼятий житель страждає на ожиріння, чого експерти не 

прогнозували до 2030 року (WHO, 2018). Перебіг хвороб на тлі ожиріння має свої 

особливості, спричинені низкою його патофізіологічних впливів, тому вивчення 

таких взаємозв'язків є об'єктом дослідницького інтересу.  

Відомо, що жирова тканина є не лише депо енергетичних резервів організму, 

але й метаболічно активним органом, який через біоактивні пептиди (адипокіни) 

регулює системний метаболізм та запалення. Тому надлишок жирової тканини 

призводить до дисбалансу адипокінів (Gomez-Hernandes A. et al., 2016), що 

супроводжується розвитком гіперглікемії та резистентності до інсуліну, 

дисліпідеміями, артеріальною гіпертензією, протромботичними та прозапальними 

впливами (Khan M., Joseph F., 2014; Jung U.J., Choi M.S., 2014; Luo L., Liu M., 2016).  
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Важливу роль у взаємозв'язках ожиріння та ХОЗЛ відводять адипоцитокіну 

лептину, дія якого проявляється на рівні гіпоталамуса, де він зв’язується з 

рецепторами, гальмує прийом їжі і підвищує витрати енергії (Luo L., Liu M., 2016). 

Однак відомо, що рецептори лептину розміщені також на бронхіальних і 

альвеолярних епітеліальних клітинах, клітинах гладких м'язів та підслизової 

оболонки бронхів, що дає змогу припустити вплив на респіраторну функцію 

(Sueblinvong V., Liangpunsakul S., 2014). Дослідники вважають, що патогенетична 

роль лептину в розвитку бронхообструктивного синдрому полягає у його впливі на 

продукцію цитокінів (Vernooy J.H. et al., 2013). Описано взаємозв'язок між 

підвищеним рівнем лептину крові та зниженням показників функції зовнішнього 

дихання (ФЗД) у хворих на бронхіальну астму (Радченко О.М., Слаба О.Р., 2013), а 

також дисбаланс адипокінів під час загострення ХОЗЛ (Ступницька Г.Я., 2014). 

Оскільки є дані як про підвищення рівня лептину у період загострення і стабільного 

перебігу ХОЗЛ (Kumor‑Kisielewska A. et al., 2013), так і про його зниження під час 

ремісії (Vitsas V. et al., 2015), то виникає потреба визначення секреторної активності 

адипоцитів.  

Розгляд ХОЗЛ та ожиріння як дезадаптивних порушень в організмі (Lloyd 

C.M., 2014) вказує на потребу вивчення стану адаптаційних процесів із врахуванням 

маси тіла. Визначення адаптаційного статусу, зокрема за умов ожиріння, і його 

впливу на основні патогенетичні ланки ХОЗЛ може відкрити шлях для нових 

діагностичних і терапевтичних стратегій. 

Відомо, що у пацієнтів з ХОЗЛ та ожирінням спостерігається менша 

ефективність базисної терапії. Це викликає потребу її інтенсифікації зі збільшенням 

кількості чи дозування призначених препаратів (Verberne L. et al., 2017). Тому 

перспективним є застосування комплементарної терапії та визначення її 

ефективності й безпеки. 

Отже, актуальність і доцільність обраної теми дослідження визначають часте 

поєднання ХОЗЛ з ожирінням, суперечливі дані щодо патофізіологічних зв’язків 

такого поєднання і висока резистентність до лікувальних заходів. 

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

дослідження є фрагментом науково-дослідної роботи кафедри внутрішньої 

медицини № 2 Львівського національного медичного університету імені Данила 

Галицького «Метаболічні предиктори перебігу хвороб внутрішніх органів на фоні 

ожиріння та їх прогностичне значення» (номер державної реєстрації 0117U001081), 

співвиконавцем якої є здобувач.  

Тема дисертації затверджена на засіданнях проблемної комісії з терапії 

(протокол № 10 від 17 березня 2015 р.) і факультетської вченої ради Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького  (протокол № 6 від 

18 березня 2015 р.). 

Мета дослідження: покращити діагностику та лікування ХОЗЛ у поєднанні 

з ожирінням на підставі вивчення клінічних особливостей та показників ФЗД, 

активності синдромів запалення, ендогенної інтоксикації, імунної реактивності й 

адаптації, рівнів лептину і фактора некрозу пухлин-α (ФНП-α). 
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Завдання дослідження: 

1. Визначити особливості клінічного перебігу ХОЗЛ, лабораторно-функціональних 

показників, коморбідного, психоемоційного статусу, якості життя пацієнтів 

залежно від маси тіла. 

2. Дослідити вираженість синдромів запалення, ендогенної інтоксикації та імунної 

реактивності у пацієнтів з ХОЗЛ на фоні надмірної маси тіла й ожиріння. 

3. З’ясувати вміст лептину у хворих на ХОЗЛ з різною масою тіла, визначити його 

кореляційні зв'язки, порівняти клінічно-лабораторні показники при нормо- та 

гіперлептинемії.  

4. Вивчити характеристики перебігу ХОЗЛ у пацієнтів з ожирінням залежно від 

стану адаптації. 

5. Оцінити ефективність модифікованого лікування ХОЗЛ із застосуванням 

екстракту кореня пеларгонії африканської за умов різної маси тіла. 

Об’єкт дослідження – хронічне обструктивне захворювання  легень, поєднане з 

ожирінням. 

Предмет дослідження – особливості клінічного перебігу, показники ФЗД,  

коморбідний, психоемоційний статус, якість життя, синдром системного запалення, 

рівні лептину і ФНП-α, адаптаційні реакції та потенціал. 

Методи дослідження: загальноклінічні (скарги, анамнез хвороби і життя, 

фізикальне обстеження), анкетно-опитувальні (респіраторний опитувальник клініки 

святого Георгія, госпітальна шкала тривоги і депресії), лабораторні (загальні аналізи 

крові та сечі, стандартні біохімічні показники), турбідиметричний (С-реактивний 

протеїн (СРП)), імуноферментні (лептин, ФНП-α), інструментальні (комп’ютерна 

спірографія, рентгенографія, пульсоксиметрія, електрокардіографія), спеціальні 

(характер і тип неспецифічних адаптаційних реакцій, адаптаційний потенціал), 

розрахункові (індекс коморбідності Чарлсона, серцево-судинний ризик (CCР) за 

шкалою SCORE, інтегральні гематологічні індекси), статистичні (параметричні та 

непараметричні). 

Наукова новизна одержаних результатів. На основі комплексного 

клінічно-лабораторного та інструментального дослідження встановлено 

взаємообтяжливий вплив ХОЗЛ і ожиріння. Зокрема, перебіг ХОЗЛ на фоні 

ожиріння характеризується вищою коморбідною обтяженістю за індексом 

Чарлсона, асоційованою з активацією системного запального процесу. З'ясовано, 

що коморбідний перебіг частіше ускладнюється важкою легеневою недостатністю 

(ЛН) з більш вираженою бронхіальною обструкцією, а також появою депресії. 

Уперше доведено, що депресія у пацієнтів з ожирінням може бути маркером 

системної гіпоксії. 

Вперше встановлено, що за наявності гіперлептинемії ХОЗЛ має 

несприятливий перебіг, який проявляється значним погіршенням показників ФЗД 

з обструктивним та рестриктивним компонентами, активацією синдрому 

запалення, появою депресії з елементами тривожності, зниженням якості життя. 

Показано, що гіперлептинемія асоціюється зі схильністю до артеріальної 

гіпертензії та дисліпідемії. Вперше описано, що найбільш виражена бронхіальна 
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обструкція спостерігається за умов одночасного підвищення рівнів обох 

адипоцитокінів – лептину та ФНП-α. 

Виявлено, що за умов поєднання ХОЗЛ з ожирінням погіршуються процеси 

адаптації, що проявляється формуванням реакції стресу та незадовільним станом 

адаптації, які асоціюються з активацією запалення та погіршенням бронхіальної 

прохідності. Нами доведено, що індекс адаптації (ІА) відображає вираженість 

процесів запалення й ендогенної інтоксикації, дає можливість оцінити імунну 

реактивність. Уперше з'ясована залежність між зниженням ІА та зростанням у крові 

рівня прозапального ФНП-α. 

Уперше показано, що включення до комплексного лікування ХОЗЛ екстракту 

кореня пеларгонії африканської дає змогу покращити субʼєктивний стан пацієнтів і 

показники ФЗД, особливо за наявності ожиріння. 

Практичне значення одержаних результатів. Результати дослідження 

вказують на потребу контролю антропометричних показників і врахування маси 

тіла пацієнта, оскільки встановлено, що за умов ожиріння перебіг ХОЗЛ  

супроводжується частішими ускладненнями, важчим порушенням ФЗД, 

супутньою патологією, депресією і нижчою якістю життя. Практичному лікарю, 

враховуючи ріст поєднаної патології в популяції, необхідно приділяти більше 

уваги корекції маси тіла таких пацієнтів. 

