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АНОТАЦІЯ 

 

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

на хронічне обструктивне захворювання легень, поєднане з ожирінням.  ̶  

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук (доктора 

філософії) за спеціальністю 14.01.02 «Внутрішні хвороби» (222 – Медицина). – 

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ 

України, Львів, 2019. 

 Хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) належить до провідних 

медико-соціальних проблем сучасності. Його поширеність в осіб після 40 років сягає 

10 %. Зростання частоти виникнення ХОЗЛ у розвинутих країнах супроводжується 

збільшенням поширеності ожиріння (ОЖ), а частота їх поєднання в різних країнах 

світу коливається від 18 % до 54 %. Тому актуальним є вивчення спільних 

патогенетичних механізмів, особливостей клінічного перебігу поєднаної патології 

для фенотипування ХОЗЛ, розроблення комплексного індивідуального підходу до 

лікування та профілактики. Недостатньо вивченими є стан адаптаційних процесів та 

ендокринний вплив жирової тканини на перебіг ХОЗЛ з ОЖ, а також особливості 

запального процесу та порушення показників функції зовнішнього дихання (ФЗД) під 

впливом адипокінів. Більше того, оцінка можливості, ефективності та безпеки 

застосування комплементарної терапії ХОЗЛ та ОЖ обумовлює перспективи пошуку 

в даному напрямку. 

Метою дослідження було покращити діагностику та лікування ХОЗЛ у 

поєднанні з ОЖ на підставі вивчення клінічних особливостей та показників ФЗД, 

активності синдромів запалення, ендогенної інтоксикації (ЕІ), імунної реактивності й 

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

Завданнями дослідження було визначити особливості клінічного перебігу 

ХОЗЛ, лабораторно-функціональних показників, коморбідного, психоемоційного 

статусу, якості життя (ЯЖ) пацієнтів залежно від маси тіла; дослідити вираженість 

синдромів запалення, ЕІ та імунної реактивності у пацієнтів з ХОЗЛ на фоні надмірної 
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маси тіла й ОЖ; 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; вивчити характеристики перебігу ХОЗЛ у пацієнтів з ОЖ 

залежно від стану адаптації; оцінити ефективність модифікованого лікування ХОЗЛ 

із застосуванням екстракту кореня пеларгонії африканської за умов різної маси тіла. 

Об’єктом дослідження було ХОЗЛ, поєднане з ОЖ. Предмет дослідження – 

особливості клінічного перебігу, показники ФЗД, коморбідний, психоемоційний 

статус, ЯЖ, синдром системного запалення, рівні лептину і ФНП-α, адаптаційні 

реакції та потенціал. Застосовані методи: загальноклінічні, анкетно-опитувальні 

(респіраторний опитувальник клініки святого Георгія, госпітальна шкала тривоги і 

депресії), стандартні лабораторні, турбідиметричний (С-реактивний протеїн 

(СРП)), імуноферментні (лептин, ФНП-α), інструментальні (рентгенографія, 

комп’ютерна спірографія, електрокардіографія, пульсоксиметрія), спеціальні 

(встановлення характеру та типів загальних неспецифічних адаптаційних реакцій 

(АР) та адаптаційного потенціалу (АП)), розрахункові (індекс коморбідності 

Чарлсона (ІЧ), серцево-судинний ризик (CCР) за шкалою SCORE, інтегральні 

гематологічні індекси), статистичні (параметричні та непараметричні). 

До дослідження включено 145 пацієнтів із загостренням ХОЗЛ (медіана віку 

51 рік), з яких сформовано три групи: 1 група  ̶  42 пацієнти (29,0 %) з нормальною 

масою тіла, 2 група  ̶  41 (28,3 %) пацієнт з надмірною масою тіла; 3 група  ̶  62 (42,7 

%) пацієнти з ОЖ. Для отримання референтних норм вивчених параметрів 

обстежено 20 умовно здорових осіб відповідного вікового та гендерного діапазону. 

У 30 обстежених пацієнтів з загостренням ХОЗЛ, які лікувались стаціонарно згідно 

наказу МОЗ України від 27.06.2013 № 555, додатково застосовано комплементарну 

терапію екстрактом кореня пеларгонії африканської по 1 таблетці (20  мг) 2 рази 

на день впродовж 7 днів. Групу порівняння для визначення ефективності 

модифікованого лікування склали 20 пацієнтів аналогічного віку, гендерного 

розподілу та ступеня важкості ХОЗЛ, які приймали лише стандартне лікування.  

У результаті дослідження доповнено наукові дані про те, що у хворих на 

ХОЗЛ коморбідність, ускладнення, ФЗД, психоемоційний статус та ЯЖ залежать 
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від маси тіла. Перебіг ХОЗЛ на тлі ОЖ характеризувався вищою коморбідною 

обтяженістю (ІЧ 3,0 та 2,0 бали), асоційованою з системним запальним процесом. 

Він також був частіше ускладнений легеневою недостатністю ІІ та ІІІ ступенів 

(обидва р < 0,05) на тлі більш вираженої бронхіальної обструкції (обʼєм 

форсованого видиху за 1 секунду (ОФВ1): 48,5 % проти 52,0 %; р = 0,01; пікова 

обʼємна швидкість (ПОШ): 36,0 % проти 38,0 %; р = 0,03; індекс Тіффно (ІТ): 61,8 

% проти 66,8 %; р = 0,03; форсована життєва ємність легень (ФЖЄЛ): 59,0 проти 

63,0 %; р = 0,009). Психоемоційний статус характеризувався частішим розвитком 

клінічно вираженої депресії (73,3 % проти 33,3 %; р < 0,05), хвороба сильніше 

впливала на ЯЖ (58,8 % проти 36,2 %; р = 0,00002) за рахунок фізичної (р = 0,0003) 

та психосоціальної складових (р = 0,0002) та симптоматики ХОЗЛ (р = 0,01). Вперше 

виявлено, що депресія у пацієнтів з ОЖ може бути маркером системної гіпоксії, про 

що свідчить прямий кореляційний звʼязок її вираженості з вмістом еритроцитів та 

рівнем гемоглобіну крові (τ1 = 0,5; τ2 = 0,4; р1,2 = 0,02). 

Зʼясовано, що перебіг ХОЗЛ на тлі ОЖ, на відміну від нормальної маси тіла, 

характеризувався активацією запального синдрому, що супроводжувалось 

зростанням у крові вмісту лейкоцитів (р = 0,02), абсолютного та відносного вмісту 

гранулоцитів (р1 = 0,01; р2 = 0,002), індексів зсуву лейкоцитів (ІЗЛ) (р = 0,002) та 

співвідношення лейкоцитів і ШОЕ (Л/ШОЕ) (р = 0,01). Активація запалення за умов 

ОЖ асоціювалась із прогресуванням бронхіальної обструкції, про що свідчили 

обернені кореляційні звʼязки індексів співвідношення несегментоядерних 

нейтрофілів і ШОЕ (НН/ШОЕ) та активності запалення (ІАЗ) із ПОШ (τ1 = -0,3; р1 = 

0,03; τ2 = -0,2; р2 = 0,04).  

Вперше встановлено, що ХОЗЛ із ОЖ та активованим системним запаленням, 

що супроводжується підвищенням рівнів СРП, лептину та ФНП-α, зумовлює 

особливий фенотип ХОЗЛ, асоційований з важчим та несприятливим перебігом. 

Аналіз результатів впливу на перебіг ХОЗЛ вмісту СРП показав, що його 

підвищення  асоційоване з погіршенням показників ФЗД (обернені кореляції з 

ОФВ1, середньою обʼємною швидкістю (СОШ25-75) та ЖЄЛ; τ1,2,3 = -0,2; р1 = 0,03; 

р2,3 = 0,04), вищою коморбідністю (ІЧ 3,0 та 4,0; р = 0,03), вищим ССР (8,0 % проти 
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1,5 %; р = 0,048) та гіршим прогнозом щодо 10-річного виживання (53,0 % та 77,0 

%; р = 0,03). Активація нейтрофільного запалення супроводжувалась наростанням 

ЕІ з підвищенням індексу реактивної відповіді нейтрофілів (ІРВН) (3,7 проти 1,5; 

р = 0,04), гематологічного індексу інтоксикації (ГІІ) (0,9 проти 0,5; р = 0,01) та 

показника інтоксикації (ПІ) (1,1 проти 0,2; р = 0,005).  

Вперше виявлено високу діагностичну цінність лептину у пацієнтів з ХОЗЛ 

та потребу діагностики психоемоційних розладів у разі підвищення його вмісту в 

крові. Секреторна активність адипоцитів, вміст лептину крові наростали в міру 

накопичення жирової маси та були максимальними у пацієнтів з ХОЗЛ та ОЖ (усі р 

< 0,05). Вперше встановлено, що гіперлептинемія є несприятливою для перебігу 

ХОЗЛ, оскільки супроводжується важчим перебігом (51,6 % проти 18,2 %; р < 0,05) 

на тлі більш виражених обструктивних та рестриктивних порушень ФЗД (ОФВ1: 

46,0 % проти 61,0 %; ЖЄЛ: 57,0 % та 73,0 % обидва р = 0,04; ФЖЄЛ: 56,5 % проти 

86,0 %; р = 0,005), активнішим запаленням (лейкоцитоз: 68,9 % та 33,3 %; р < 0,05), 

артеріальною гіпертензією (τ = 0,02; р = 0,002), гіперхолестеринемією (16,6 % 

проти 0; р < 0,05) та гіперβ-ліпопротеїдемією (τ = 0,02; р = 0,04), депресією (65,5 % 

проти 27,3 %; р < 0,05) і тривожністю (10,0 проти 8,0 балів; р = 0,03), нижчою ЯЖ 

(за рівнем впливу 51,7 % проти 33,6 %; р = 0,005). 

Вперше отримано дані про те, що найгірший стан ФЗД спостерігається у 

пацієнтів з ХОЗЛ, які мають одночасне підвищення обох адипоцитокінів – лептину 

та ФНП-α (ОФВ1: 32,0 % проти 53,0 %; р = 0,002; ФЖЄЛ: 40,0 % проти 72,0 %; р = 

0,03; ПОШ: 34,0 % проти 49,0 %; р = 0,001), а підвищення рівня ФНП-α 

супроводжується зниженням адаптаційних можливостей організму (за індексом 

адаптації (ІА); τ = -0,5; р = 0,04).  

Вперше зʼясовано, що за умов перебігу ХОЗЛ на тлі ОЖ погіршуються 

процеси адаптації, що проявляється переважанням у хворих стресу (36,8 % за умов 

ОЖ І ступеня, 37,5 % за умов ОЖ ІІ–ІІІ ступенів проти 11,9 % за умов нормальної 

маси тіла; усі р < 0,05) та незадовільного стану адаптації (77,4 % проти 9,5 % р ˂ 

0,01), останній з яких проявлявся важким та ускладненим перебігом ХОЗЛ із 

активацією запалення (лейкоцити, гранулоцити: τ1,2 = 0,2; р1 = 0,02; р2 = 0,0002; 
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ШОЕ: τ = 0,1; р = 0,03) і погіршенням бронхіальної прохідності (ОФВ1, ФЖЄЛ та 

ПОШ; τ1 = -0,2; р1 = 0,004; τ2,3 = -0,1; р2,3 = 0,01). Вперше ми встановили, що саме 

ІА відображає вираженість запалення, ЕІ та імунну реактивність, про що свідчили 

істотні обернені кореляції з запальними індексами (ІЗЛ, Л/ШОЕ, індекс 

співвідношень нейтрофілів і ШОЕ, НН/ШОЕ, нейтрофілів до лімфоцитів та 

моноцитів, ІАЗ, інтегрований індекс запалення) та інтоксикаційними індексами 

(ІРВН, лейкоцитарний індекс інтоксикації, ГІІ, ПІ), а також істотні прямі кореляційні 

звʼязки з індексами імунної реактивності (індекс імунореактивності, лімфоцитарно-

гранулоцитарний індекс, індекси співвідношення лімфоцитів до моноцитів та 

еозинофілів).  

Вперше доведено, що модифіковане лікування з використанням екстракту 

кореня пеларгонії африканської дає змогу досягнути вираженого покращення 

субʼєктивного стану (за оцінкою скарг) та показників ФЗД з найкращим 

результатом за умов ОЖ. Лише у пацієнтів з ОЖ зменшились більшість симптомів 

ХОЗЛ: кашель (р = 0,0004), задишка (p = 0,003), відчуття скутості грудної клітки (p = 

0,01), порушення діяльності вдома (p = 0,003) та поза ним (р = 0,001), істотно частіше 

підвищувався ІТ (81,2 % проти 28,6 %; р < 0,05).  

Ключові слова: хронічне обструктивне захворювання легень, ожиріння, 

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

процеси. 

 

ABSTRACT 

 

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

with chronic obstructive pulmonary disease.  ̶  PhD Thesis Manuscript. 