Вважаємо, що у пацієнтів з ХОЗЛ важливо визначати рівень лептину. Це дає 

змогу комплексно об’єктивно оцінити стан хворих на ХОЗЛ з ожирінням, оскільки 

підвищення його рівня є маркером важчого перебігу ХОЗЛ з порушенням низки 

клінічних параметрів, у тому числі ліпідного обміну та психоемоційного стану. 

Запропонована нами модифікація стандартного лікування ХОЗЛ у пацієнтів, 

які страждають на ожиріння, з включенням до комплексної схеми лікування 

екстракту кореня пеларгонії африканської дає можливість швидше досягнути 

покращення клінічного стану пацієнта і показників ФЗД. 

Впровадження в практику результатів дослідження. Основні результати 

дисертаційної роботи впроваджені у практичну роботу пульмонологічного 

відділення Львівського регіонального фтизіопульмонологічного клінічного 

лікувально-діагностичного центру, терапевтичних відділень Львівської обласної 

клінічної лікарні, Львівського обласного госпіталю ветеранів війн та репресованих 

імені Юрія Липи, Городоцької та  Пустомитівської центральних районних лікарень 

Львівської області, Миронівської центральної районної лікарні Київської області, 

медичної служби Західного територіального управління Національної гвардії 

України, кабінету функціональної діагностики Ковельського міськрайонного 

територіального медичного об`єднання Волинської області, амбулаторії загальної 

практики – сімейної медицини Великолюбінської селищної ради.  

Теоретичні положення використовуються в навчальному процесі на кафедрах 

внутрішньої медицини № 2, пропедевтики внутрішньої медицини № 1, терапії № 1 

та медичної діагностики факультету післядипломної освіти Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійною науковою 

працею здобувача. Авторка провела патентно-інформаційний пошук і аналіз 
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сучасної наукової літератури з досліджуваної проблеми, відбір, клінічне 

обстеження та проспективне спостереження за 145 хворими, відбір та обстеження 

осіб контрольної групи. Дисертантка власноруч провела анкетування всіх пацієнтів 

та діагностику адаптаційних процесів, брала безпосередню участь у проведенні 

комп’ютерної спірометрії, особисто створила електронну базу даних, провела 

статистичний аналіз результатів дослідження. Авторка самостійно написала всі 

розділи дисертації, висновки і практичні рекомендації, забезпечила їх 

впровадження в практику, підготувала всі наукові публікації, рукопис дисертації 

та автореферату. Запозичень ідей та розробок співавторів у публікаціях не було, 

конфлікти інтересів відсутні. 

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертаційної роботи були 

представлені на науково-практичній конференції з міжнародною участю «Щорічні 

терапевтичні читання: від досліджень до реалій клінічної практики ХХІ століття» 

(Харків, 2015); науково-практичній конференції «Актуальні питання внутрішньої 

медицини» (Дніпропетровськ, 2016); науково-практичній конференції з 

міжнародною участю «Щорічні терапевтичні читання: профілактика 

неінфекційних захворювань на перехресті терапевтичних наук» (Харків, 2016); 

науково-практичній конференції з міжнародною участю «Стратегії профілактики 

неінфекційних хвороб та шляхи їх реалізації: від постулатів минулого в майбутнє» 

(Харків, 2016); міжнародній науково-практичній конференції «Перспективні 

напрями розвитку сучасних медичних та фармацевтичних наук» (Дніпропетровськ, 

2016); ХІV науково-практичній конференції з міжнародною участю «Ендокринна 

патологія у віковому аспекті» (Харків, 2016); ІХ міжнародній міждисциплінарній 

науковій конференції «Сучасні аспекти збереження здоров'я людини» (Ужгород, 

2016); науково-практичній конференції з міжнародною участю «Профілактика 

неінфекційних захворювань: фокус на коморбідність» (Харків, 2017); науково-

практичній конференції з міжнародною участю «Щорічні терапевтичні читання: 

медикаментозна та немедикаментозна профілактика неінфекційних захворювань: 

погляд в майбутнє» (Харків, 2017). 

Апробацію дисертації проведено на засіданні кафедри внутрішньої медицини 

№ 2 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького 26 

лютого 2019 року (протокол № 10). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 17 друкованих праць, з них 

5 статей у фахових виданнях України, 1 стаття у закордонному періодичному виданні, 

9 тез у матеріалах конференцій та 2 підрозділи у колективній монографії. Зміст 

проведеного дослідження повністю відображено у публікаціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з анотації, 

вступу, огляду літератури, опису матеріалів і методів дослідження, п'яти розділів 

власних досліджень, аналізу й узагальнення результатів, висновків, практичних 

рекомендацій, списку використаних джерел, додатків. Дисертація викладена на 

224 сторінках, основний текст займає 148 сторінок, ілюстрований 56 таблицями та 

30 рисунками. Список використаних джерел налічує 278 посилань, з них 

66 кирилицею та 212 латиницею. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

Матеріали та методи дослідження. Роботу виконано на кафедрі внутрішньої 

медицини № 2 Львівського національного медичного університету імені Данила 

Галицького. Набір клінічного матеріалу здійснено на базах кафедри – терапевтичних 

відділеннях 1-ї міської клінічної лікарні ім. Князя Лева та 5-ї міської клінічної лікарні. 

У дослідження включено 145 пацієнтів з ХОЗЛ і різною масою тіла, які стаціонарно 

лікувалися з приводу загострень у 2015-2017 рр. Для отримання референтних норм 

гематологічних і адаптаційних параметрів було обстежено 20 здорових осіб 

відповідного вікового та гендерного діапазону.   

Дизайн дослідження – відкрите проспективне дослідження. Діагноз хвороби і 

клінічна група ХОЗЛ встановлені на підставі наказу МОЗ України від 27 червня 2013 

року № 555 («Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів 

зі стандартизації медичної допомоги при хронічному обструктивному захворюванні 

легень») та рекомендацій GOLD (2015, 2016). Критерії включення до дослідження: 

діагноз ХОЗЛ, інформована згода пацієнта, відсутність критеріїв виключення. У 

дослідження не включено пацієнтів із вираженою супутньою патологією 

(декомпенсовані хвороби серцево-судинної системи, печінкова та ниркова 

недостатність, цукровий діабет у стадії декомпенсації), важким загостренням ХОЗЛ 

із загрозою зупинки дихання, вторинним ожирінням, онкологічними хворобами, 

активним туберкульозом і саркоїдозом, а також вагітних. 

На початку дослідження всім пацієнтам було проведено стандартне 

загальноклінічне дослідження (скарги, анамнез, повне фізикальне обстеження) та 

антропометричні виміри. Індекс маси тіла (ІМТ) розраховано за формулою Кетле: 

ІМТ(кг/м2)=маса тіла(кг)/ріст(м2). ІМТ від 18 до 24,9 кг/м2 розцінювався як 

нормальний, від 25 до 29,9 кг/м2 – як надмірна маса тіла, 30-34,9 кг/м2 – ожиріння І 

тупеня, 35-39,9 кг/м2 – ожиріння ІІ ступеня та більше 40 кг/м2 – ожиріння ІІІ ступеня.  

У процесі дослідження всіх пацієнтів поділено на три групи залежно від ІМТ: 

до 1 групи увійшло 42/29,0% пацієнтів із нормальною масою тіла, до 2 групи – 

41/28,3% з надмірною масою тіла та до 3 групи – 62/42,7% з ожирінням. У першій 

групі було 30 чоловіків і 12 жінок, у другій – 29 чоловіків і 12 жінок, а третя група 

налічувала 37 чоловіків та 25 жінок. Вік пацієнтів у кожній групі був співставний. 

Контрольну групу склали 20 практично здорових осіб. 

Функцію зовнішнього дихання досліджено за допомогою комп’ютерного 

спірографа  «Пульмовент 1.002» (Росія). Для визначення зворотності бронхіальної 

обструкції проведено пробу з бронхолітиком. Пробу вважали негативною за умов 

відсутності зростання об'єму форсованого видиху за першу секунду (ОФВ1) понад 

12%, що підтверджувало необоротність бронхіальної обструкції. Об'ємні показники 

характеризували за величинами життєвої ємності легень (ЖЄЛ) та форсованої 

життєвої ємності легень (ФЖЄЛ), а бронхіальну прохідність – за швидкісними 

показниками: ОФВ1, індексами Тіффно (ІТ) та Генслера (ІГ), піковою об'ємною 

швидкістю (ПОШ) видиху, максимальними та середніми об’ємними швидкостями 

(МОШ25,50,75, СОШ25-75). 
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Для якісної і кількісної оцінки коморбідності використано індекс Чарлсона 

(Charlson M.E. et al., 1987). З метою детальної оцінки вираженості клінічних 

симптомів та впливу ХОЗЛ на якість життя усім пацієнтам проведено тест з оцінки 

ХОЗЛ (ТОХ), рекомендований наказом МОЗ України № 555 від 27.06.2013 та 

рекомендаціями GOLD (2015, 2016). Оцінку загального ССР проводили за системою 

оцінки ризику SCORE (Systematic Coronary Risk Evolution) (Conroy R.M. et al., 2003). 

З метою визначення психоемоційного стану пацієнтів проводили анкетування за 

госпітальною шкалою тривоги і депресії (HADS) (Zigmond A.S., Snaith R.P., 1983). 

Якість життя оцінювали за допомогою респіраторного опитувальника госпіталю 

святого Георгія (St. George Respiratory Questionnaire, SGRQ), який є 

стандартизованим та спеціалізованим для пацієнтів з ХОЗЛ (Jones P.W., Forde Y., 

1992). Шкала SGRQ дозволяє оцінити симптоми, фізичну активність, 

психосоціальний вплив хвороби, а також загальний показник якості життя.  

З метою оцінки вираженості синдрому запалення, крім стандартних показників 

(кількість лейкоцитів, формула крові, ШОЕ), визначали рівні серомукоїдів, 

високочутливого СРП і ФНП-α. Вміст СРП визначено кількісно імунологічним 

турбідиметричним методом з латексним підсиленням реагентом C-reactive protein 

(Latex) (Roche, Швейцарія) на аналізаторі Cobas Integra 400 plus (Hoffman Le Roche, 

Швейцарія). Рівень ФНП-α вимірювали методом твердофазового імуноферментного 

аналізу моно- і поліклональними антитілами за допомогою реактиву «Альфа-ФНО-

ИФА-Бест» (Вектор Бест, Росія).  

Рівень лептину крові визначали методом твердофазового ферментозв’язаного 

імуносорбентного аналізу (ELISA) за допомогою реактиву «DRG Leptin ELISA» 

(Німеччина) на імуноферментному аналізаторі Sunrise (Tecan, Австрія). Нормою 

вважали рівень лептину 3,6–11,1 нг/мл для жінок та 1,1–5,6 нг/мл для чоловіків. З 

метою визначення секреторної активності адипоцитів визначали співвідношення 

лептин/ІМТ (Papadopoulou A. et al., 2017). 

Стан адаптації організму оцінювали за характером і типом адаптаційних 

реакцій та адаптаційним потенціалом, показниками інтегральних гематологічних 

індексів. За розрахунком індексу адаптації (ІА; відношення лімфоцитів до 

сегментоядерних нейтрофілів) та відносним вмістом лімфоцитів визначали тип і 

характер неспецифічних адаптаційних реакцій, які поділяли на дистрес (стрес, 

переактивація і неповноцінна адаптація) та еустрес (спокійна і підвищена активація) 

(Радченко О.М., 2004). Адаптаційний потенціал (АП) визначали за Баєвським Р.М. 

(1987): АП=0,0011(ЧСС)+0,014(САТ)+0,008(ДАТ)+0,009(МТ)–0,009(Р)+0,014(В)–0,27, 

де ЧСС – частота серцевих скорочень за хвилину, САТ – систолічний артеріальний 

тиск (мм рт. ст.), ДАТ – діастолічний артеріальний тиск (мм рт.ст.), МТ – маса тіла 

(кг), Р – ріст (м), В – вік (роки). АП <2,1 трактували як задовільну адаптацію, 2,11–3,2 

– напруження механізмів адаптації, 3,21–4,3 – незадовільну адаптацію, >4,31 – зрив 

адаптації. 

Розраховано низку інтегральних гематологічних індексів, які допомогли 

додатково охарактеризувати стан процесів адаптації, неспецифічної і специфічної 

ланок імунітету, запалення та ендогенної інтоксикації. Активність запалення 

оцінювали за значеннями індексів зсуву лейкоцитів (ІЗЛ), співвідношень лейкоцитів 
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і ШОЕ (Л/ШОЕ), нейтрофілів і ШОЕ (Н/ШОЕ), несегментоядерних нейтрофілів і 

ШОЕ (НН/ШОЕ), активності запалення (ІАЗ), інтегрованого індексу запалення (ІІЗ), 

індексів співвідношень нейтрофілів до лімфоцитів (Н/Лі), нейтрофілів до моноцитів 

(Н/М). Індекс зсуву лейкоцитів (ІЗЛ) обчислювали за Яблучанським Н.І. (1983): 

ІЗЛ=(Е+Б+С+П+Ю+Мі)/(М+Лі), де Мі – мієлоцити, Ю − юні, П – паличкоядерні, С – 

сегментоядерні нейтрофіли, М – моноцити, Лі – лімфоцити, Е – еозинофіли. Нормою 

вважали 1,5–2,2. Індекс співвідношення лейкоцитів і ШОЕ (Л/ШОЕ) обчислювали за 

Риловим А.І., Кравець М.С. (2005): Л/ШОЕ=Л×ШОЕ/10, де Л – лейкоцити в 1 л. За 

норму приймали значення в межах 1,11–2,63. Визначено також індекси 

співвідношення клітин і ШОЕ: Н/ШОЕ=Н×ШОЕ/10, НН/ШОЕ=НН×ШОЕ/10, де Н – 

нейтрофіли (%); НН – несегментоядерні нейтрофіли (%) (Годлевський А.І., Саволюк 

С. І., 2015). Індекс активності запалення (ІАЗ) обчислено з урахуванням значень трьох 

інших запальних індексів: ІАЗ=Л/ШОЕ+Н/ШОЕ+НН/ШОЕ (Ткач С.И. и др., 1988). 

Інтегрований індекс запалення (ІІЗ) визначено з урахуванням ЧСС: ІІЗ=(ЧСС×Л)/100+ 

(ЧСС×П)/100+(ЧСС×С)/1000+(ЧСС/Лі)+(ЧСС×ШОЕ/1000). Значення в межах 5-17 

вважали нормою (Ткач Ю.І., Скибинська О.М., 2001). Індекс співвідношення 

нейтрофілів і лімфоцитів (Н/Лі) розраховували як: Н/Лі=(П+С)/Лі (Угрюмов В.М., 

1974). Індекс співвідношення нейтрофілів та моноцитів (Н/М): Н/М=(П+С)/М 

(Годлевський А.І., Саволюк С.І., 2015). 

У якості інтегральних показників ендогенної інтоксикації оцінено 

лейкоцитарний індекс інтоксикації (ЛІІ), гематологічний індекс інтоксикації (ГІІ), 

показник інтоксикації (ПІ), індекс реактивної відповіді нейтрофілів (ІРВН). Індекс 

реактивної відповіді нейтрофілів (ІРВН) розраховували як: 

ІРВН=(Мі+Ю+1)×П×С/(Лі+Б+М)×Е (Хабиров Т.Ш. и др., 2010). Нормою вважали 

значення  8,5-12,7. Лейкоцитарний індекс інтоксикації (ЛІІ) визначали за Кальф-

Каліфом Я.Я. (1941): ЛІІ=(4Мі+3Ю+2П+С)(Пл+1)/(М+Лі)(Е+1), де Пл – плазмоцити. 

За норму приймали 0,3–1,5 (Годлевський А.І., Саволюк С.І., 2015). Гематологічний 

індекс інтоксикації (ГІІ) визначали відповідно: ГІІ=ЛІІ×КЛ×КШОЕ, де КЛ – 

поправковий коефіцієнт, який вираховується за кількістю лейкоцитів у перерахунку 

на 1 мкл крові, КШОЕ – поправковий коефіцієнт, який визначають за показником 

ШОЕ (Васильев В.С., Комар В.И., 1983). Показник інтоксикації (ПІ) вираховували із 

врахуванням ЛІІ: ПІ=(ЛІІ×Л×ШОЕ)/100. Нормальні значення ПІ − <0,1  для чоловіків 

та <0,2 для жінок (Cипливий В.О. та ін., 2011). 

Про загальну неспецифічну реактивність організму свідчили індекси адаптації 

(ІА) та імунної реактивності (ІІР), лімфоцитарно-гранулоцитарний індекс (ЛіГІ), 

індекси співвідношень лімфоцитів і моноцитів (Лі/М), лімфоцитів до еозинофілів 

(Лі/Е). Індекс співвідношення лімфоцитів і моноцитів (Лі/М=Лі/М) дав змогу оцінити 

співвідношення ефекторної та афекторної ланок імунного процесу (Годлевський А.І., 

Саволюк С.І., 2015). Індекс імунореактивності (ІІР) визначали за Шабаловим Н.П. і 

співавт. (2001): ІІР=(Лі+Е)/М. Лімфоцитарно-гранулоцитарний індекс (ЛГІ) 

визначали за Шевченко С.І. і співавт. (1986): ЛіГІ=Лі×10/ММ+Мі+П+С+Е+Б, де ММ 

– метамієлоцити, норма 4,19–4,93. Індекс співвідношення лімфоцитів та еозинофілів 

(Лі/Е=Лі/Е) відображає баланс процесів гіперчутливості негайного та сповільненого 

типу (Годлевський А.І., Саволюк С.І., 2015).  
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Усі пацієнти отримували базисну бронхолітичну терапію згідно з наказом МОЗ 

України від 27.06.2013 № 555, яка відповідала важкості хвороби та загострення. У 30 

з обстежених хворих (16 чоловіків, 14 жінок; медіана віку 63 роки) додатково 

застосовано комплементарну терапію екстрактом кореня пеларгонії африканської 

EPs-7630 (Умкалор, Німеччина) по 1 таблетці (20  мг) 2 рази на день впродовж 7 днів. 