 The thesis for the scientific degree of the Candidate of Medical Sciences (PhD) in 

specialty 14.01.02 – Internal Diseases. – Danylo Halytsky Lviv National Medical 

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

Today, chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is one of the major health and 

social challenges; its prevalence in people over 40 is 10 %. The growing COPD incidence 
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in developed countries goes hand in hand with rising obesity rates; COPD is comorbid with 

obesity in 18 % to 54 % of cases. Therefore, studying the common pathogenic mechanisms, 

specificities of the clinical course of the comorbid pathology for COPD phenotyping and 

developing a complex individual approach to its treatment and prevention are of topical 

importance. The state of the adaptive processes and endocrine effect of the adipose tissue 

on the course of COPD with obesity as well as the specificities of inflammation and 

disturbed respiratory function (RF) triggered by adipokines are also understudied. 

Moreover, the evaluation of the possibility, efficacy and safety of using a complementary 

therapy for COPD and obesity makes research in this area quite promising. 

The research aimed at improving the diagnostic and the treatment efficacy of СOPD 

in patients suffering from obesity based on the clinical manifestations, respiratory function, 

activity of the inflammation syndroms and endogenous intoxication (EI), immune reactivity 

and adaptation parameters, leptin levels and tumor necrosis factor alpha (TNF-α). 

The objectives of the research were to study the specificities of the clinical 

manifestations, laboratory test results, RF parameters, comorbid and psycho-emotional  

status and quality of life depending on the body weight; to explore the  severity of the 

inflammation syndromes, EI and immune reactivity in patients with COPD and obesity; to 

evaluate the level of leptin in COPD patients with different body weight, determine its 

correlations, compare the evaluated clinical and laboratory parameters for normoleptinemia 

and hyperleptinemia; to assess the adaptive processes and their influence on the course of 

COPD with obesity; to evaluate the efficacy of the modified treatment for COPD for 

different body weights. 

The object of the research was COPD with obesity. The research focused on the 

specificities of the clinical course, RF parameters, comorbid and psycho-emotional status, 

quality of life, systemic inflammation syndrome, leptin and TNF-α levels, adaptive 

reactions, adaptive potential. The methods used in the study included general clinical 

methods, questionnaire methods (Hospital Anxiety and Depression Scale, St. George's 

Respiratory Questionnaire), standard laboratory methods, turbidimetry (С-reactive 

protein (CRP)), enzyme-immunoassay (leptin, TNF-α), instrumental methods (X-ray 

radiography, computer spirography, electrocardiography, pulsometry), special methods 
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(establishing the character and types of general non-specific adaptive reactions and 

adaptive potential), mathematical methods (Charlson Comorbidity Index (CCI), 

cardiovascular risk (CVR) SCORE scale, integral haematological indices), statistical 

methods (parametric and non-parametric). 

The study included 145 patients with exacerbated COPD (the median age was 51), 

who were divided into three groups: Group 1 enrolled 42 patients (29.0 %) with the 

normal body weight, Group 2 included 41 overweight patients (28.3 %); Group 3 was 

made up of 62 patients (42.7 %) with obesity. In order to obtain the reference range for 

the parameters being studied, twenty practically healthy people whose age and gender 

fall into the corresponding ranges were surveyed. In 30 examined patients with  

exacerbation of COPD, who had earlier underwent hospital treatment in compliance with 

the Ukraine’s Ministry of Health Order  No.555 of 27/06/2013,  a complementary therapy 

by South African geranium root extract 1 tablet (20 mg) b.i.d. for 7 days was additionally 

used. The control group for estimating the efficacy of the modified treatment included 

20 patients with the same age and gender distribution and COPD severity, who received 

only the standard therapy. 

The study outcomes complemented the research data verifying that in COPD 

patients, comorbidity, RF, psycho-emotional status and quality of life are defined by the 

nutritive status. COPD course combined with obesity is characterized by an increased 

comorbid burden (CCI equals 3.0 and 2.0, respectively) associated with systemic 

inflammation. The COPD course was more often complicated by type I and type II 

respiratory failure (р < 0.05 for both) and combined with more pronounced bronchial 

obstruction (forced expiratory volume per 1 s (FEV1): 48.5 % vs 52.0 %; р = 0.01; peak 

expiratory flow (PEF): 36.0 % vs 38.0 %; р = 0.03; Tiffeneau index (TI): 61.8 % vs 66.8 

%; р = 0.03; forced vital capacity (FVC): 59.0 % vs 63.0 %; р = 0.009). The psycho-

emotional status featured a higher incidence of overt depression (73.3 % vs 33.3 %;  р < 

0.05), the disease had a more pronounced effect on the quality of life (58.8 % vs 36.2 %; 

р = 0.00002) due to the physical (р = 0.0003) and psychosocial components (р = 0.0002) 

and COPD symptoms (р = 0.01). For the first time, it was found that depression in obese 

patients can be a marker of systemic hypoxia, which is confirmed by a direct correlation of 
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the degree of depression with the red blood cell count and haemoglobin level (τ1 = 0.5; τ2 = 

0.4; р1,2 = 0.02). 

The COPD course in obese patients, in contrast to patients with the normal weight, 

was characterized by the activation of inflammatory response syndrome, which caused  

an elevated white blood cell count (р = 0.02), absolute and relative granulocyte count (р1 

= 0.01; р2 = 0.002), leukocyte shift index (LSI) (р = 0.002) and WBC to ESR ratio 

(WBC/ESR) (р = 0.01). In case of obesity, inflammatory response activation was 

associated with exacerbation of bronchial obstruction, this being confirmed by inverse 

correlations of the non-segmented neutrophil count to ESR ratio (NSN/ESR) and of the 

inflammatory activity score (IAS) with PEF (τ1 = -0.3; р1 = 0.03; τ2 = -0.2; р2 = 0.04).  

It was for the first time established that COPD with obesity and activated systemic 

inflammatory response accompanied by elevated CRP, leptin and TNF-α causes a specific 

COPD phenotype associated with a more severe and unfavourable course. 

The analysis of the effect of the CRP level on the COPD course showed that 

elevated CRP is associated with impaired RF (inverse correlations with FEV1, forced 

expiratory flow rate (FEF25-75) and FVC (τ1,2,3 = -0.2; р1 = 0.03; р2,3 = 0.04)), higher 

comorbidity (CCI is 3.0 and 4.0; р = 0.03), a higher CVR (8.0 % vs 1.5 %; р = 0.048) 

and a worse 10-year survival prognosis (53.0 % and 77.0 %; р = 0.03). The activation of 

neutrophilic inflammation was accompanied by augmentation of EI with an increase in 

the reactive neutrophils response index (RNRI) (3.7 vs 1.5; р = 0.04), haematological 

intoxication index (HII) (0.9 vs 0.5; р = 0.01) and intoxication index (II) (1.1 vs 0.2; 

р = 0.005).  

For the first time, a high diagnostic value of leptin in COPD patients was revealed 

and the need for the diagnostics of psycho-emotional disorders in case of elevated leptin 

levels in the blood was shown. The secretory activity of adipocytes and leptin levels rose 

as adipose mass accumulated and reached their maxima in patients with COPD and obesity 

(all values of р < 0.05). Hyperleptinemia was first ever established to be unfavourable for 

COPD as the disease has a more severe course (51.6 % vs 18.2 %; р < 0.05) with more 

pronounced obstructive and restrictive respiratory disorders (FEV1: 46.0 % vs 61.0 %; 

VC: 57.0 % and 73.0 %, р = 0.04 for both; FVC: 56.5 % vs 86.0 %; р = 0.005), more 
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active inflammation (leukocytosis: 68.9 % and 33.3 %; р < 0.05), systolic hypertension 

(τ = 0.02; р = 0.002), hypercholesterolemia (16.6 % vs 0; р < 0.05) and  

hyperbetalipoproteinaemia (τ = 0.02; р = 0.04), depression (65.5  % vs 27.3 %; р < 0.05) 

and anxiety (10.0 vs 8.0 points; р = 0.03), lower quality of life (by impact, 51.7  % vs 

33.6 %; р = 0.005). 

It was for the first time found that the most severe respiratory disorders are 

diagnosed in COPD patients who manifest with simultaneous elevation of both markers 

– leptin and TNF-α (FEV1: 32.0 % vs 53.0 %; р = 0.002; FVC: 40.0 % vs 72.0 %; 

р = 0.03; PEF: 34.0 % vs 49.0 %; р = 0.001), and the elevated TNF-α level is 

accompanied by a reduced adaptive capacity of the human body (by the adaptation index; 

τ = - 0.5; р = 0.04).  

The research was first to reveal that in case of COPD combined with obesity, the 

adaptive processes are disturbed, which is manifested by stress prevalence (36.8 % for 

class 1 obesity patients, 37.5 % for class 2 and class 3 obesity vs 11.9 % for the normal 

body weight; р < 0.05 for all) and unsatisfactory adaptation (77.4 % vs 9.5 %; р ˂ 0.01), 

the latter manifesting itself by a severe and complicated COPD course with the activation 

of inflammation (WBC, granulocytes: τ1,2 = 0.2; р1 = 0.02; р2 = 0.0002; ESR: τ = 0.1; 

р = 0.03) and impaired bronchial patency (FEV1, FVC and PEF; τ1 = -0.2; р1 = 0.004; τ2,3 

= -0.1; р2,3 = 0.01). For the first time, we established that the adaptation index reflects 

the course of inflammation, immune reactivity and EI; this was confirmed by significant 

inverse correlations with inflammation indices, including LSI, WBC to ESR ratio, 

neutrophil to ESR ratio, non-segmented neutrophil to ESR ratio, neutrophil to 

lymphocyte ratio, neutrophil to monocyte ratio, IAS, integrated inflammation index, and 

with intoxication indices, such as RNRI, leukocyte intoxication index, HII, II and significant 

direct correlations with immune reactivity indices, such as the immunoreactivity index, 

lymphocyte to granulocyte ratio, lymphocyte to monocyte ratio, lymphocyte to eosinophil 

ratio.  

It was first ever proved that the modified therapy with South African geranium root 

extract enables the improvement of the subjective state based on the evaluation of 

complaints and of the respiratory function with the best results for the obesity cases. Only 
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in the obese patients most COPD symptoms subsided, including cough (р = 0.0004), 

shortness of breath (p = 0.003), stiff chest (p = 0.01), disturbed home (p = 0.003) and out-

of-home activities (р = 0.001); TI rose much more frequently (81.2 % vs 28.6 %; р < 0.05).  

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

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

 

АГ  – артеріальна гіпертензія 

АЛТ – аланінамінотрансфераза 

АП – адаптаційний потенціал 

АСТ – аспартатамінотрансфераза 

ББдТ – базова бронходилатаційна терапія 

ГІІ – гематологічний індекс інтоксикації 

ГХ – гіпертонічна хвороба 

ДАТ – діастолічний артеріальний тиск 

ЕІ – ендогенна інтоксикація 

ЖЄЛ – життєва ємність легень 

ІА – індекс адаптації 

ІАЗ – індекс активності запалення 

ІГ – індекс Генслера 

ІІЗ – інтегрований індекс запалення 

ІІР – індекс імунореактивності 

ІК – індекс курця 

ІЛ – інтерлейкін 

ІМТ – індекс маси тіла 

ІРВН – індекс реактивної відповіді нейтрофілів 

ІТ – індекс Тіффно 

ІЧ – індекс Чарлсона 

Л/ШОЕ – індекс співвідношення лейкоцитів до ШОЕ 

Лі/Е – індекс співвідношення лімфоцитів до еозинофілів 

Лі/М – індекс співвідношення лімфоцитів до моноцитів 

ЛіГІ – лімфоцитарно-гранулоцитарний індекс 

ЛІІ – лейкоцитарний індекс інтоксикації 

ЛН – легенева недостатність 
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МОШ25,50,75 – максимальна об’ємна швидкість на 25 %, 50 %, 75 % ФЖЄЛ 
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Н/Лі – індекс співвідношення нейтрофілів до лімфоцитів 

Н/М – індекс співвідношення нейтрофілів до моноцитів 

Н/ШОЕ – індекс співвідношення нейтрофілів до ШОЕ 

НМТ – надмірна маса тіла 

НН/ШОЕ – індекс співвідношення несегментоядерних нейтрофілів до ШОЕ 

ОЖ – ожиріння 

ОФВ1 – об’єм форсованого видиху за 1 секунду 

ПАТ – пульсовий артеріальний тиск 

ПДВд – порушення діяльності вдома 

ПДПД – порушення діяльності поза домом 

ПІ – показник інтоксикації 

ПОШ – пікова об’ємна швидкість   

САТ – систолічний артеріальний тиск 

СОШ – середня об’ємна швидкість 

СРП  – С-реактивний протеїн 

ССР – серцево-судинний ризик 

ТОХ – тест з оцінки ХОЗЛ 

ФЖЄЛ – форсована життєва ємність легень 
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ХОЗЛ – хронічне обструктивне захворювання легень 

ЦД – цукровий діабет 

ЧД – частота дихання 

ЧСС – частота серцевих скорочень 

ШОЕ – швидкість осідання еритроцитів 

ЯЖ – якість життя 
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ВСТУП 

 

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

глобальна медична, соціальна та економічна проблема, яка ускладнюється 

несвоєчасним виявленням хвороби та недостатньою ефективністю лікування [78, 171, 

243, 261]. На сьогодні у світі близько 328 млн. осіб страждають на ХОЗЛ, а його 

поширеність серед осіб після 40 років сягає 10 % [229]. 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 

[74]. 