Пацієнтів, відібраних для цього етапу дослідження, поінформовано про модифікацію 

лікування, на яку вони дали згоду. Групу порівняння для визначення ефективності 

модифікованого лікування склали 20 пацієнтів аналогічного віку, гендерного складу 

та ступеня важкості ХОЗЛ, які приймали лише стандартне лікування. На початку та 

після модифікованого лікування проведено оцінку вираженості клінічних симптомів, 

основних гематологічних показників та інтегральних індексів запалення, ендогенної 

інтоксикації, неспецифічної реактивності й адаптації, показників ФЗД. 

Статистичну обробку цифрового матеріалу проведено за допомогою програми 

«Statistica for Windows 10.0» (Statsoft, USA) методами варіаційної статистики. Для 

цього було створено базу даних в редакторі Microsoft Excel (1997), результати 

перевірено на нормальність розподілу. У випадку, коли розподіл різнився від 

нормального за Ґаусом, а, отже, статистична вибірка була неоднорідною, 

використовувались методи непараметричної статистики і показники подані як 

медіана [перший; четвертий квартилі], а показники у групах порівнювались за U-

критерієм Манн-Вітні. Силу та направленість взаємозв’язків між параметрами 

визначали за критерієм (τ) Кендалла. Різницю між порівнюваними величинами 

вважали вірогідною при р<0,05. 

Результати дослідження та їх обговорення. Відповідно до першого завдання, 

ми оцінили результати обстеження 145 пацієнтів з ХОЗЛ і виявили, що за умов 

надмірної маси тіла й ожиріння з'являються певні клінічні, лабораторні та 

інструментальні особливості. Так, пацієнти з ХОЗЛ на фоні надмірної маси тіла й 

ожиріння характеризувались важчим перебігом із високим ризиком несприятливих 

подій (істотно частіше клінічні групи С-D: 75,6±6,7% та 74,2±5,5% проти 45,2±7,7%; 

обидва р<0,05), частішим поєднанням з гіпертонічною хворобою (39,0±7,6% та 

61,3±6,2% проти 2,4±2,4%; р1<0,05; р2<0,01), частішим виявленням важких 

обструктивних та рестриктивних порушень ФЗД (68,3±7,3% та 69,4±5,9% проти 

45,2±7,7%; 9,8±4,6% та 12,9±4,2% проти 0; усі р<0,05) з істотним зниженням ІТ 

(60,2[57,3;66,4]% та 61,8[57,1;68,3]% проти 66,8[60,9;71,6]%; р1<0,01; р2=0,03). 

Перебіг ХОЗЛ у пацієнтів з ожирінням, на відміну від пацієнтів з нормальною 

масою тіла, характеризувався істотно частішим виявленням ЛН ІІ (85,5±4,5% проти 

69,1±3,8%) та ІІІ ступенів (8,1±3,5% проти 0; обидва р<0,05) із більш вираженою 

бронхіальною обструкцією (ОФВ1 48,5[46,0;54,0]% проти 52,0[48,0;56,0]%; р=0,01; 

ПОШ 36,0[32,0;42,0]% проти 38,0[35,0;47,0]%; ІТ 61,8[57,1;68,3]% проти 

66,8[60,9;71,6]%; обидва р=0,03; ФЖЄЛ 59,0[50,0;65,0]% проти 63,0[58,0;68,0]%; 

р=0,009), частим поєднанням з цукровим діабетом 2 типу (11,3±4,0% проти 0; р<0,05) 

і фібриляцією передсердь (6,4±3,1% проти 0; р˂0,05). За умов ожиріння ІІІ ступеня 

прогресували рестриктивні порушення ФЗД (ЖЄЛ від 66,0[60,5;70,5]% та 

66,5[60,0;70,5]% за умов ожиріння І та ІІ ступенів до 53,5[37,0;60,5]% за умов 
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ожиріння ІІІ ступеня, рІ-ІІІ=0,02; рІІ-ІІІ=0,04; ФЖЄЛ від 60,5[48,0;66,0]% та 

59,0[52,0;64,0]% до 52,0[39,0;52,0]% відповідно; рІІ-ІІІ=0,04). 

Пацієнти з ХОЗЛ з надмірною масою тіла й ожирінням мали вищу коморбідну 

обтяженість за індексом Чарлсона (3,0[3,0;5,0] та 3,0[2,0;4,0] балів проти 2,0[1,0;3,0] 

балів) зі зниженням 10-річного виживання (77,0[21,0;77,0]% та 77,0[53,0;77,0]% 

проти 90,0[65,0;96,0]%; усі р<0,05). Зростання індексу Чарлсона за умов ожиріння 

асоціювалося з наявністю професійних шкідливостей (τ=0,6; р=0,02), активним 

запальним процесом (за ШОЕ, СРП, серомукоїдами; τ1,2=0,4; τ3=0,6; усі р<0,05), а 

збільшення загального ССР за шкалою SCORE – з активністю запального процесу (за 

СРП; τ=0,6; р=0,01) та вираженістю обструктивних порушень ФЗД (за ОФВ1 та 

CОШ25-75;  τ1,2=-0,5; р1=0,047; р2=0,02). 

Психоемоційний статус пацієнтів змінювався зі збільшенням маси тіла. В 

осіб з надмірною масою тіла частіше діагностували клінічно виражену тривогу 

(60,0±15,5% проти 20,0±10,3% за умов нормальної маси тіла; р<0,05), тоді як у 

пацієнтів з ожирінням  ̶  клінічно виражену депресію (73,3±11,4% проти 

33,3±12,2% за умов нормальної маси тіла; р<0,05) з більшою вираженістю 

депресивних розладів (12,0[10,0;14,0] проти 9,0[8,0;11,0] балів; р=0,003) та їх 

наростанням в міру підвищення рівня гемоглобіну та кількості еритроцитів крові 

(τ1=0,4; τ2=0,5; р1,2=0,02).  

У пацієнтів з ХОЗЛ, що мали надмірну масу тіла або ожиріння, спостерігалось 

зниження якості життя (55,6[34,7;63,4]% та 58,8[45,8;70,6]% проти 36,2[24,1;40,3]%; 

р1<0,05; р2<0,01) за рахунок фізичної (54,3[35,8;67,0]% та 66,1[54,4;80,5]% проти 

36,9[29,5;47,7]%; р1<0,05; р2<0,01) та психосоціальної (47,9[34,4;66,0]% та 

50,0[38,6;64,8]% проти 21,9[14,6;36,8]%; обидва р<0,01) складових. На якість життя 

пацієнтів з ожирінням більший вплив мали респіраторні симптоми (69,3[64,8;79,3]% 

проти 51,5[35,9;59,7]%; р=0,01). 

Відповідно до другого завдання, ми оцінили особливості синдрому запалення у 

пацієнтів з ХОЗЛ залежно від маси тіла та встановили, що перебіг ХОЗЛ за умов 

надваги та ожиріння характеризувався більшою вираженістю запалення (за 

лейкоцитами: 8,5×109/л та 8,6×109/л проти 7,9×109/л; p1=0,01; p2=0,02; індексом 

Л/ШОЕ: 1,0 та 1,0 проти 0,7; р1=0,02; р2=0,01) за участю гранулоцитів (5,9×109/л та 

6,1×109/л проти 5,2×109/л; p1=0,02; p2=0,01; 71,6% та 73,0% проти 65,5%; p1=0,04; 

p2=0,002; ЛіГІ 3,2 та 2,8 проти 4,3; р1=0,04; р2=0,002).  

Встановлено, що у пацієнтів з надмірною масою тіла й ожирінням активація 

запального процесу асоціювалася зі збільшенням бронхообструкції. Так, за умов 

надмірної маси індекси ІЗЛ, Л/ШОЕ та ЛіГІ корелювали з ОФВ1 (τ1=-0,4; р1=0,001; 

τ2=-0,2; р2=0,02; τ3=0,3; р3=0,001), а за умов ожиріння індекси НН/ШОЕ, ІАЗ – із ПОШ 

(τ1=-0,3; р1=0,03; τ2=-0,2; р2=0,04).  

         Запальний процес при ХОЗЛ характеризувався підвищенням рівнів СРП 

(2,9[1,5;7,1] мг/л проти 1,0[0,5;2,3] мг/л у контрольній групі; р=0,03) і ФНП-α 

(1,3[1,0;1,9] пг/мл проти 0,9[0,8;1,0] пг/мл; р=0,01). Встановлено, що підвищення 

вмісту СРП незалежно від маси тіла асоціювалося з вищою коморбідністю (τ=0,3; 

р=0,002) і нижчим 10-річним виживанням (τ=-0,4; р=0,001), артеріальною 

гіпертензією (τ=0,3; р=0,003) із вищим ССР (τ=0,4; р=0,001), гіперглікемією (τ=0,3; 
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р=0,02), збільшенням імунної реактивності (за Лі/М, ІІР: τ1,2=0,2; р1,2=0,03), 

прогресуванням бронхіальної обструкції (за ОФВ1, ЖЄЛ, СОШ25-75 та ІГ: τ1,2,3,4=-0,2; 

p1,2,3,4<0,05) і нижчою якістю життя за складовою «активність» (τ=0,3; р=0,01). 

Підвищення рівня ФНП-α у пацієнтів з ХОЗЛ за умов ожиріння характеризувалось 

активацією синдрому запалення (за ІЗЛ: τ=0,5; р=0,04) на фоні зниження 

адаптаційних можливостей організму (за ІА: τ=-0,5; р=0,04). 

 За умов перебігу ХОЗЛ на тлі ожиріння та СРП >5 мг/л у пацієнтів домінував 

запальний синдром нейтрофільного характеру (нейтрофіли 6,9[6,0;7,1]×109/л проти 

5,8[3,8;6,1]×109/л за умов нормального рівня СРП; р=0,04; ШОЕ 

28,0[7,0;30,0] мм/год проти 4,0[4,0;10,0] мм/год; р=0,02; Л/ШОЕ 2,4[0,8;3,1] проти 

0,4[0,3;1,1]; р=0,005; Н/ШОЕ 17,4[4,6;19,6] проти 2,6[2,4;5,4]; р=0,02; НН/ШОЕ 

33,4[9,6;39,1] проти 5,4[3,8;11,5]; р=0,01; ІАЗ 12,0[4,0;18,0] проти 2,4[1,2;2,8]; 

р=0,01; ІІЗ 59,4[42,8;72,4] проти 26,2[16,3;28,2]; р=0,001) з наростанням явищ 

ендогенної інтоксикації (ІРВН 3,7[2,7;5,4] проти 1,5[1,4;3,0]; р=0,04; ГІІ 

0,9[0,7;1,1] проти 0,5[0,4;0,6]; р=0,01; ПІ 1,1[0,4;2,1] проти 0,2[0,1;0,3]; р=0,005). 

Крім того, перебіг ХОЗЛ на фоні ожиріння та підвищеного рівня СРП був 

обтяжений вищими коморбідністю (індекс Чарлсона 4,0[3,0;4,0] проти 3,0[2,0;3,0] 

балів), ССР (8,0[5,5;17,5]% проти 1,5[1,0;2,5]%) і гіршим прогнозом 10-річного 

виживання (53,0[53,0;77,0]% проти 77,0[77,0;90,0]%; усі р<0,05). 

Згідно з третім завданням, ми встановили, що перебіг ХОЗЛ супроводжується 

частим розвитком гіперлептинемії (73,2% проти 26,8%; р<0,05). Секреторна 

активність адипоцитів, вміст лептину крові наростали в міру накопичення жирової 

маси (лептин/ІМТ: 0,2[0,1;0,8]; 0,6[0,5;1,2]; 0,7[0,4;1,4]; р1-3=0,03; лептин: 

4,1[1,3;17,0]; 16,3[14,0;34,5]; 27,1[18,1;60,1] нг/мл; p1-2=0,02; p1-3=0,03) та були 

максимальними у пацієнтів з ХОЗЛ і ожирінням. Частота гіперлептинемії була 

максимальною вже за умов надмірної маси тіла (100% та 88,2% за умов ожиріння, 

37,5% за умов нормальної маси тіла; р1-2;1-3<0,01). 

Проведений ранговий кореляційний аналіз Кендалла виявив позитивні 

кореляційні зв'язки рівня лептину з ІМТ і масою тіла (τ1,2=0,3; р1,2=0,02), статтю (у 

жінок вищий; τ=0,3; р=0,01), ступенем ЛН (τ=0,3; р=0,003), систолічним артеріальним 

тиском (τ=0,2; р=0,02), рівнем холестерину (τ=0,3; р=0,01), β-ліпопротеїдів (τ=0,2; 

р=0,04), вираженістю депресії (τ=0,3; р=0,002), якістю життя (τ=0,3; р=0,01) (рис. 1). 

Тільки між рівнем лептину та ФЖЄЛ зафіксований істотний обернений кореляційний 

зв'язок (τ=-0,2; р=0,04). 

Ми порівняли усі вивчені показники за умов нормального та підвищеного рівнів 

лептину. Перша підгрупа налічувала 11 хворих (6 чоловіків та 5 жінок), а друга 

підгрупа – 31 хворого (16 чоловіків та 15 жінок). Групи були співставними за віком, 

важкістю хвороби, ускладненнями, супутніми хворобами. 

Перебіг ХОЗЛ на тлі нормолептинемії характеризувався неважким перебігом 

(клінічні групи А-В 48,4% проти 81,8%; р<0,05) та частішим виявленням низької 

коморбідності (0-1 бал за індексом Чарлсона 45,4% проти 3,3%; p<0,05). Підвищення 

рівня лептину до верхньої межі норми асоціювалось з підвищенням систолічного та 

пульсового артеріальних тисків (обидва τ=0,5; р=0,02), розвитком анемії (за рівнем 
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гемоглобіну і кількістю еритроцитів; τ1,2=-0,6; р1=0,005; р2=0,01) та не було 

характерним для курців (τ=-0,5; р=0,03). 

 

 

 
 

- прямий кореляційний зв’язок 

- обернений кореляційний зв’язок 

                                Рисунок 1 – Істотні кореляційні зв’язки лептину 

У пацієнтів з гіперлептинемією істотно частіше зустрічався важкий перебіг 

ХОЗЛ (клінічні групи С-D 51,6% проти 18,2%; р<0,05) із погіршенням показників 

ФЗД (ОФВ1 46,0[34,0;55,0]% проти 61,0[53,0;82,0]%; ЖЄЛ 57,0[42,5;66,0]% проти 

73,0[58,0;86,0]%; обидва р=0,04; ФЖЄЛ 56,5[45,0;71,0]% проти 86,0[62,0;90,0]%; 

р=0,005) (рис. 2), активацією запального процесу (лейкоцитоз у 68,9±8,3% проти 

33,3±14,2%; р<0,05), змінами ліпідного обміну (гіперхолестеринемія у 16,6±7,6% 

проти 0; p<0,05). Також гіперлептинемія супроводжувалась порушенням 

психоемоційного стану (тривога 10,0 проти 8,0 балів; депресія 12,0 проти 10,0 балів; 

усі р<0,05) з розвитком клінічно вираженої депресії (65,5±8,8% проти 27,3±13,4%; 

р<0,05) і нижчою якістю життя (51,7[39,4;63,4]% проти 33,6[23,9;44,0]%; р=0,005).  

 

 
 

Рисунок 2  ̶  Показники функції зовнішнього дихання у пацієнтів з низьким 

(1 підгрупа) та високим (2 підгрупа) вмістом лептину крові 
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Встановлено, що найнесприятливішим виявилось поєднання гіперлептинемії з 

підвищенням рівня ФНП-α, оскільки така комбінація супроводжувалась більш 

вираженими обструктивними змінами на всіх рівнях бронхіального дерева (ОФВ1 

32,0% проти 53,0%; СОШ25-75 18,5% проти 45,0%; ПОШ 34,0% проти 49,0%; МОШ25 

21,0% проти 38,0%; МОШ50 15,5% проти 32,0%; МОШ75 23,0% проти 46,0%; ФЖЄЛ 

40,0% проти 75,0%; усі р<0,05) (табл. 1). 

 

Таблиця 1  ̶  Істотні відмінності показників функції зовнішнього дихання у 

пацієнтів з ХОЗЛ з гіперлептинемією і різним рівнем ФНП-α 

Показники, одиниці ФНП-α <1,3 пг/мл ФНП-α >1,3 пг/мл р 

ФЖЄЛ, % 75,0 [57,0; 81,0] 40,0 [34,0; 66,0] 0,03 

ОФВ1, % 53,0 [47,0; 73,0] 32,0 [29,0; 33,0] 0,002 

СОШ25-75, % 45,0 [30,0; 55,0] 18,5 [12,0; 22,0] 0,01 

ПОШ, % 49,0 [42,0; 67,0] 34,0 [26,0; 36,0] 0,001 

МОШ25, % 38,0 [24,0; 54,0] 21,0 [19,0; 26,0] 0,01 

МОШ50, % 32,0 [28,0; 54,0] 15,5 [8,0; 21,0] 0,01 

МОШ75, % 46,0 [36,0; 57,0] 23,0 [17,0; 31,0] 0,01 

 

Згідно з четвертим завданням, ми встановили, що загострення ХОЗЛ на фоні 

надмірної маси тіла й ожиріння І та ІІ-ІІІ ступенів характеризувалося частішим 

формуванням реакції стресу порівняно з пацієнтами з нормальною масою тіла 

(29,3±7,1%; 36,8±7,8%; 37,5±9,9% проти 11,9±5,0%; усі р<0,05). 