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) [62]. 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 [63]. 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 [61], вплив коморбідності на перебіг та прогноз хвороби [4], що потребує 

індексування та класифікацій коморбідності [1]. Зростання частоти виникнення 

ХОЗЛ у розвинутих країнах супроводжується збільшенням поширеності ожиріння 

(ОЖ) [68], а частота їх поєднання в різних країнах світу коливається від 18 % до 54 

% [210]. 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 ОЖ, чого експерти не 
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прогнозували до 2030 року [68]. Перебіг хвороб на тлі ОЖ 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 [141], що супроводжується розвитком 

гіперглікемії та резистентності до інсуліну, дисліпідеміями, артеріальною 

гіпертензією, протромботичними та прозапальними впливами [154, 159, 179].  

Важливу роль у взаємозв'язках ОЖ та ХОЗЛ відводять адипоцитокіну лептину, 

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

гальмує прийом їжі і підвищує витрати енергії [179]. 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 [246]. Дослідники вважають, що патогенетична роль 

лептину в розвитку бронхообструктивного синдрому полягає у його впливі на 

продукцію цитокінів [262]. Описано взаємозв'язок між підвищеним рівнем лептину 

крові та зниженням показників функції зовнішнього дихання (ФЗД) у хворих на 

бронхіальну астму [42], а також дисбаланс адипокінів під час загострення ХОЗЛ [50]. 

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

перебігу ХОЗЛ [166], так і про його зниження під час ремісії [263], то виникає потреба 

визначення секреторної активності адипоцитів.  

Розгляд ХОЗЛ та ОЖ як дезадаптивних порушень в організмі [177] вказує на 

потребу вивчення стану адаптаційних процесів із врахуванням маси тіла. 

Визначення адаптаційного статусу, зокрема за умов ОЖ, і його впливу на основні 

патогенетичні ланки ХОЗЛ може відкрити шлях для нових діагностичних і 

терапевтичних стратегій. 

Відомо, що у пацієнтів з ХОЗЛ та ОЖ спостерігається менша ефективність 

базисної терапії. Це викликає потребу її інтенсифікації зі збільшенням кількості чи 
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дозування призначених препаратів [261]. Тому перспективним є застосування 

комплементарної терапії та визначення її ефективності й безпеки. 

Отже, актуальність і доцільність обраної теми дослідження визначають часте 

поєднання ХОЗЛ з ОЖ, 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 ОЖ 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). 

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 ОЖ. 

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 ОЖ залежно від стану 

адаптації. 
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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 ОЖ. Зокрема, перебіг ХОЗЛ на фоні ОЖ 

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 ОЖ 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. 
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Показано, що гіперлептинемія асоціюється зі схильністю до артеріальної 

гіпертензії та дисліпідемії. Вперше описано, що найбільш виражена бронхіальна 

обструкція спостерігається за умов одночасного підвищення рівнів обох 

адипоцитокінів – лептину та ФНП-α. 

Виявлено, що за умов поєднання ХОЗЛ з ОЖ 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 ОЖ. 

Практичне значення одержаних результатів. Результати дослідження 

вказують на потребу контролю антропометричних показників і врахування маси 

тіла пацієнта, оскільки встановлено, що за умов ОЖ 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 ОЖ, 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 ОЖ, з включенням до комплексної схеми лікування екстракту 

кореня пеларгонії африканської дає можливість швидше досягнути покращення 

клінічного стану пацієнта і показників ФЗД. 
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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 

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» 
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(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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РОЗДІЛ 1 

СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ПЕРЕБІГ ХРОНІЧНОГО ОБСТРУКТИВНОГО 

ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ У ПАЦІЄНТІВ З ОЖИРІННЯМ (ОГЛЯД 

ЛІТЕРАТУРИ) 

 

1.1 Патогенетичні звʼязки хронічного обструктивного захворювання легень та 

ожиріння 

 

Хронічне обструктивне захворювання легень є медико-соціальною проблемою 

сучасності, що визначає необхідність пошуку нових шляхів усунення факторів 

ризику, вчасної та якісної діагностики, ефективного лікування. Запропонована 

програма глобальної стратегії діагностики, контролю та профілактики ХОЗЛ (GOLD), 

згідно з якою ХОЗЛ є поширеним захворюванням, що характеризується стійким, 

зазвичай прогресуючим, обмеженням прохідності дихальних шляхів та асоціюється 

із аномальною хронічною запальною відповіддю дихальних шляхів та легень на дію 

шкідливих часток та газів, яке можна попередити та лікувати [138].  

Загострення ХОЗЛ призводять не тільки до виражених легеневих порушень, а 

й до позалегеневих проявів (втрата маси тіла, дисфункція скелетних м’язів та залоз 

внутрішньої секреції, системна гіпоксія), які впливають на клінічний перебіг та 

прогноз [59, 151]. Останні значною мірою залежать також від впливу супутніх хвороб, 

для визначення яких запропоноване поняття «ХОЗЛ коморбідності» [121]. Легеневі 

та позалегеневі порушення при ХОЗЛ і, особливо, коморбідна патологія погіршують 

прогноз для цієї когорти хворих та збільшують економічно-соціальний тягар [74, 

136]. 

Частка ХОЗЛ як причини смерті стрімко зростає [97]. За підрахунками ВООЗ, 

ХОЗЛ вже займає третє місце серед причин смерті в сучасному світі, чого експерти 

не прогнозували до 2030 року [68, 104, 191, 194]. На сьогодні у світі близько 328 млн. 

осіб страждають на ХОЗЛ [229]. Важка та прогресуюча бронхіальна обструкція 

частіше зустрічається у країнах з високим рівнем життя, що обумовлено значною 

поширеністю тютюнопаління в цих регіонах [68]. Поширеність ХОЗЛ залежить також 
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від віку та статі. До 1 % людей будь-якого віку хворіють на ХОЗЛ, а серед осіб, 

старших за 40 років, цей показник зростає до 10 % [243]. При цьому для чоловіків 

ризик захворіти після 40 років є більшим ― 12,7 %, тоді як у жінок ― 8,3 % [69]. 

ХОЗЛ пов’язане з вагомими економічними наслідками. У країнах Європи витрати на 

надання медичної допомоги хворим на респіраторні хвороби сягають 6 % бюджету, 

виділеного на охорону здоров’я [3], тоді як 28 % з цих витрат обумовлені 

мультиморбідністю ХОЗЛ [74]. 

В Україні статистика  розповсюдженості ХОЗЛ ведеться лише з 2009 року і цей 

показник наразі становить 1 %, що є значно нижчим від світового [62]. За останніми 

даними Центру медичної статистики України, поширеність ХОЗЛ у 2016 році 

становила 977 хворих на 100 000 осіб, що значно більше, ніж у попередні роки (972 

та 968 відповідно) [62]. Однак науковці вважають, що ці показники є заниженими, 

тому що вони розраховуються лише за зверненнями по медичну допомогу [3, 58, 63]. 

Навіть серед осіб, які регулярно проходять медичні огляди, недіагностоване ХОЗЛ 

становить 14,9 %, а у 41 % з них встановлюють групи С та D [63]. 

ХОЗЛ – мультифакторна патологія. Основні фактори ризику виникнення ХОЗЛ 

залишаються незмінними та підтверджуються численними дослідженнями: генетичні 

аномалії, старший вік, чоловіча стать та паління, вдихання аерополютантів, 

перенесений туберкульоз та часті інфекційні респіраторні хвороби в анамнезі, 

індуковане старінням фізіологічне зниження легеневої функції, несприятливі погодні 

умови та кліматичні чинники (туман та підвищена вологість) [63, 89, 277]. З високим 

ризиком ХОЗЛ асоційоване також проживання в містах та відсутність активного 

дозвілля [162]. 67,1 % хворих з вперше встановленим діагнозом ХОЗЛ cтверджують, 

що палять або палили в минулому, а 74 % з них мають високий ступінь нікотинової 

залежності [63]. Серед хворих на ХОЗЛ, що не палять, до 56 % випадків хвороби 

пов'язані з професійним впливом [108]. Однак загалом лише 20 % випадків ХОЗЛ є 

професійно обумовленими і найбільший вплив на розвиток ХОЗЛ має робота на 

ливарному виробництві [163]. Рідше трапляються, але безпосередньо призводять до 

розвитку ХОЗЛ, генетичні дефекти, найбільш вивченим з яких є дефіцит α1-

антитрисину, що призводить до появи емфіземи, ХОЗЛ та бронхоектазів [9]. 
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Згідно з сучасними уявленнями, у розвитку ХОЗЛ беруть участь два важливих 

і взаємозалежних механізми: безперервний запальний процес і дисбаланс 

оксидантно-антиоксидантної системи, що призводить до оксидативного стресу [89]. 

Вплив аерополютантів та тютюнового диму призводять до підтримки постійного 

хронічного запального процесу в дихальних шляхах, який супроводжується 

активацією епітеліальних клітин та альвеолярних макрофагів. Основною 

локалізацією запалення при ХОЗЛ є дрібні дихальні шляхи [161], але активне 

запалення може бути присутнім і у великих бронхах, легеневих судинах та паренхімі 

[47].  

Активовані клітини запалення звільняють хемотаксичні медіатори, які 

залучають додаткові клітини (СD8+ Т-лімфоцити, нейтрофіли, моноцити) до 

запального процесу в легенях, роблячи його безперервним, що призводить до 

структурних змін у дихальних шляхах, їх обструкції та появи клінічних симптомів 

[84]. Нейтрофіли секретують низку протеаз (нейтрофільна еластаза, катепсин-G, 

протеїназа-3), які сприяють альвеолярній деструкції, є потужними стимуляторами 

продукції слизу, зменшують активність війок миготливого епітелію, пошкоджують 

структуру епітелію дихальних шляхів [84, 148]. Обструкція повітряного потоку 

зумовлена як накопиченням запального слизового ексудату у просвіті, так і 

потовщенням стінки бронхів [161].  

Активовані епітеліальні клітини продукують не лише ФНП-α, а й інтерлейкін 

(ІЛ)1β, ІЛ-6, ІЛ-8, гранулоцитарний макрофагальний колонієстимулювальний 

фактор, а також трансформуючий фактор росту-β, який викликає локальний фіброз 

[84]. Надмірні кількості ІЛ-6 і ФНП-α викликають структурні та функціональні зміни 

ендотеліальних клітин, пригнічують вивільнення оксиду азоту, дестабілізують 

матричні рибонуклеїнові кислоти [271].  

У віці, коли у пацієнтів вперше виявляються клінічні прояви ХОЗЛ, частішають 

хвороби інших органів та систем, що обтяжує перебіг легеневої патології та впливає 

на виживання [22, 121]. За даними дослідження García-Olmos L. et al. (2013), 90 % 

пацієнтів з ХОЗЛ мають коморбідність із 4 хворобами [135], а за даними Vanfleteren 

L. E. et al. (2013), їх число ще більше [260].  
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Поліморбідність при ХОЗЛ обумовлена низкою причин: спільними 

патогенетичними механізмами, причинно-наслідковою трансформацією, ятрогенним 

впливом [53, 147]. У 2012 році було запропоновано розраховувати індекс 

коморбідності за допомогою ХОЗЛ-специфічного коморбідного тесту (Chronic 

obstructive pulmonary disease specific comorbidity test [COTE]) [121] з врахуванням 12 

коморбідних станів, що підвищують ризик смерті від ХОЗЛ. Важливо, що до 

найбільшого ризику призводить наявність тривожних розладів, діагностика яких 

часто утруднена, та онкологічних хвороб [121]. Однак, вже у 2014 році дослідники 

Stolz D. et al. вказали на те, що результати цього тесту не дозволяють оцінити ризик 

смертності у хворих на ХОЗЛ впродовж 24 місяців [245], хоча ефективність для 

прогнозуванні смертності впродовж 18 місяців є доведеною [121]. У хворих на ХОЗЛ 

хорошу прогностичну цінність впродовж 5 років показав індекс коморбідності 

Чарлсона (ІЧ) [156], eфективність якого для прогнозування смертності аналогічна 

індексу СОТЕ [121]. 

Низка дослідників запропонувала провести фенотипування пацієнтів з ХОЗЛ, 

включаючи коморбідність [96, 259], що відкриває шляхи новим терапевтичним 

стратегіям. Burgel P. R. et al. (2012) визначили 3 фенотипи ХОЗЛ з подальшим 

катамнестичним вивченням смертності: 1) пацієнти з легким перебігом ХОЗЛ, 

значною кількістю коморбідних станів і дуже низьким ризиком смертності; 2) 

пацієнти молодого віку з важкими обструктивними порушеннями, емфіземою, 

низьким індексом маси тіла (ІМТ), низьким ризиком кардіоваскулярних хвороб, 

проте з високим ризиком смертності; 3) пацієнти старшого віку з не дуже важким 

перебігом ХОЗЛ, проте з ОЖ, кардіоваскулярними хворобами і високим рівнем 

смертності [96]. Vanfleteren L. E. et al. (2013) виділили 5 фенотипів ХОЗЛ: 1) з 

відсутністю коморбідних станів; 2)  кардіоваскулярний; 3)  кахектичний з розвитком 

остеопорозу та порушення функції нирок; 4) метаболічний з наявністю ОЖ, 

дисліпідемії, гіперглікемії та артеріальної гіпертензії (АГ); 5) психологічний з 

ознаками тривоги, депресії та найвищою поширеністю інфаркту міокарда [260].  

Ймовірною сполучною ланкою між ХОЗЛ та низкою супутніх хвороб є 

системне запалення [147, 251, 254, 260]. Thomsen M. et al. (2012) виявили, що 



    30 
 

  

підвищення вмісту СРП, фібриногену та кількості лейкоцитів свідчить про високу 

ймовірність розвитку інфаркту міокарда, серцевої недостатності, цукрового діабету 

(ЦД) 2 типу, пневмонії та раку легень [251]. Agusti A. et al. (2012) виділили окремий 

фенотип ХОЗЛ з постійною персистенцією системного запалення, який асоційований 

зі зростанням смертності від усіх причин [73]. Даний фенотип відрізнявся більшою 

масою тіла та вираженішою задишкою, нижчими толерантністю до фізичного 

навантаження та ЯЖ, частішим виникненням серцево-судинних хвороб. 

R. W. Dal Negro et al. (2015) вказують, що найчастіше ХОЗЛ поєднується із 

кардіоваскулярною (39 %), респіраторною (22 %) патологіями та метаболічними 

розладами (10 %) [114]. Вивчення амбулаторних карт пацієнтів у Мадриді показало, 

що серед супутніх захворювань у пацієнтів з ХОЗЛ найчастіше зустрічалися АГ (52 

%), дисліпідемія (34 %), ОЖ (25 %), ЦД 2 типу (20 %), які є компонентами 

метаболічного синдрому (МС) [135]. Загалом поширеність МС у пацієнтів з ХОЗЛ 

сягає 61 %, що удвічі частіше, ніж у загальній популяції [203]. Важливо, що вплив 

системних глюкокортикостероїдів на виникнення та перебіг МС при ХОЗЛ не 

вивчався, а отже не може бути виключеним. 

Частими, але рідко діагностованими коморбідними станами, є тривожні та 

депресивні розлади. Хворі на ХОЗЛ на 85 % більше схильні до їх розвитку, ніж 

здорові особи, а депресія у них зустрічається майже у 2 рази частіше [272]. За даними 

Cavaillès A. et al. (2013), частота депресивних розладів у пацієнтів з ХОЗЛ сягає 60 %, 

а смертність серед таких пацієнтів є вищою [104]. 

Одним із факторів, який може вплинути на перебіг та прогноз ХОЗЛ, 

виникнення коморбідностей, є ОЖ, поширеність якого у всьому світі постійно зростає 

[11, 20]. В економічно розвинутих країнах майже 50 % населення має надмірну масу 

тіла (НМТ), а в 30 % з них спостерігається ОЖ [20]. Близько 15 % населення України 

страждає на ОЖ, а кожна четверта жінка і кожен шостий чоловік мають зайву масу 

тіла, у той час як у США від цього страждає кожен третій житель [150]. За оцінками 

ВООЗ, до 2030 року кількість осіб з ОЖ досягне 45 % мешканців планети [12]. 

Сучасні дослідження акцентують увагу на впливі ОЖ на перебіг низки хронічних 

неінфекційних хвороб, серед яких чільне місце займають серцево-судинні та ЦД 2 
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типу [217]. Проте, і значна поширеність респіраторних хвороб у дорослих привернула 

увагу до вивчення впливу ОЖ на перебіг уражень системи дихання.  

За даними літератури, у хворих на ХОЗЛ істотно частіше зустрічаються як 

зниження ІМТ, так і ОЖ ІІ і ІІІ ступенів, тоді як нормальна маса тіла та НМТ істотно 

частіше виявляються у здорових осіб [264]. Надмірний розвиток жирової клітковини 

відмічали у 23–54 % пацієнтів з ХОЗЛ [76, 144]. ОЖ частіше зустрічається у пацієнтів 

з ХОЗЛ груп А та В, а з прогресуванням хвороби частка хворих з ОЖ зменшується 

[198, 203]. 

Дослідження показують також гендерні відмінності у виявленні ОЖ: до 70 % 

пацієнтів з ХОЗЛ та ІМТ > 30 кг/м2 – жіночої статі [209]. Ці факти визначають потребу 

проведення подальших досліджень, так як для жінок більш характерний глютео-

феморальний тип ОЖ [276], тоді як найбільший вплив на респіраторну функцію 

чинить абдомінальний тип, який частіше зустрічається у чоловіків [173, 276]. 

Дані наукової літератури вказують на відмінності у впливі деяких факторів 

ризику, зокрема куріння, серед хворих на ХОЗЛ з різною масою тіла. За даними 

дослідження PLATINO в Латинській Америці (2008), якщо серед хворих з ОЖ майже 

50 % не курили взагалі, а у 74 % курців стаж куріння склав менше 10 років, то серед 

пацієнтів з дефіцитом маси тіла 52 % були затятими курцями, а в 51 % стаж куріння 

склав > 10 років [209]. 

Патогенетичні зв'язки ХОЗЛ та ОЖ не однозначні. Вплив ОЖ на перебіг ХОЗЛ 

вивчався у численних дослідженнях, він визначає не лише симптоматику, клінічно-

лабораторні та інструментальні параметри, а й потребу в лікарських препаратах, 

психосоматичний статус, ЯЖ, прогноз [56, 105, 122, 133, 170]. 

Наукові дані показують також клінічні особливості ХОЗЛ у поєднанні з ОЖ: 

пацієнти частіше скаржаться на продуктивний кашель, виражену задишку, біль 

голови, порушення сну та підвищену втомлюваність, а при огляді у них частіше 

виявляють периферійні набряки [192, 210, 211]. Крім того, вони часто вказують на 

перенесені в минулому пневмонії [17]. 

Із наростанням ступеня ОЖ клінічна картина ХОЗЛ характеризується 

збільшенням частоти щорічних загострень і госпіталізацій, розвитком легеневої 
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гіпертензії, ремоделюванням міокарда з переважанням дилятації правих і 

гіпертрофією лівих відділів серця, зниженням насосної функції серця та 

толерантності до фізичного навантаження порівняно з ізольованим перебігом ХОЗЛ 

без ОЖ [17, 210]. Перебіг ХОЗЛ на тлі ОЖ також супроводжується високими рівнями 

особистісної невротизації, тривожності та депресивними розладами різного ступеня, 

найбільш вираженими у курців [56]. 

Незважаючи на те, що ОЖ значно обтяжує перебіг респіраторних хвороб, 

виступає складовою низки порушень МС, є кардіоваскулярним фактором ризику, 

смертність у хворих на ХОЗЛ з ОЖ є нижчою, ніж в осіб з нормальною масою чи її 

дефіцитом («парадокс ОЖ»), особливо серед пацієнтів з важким перебігом ХОЗЛ [99, 

144]. Дослідження Lainscak M. et al. (2011) показало, що високий ІМТ є незалежним 

предиктором тривалого виживання у хворих на ХОЗЛ, а кожне збільшення ІМТ на 1 

кг/м2 зменшує ймовірність смерті на 5 % [169]. Дослідження Galesanu R. G. et al. 

(2014) визначило, що одним з основних факторів, який асоціюється з кращим 

виживанням хворих на ХОЗЛ з ОЖ, є збережена м'язева маса, яка є резервуаром 

незамінних амінокислот, необхідних для процесів регенерації [133]. Інші дані 

вказують на збільшення частоти смертності у хворих на ХОЗЛ  із значним ОЖ (ІМТ 

> 40 кг/м2) [153, 210]. 

Віднедавна науковці розглядають ОЖ як фактор ризику дисфункції 

респіраторної системи [144, 175, 195, 210, 276], відзначаючи негативний вплив 

абдомінального його типу на показники ФЗД, що обумовлено високим стоянням 

діафрагми та обмеженням дихальної екскурсії. Важливо, що ці зміни спостерігаються 

також у хворих без хронічної бронхолегеневої патології [193].  

Безпосередній вплив ОЖ на фізіологію дихання обумовлений збільшенням 

маси і зниженням розтягнення стінки грудної клітки при відкладенні жиру навколо 

ребер, затрудненням збільшення об'єму грудної клітки при дихальних рухах. Жирові 

відкладення у середостінні також обмежують рухомість легень, а у черевній 

порожнині –  сприяють виникненню дисфункції діафрагми з обмеженням її екскурсії 

[175]. Внаслідок цього у хворих розвиваються порушення скоротливої здатності та 

витривалості дихальних м’язів, відбувається зниження максимального тиску під час 
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вдиху, обмеження екскурсії грудної клітки і зменшення легеневих об’ємів [210, 214]. 

ОЖ асоційоване зі зміною низки респіраторних показників, а саме ˗ зменшенням 

об'єму форсованого видиху за першу секунду (ОФВ1), форсованої життєвої ємності 

легень (ФЖЄЛ), загальної ємності легень, функціональної залишкової ємності і 

резервного об'єму видиху [175, 214]. 

Однією з ключових та найменш досліджених ланок, яка пов'язує ХОЗЛ та ОЖ, 

є розвиток системного запалення зі зростанням у крові рівнів СРП, фібриногену, 

прозапальних цитокінів (ІЛ-1, ІЛ-2, ІЛ-6, ІЛ-8, ФНП-α) і кількості нейтрофілів [22, 

180, 254]. 

Інгаляційні подразники (бактерії, тверді часточки, алергени) здатні активувати 

жирову тканину із секрецією адипокінів, які можуть впливати на легеневе запалення 

[182]. Жирова тканина секретує близько 100 адипокінів, до яких відносять лептин, 

адипонектин, ФНП-α, інтерлейкіни, простагландини, резистин, ангіотензиноген [112, 

179]. Маючи паракринний, автокринний та ендокринний механізми дії, ці 

гормоноподібні речовини впливають на метаболізм ліпідів, гомеостаз глюкози, 

процеси згортання крові, ангіогенезу, запалення, імунної відповіді та пухлинного 

росту, регуляції артеріального тиску, утворення кісткової тканини тощо [82, 112, 167].   

Крім адипоцитів, жирова тканина містить преадипоцити, ендотеліальні клітини, 

фібробласти та різні лейкоцити (макрофаги, Т-лімфоцити, нейтрофіли) [128]. Певні 

хемокіни, як наприклад CCL2 (C-C motif chemokine ligand 2), експресовані жировою 

тканиною, мають вирішальне значення для притягнення запальних лейкоцитів до 

жирової тканини. Інфільтрація жирової тканини лейкоцитами – ключова ланка 

розвитку асоційованого з ОЖ запального процесу, а сама жирова тканина стає 

джерелом прозапальних ФНП-α, ІЛ-1, ІЛ-6. Джерелом ФНП-α стають макрофаги в 

жировій тканині, адипоцити зумовлюють синтез третини усього ІЛ-6 в осіб з ОЖ 

[167]. 

За однією з гіпотез, системне запалення при ХОЗЛ із секрецією прозапальних 

цитокінів жировою тканиною може бути активоване системною гіпоксією [257]. 

Гіпоксію вважають причиною некрозів та макрофагальної інфільтрації в жировій 

тканині, що призводить до локального запалення з гіперсекрецією прозапальних 
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медіаторів. Локальний запальний процес набуває системного характеру за умов 

повʼязаних з ОЖ коморбідних станів [125]. Макрофагами за цих умов активно 

продукуються ФНП-α, адипонектин та ІЛ-6, останній з яких стимулює гепатоцити ще 

більше продукувати і секретувати СРП.  

Крім того, більшість пацієнтів з ХОЗЛ отримують ß2-агоністи, які можуть 

сприяти послабленню ліполізу і термогенезу за участю ß-адренорецепторів, що 

призводить до розростання жирової тканини, яка здатна секретувати ще більше 

прозапальних цитокінів. Системна гіпоксія ускладнюється дисбалансом між великим 

розміром адипоцитів та недостатньою васкуляризацією, що призводить до 

інтраадипоцитарної гіпоксії та апоптичної загибелі клітин [102, 182].  

Дослідження Tkacova R. еt al. (2011) показало більш високу експресію 

прозапальних генів у жировій тканині у хворих зі зниженою масою тіла та стадією 

ХОЗЛ IV у порівнянні з особами з НМТ та стадіями GOLD I-III. Це свідчить про те, 

що запалення жирової тканини при ХОЗЛ не зводиться лише до ОЖ, а може мати 

набагато складнішу роль у патогенезі хвороби [253].  