Стрес-реакція супроводжувалася більш вираженим запальним процесом у 

порівнянні з еустресом (лейкоцити 10,0[8,6;14,6]×109/л проти 7,5[6,3;18,6]×109/л; 

р˂0,000001; ШОЕ 13,0[9,5;16,0] мм/год проти 8,0[4,0;12,0] мм/год.; ІЗЛ 3,1[2,8;3,6] 

проти 1,5[1,3;1,7]; Л/ШОЕ 1,2[0,9;1,6] проти 0,5[0,3;1,2]; Н/Лі 4,0[3,8;4,3] проти 

1,7[1,0;2,3]; ІІЗ 23,1[19,8;28,6] проти 15,1[11,4;16,9]; Н/ШОЕ 9,7[7,8;11,8] проти 

3,6[2,8;8,1]; НН/ШОЕ 6,7[4,8;9,0] проти 2,7[1,6;5,2]; ІАЗ 28,4[23,4;32,6] проти 

14,8[8,6;25,5]; усі р<0,05), наростанням ендогенної інтоксикації (ІРВН 13,4[6,4;18,3] 

проти 3,5[0,8;5,2]; ЛІІ 1,5[1,0;3,8] проти 0,6[0,4;0,9]; ГІІ 1,8[1,1;4,6] проти 0,6[0,4;1,0]; 

ПІ 1,7[1,1;3,7] проти 0,4[0,2;0,6]; усі р<0,01), зниженням імунної реактивності (ЛіГІ 

2,4[2,1;2,5] проти 5,3[4,8;6,3]; ІІР 2,9[2,6;3,8] проти 5,3[4,1;8,0]; Лі/М 2,7[2,2;3,3] 

проти 4,5[3,9;5,1]; Лі/Е 9,5[7,0;18,0] проти 18,5[13,3;33,5]; усі р<0,05), вищим рівнем 

глюкози крові (5,4[4,8;6,1] ммоль/л проти 5,1[4,5;5,4] ммоль/л; р=0,01).  

Найбільш виражений нейтрофільний характер запального процесу в умовах 

стрес-реакції був притаманний особам з надмірною масою тіла (нейтрофіли 

7,3[6,2;13,1]×109/л проти 3,0[2,9;6,0]×109/л за умов еустресу; 73,0[72,0;76,0]% 

проти 45,0[25,0;71,0]%; обидва р=0,02) й ожирінням (нейтрофіли 7,0[6,1;9,1]×109/л 

проти 5,2[4,5;5,9]×109/л за умов еустресу; р=0,04; 74,0[73,0;78,0]% проти 

62,0[60,0;76,0]%; р=0,01). 

Зниження адаптаційних можливостей організму (за ІА) в пацієнтів з надмірною 

масою тіла асоціювалось з розвитком емфіземи легень (τ=-0,4; р=0,01), в осіб з 

надмірною масою тіла й ожирінням  ̶  з розвитком нейтрофілії (надмірна маса тіла: 

τ1абс.=-0,5; р1=0,01; τ2відн.=-0,6; р2=0,0001; ожиріння: τ1абс.=-0,4; р1=0,0005; τ2відн.=-0,6; 
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р2<0,000001) і абсолютного моноцитозу (τ1=-0,3; τ2=-0,2; р1,2=0,04). Важливо, що у 

пацієнтів з ХОЗЛ незалежно від маси тіла ІА відображав вираженість процесів 

запалення, ендогенної інтоксикації та імунну реактивність, про що свідчили обернені 

кореляційні зв'язки з запальними ІЗЛ, Л/ШОЕ, Н/ШОЕ, НН/ШОЕ, Н/Лі, Н/М, ІАЗ, ІІЗ 

(τ1,3=-0,5; τ2,5,6=-0,3; τ4=-0,9; р1,2,3,5,6,7<0,01; р4<0,05), інтоксикаційними ІРВН, ЛІІ, ГІІ, 

ПІ (τ1=-0,4; τ2,3,4=-0,5; усі р<0,01) та прямі – з ІІР, ЛіГІ, Лі/М, Лі/Е (τ1=0,3; τ2=0,7; 

τ3=0,4; τ4=0,2; усі р<0,01). 

Крім того, зі збільшенням ІМТ у пацієнтів з ХОЗЛ збільшувалась частота 

виявлення незадовільного АП (9,5±4,5%; 48,8±7,8%; 77,4±5,3%; р1-2;1-3;2-3˂0,01), який 

асоціювався з важчим та ускладненим перебігом ХОЗЛ, про що свідчили прямі 

кореляційні зв'язки АП з клінічною групою ХОЗЛ (τ=0,2; р=0,02) і ступенем ЛН 

(τ=0,1; р=0,03). 

Незадовільний стан адаптації характеризувався більшою активністю запалення 

(лейкоцити 8,7[7,5;10,6]×109/л проти 8,0[6,6;9,2]×109/л; р=0,005; гранулоцити 

6,1[4,9;8,2]×109/л проти 5,3[4,2;6,2]×109/л; 72,0[65,0;75,3]% проти 67,3[61,0;74,0]%; 

р1=0,003; р2=0,02; ІЗЛ 2,6[1,9;3,0] проти 2,1[1,6;2,7]; р=0,02), нижчою імунною 

реактивністю (ЛіГІ 3,0[2,5;4,4] проти 3,9[2,8;5,1]; р=0,02), вищою глікемією 

(5,4[4,9;5,9] ммоль/л проти 5,1[4,5;5,4] ммоль/л; р=0,01) та важчою бронхіальною 

обструкцією (ОФВ1 48,0[46,0;53,0]% проти 49,0[48,0;55,0]%; р=0,04), ніж 

напружений її стан.  

За даними кореляційного аналізу, зниження адаптивних можливостей серцево-

судинної системи у пацієнтів з надмірною масою тіла асоціювалось з ризиком 

розвитку аритмій (за тривалістю QTc; τ=0,2; p=0,04), тоді як у пацієнтів з ожирінням 

– ще й розвитком ендогенної інтоксикації (за ПІ: τ=0,3; р=0,004) та важчою 

бронхіальною обструкцією на рівні бронхів великого калібру (за ОФВ1, ПОШ, 

МОШ25; τ1,2,3=-0,2; усі р<0,01). 

Відповідно до п'ятого завдання, ми встановили, що пацієнти з ХОЗЛ та різною 

масою тіла потребували диференційованого підходу до лікування. Зокрема, пацієнти 

з ожирінням частіше потребували призначення трьох базових інгаляційних 

препаратів (30,6% проти 14,3%; р1-3<0,05), додаткових протизапальних препаратів 

(інгаляційний глюкокортикостероїд у складі базової інгаляційної терапії, а також 

системно – інгібітор фосфодіестерази-4 у 48,4% пацієнтів проти 28,6% за умов 

нормальної маси тіла; р1-3<0,05). 

У процесі модифікованого лікування з використанням препарату кореня 

пеларгонії африканської сумарна вираженість клінічних симптомів знизилась у 

пацієнтів усіх вагових категорій (з 23,5 до 10,0 балів за умов нормальної маси тіла, 

р1=0,008; з 24,5 до 12,0 балів за умов надмірної маси тіла, р2=0,03; з 28,5 до 14,0 

балів за умов ожиріння, р3=0,0009), істотно зменшилась бронхіальна обструкція за 

істотно частішим збільшенням ОФВ1 та ІТ (з 30,0±10,2% до 69,0±8,6%; з 

40,0±10,9% до 69,0±8,6%; обидва р<0,05), істотно підвищився ІТ (з 

67,3[59,5;80,0]% до 78,0[67,5;87,5]%; р=0,02), чого не вдалось досягти з 

використанням стандартної терапії. 

У пацієнтів з ожирінням лікування дало найкращий результат – зменшилась 

більшість симптомів (п'ять із восьми за ТОХ), тоді як за умов нормальної та 
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надмірної маси – лише три з восьми. Істотне покращення включало зменшення скарг 

на кашель (з 4,0 до 1,0 балу; р=0,0004), задишку (з 4,0 до 2,0 балів; p=0,003), відчуття 

скутості грудної клітки (з 3,5 до 2,0 балів; p=0,01), порушення фізичної діяльності 

вдома (з 4,0 до 2,0 балів; p=0,003) та поза ним (з 4,0 до 2,0 балів; р=0,001). Після 

завершення модифікованої терапії у пацієнтів з ХОЗЛ та ожирінням істотно частіше, 

ніж за умов нормальної маси, підвищувався ІТ (81,2±9,8% проти 28,6±17,1%; 

р<0,05). А отже, екстракт кореня пеларгонії африканської показаний хворим на 

ХОЗЛ, передусім з ожирінням, за умов наявності вираженого кашлю, задишки та 

відчуття скутості грудної клітки. 

 

ВИСНОВКИ 

 

Дисертаційна робота вирішує конкретне наукове завдання – покращення 

діагностики та лікування ХОЗЛ у поєднанні з ожирінням на підставі вивчення 

клінічних особливостей та показників ФЗД, активності синдромів запалення, 

ендогенної інтоксикації, реактивності й адаптації, рівнів лептину і ФНП-α; 

обґрунтовується доцільність виділення окремого фенотипу хвороби. 