Згідно іншої теорії, джерелом прозапальних медіаторів може виступати 

бронхолегенева система із вивільненням до циркуляторного русла стрес-індукованих 

цитокінів та вільних радикалів, активацією лейкоцитів периферійної крові або клітин-

попередників у кістковому мозку; стимуляцією кісткового мозку й печінки 

прозапальними медіаторами, запальними клітинами [254]. За умов ХОЗЛ та паління 

проникність легеневих судин зростає, що сприяє переходу медіаторів запалення у 

системне русло.  

До запальних маркерів, які мають прогностичне значення для легеневої функції 

при ХОЗЛ, відносять швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ), СРП, ФНП-α, ІЛ-6, ІЛ-

8, судинно-ендотеліальний фактор росту, лептин, прокальцитонін, фібриноген [142]. 

СРП є білком гострої фази запалення та синтезується переважно гепатоцитами у 

відповідь на пошкодження тканини або її запалення [71, 125, 237]. При ОЖ 

накопичення проміжних сполук вільних жирних кислот активує прозапальні серин-

кіназові каскади, такі як IkB-кіназа та c-JunN-terminal-кіназа, що сприяють секреції 

цитокінів, серед яких ІЛ-6, який також стимулює вивільнення CРП з гепатоцита [109, 
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125, 215]. Існують дані про те, що синтез та секрецію СРП також можуть здійснювати 

макрофаги, гладком'язеві клітини та адипоцити [120, 215]. 

Гострий запальний стимул здатен підвищити концентрацію CРП в крові у 1000 

разів, у той час як хронічне запалення характеризується незначним його підвищенням 

[120]. Запалена та гіпертрофована жирова тканина може бути причиною хронічного 

запального процесу із підвищенням СРП крові, що підтверджується тісним 

взаємозв'язком між концентрацією СРП та експресією ІЛ-6 у підшкірній жировій 

тканині [221]. У 28 пацієнтів із легким та середньої важкості перебігом ХОЗЛ високий 

рівень СРП був пов'язаний з підвищеною інфільтрацією жирової тканини 

макрофагами незалежно від ІМТ або жирової маси [257]. Проте, розвиток хронічного 

системного запалення при ХОЗЛ підтвердили не всі наукові дослідження. Наприклад, 

дослідження крові хворих зі стабільним перебігом ХОЗЛ, що не враховувало 

пацієнтів з ЦД та серцево-судинними хворобами, не показало різниці між рівнями 

СРП у хворих на ХОЗЛ та у контролі [237]. 

Роль підвищеного СРП та його прогностичні можливості при загостренні ХОЗЛ 

також не визначені остаточно, хоча відомо, що рівні СРП в період загострення ХОЗЛ 

є підвищеними [217], що асоційовано з залученням бактеріальної інфекції, а значення 

> 100 мг/л вказує на збільшення ризику госпіталізації в 4 рази [134]. Також було 

встановлено прямий кореляційний зв'язок між рівнями запальних маркерів (СРП, ІЛ-

6, ФНП-α) та зниженням ОФВ1 [184, 187, 254], проте є дослідження, результати якого 

заперечують зв'язок СРП та ОФВ1 [137], що свідчить про потребу проведення 

подальших досліджень. 

Підвищений рівень ФНП-α у сироватці крові та бронхоальвеолярному лаважі 

може використовуватись як біомаркер системного запалення при ХОЗЛ [126], а його 

рівні корелюють з важкістю ХОЗЛ [126, 187]. Однак, вивчення рівнів ФНП-α у 

стабільну фазу ХОЗЛ ІІІ-ІV стадій показало істотно нижчі рівні, ніж у здорових осіб, 

а підвищення вмісту цього маркера навіть до рівня здорових осіб вказувало на 

дестабілізацію патологічного процесу [15]. Підвищення рівня ФНП-α крові у хворих 

на ХОЗЛ обернено корелює з ІМТ та асоціюється з втратою маси тіла внаслідок його 

анорексигенного впливу [187]. У цьому ж дослідженні встановлено, що рівень ФНП-
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α корелює з важкістю бронхіальної обструкції у хворих на ХОЗЛ і може, відповідно, 

використовуватись для моніторингу перебігу. 

ФНП-α вперше був виявлений у 1975 році як індукована ендотоксином 

молекула, яка викликала некроз пухлин in vitro [234]. Тривалий час вважалося, що 

ФНП-α продукується переважно моноцитами/макрофагами у відповідь на вплив 

різних імунних модуляторів [70]. Однак тепер відомо, що він виробляється 

альвеолярними макрофагами, нейтрофілами, Т-клітинами, опасистими і 

епітеліальними клітинами після контакту з різними забруднювальними речовинами, 

включаючи тютюновий дим [186]. Таким подразником можуть бути і 

ліпополісахариди клітинної стінки бактеріальної клітини [5], які у дослідженні з 

вивчення легеневих експлантів хворих на ХОЗЛ стимулювали вивільнення 

підвищених кількостей ФНП-α та ІЛ-6 [143, 185]. Дослідження останніх десятиріч 

свідчать про те, що ФНП-α у значних кількостях утворюється в жировій тканині і є 

багатофункціональним адипокіном, хоча і не завжди повністю надходить до 

кровоносного русла [117, 250]. 

ФНП-α є одним з головних цитокінів запальної та імунної відповіді: він 

підсилює експресію адгезивних молекул на поверхні клітин та обумовлює запальну 

інфільтрацію тканин; активує метаболізм арахідонової кислоти та продукцію 

простагландинів і тромбоксану, що сприяє ушкодженню судин і тромбоутворенню; 

стимулює в адипоцитах і макрофагах секрецію моноцитарного хемотаксичного 

фактора-1, що підсилює запальний процес в жировій тканині; бере участь у 

модулюванні та синергічній дії інших цитокінів: інтерферону-α, ІЛ-1α, ІЛ-6, ІЛ-8, 

лептину, адипонектину й резистину [10, 225, 234]. Під дією цього цитокіну 

активуються внутрішньоклітинні сигнальні шляхи, що включають IκB (іnhibitor of 

kappa B), IKKβ (IκB kinaseβ), NF-κB (nuclear factor-kappa B), що призводить до 

активації секреції та експресії молекул адгезії та підвищенню вмісту у клітинах 

реактивних форм кисню [250].  

Системне запалення із підвищенням вмісту ФНП-α та СРП у сироватці крові 

характерне для всіх хворих на ХОЗЛ під час загострення незалежно від нутрітивного 

статусу з найбільшим вираженням у пацієнтів з ОЖ та дефіцитом маси тіла [154]. 
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Автор вказує, що важливу роль відіграє не ІМТ, а розподіл безжирової та жирової 

тканини в організмі, на який впливають вік, обмеження фізичної активності внаслідок 

задишки, прийом медикаментів (глюкокортикостероїди, β2-агоністи). 

 

1.2 Лептин та бронхолегенева патологія 

 

Науковці розглядають лептин як прозапальний цитокін, продукт гену ОЖ, який 

локалізується на 7 хромосомі [159]. Лептин виділяється в основному білою жировою 

тканиною [81, 157], і його рівні позитивно корелюють із кількістю жирової тканини в 

організмі [190]. Дія лептину проявляється на рівні гіпоталамуса, де він впливає на 

центри насичення, зв’язується з рецепторами та викликає сигнали, які гальмують 

прийом їжі та підвищують витрати енергії [159]. Лептин має багато ендокринних та 

нейроендокринних функцій, модулюючи активність тиреотропної, соматотропної, 

кортикотропної та гонадотропної систем, регулює метаболізм глюкози та жирних 

кислот в скелетних мʼязах [197, 222], впливає як на природні, так і на адаптивні імунні 

реакції, різко підвищує продукцію цитокінів T-хелперами 1 (IЛ-2, інтерферон-γ і 

ФНП-α) і пригнічує вироблення цитокінів T-хелперами 2 (IЛ-4, IЛ-5 та IЛ-10) [81]. 

Концентрації лептину збільшуються після їжі, при лікуванні естрогенами та 

прогестероном, вагітності, інфекційних та запальних станах [81]. При ОЖ ж виникає 

компенсаторна резистентність гіпоталамуса до центральної дії лептину, що в 

подальшому за механізмом оберненого зв’язку спричиняє ще вищу гіперлептинемію 

[159]. Таким чином, у більшості пацієнтів з ОЖ лептин не виконує свої фізіологічні 

функції, незважаючи на високий його рівень у сироватці крові. 

Рецептори лептину розміщені всюди, у тому числі в легенях, що дозволяє 

припустити вплив на респіраторну функцію [246]. Рецептори лептину розташовані 

також на бронхіальних і альвеолярних епітеліальних клітинах, клітинах бронхіальних 

гладких м'язів та бронхіальної підслизової оболонки, тому, ймовірно, дихальна 

система є органом-мішенню для дії лептину [81]. Вміст лептину рідини 

бронхоальвеолярного лаважу корелює з системними його значеннями [149], однак 

яким чином відбувається транспорт лептину в легені наразі невідомо.  
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Даних щодо впливу лептину на бронхолегеневу систему небагато і вони 

фрагментарні. Відомо, що лептин збільшує виділення ендотеліальних факторів росту  

[236], які, своєю чергою, здатні стимулювати субепітеліальну неоваскуляризацію і 

підвищувати судинну проникність, що може відігравати роль у розвитку запальних 

хвороб. Також він активує виробництво муцину епітеліальними клітинами дихальних 

шляхів, що призводить до гіперсекреції слизу [261], стимулює синтез ІЛ-6, який 

сприяє збільшенню товщини стінки, субепітеліальному фіброзу, гіпертрофії та 

проліферації гладеньких м'язів бронхів [207]. Лептин гальмує апоптоз Т-лімфоцитів 

у підслизовій основі бронхів на тлі посилення запальної реакції, що сприяє хронізації 

бронхіального запалення [261]. Підтримка лептином запального процесу пов'язана 

також  з активацією нейтрофілів і макрофагів з вивільненням ними вільних радикалів, 

стимуляцією синтезу лейкотрієнів та простагландинів [28]. Залучення лептину до 

системного запального процесу при ХОЗЛ підтверджує позитивний кореляційний 

зв'язок між ним у та СРП і фібриногеном крові [166, 261]. 

Важливу роль у розвитку хронічної бронхолегеневої патології відіграє 

лептинорезистентність, яка виникає при ОЖ, та, як наслідок, дисбаланс між 

активністю α1-антитрипсину та нейтрофільної еластази [159]. Підвищення активності 

останньої на тлі дефіциту α1-антитрипсину призводить до деградації еластину 

легеневої тканини. 

Науковцями встановлено взаємозв'язок між основним патогенетичним 

фактором розвитку ХОЗЛ – тютюнопалінням та рівнем лептину крові. Кількість 

лептин-експресуючих бронхіальних епітеліальних клітин і альвеолярних макрофагів 

були помітно вищими у курців [261]. Дані іншого дослідження уточнюють, що у 

хворих на ХОЗЛ експресія лептину все ж таки є вищою, ніж у курців та здорових 

людей [94]. Дослідження Bai X. J. et al. (2016) продемонструвало вищі рівні лептину 

у курців порівняно з контрольною групою [83]. Це можна пояснити підвищенням 

секреції наднирниками глюкокортикостероїдів, що, своєю чергою, збільшує 

експресію лептину в жировій тканині [165]. Такі дані дозволяють розглядати куріння 

як пускову ланку субклінічного запального процесу. 
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Припускають, що лептин може збільшувати тягу до тютюнопаління та 

асоціюється з труднощами у досягненні абстиненції, а це ускладнює процес відмови 

від нього внаслідок уповільнення вивільнення кортизолу [140]. Припинення ж 

паління призводить до збільшення маси тіла та ще більшого підвищення рівня 

лептину крові [218]. Проте, у дослідженні Kryfti M. et al. (2015) було встановлено, що 

підвищення рівня лептину змінюється на його зниження з 3 до 6 місяця утримання від 

куріння, незважаючи на набір маси тіла [165]. Також після 6 місяців відмови від 

куріння знижувався і рівень СРП. Це дозволяє стверджувати, що субклінічне 

запалення регресує за умов тривалої абстиненції. 

Хворі на ХОЗЛ демонструють більшу експресію лептину та СD8+ лімфоцитів у 

бронхіальній підслизовій оболонці порівняно зі здоровими курцями або тими, які не 

курять, а це свідчить про роль лептину в регуляції запалення у дихальних шляхах при 

ХОЗЛ [81] і підтверджено багатьма науковими дослідженнями [50, 54, 94, 149, 164]. 

У той же час, інші дослідження не підтвердили зв'язок між рівнем лептину та 

наявністю ХОЗЛ, зокрема NHANES III (2014) [246], хоча визначення динаміки його 

рівня дозволяє використовувати її разом з ОФВ1 та СРП як маркерів оцінки важкості 

ХОЗЛ [262]. 

У дослідженні Kythreotis Р. (2009) виявили підвищення рівня лептину у 

пацієнтів з загостренням ХОЗЛ та зниження його рівня після лікування [168]. 

Krommidas G. et al. (2010) спостерігали зниження рівня лептину після стабілізації 

стану хворих, що корелювало з іншими показниками системного запалення [164]. 