1. У пацієнтів з ХОЗЛ і ожирінням істотно частіше виникали ЛН ІІ та 

ІІІ ступенів (85,5% проти 69,1%; 8,1% проти 0), вища коморбідна обтяженість за 

індексом Чарлсона з нижчим 10-річним виживанням (77% та 90%); частіше 

виявляли супутні гіпертонічну хворобу (61,3% проти 2,4%), цукровий діабет 2 типу 

(11,3% і 0), фібриляцію передсердь (6,4% і 0) і клінічно виражену депресію (73,3% 

проти 33,3%), усі р<0,05, що супроводжувалось частішим розвитком важкої 

бронхіальної обструкції та рестрикції (69,4% проти 45,2%; 12,9% проти 0; 

р1,2<0,05) із нижчими показниками ФЗД (ФЖЄЛ, ОФВ1, ПОШ, ІТ) та гіршою 

якістю життя.  

2. Перебіг ХОЗЛ на фоні ожиріння характеризувався активацією запального 

синдрому, що проявлявся вищими вмістом лейкоцитів, гранулоцитів, ІЗЛ, Л/ШОЕ 

та рівнем СРП, зростання якого асоціювалося з артеріальною гіпертензією (τ=0,3; 

р=0,003), вищим ССР (τ=0,4; р=0,001), більшою коморбідністю (τ=0,3; р=0,002) зі 

зниженням 10-річного виживання (τ=-0,4; р=0,001), погіршенням показників 

ФЗД, наростанням ендогенної інтоксикації (за ІРВН, ГІІ, ПІ). Зростання рівня 

ФНП-α супроводжувалось зниженням адаптаційних можливостей організму (за 

ІА; τ=-0,5; р=0,04). 

3. Рівень лептину крові зростав за наявності ХОЗЛ і ожиріння (27,1 нг/мл та 

4,1 нг/мл, р=0,03), корелював зі ступенем ЛН (τ=0,3; р=0,003), систолічним 

артеріальним тиском (τ=0,2; р=0,02) та рівнем β-ліпопротеїдів (τ=0,2; р=0,04). 

Гіперлептинемія асоціювалась з важким перебігом ХОЗЛ (51,6 %), появою  тривоги 

і депресії, активацією запалення (68,9%), гіперхолестеринемією (16,6%; усі р<0,05), 

значними обструктивними та рестриктивними порушеннями ФЗД (за ОФВ1, 

ФЖЄЛ, ЖЄЛ) і зниженням якості життя. Поєднання гіперлептинемії з підвищенням 

рівня ФНП-α призводило до найбільш виражених обструктивних змін (за ОФВ1, 
СОШ25-75, ПОШ, МОШ25, МОШ50, МОШ75, ФЖЄЛ; усі р<0,05). 



16 

 

4. У пацієнтів з ХОЗЛ і ожирінням істотно частіше виявляли стресові реакції 

(37,5% проти 11,9%) та незадовільний стан адаптації (77,4% і 9,5%; р1,2<0,05), які 

супроводжувались активацією нейтрофільного запалення. Адаптаційний потенціал 

корелював з важкістю ХОЗЛ (τ=0,2; р=0,02), ступенем ЛН (τ=0,1; р=0,03), 

вираженістю запального процесу (за лейкоцитозом і підвищенням ШОЕ), 

ендогенної інтоксикації (ПІ: τ=0,3; р=0,004), бронхообструкції (за ОФВ1, ФЖЄЛ та 

ПОШ) і рівнем глюкози крові (τ=0,2; р=0,009). 

5. Комплексне лікування ХОЗЛ з використанням екстракту кореня пеларгонії 

африканської дало змогу зменшити вираженість скарг та покращити показники 

ФЗД. Найкращі результати отримано у пацієнтів із супутнім ожирінням: 

зменшення кашлю (р=0,0004), задишки (p=0,003), відчуття скутості грудної клітки 

(p=0,01), порушень фізичної діяльності (р<0,01), істотно частіше збільшувався ІТ 

(81,2% проти 28,6%; р<0,05).  

 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. Враховуючи те, що поєднання ХОЗЛ з ожирінням супроводжується важчим 

перебігом, частішими ускладненнями, порушенням адаптаційних процесів та 

супутньою патологією, треба звертати увагу на масу тіла як чинник несприятливого 

перебігу і проводити заходи з її корекції. 

2. Усі пацієнти з ХОЗЛ і ожирінням, особливо за наявності збільшення кількості 

еритроцитів та рівня гемоглобіну крові, потребують проведення діагностики 

депресивних розладів, що може здійснюватись з використанням госпітальної шкали 

тривоги і депресії (HADS). 

3. Пацієнтам з ХОЗЛ рекомендовано визначати рівні лептину і високочутливого 

СРП, оскільки їх підвищення свідчить про важкий перебіг хвороби з більшою 

коморбідністю та прогресуванням бронхіальної обструкції. Окрім цього, 

гіперлептинемія, як за умов нормальної маси тіла, так і при ожирінні, 

супроводжується активізацією запалення, артеріальною гіпертензією, дисліпідемією, 

проявами тривоги і депресії.  

4. Пацієнтам з ХОЗЛ і ожирінням необхідно визначати рівень ФНП-α, оскільки 

його підвищення вказує на зниження адаптаційних можливостей організму, а у 

поєднанні з гіперлептинемією свідчить про важку бронхіальну обструкцію. 

5. Діагностика процесів адаптації за індексом адаптації та адаптаційним 

потенціалом дає можливість виявити пацієнтів з несприятливим перебігом ХОЗЛ: АП 

>3,2 балів характеризується важким перебігом хвороби, наростанням ЛН, 

посиленням запальної реакції, вираженою бронхіальною обструкцією, порушенням 

вуглеводневого обміну; ІА <0,3 свідчить про активний запальний процес із 

наростанням ендогенної інтоксикації. Такі пацієнти потребують інтенсифікації 

лікування з призначенням протизапальної терапії. 

6. Включення до стандартного лікування загострення ХОЗЛ у пацієнтів з 

ожирінням препарату екстракту кореня пеларгонії африканської за наявності кашлю, 

задишки та відчуття скутості грудної клітки дає змогу досягнути вираженого 

покращення субʼєктивного стану та показників ФЗД. 
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                                                 АНОТАЦІЯ 

 

Пилипів Л. І. Клініко-лабораторні особливості та адаптаційні процеси у 

хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, поєднане з ожирінням.  ̶  

На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.02 – внутрішні хвороби. – Львівський національний медичний 

університет імені Данила Галицького МОЗ України, Львів, 2019. 

Дисертація присвячена вивченню впливу ожиріння на перебіг ХОЗЛ. 

Встановлено їх взаємообтяжливий вплив, який характеризують вища коморбідна 

обтяженість за індексом Чарлсона, асоційована з активацією системного запалення, 

важка ЛН з вираженою бронхіальною обструкцією, поява депресії. Виявлено, що за 

наявності гіперлептинемії ХОЗЛ має несприятливий перебіг, який супроводжується 

значними обструктивними та рестриктивними змінами ФЗД, активацією запалення, 

депресією і зниженням якості життя. Найбільш виражена бронхіальна обструкція 

спостерігається за умов одночасного підвищення рівнів лептину і ФНП-α.  

За умов коморбідного перебігу погіршуються процеси адаптації із 

формуванням реакції стресу та незадовільного стану адаптації, які асоціюються з 

активацією запалення та погіршенням бронхіальної прохідності. Індекс адаптації дає 
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змогу оцінити вираженість запалення, ендогенної інтоксикації, імунної реактивності, 

а його зниження асоціюється зі зростанням у крові вмісту ФНП-α.  

Включення до комплексного лікування ХОЗЛ екстракту кореня пеларгонії 

африканської сприяє регресу проявів бронхіальної обструкції, особливо за наявності 

ожиріння. 

Ключові слова: хронічне обструктивне захворювання легень, ожиріння, 

функція зовнішнього дихання, лептин, фактор некрозу пухлин-α, адаптаційні 

процеси. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Пылыпив Л.И. Клинико-лабораторные особенности и адаптационные 

процессы у больных хронической обструктивной болезнью легких в сочетании 

с ожирением. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.02 – внутренние болезни. – Львовский национальный 

медицинский университет имени Данила Галицкого МЗ Украины, Львов, 2019. 

Диссертация посвящена изучению влияния ожирения на течение хронической 

обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Проведено полное клиническое 

обследование 145 пациентов с ХОБЛ в условиях стационара и 20 здоровых лиц, 

составивших контрольную группу. В зависимости от индекса массы тела все больные 

были разделены на три группы: в первую группу вошли 42 пациента с нормальной 

массой тела, во вторую группу – 41 пациент с избыточной массой тела, и третью 

группу составили 62 больных с ожирением. 

Выявлено, что ХОБЛ на фоне ожирения характеризовалась клинико-

лабораторными особенностями. Больные с ожирением характеризовались высокой 

коморбидной отягощенностью за индексом Чарлсона, ассоциированной с системным 

воспалительным процессом. При ожирении чаще диагностировали легочную 

недостаточность ІІ и ІІІ степени на фоне более выраженной бронхиальной обструкции 

со снижением объема форсированного выдоха за 1 секунду (ОФВ1), пиковой 

объемной скорости (ПОС), индекса Тиффно (ИТ) и форсированной жизненной 

емкости легких (ФЖЕЛ) (все р<0,05), психоэмоциональный статус характеризовался 

частым развитием депрессии (73,3%). Впервые обнаружено, что депрессия у 

пациентов с ожирением может быть маркером системной гипоксии, о чем 

свидетельствует прямая корреляционная связь ее уровня с содержанием эритроцитов 

и уровнем гемоглобина крови (τ1=0,5; τ2=0,4; р1,2=0,02). 