Мета-аналіз показав, що рівень лептину у пацієнтів з стабільним перебігом ХОЗЛ 

суттєво не відрізнявся від рівня здорових осіб після поправки на стать та масу тіла, у 

той час як під час загострення його вміст підвищується [277]. Підвищення кількості 

лептину у період загострення ХОЗЛ можна пояснити системною запальною реакцією, 

але й не можна виключити впливу системної терапії глюкокортикостероїдами.  

Слід зазначити, що рівень зростання лептину у хворих на ХОЗЛ залежить від 

нутрітивного статусу пацієнтів. Найбільше зростання рівня сироваткового лептину 

відмічали у хворих на ХОЗЛ з ОЖ, що на 55,2 % перевищувало значення в осіб з ОЖ 

та нормальною ФЗД та було у 9,3 рази вище, ніж в здорових осіб з нормальною масою 
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тіла [50]. Інші науковці відмічали кореляції рівня лептину як з ІМТ, так і з відсотком 

жирової маси у пацієнтів з стабільним перебігом ХОЗЛ, при цьому коефіцієнт 

кореляції слабшав під час загострення [257, 277]. Таку ж позитивну кореляцію 

спостерігали і у здорових добровольців [257].  

Дослідження Bukhary F. E. et al. (2015) продемонструвало збільшення рівня 

лептину та зниження вмісту кальцію у крові пацієнтів з ХОЗЛ середньої важкості та 

низьким ІМТ у період загострення [95]. Прямі кореляційні зв'язки між рівнем лептину 

та мінеральною щільністю кісткової тканини шийки стегна та хребта може свідчити 

про зв'язок лептину з розвитком остеопорозу при ХОЗЛ [55].  

Чітку асоціацію між рівнем лептину та виникненням емфіземи впродовж 3 років 

дозволяє використовувати його як маркер фенотипу ХОЗЛ з емфіземою [213].  

Лептин визначали і в мокротинні хворих на ХОЗЛ, його рівень корелював з 

вмістом лептину крові, СРП та ФНП-α крові та мокротиння, що вказує на роль 

лептину не лише в системних, а й у місцевих запальних реакціях [93, 94, 149, 181]. 

Експериментальні дослідження показали, що лептин стимулює проліферацію 

епітеліальних клітин трахеї in vitro, що дозволяє розглядати його як регуляторний 

фактор росту, що зберігає  функціональну здатність епітеліального бар'єру [93]. 

Наявність рецепторів лептину на нейтрофілах та Т-лімфоцитах також підтверджує 

його роль у місцевих імунних реакціях [130].  

Цікавим є також вплив лептину на ФЗД. Обернений кореляційний зв'язок між 

рівнем лептину крові та ОФВ1 незалежно від маси тіла встановили у здорових дітей 

8-річного віку [246], а також у 39 дітей та підлітків з різною масою тіла [160]. 

Дослідження за участю афроамериканців середнього та літнього віку показало 

взаємозв'язок між підвищенням рівня лептину і зниженням ОФВ1 та ФЖЄЛ, особливо 

у жінок з ОЖ та НМТ [146]. В іншому дослідженні рівень лептину крові хворих на 

ХОЗЛ також обернено корелював з ОФВ1, у той час як не було асоціацій між ним та 

зниженням ОФВ1 впродовж 3 років дослідження [213]. За даними Suzuki M. et al. 

(2014), зниження співвідношення лептин/адипонектин асоціювалось із щорічним 

зменшенням ОФВ1 навіть після врахування віку, статі, зросту та маси тіла [247]. 
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Натомість Kumor‑Kisielewska A. et al. (2013) не виявили асоціацій між рівнем 

лептину і ОФВ1 не лише у хворих на ХОЗЛ, а  й  у контролі [166]. Проте, слід 

зазначити, що до цього дослідження були включені пацієнти поза загостренням і 

кількість їх була невеликою (33). 

У дослідженні Sueblinvong V. et al. (2014) за участю 6415 осіб було заперечено 

зв'язок між рівнями лептину та наявністю і важкістю ХОЗЛ [246]. При цьому у 

чоловіків з ХОЗЛ рівні лептину були істотно вищими, ніж у контрольній групі (6,6 

проти 5,9 нг/мл) при істотно нижчому ІМТ, а у жінок цього не було (17,4 проти 18,2 

нг/мл, p > 0,05).  

Вивчення гендерних відмінностей рівнів сироваткового лептину показало, що 

секреція лептину значно збільшена у жінок з ХОЗЛ порівняно зі здоровими жінками 

і чоловіками з ХОЗЛ, і особливо це стосується жінок з НМТ [90]. Однак слід 

враховувати, що і у здорових жінок рівні лептину є вищими, ніж у чоловіків, що 

пов'язано з більшим відсотком жирової маси та стимулювальним впливом естрадіолу 

на секрецію лептину. Цікаво, що саме у жінок, здорових і хворих на ХОЗЛ, лептин 

корелював з плазмовою концентрацією СРП та фібриногену, в той час як у чоловіків 

цей зв’язок спостерігався лише без ХОЗЛ [67, 90]. Крім того, саме у жінок вплив НМТ 

на системне запалення є більш вираженим [91], що, відповідно, робить ОЖ фактором 

ризику позалегеневих супутніх хвороб.  

 

1.3 Адаптаційні процеси при хронічному обструктивному захворюванні легень 

та комплементарні методи лікування 

 

Вивчення адаптаційних процесів при легеневих хворобах набуває особливого 

значення з огляду на осмислення хронічної патології як дезадаптивного порушення. 

АР як відповідь організму на сукупність факторів зовнішнього та внутрішнього 

середовищ є складним комплексом імунних та нервово-гуморальних змін, що 

проявляється на молекулярному, клітинному, органному, системному рівнях [43] та 

забезпечує ефективність антитоксичних механізмів, порушення яких може зумовити 

синдром ЕІ, який порушує реологію крові, кінетичні та механічні властивості її 
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формених елементів, призводячи до тканинної гіпоксії [8]. АР є відображенням 

резистентності та реактивності організму, що залежить від віку, статі, спадкових та 

фенотипічних властивостей, що пояснює індивідуальну варіабельність патогенезу та 

клінічних проявів, хронічний прогредієнтний перебіг соматичних та інфекційних 

хвороб. 

Появу патологічного процесу в органах дихання можна розглядати як 

нездатність адаптаційних механізмів протидіяти несприятливим факторам, на які 

організм відповідає утворенням загальної несприятливої неспецифічної АР: стрес, 

переактивація, неповноцінна адаптація [43]. Несприятливі АР створюють підґрунтя 

для важчого перебігу хвороби, у тому числі рецидивного. Дослідження демонструють 

вплив типу АР на перебіг та клініко-лабораторні параметри бронхіальної астми [49] 

та іншої бронхолегеневої патології [43].  

Про порушення адаптаційних механізмів у хворих на ХОЗЛ свідчить 

гормональний дисбаланс у гіпоталамо-гіпофізарно-наднирниковій системі, який 

проявляється зростанням рівня кортизолу з імуносупресивним ефектом та зниженням 

дигідроепіандростерон-сульфату, що має протизапальний та імуномодулівний 

ефекти [23]. Вивчення АР у хворих на ХОЗЛ з переломами кісток показує, що питома 

вага стрес-реакції зростає з віком  ̶  від 22 % у молодих пацієнтів до 50 % в осіб віком 

понад 65 років [18], що є закономірним. З іншого боку, це може бути пов'язано з 

виснаженням адаптаційних ресурсів організму. 

 Зміни в адаптаційній системі у хворих на ХОЗЛ відбуваються за участю 

лейкоцитів і їх відображенням може бути лейкоцитарна формула [8, 41]. Ключову 

роль у патогенезі ХОЗЛ відіграють макрофаги. Куріння активізує виділення з них 

різних медіаторів запалення, включаючи хемокіни, реактивні види кисню та протеази 

[161]. Вивчення альвеолярних макрофагів у хворих на ХОЗЛ показало їх знижену 

фагоцитарну активність, неспроможність захоплювати апоптичні клітини, що може 

сприяти хронізації запального процесу з колонізацією нижніх дихальних шляхів 

бактеріями [84]. Характер цього дефекту фагоцитозу не є повністю зрозумілим, але, 

ймовірно, він обумовлений дефектом мікротубулярної функції, а не аномалією 

розпізнавання фагоцитозних частинок.  
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Активація нейтрофілів та міграція в дихальні шляхи можуть бути індуковані 

курінням через опосередкований вплив гемопоетичних факторів росту та 

гранулоцитарного колонієстимулювального фактора, що виділяється легеневими 

макрофагами [84, 161]. Нейтрофіли секретують серинову протеазу, включаючи 

еластазу нейтрофілів, катепсин˗G і протеїназу-3, а також матриксні 

металопротеїнази-8 та -9, які можуть сприяти альвеолярному руйнуванню. 

Нейтрофілія у повітряних шляхах зумовлює гіперсекрецію слизу, оскільки еластаза 

нейтрофілів, катепсин-G та протеїназа-3 є сильними стимуляторами його секреції з 

підслизових залоз та келихоподібних клітин. 

Зростання кількості лімфоїдних фолікулів, які складаються з Т- і В-клітин, у 

дрібних дихальних шляхах відбувається в міру прогресування ХОЗЛ. Дослідження 

показують зростання співвідношення CD8+/CD4+ [161]. Лімфоцити CD8+ 

викликають цитоліз та апоптоз альвеолярних епітеліальних клітин через вивільнення 

перфоринів, гранзиму-В і ФНП-α. Описаний зв'язок між клітинами CD8+ та 

апоптозом альвеолярних клітин у пацієнтів з емфіземою [84]. 

Підвищення кількості еозинофілів у хворих на ХОЗЛ прогнозує більш 

сприятливу реакцію на терапію бронхолітиками та глюкокортикостероїдами і може 

свідчити про коморбідну бронхіальну астму [84]. 

Таким чином, роль лейкоцитів у розвитку ХОЗЛ є без перебільшення однією з 

ключових. Саме тому вивчення адаптаційних параметрів за змінами лейкоцитарної 

формули є вкрай актуальним, а вивчення їх у динаміці може надати важливу 

інформацію щодо подальшої лікувальної тактики. 

На сьогодні лікування ХОЗЛ залишається актуальною проблемою, оскільки 

застосування великої кількості рекомендованих синтетичних лікарських засобів не 

завжди дозволяє досягнути бажаного ефекту та нерідко супроводжується низкою 

побічних реакцій. Також вплив основних медикаментозних засобів лікування ХОЗЛ, 

рекомендованих протоколом, не враховує таких ланок патогенезу хвороби як 

порушення адаптаційних можливостей організму, зниження неспецифічної 

реактивності, активація хронічного системного запального процесу з ЕІ.  
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Комплементарна терапія об'єднує всі напрями допоміжної лікувальної 

практики, що виходять за рамки класичних уявлень офіційної медицини та 

відповідних протоколів лікування [19]. Раннє включення адаптогенів до схем 

лікування пацієнтів із загостренням ХОЗЛ дозволяє досягнути покращення 

адаптаційних параметрів у 83,9 % пацієнтів, тоді як за умов невключення – лише у 36 

% [7]. За результатами дослідження автора, визначення лейкоцитарних індексів на 

початку та після завершення лікування ХОЗЛ дозволяє визначити подальшу тактику 

ведення пацієнта та обгрунтувати потребу повторних курсів прийому адаптогенів у 

періоді ремісії. До комплементарного лікування можна віднести застосування 

фітотерапевтичних препаратів, яким притаманні полівалентність, системність та 

фізіологічність дії.  

Фітотерапія у пульмонології застосовується з метою безпосереднього впливу на 

фізико-хімічні властивості секрету дихальних шляхів і рефлекс кашлю, зміни імунної 

реактивності та вираженості синдрому запалення. Одним із засобів системної дії є 

офіцинальний стандартизований препарат з кореня пеларгонії африканської 

(Pelargonium reniforme/sidoides, EPs-7630), який вперше почав застосовуватись для 

лікування легеневого туберкульозу Стівенсом Ч. Г. 120 років тому. Документалізована 

фармакологічна дія включає противірусний, антибактеріальний та секретомоторний 

ефекти. 

Препарат володіє антибактеріальною дією на основні респіраторні збудники 

(Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Hаemophilus influenzae, Klebsiella 

pneumoniae), яка зумовлена пригніченням адгезії бактерій до епітелію дихальних 

шляхів та збільшенням продукції антибактеріальних пептидів (дефензинів) 

нейтрофільними гранулоцитами [100]. Імунна стимуляція здійснюється внаслідок 

вивільнення ФНП-α, ІЛ-6 та оксиду азоту, стимуляції синтезу інтерферону-β, 

збільшення активності природних клітин-кілерів та фагоцитарної активності клітин 

імунної системи [269]. Протизапальний ІЛ-10 утворюється після стимуляції 

екстрактом кореня пеларгонії африканської дещо пізніше, однак його вміст поступово 

зростає.  
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Секретомоторний ефект препарату реалізується через покращення рухової 

активності війок миготливого епітелію, що активує ефективний транспорт слизу та 

природне очищення дихальних шляхів [252].  

Ефективність екстракту кореня пеларгонії африканської для лікування гострого 

бронхіту була доведена у рандомізованому сліпому контрольованому дослідженні 

Matthys H., Heger M. (2007), в якому регрес симптомів значно перевищував рівні 

групи плацебо [188], що також було підтверджено мета-аналізом [72]. В іншому, 

також рандомізованому сліпому контрольованому дослідженні за участю 200 

пацієнтів з ХОЗЛ, у 18 клінічних центрах було встановлено, що при регулярному 

вживанні препарату з екстракту кореня пеларгонії африканської впродовж 24 тижнів 

значно зменшувалась потреба лікування антибіотиками під час загострень, середня 

тривалість лікування антибіотиками була коротшою, а періоди ремісії були довшими 

[188]. 

Резюме. Одним із модифікувальних факторів, який може впливати на перебіг 

та прогноз ХОЗЛ є ОЖ, що має системний вплив на організм. Важливою ланкою між 

ХОЗЛ і ОЖ є системне запалення, джерелом якого є жирова тканина: у період 

загострення ХОЗЛ відбувається зростання рівня цитокінів, вираженість якого 

пов’язана із рівнем вісцерального жиру в організмі. Чільне місце серед запальних 

біомаркерів займають синтезовані жировою тканиною адипокіни (лептин, ФНП-α) та 

СРП. Визначення їх ролі актуально з позиції стратифікації ХОЗЛ на фенотипи. Вплив 

системного запалення на перебіг ХОЗЛ та виникнення коморбідних станів ще 

остаточно не вивчений, як і роль його біомаркерів. Відомо, що лептин може брати 

участь у розвитку місцевого та системного запалення при ХОЗЛ, його підвищення 

асоційоване з тютюнопалінням, емфіземою та остеопорозом, однак, його вплив на 

бронхіальну обструкцію та перебіг хвороби ще не доведений, а дані проведених 

досліджень достатньо суперечливі. Актуальним є вивчення характеру та типів 

загальних неспецифічних АР, змін лейкоцитарних індексів в період загострення 

хвороби та впродовж лікування. Застосування комплементарних методів лікування у 

хворих на ХОЗЛ може бути додатковим терапевтичним інструментом, зокрема 

препарат з кореня пеларгонії африканської з антибактеріальним, імуномодулюючим 
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та секретомоторним ефектами довів свою ефективність для лікування гострого 

бронхіту, однак за умов ХОЗЛ дані щодо його застосування є обмеженими. Усе це 

зумовило доцільність та актуальність нашого дослідження.  

Основні положення розділу дисертації викладені в підрозділі колективної 

монографії кафедри внутрішньої медицини № 2 [41]. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1 Дизайн дослідження 

 

Робота виконана на кафедрі внутрішньої медицини № 2 Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького. Набір 

клінічного матеріалу здійснювався на базах кафедри – терапевтичних відділеннях 

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

дослідження включені 145 пацієнтів з ХОЗЛ та різною масою тіла, які стаціонарно 

лікувалися з приводу загострення у 2015–2017 рр. Для отримання референтної 

норми деяких гематологічних та адаптаційних параметрів були обстежені 20 

здорових осіб відповідного вікового та гендерного діапазону.   

Дизайн дослідження – відкрите проспективне дослідження (рис. 2.1). 

Діагноз хвороби та групу ХОЗЛ встановлювали на підставі наказу МОЗ України 

від 27 червня 2013 року № 555 (Про затвердження протоколів надання медичної 

допомоги за спеціальністю “Пульмонологія”) та рекомендацій GOLD [21, 139]. 

Критерії включення до дослідження: встановлений діагноз ХОЗЛ, інформована 

згода пацієнта, відсутність критеріїв виключення, наведених далі. У дослідження 

не були включені пацієнти із вираженою супутньою патологією (декомпенсовані 

хвороби серцево-судинної системи), печінковою та нирковою недостатністю, ЦД 

у стадії декомпенсації, важким загостренням ХОЗЛ із загрозою зупинки дихання, 

вторинним ОЖ, онкологічними хворобами, активним туберкульозом та 

саркоїдозом, вагітні. 

У 30 із обстежених хворих (16 чоловіків, 14 жінок; медіана віку 63 роки) з 

загостренням ХОЗЛ, які лікувались стаціонарно згідно з наказом МОЗ України 

від 27.06.2013 № 555 (бронхолітична терапія, антибіотикотерапія у разі 

інфекційного загострення), додатково застосовано метод комплементарної 

терапії – вони отримували екстракт кореня пеларгонії африканської EPs-7630  
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Рисунок 2.1 – Дизайн дослідження 

 

(препарат Умкалор; Др. Вільмар Швабе ГмбХ і Ко. КГ, Німеччина) по 1 таблетці 

(20  мг) 2 рази в день впродовж 7 днів. Пацієнти, які були відібрані для цього 

етапу дослідження, були поінформовані про план лікування і дали на це згоду. 

Пацієнти з ХОЗЛ та різною масою тіла 

І ЕТАП (n = 145) 

1. Стандартне фізикальне обстеження (з проведенням тесту з оцінки ХОЗЛ, 

розрахунком ІМТ, індексу курця) 

2. Стандартні лабораторні методи 

3. Інструментальні методи (ФЗД, рентгенографія, ЕКГ) 

V ЕТАП 

Впровадження комплементарних методів лікування ХОЗЛ у пацієнтів з різною 

масою тіла (n = 30) 

IV ЕТАП 

Дослідження у сироватці крові вмісту лептину (n = 42), СРП (n = 40),  

ФНП-α (n = 26) 

 

ІІ ЕТАП (n = 145) 

1. Визначення типу та характеру адаптаційної реакції, розрахунок індексу адаптації 

та адаптаційного потенціалу  

2. Розрахунок гематологічних індексів запалення, ендогенної інтоксикації та 

імунної реактивності 

(n = 145) 

 

                                                    ІІІ ЕТАП 

1. Розрахунок індексу коморбідності та ризику фатальних серцево-судинних 

ускладнень за шкалою SCORE (n = 42) 

2. Анкетування з метою визначення психоемоційного статусу, якості життя 

(n = 40) 

 

 

Група контролю – 20 

умовно здорових осіб 

Група контролю – 20 

умовно здорових осіб 

Група порівняння – 20 пацієнтів 

з ХОЗЛ, що отримували 

стандартну терапію 
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Групу порівняння для визначення ефективності модифікованого лікування склали 

20 пацієнтів аналогічного віку, гендерного розподілу та ступеня важкості ХОЗЛ, 

які приймали лише стандартне лікування. На початку та після модифікованого 

лікування проводилась оцінка вираженості клінічних симптомів, основних 

гематологічних параметрів та інтегральних гематологічних індексів запалення, 

ЕІ, неспецифічної реактивності та адаптації, оцінка ФЗД. 

 

2.2 Стандартні методи дослідження пацієнтів із хронічним обструктивним 

захворюванням легень 

 

На початку дослідження усім пацієнтам проведено стандартне 

загальноклінічне дослідження (скарги, детальний анамнез, повне фізикальне 

обстеження) та антропометричні виміри. ІМТ розраховували 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 НМТ, 30 – 34,9 кг/м2 – ОЖ І ступеня, 35 –

39,9 кг/м2 – ОЖ ІІ ступеня та більше 40 кг/м2 – ОЖ ІІІ ступеня. 

З метою детальної оцінки вираженості клінічних симптомів та впливу ХОЗЛ 

на ЯЖ усім пацієнтам проведено тест з оцінки ХОЗЛ (ТОХ) [21]. Інтерпретація 

результатів проводилась згідно зі шкалою: 0 – 10 балів – незначний вплив на ЯЖ 

хворого; 11 – 20 балів – помірний;21 – 30 балів – виражений; 31 – 40 – дуже 

виражений.  

У курців ми обчислювали індекс курця (ІК) за формулою: ІК (пачко-роки) = 

кількість цигарок, викурених за добу x стаж куріння (роки) / 20. ІК > 10 вважається 

достовірним фактором ризику ХОЗЛ [57]. 

Загальний клінічний аналіз крові проводився за стандартними методиками , 

забір крові здійснювався в умовах стаціонару вранці натще. Кількості 

еритроцитів, лейкоцитів та тромбоцитів визначали їх підрахунком в камері 

Горяєва, концентрацію гемоглобіну – ціанметгемоглобіновим методом, 

лейкоцитарну формулу – за  підрахунком 100 клітин, швидкість осідання 

еритроцитів (ШОЕ) – за Панченковим. Загальний аналіз сечі включав визначення 



    50 
 

  

фізичних властивостей, вмісту білка, глюкози та мікроскопію сечового осаду 

стандартними методиками.  

 Біохімічний аналіз венозної крові проводився із дослідженням 

скринінгових параметрів за стандартними методиками: печінкові ферменти 

(аланінамінотрансфераза (АЛТ), аспартатамінотрансфераза  (АСТ)), загальний  

білірубін, тимолова проба, загальний білок, креатинін плазми та сечовина, 

загальний холестерин, β-ліпопротеїди, глюкоза. Забір крові для усіх досліджень 

проводився вранці натще. 

Функція зовнішнього дихання, що дозволила оцінити об’ємні та швидкісні 

характеристики, досліджувалась за допомогою комп’ютерного спірографа  

«Пульмовент 1.002» («Сенсорні системи», Росія) зранку натще до використання 

інгалятора та після виконання фармакологічної проби. В якості 

бронходилятаційного агента використовували β₂-агоніст короткої дії 

(сальбутамол) у дозі 400 мкг із вимірюванням бронходилятаційної відповіді через 

15 хвилин. Відсутність зростання ОФВ1 понад 12 % свідчило про негативну пробу 

та підтверджувало необоротність бронхіальної обструкції, яка є характеристикою 

ХОЗЛ. Щоб уникнути спотворення результатів відміняли β₂-агоністи та 

холінолітики короткої дії за 8 годин до проведення тесту, β₂-агоніст тривалої дії  ̶  

за 18 годин, холінолітики тривалої дії і пролонговані теофіліни  ̶  за 24 години. 

Визначали такі показники: 

– життєва ємність легень (ЖЄЛ) – максимальний об’єм повітря, який можна 

поволі видихнути після глибокого вдиху (норма > 80 %); 

– форсована життєва ємність легень (ФЖЄЛ) – об’єм повітря, який може 

видихнути пацієнт при максимально швидкому та повному видиху після 

максимального вдиху (норма > 80 %); 

– об’єм форсованого видиху за першу секунду (ОФВ1) – об’єм повітря, що 

видихається при максимально можливій швидкості видиху в першу секунду 

після повного вдиху (норма > 80 %); 

– індекс Тіффно (ІТ) – співвідношення ОФВ1/ЖЄЛ, що є основним індексом 

верифікації порушення прохідності дихальних шляхів (норма > 70 %); 
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– індекс Генслера (ІГ) – співвідношення ОФВ1/ФЖЄЛ (норма > 80 %); ІГ < 70 

% є основним критерієм верифікації стійкого порушення прохідності 

дихальних шляхів при ХОЗЛ; 

– пікова об’ємна швидкість (ПОШ) – максимальний потік, який досягається у 

процесі видиху (норма > 70 %); 

– максимальна об’ємна швидкість (МОШ25,50,75) – максимальна швидкість 

руху повітря при форсованому видиху, яка визначається за кривою ФЖЄЛ, 

при цьому максимальна швидкість руху повітря на рівні 25 %, 50 %, 75 % 

ФЖЄЛ позначається як МОШ25 (норма > 70 %), МОШ50 (норма > 60 %), 

МОШ75 (норма > 55 %); 

– середня об’ємна швидкість (СОШ25-75) – швидкість форсованого видиху за 

період від 25 % до 75 % ФЖЄЛ (норма > 60 %) [111, 199, 208]. 

Об'ємні показники характеризували за величинами ЖЄЛ, ФЖЄЛ, а 

бронхіальну прохідність – за результатами швидкісних показників: ОФВ1, ІТ, ІГ, 

ПОШ, МОШ, СОШ25-75. Для обструкції переважно центральних дихальних шляхів 

характерне зниження ПОШ та МОШ25. Обструкція переважно периферійних 

дихальних шляхів характеризується зниженням МОШ50, МОШ75 за умови 

нормальних показників ПОШ, ЖЄЛ. Також про обструкцію дихальних шляхів 

свідчить більш виражене зменшення показника ФЖЄЛ порівняно із ЖЄЛ, тоді як 

значне зниження ЖЄЛ − про рестриктивні зміни в легенях [208]. 

Cтупінь важкості бронхіальної обструкції визначали за результатами 

постбронходилятаційної спірометрії. Легкий ступінь діагностували за умов ОФВ1 

> 80 %, середній – 50 – 79 %, важкий – 30 – 49 %, дуже важкий – < 30 % [21, 139]. 

Ступінь важкості рестриктивних змін оцінювали за показником ЖЄЛ: при 

значенні 60 – 80 % діагностували легкий ступінь рестрикції, 50 – 60 % – помірний, 

30 – 50 % – важкий, < 30 % – вкрай важкий. 