Течение ХОБЛ на фоне ожирения характеризовалось активацией 

воспалительного синдрома по показателям лейкоцитов, индексов сдвига лейкоцитов 

(ИСЛ) и соотношения лейкоцитов и СОЭ (Л/СОЭ). Активация воспаления 

ассоциировалась с прогрессированием бронхиальной обструкции, на что указывали 

обратные корреляционные связи индекса соотношения несегментоядерных 

нейтрофилов и СОЭ (НН/СОЭ), а также индекса активности воспаления (ИАВ) с ПОС 

(τ1=-0,3; р1=0,03; τ2=-0,2; р2=0,04). 
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Повышенный уровень С-реактивного протеина (СРП) ассоциировался с 

ухудшением показателей функции внешнего дыхания (ФВД) (обратные 

корреляционные связи с ОФВ1, средней объемной скоростью (СОC25-75) и жизненной 

емкостью легких (ЖЕЛ); τ1,2,3=-0,2; р1,2,3<0,05), выраженной коморбидной 

отягощенностью (р<0,05), большим сердечно-сосудистым риском (8,0%; р<0,05) и 

худшим прогнозом 10-летней выживаемости (53,0%; р<0,05). Активация 

нейтрофильного воспаления сопровождалась нарастанием эндогенной интоксикации 

с повышением индекса реактивного ответа нейтрофилов (ИРОН), гематологического 

индекса интоксикации и показателя интоксикации (все р<0,05). 

Впервые установлено, что ХОБЛ с ожирением и активированным системным 

воспалением, что сопровождается повышением уровней СРП, лептина и фактора 

некроза опухоли-α (ФНО-α), представляет собой особый фенотип ХОБЛ, 

ассоциированный с тяжелым и неблагоприятным течением. 

Секреторная активность адипоцитов и содержание лептина в крови 

увеличивались по мере накопления жировой массы и достигли максимума у 

пациентов с ХОБЛ и ожирением (все р<0,05), тогда как частота гиперлептинемии 

была максимальной уже при избыточной массе тела. Установлено, что 

гиперлептинемия является неблагоприятной для течения ХОБЛ, поскольку чаще 

сопровождается тяжелым течением ХОБЛ (51,6%; р<0,05) на фоне более выраженных 

обструктивных и рестриктивных нарушений ФВД (ОФВ1 46,0% против 61,0%; ЖЕЛ 

57,0% и 73,0%; ФЖЕЛ 56,5% против 86,0%; все р<0,05), активным воспалением 

(лейкоцитоз 68,9%), артериальной гипертензией (τ=0,02; р=0,002), 

гиперхолестеринемией (16,6% против 0; р<0,05) и гиперβ-липопротеидемией (τ=0,02; 

р=0,04), депрессией (65,5%) и снижением качества жизни (51,7%). 

Впервые получены данные о том, что наихудшие показатели ФВД наблюдаются 

у пациентов с ХОБЛ, у которых определяется одновременное повышение уровней 

лептина и ФНО-α (ОФВ1 32,0% против 53,0%; ФЖЕЛ 40,0% против 72,0%; р=0,03; 

ПОС 34,0% против 49,0%; все р<0,05), что одновременно сопровождается снижением 

адаптационных возможностей организма (τ=-0,5; р=0,04). 

Исследование общих неспецифических адаптационных процессов у больных 

ХОБЛ показало, что в условиях ожирения преобладает стресс-реакция (36,8% при 

индексе массы тела 30,0-34,9 кг/м2; 37,5% при индексе массы тела >35,0 кг/м2) и 

неудовлетворительный адаптационный потенциал (77,4%). Низкие адаптационные 

возможности организма сопровождались тяжелым и осложненным течением ХОБЛ с 

активацией воспаления (с повышением содержания лейкоцитов, гранулоцитов, СОЭ), 

ухудшением бронхиальной проходимости со снижением ОФВ1, ФЖЕЛ и ПОС (τ1=-

0,2; р1=0,004; τ2,3=-0,1; р2,3=0,01). Было установлено, что индекс адаптации отражает 

активность воспаления, эндогенной интоксикации и иммунную реактивность, о чем 

свидетельствовали достоверные корреляции со всеми изученными 

гематологическими индексами. 

Доказано, что модифицированное лечение с использованием экстракта корня 

пеларгонии африканской позволило достичь улучшения субъективного состояния (по 

оценке жалоб) и показателей ФВД с наилучшим результатом при ожирении. Только 

у пациентов с ожирением уменьшились большинство симптомов ХОБЛ: кашель 
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(р=0,0004), одышка (p=0,003), чувство скованности грудной клетки (p=0,01), 

нарушения деятельности дома (p=0,003) и вне дома (р=0,001), существенно чаще 

повышался ИТ (81,2% против 28,6%; р<0,05). 

Ключевые слова: хроническая обструктивная болезнь легких, ожирение, 

функция внешнего дыхания, лептин, фактор некроза опухоли-α, адаптационные 

процессы. 

 

SUMMARY 

 

Pylypiv L.I. Clinical and laboratory features and adaptive processes in obese 

patients with chronic obstructive pulmonary disease.  ̶  The manuscript. 

The thesis for the scientific degree of the Candidate of Medical Sciences in specialty 

14.01.02 – Internal Diseases. – Danylo Halytsky Lviv National Medical University, 

Ministry of Health of Ukraine, Lviv, 2019. 

The thesis explores the effect of obesity on the course of chronic obstructive 

pulmonary disease (COPD). COPD and obesity were found to have a mutually 

aggravating effect on each other, which is characterized by a higher comorbidity burden 

by Charlson comorbidity index associated with the systemic inflammatory response 

activation, more marked bronchial obstruction and more severe pulmonary insufficiency, 

and is accompanied by depression. It was discovered that in the event of hyperleptinemia, 

COPD course is unfavourable, which is manifested by a significant impairment of 

respiratory function with obstructive and restrictive disorders, inflammation syndrome 

activation, development of depression with anxiety features and a lower quality of life. 

The most pronounced bronchial obstruction is observed for cases of raised leptin and 

tumor necrosis factor alpha levels together. 

When COPD is combined with obesity, adaptation processes are disturbed, which is 

displayed by the prevalence of stress response and unsatisfactory adaptation associated with 

inflammatory response activation and impaired bronchial patency. The adaptation index 

measures the severity of inflammation and endogenous intoxication, allows assessing the 

immune reactivity, while its lowered value is associated with increased levels of tumor 

necrosis factor alpha. 

The use of African geranium root extract with the standart basical COPD therapy 

promotes the regression of bronchial obstruction, especially in obesity cases. 

Key words: chronic obstructive pulmonary disease, obesity, respiratory function, 

leptin, tumor necrosis factor alpha, adaptation processes. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

  

АП 

ГІІ 

ЖЄЛ 

ІА 

ІАЗ 

ІГ 

ІІЗ 

ІІР 

ІМТ 

ІРВН 

ІТ 

Л/ШОЕ 

Лі/Е 

Лі/М 

ЛіГІ 

ЛІІ 

ЛН 

МОШ25,50,75 

Н/Лі 

Н/М 

Н/ШОЕ 

НН/ШОЕ 

ОФВ1  

ПІ 

ПОШ 

СОШ25-75 

СРП  

ССР 

ФЖЄЛ 

ФЗД 

ФНП-α 

ХОЗЛ 

ЧСС 

ШОЕ 

 

- адаптаційний потенціал 

- гематологічний індекс інтоксикації 

- життєва ємність легень 

- індекс адаптації 

- індекс активності запалення 

- індекс Генслера 

- інтегральний індекс запалення 

- індекс імунореактивності 

- індекс маси тіла 

- індекс реактивної відповіді нейтрофілів 

- індекс Тіффно 

- індекс співвідношення лейкоцитів до ШОЕ 

- індекс співвідношення лімфоцитів до еозинофілів 

- індекс співвідношення лімфоцитів до моноцитів 

- лімфоцитарно-гранулоцитарний індекс 

- лейкоцитарний індекс інтоксикації 

- легенева недостатність 

- максимальна об’ємна швидкість на 25%, 50%, 75% ФЖЄЛ 

- індекс співвідношення нейтрофілів до лімфоцитів 

- індекс співвідношення нейтрофілів до моноцитів 

- індекс співвідношення нейтрофілів до ШОЕ 

- індекс відношення несегментоядерних нейтрофілів до ШОЕ 

- об’єм форсованого видиху за першу секунду 

- показник інтоксикації 

- пікова об’ємна швидкість  

- середня об’ємна швидкість за період від 25% до 75% ФЖЄЛ 

- С-реактивний протеїн 

- серцево-судинний ризик 

- форсована життєва ємність легень  

- функція зовнішнього дихання 

- фактор некрозу пухлин-α 

- хронічне обструктивне захворювання легень 

- частота серцевих скорочень 

- швидкість осідання еритроцитів 
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