Електрокардіографія  (ЕКГ)  у спокої реєструвалась у 12 стандартних 

відведеннях з визначенням частоти збуджень передсердь і шлуночків, відхилення 

електричної осі серця, ознак гіпертрофії відділів серця, тривалості зубців P, 

комплексу QRS та інтервалів PQ, QT, виявленням ознак ішемії, порушень ритму і 
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провідності. Особливу увагу приділяли діагностиці ознак гіпертрофії правого 

шлуночка за прямими та непрямими ознаками. Основні прямі ознаки: висота зубця 

RV1 ≥ 7 мм; R/S у V1 ≥ 1; RV1 + SV5 = 10,5 мм; ознаки систолічного перевантаження 

правого шлуночка у V1 і V2; непрямі ознаки: RV5 < 5 мм; SV5 < 5 мм; R/S у V5 < 1; 

негативні зубці Т у V1 – V3; SV1 < 2 мм; P-pulmonale. Поєднання двох прямих ознак 

вказує на гіпертрофію правого шлуночка; однієї прямої і однієї або двох непрямих — 

на ймовірну гіпертрофію правого шлуночка, за однією ознакою діагностика сумнівна. 

ЕКГ-ознаками легеневої гіпертензії вважались: негативний зубець Т у V1 – V3, кут 

відхилення електричної осі серця > 90°, амплітуда зубця Р у ІІ відведенні > 2 мм [86]. 

  Рентгенографія органів грудної порожнини виконана усім пацієнтам з метою 

проведення диференційної діагностики з іншими хворобами, виявлення ознак 

емфіземи та пневмосклерозу. Ознаками емфіземи вважали низьке розміщення купола 

діафрагми та його ущільнення, підвищення повітряності легеневих полів, звуження 

силуету серця («крапельне» серце), обрізку периферійної судинної сітки, 

пневмосклерозу – посилення і деформацію легеневого малюнка по ходу бронхіальних 

розгалужень за рахунок ущільнення стінок бронхів, інфільтрацію та склероз 

перибронхіальної тканини [267].  

УЗД органів черевної порожнини та нирок, ехокардіографія проводились за 

показаннями. Пацієнти були проконсультовані ендокринологом (для виключення 

ендокринного характеру ОЖ) та психіатром (при виявленні депресивних розладів) за 

показаннями. 

 

2.3 Додаткові методи клінічно-лабораторної діагностики 

 

 Для якісної оцінки коморбідності використовували  індекс Чарлсона (ІЧ) 

(Charlson M. E. et al., 1987) [107]. Прогностична достовірність даного індексу при 

ХОЗЛ підтверджена у дослідженні Karoli N. та Rebrow A. (2012) [156]. При 

розрахунку індексу сумуються бали за вік та соматичні хвороби. Оцінку результатів 

проводили відповідно до таблиці [107]. 
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           Оцінку загального серцево-судинного ризику (ССР) проводили за допомогою 

системи оцінки ризику SCORE (Systematic Coronary Risk Evolution) [113]. При 

результаті < 1 % ризик оцінювали як низький, 1 – 5 % – як помірний, 5 – 10 % – 

високий, > 10 % – дуже високий. 

           З метою визначення вираженості тривоги та депресії у пацієнтів проводили 

анкетування за госпітальною шкалою тривоги та депресії (HADS; Zigmond A. S., 

Snaith R. P., 1983), яка включала 14 питань (по 7 питань для виявлення симптомів 

тривоги та депресії), кожне з яких має 4 варіанти відповіді, які оцінюються від 0 до 4 

балів [278]. Бали підраховуються окремо для виявлення симптомів тривоги та 

депресії. Інтерпретація результатів проводилась згідно зі шкалою: < 7 балів ˗ 

відсутність виражених симптомів тривоги/депресії; 8 – 10 балів ˗ субклінічно 

виражена тривога/депресія; > 11 балів ˗ клінічно виражена тривога/депресія. 

         Оцінку ЯЖ пацієнтів з ХОЗЛ проводили за допомогою респіраторного 

опитувальника госпіталю святого Георгія (St. George Respiratory Questionnaire 

(SGRQ)), який є стандартизованим та спеціалізованим для оцінки рівня ЯЖ саме у 

хворих на ХОЗЛ [152] та складається з 76 питань. Він об’єктивізує суб’єктивну оцінку 

пацієнтом респіраторних симптомів, обмежень фізичної активності, психосоціальної 

адаптації, впливу статусу здоров’я на трудову та щоденну діяльність, емоційного 

сприйняття хвороби, відносин з близькими людьми, потреби в лікуванні та прогнозу 

захворювання. Шкала SGRQ включає чотири субшкали: симптоми (8 запитань), 

активність (16 питань), вплив (26 питань), а також «сума» (загальний показник ЯЖ). 

Перша з них вимірює ступінь занепокоєння, обумовлене респіраторними проявами 

хвороби, друга  ̶ обмеження рухливості і фізичної активності, третя – 

психосоціальний стан. Сума відсотків при оцінюванні відповідей на цю анкету 

складає від 0 (найкраще значення) до 100 % (найгірше). 

З метою оцінки ступеня вираженості синдрому запалення, крім стандартних 

показників (кількість лейкоцитів і паличкоядерних нейтрофілів, ШОЕ), визначали 

рівні серомукоїдів, високочутливого СРП і ФНП-α. Метод визначення 

серомукоїдів базується на додаванні до сироватки крові розчину перхлоратної 

кислоти, що веде до осадження деяких білків. Серомукоїди при цьому не 
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осідають, що дозволяє у подальшому осаджувати їх за допомогою 

фосфорновольфрамової кислоти та оцінювати ступінь помутніння реакційного 

розчину. Нормальні значення показника коливаються в межах 0,13 – 0,20 ум. од. 

Високочутливий СРП визначали кількісно імунологічним турбідиметричним 

методом з латексним підсиленням реагентом C-reactive protein (Latex) (Roche, 

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

Принцип методу базується на аглютинації СРП людини з латексними частинками, 

вкритими моноклональними антитілами до СРП. Преципітат визначається 

турбідиметрично при довжині хвилі А 552 нм. Нормою вважали значення СРП у 

сироватці крові до 5 мг/л. 

ФНП-α визначали методом твердофазового імуноферментного аналізу з 

застосуванням моно- і поліклональних антитіл до нього за допомогою реактиву 

«Альфа-ФНО-ИФА-Бест» (Вектор Бест, Росія). Метод грунтується на зв'язуванні 

іммобілізованих антитіл з кон'югатами № 1 (антитіла до ФНП-α людини з біотином) 

та № 2 (стрептавідин з пероксидазою хрону). Кількість зв'язаного кон'югату № 2 

визначали кольоровою реакцією за використанням субстратів пероксидази хрону – 

перекису водню і хромогену – тетраметилбензидину. Інтенсивність жовтого 

забарвлення, що виникло, є пропорційним концентрації ФНП-α у зразку. Нормою 

вважали рівень ФНП-α 0 – 6 пг/мл. 

Лептин крові визначали методом твердофазового ферментозв’язаного 

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

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

побудований на принципі зв’язування лептину з моноклональними антилептиновими 

антитілами, які нанесені на мікропланшетні комірки. Після інкубації незв’язаний 

матеріал вимивається і додається кон’югат пероксидази для визначення зв’язаного 

лептину. Інтенсивність виниклого забарвлення пропорційна  концентрації лептину у 

зразку. 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 [219]. 
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Стан адаптації організму оцінювали за характером та типом адаптаційних 

реакцій (АР) та потенціалу (АП), показниками інтегральних гематологічних 

індексів. За допомогою розрахунку відношення лімфоцитів до сегментоядерних 

нейтрофілів (ІА) та відносного вмісту лімфоцитів у крові визначали тип та 

характер загальних неспецифічних АР [43]. Для реакції стресу характерним є те, 

що ІА не перевищує 0,30, а кількість лімфоцитів не досягає 20 %. Показники ІА в 

межах 0,31 – 0,50, а вміст лімфоцитів від 20 % до 28 % свідчать про реакцію 

орієнтування. При спокійній активації ІА становить 0,51 – 0,70, вміст лімфоцитів 

29 – 33 %. При підвищеній активації ІА коливається в межах 0,71 – 0,90 та 

спостерігається зростання лімфоцитів до 34 – 45 %. Для реакції переактивації 

характерний ІА вище 0,90, а кількість лімфоцитів більше 45 %. За умов 

лейкопенії, коли кількість лейкоцитів менше 4×109/л, діагностували реакцію 

неповноцінної адаптації [43]. Усі АР поділяли за їх характером на дві групи: 

дистрес (стрес, переактивація та неповноцінна адаптація) та еустрес (спокійна та 

підвищена активація).  

Для визначення адаптивних можливостей серцево-судинної системи 

визначали АП 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 пульсу 

(уд./хв.), 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 

нижче 2,1 трактували як задовільну адаптацію, 2,11 – 3,2 – як напруження 

механізмів адаптації, 3,21 – 4,3 – як незадовільну адаптацію, вище 4,31 – як зрив 

адаптації [2]. 

Була розрахована низка інтегральних гематологічних індексів, що 

допомогли додатково охарактеризувати стан процесів адаптації, неспецифічної та 

специфічної ланок імунітету, активність запалення, ЕІ. До них належали 

інтегральні параметри запалення: індекс зсуву лейкоцитів (ІЗЛ), індекс 

співвідношення лейкоцитів та ШОЕ (Л/ШОЕ), індекс співвідношення нейтрофілів 

та ШОЕ (Н/ШОЕ), індекс співвідношення несегментоядерних нейтрофілів та 

ШОЕ (НН/ШОЕ), індекс активності запалення (ІАЗ), інтегрований індекс 
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запалення (ІІЗ), індекс співвідношення нейтрофілів до лімфоцитів (Н/Лі),  індекс 

співвідношення нейтрофілів до моноцитів (Н/М). У якості інтегральних  

показників ЕІ були оцінені: лейкоцитарний індекс інтоксикації (ЛІІ), 

гематологічний індекс інтоксикації (ГІІ), показник інтоксикації (ПІ), індекс 

реактивної відповіді нейтрофілів (ІРВН). Про загальну неспецифічну реактивність 

організму свідчили індекс адаптації (ІА), індекс імунологічної реактивності (ІІР), 

лімфоцитарно-гранулоцитарний індекс (ЛіГІ), індекс співвідношення лімфоцитів 

та моноцитів (Лі/М), індекс співвідношення лімфоцитів до еозинофілів (Лі/Е).  

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

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

С – сегментоядерні нейтрофіли, Мо – моноцити, Лі – лімфоцити, Е – еозинофіли. 

Нормою вважали 1,5 – 2,2. Його підвищення є ознакою порушення імунної 

реактивності та активного запального процесу [66]. 

Індекс співвідношення лейкоцитів та ШОЕ (Л/ШОЕ; Рилов А. І., Кравець М. 

С., 2005) відображає активність запального процесу [46]: Л/ШОЕ = Л х ШОЕ / 10. 

За норму вважали значення в межах 1,87 ± 0,76. Визначали також індекс 

співвідношення нейтрофілів та несегментоядерних нейтрофілів і ШОЕ (Н/ШОЕ, 

НН/ШОЕ): Н/ШОЕ = Н х ШОЕ / 10, НН/ШОЕ = НН х ШОЕ / 10, де Н – нейтрофіли 

у %; НН – % несегментоядерних нейтрофілів [8]. Індекс активності запалення (ІАЗ) 

за Ткачем С. І. та співавт. (1988) обчислювали з урахуванням значень трьох інших 

запальних індексів: ІАЗ = Л/ШОЕ + Н/ШОЕ + НН/ШОЕ [51]. 

Індекс співвідношення нейтрофілів і лімфоцитів (Н/Лі), запропонований 

Угрюмовим В. М. (1974), відображає співвідношення гуморальної та клітинної ланок 

імунітету: Н/Лі = (П + С) / Лі [55].  

Індекс співвідношення нейтрофілів та моноцитів (Н/М) свідчить про стан 

мікрофагально-макрофагальної системи: Н/М = (П+С) / М  [8].  

Інтегрований індекс запалення (ІІЗ), за Ткачем Ю. І. та Скибинською О. М. 

(2001), визначали з врахуванням ЧСС: ІІЗ = (ЧСС х Л) / 100 + (ЧСС х П) / 100 + (ЧСС 

х С) / 1000 + (ЧСС/Лі) + (ЧСС х ШОЕ / 1000). Значення в межах 5 – 17 свідчать про 
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відсутність запального процесу, 18 – 25 – про наявність запалення з легким перебігом, 

26 – 39 –  середньоважким перебігом, > 40 – важким перебігом [52].  

Індекс реактивної відповіді нейтрофілів (ІРВН) розраховували за Хабіровим Т. 

Ш. (2002): ІРВН = (Мі + Ю + 1) х П х С / (Лі + Б + М) х Е. Нормою вважали показник 

8,5 – 12,7. При компенсованому ступені ендогенної інтоксикації ІРВН підвищується 

до 15 – 25, при субкомпенсованому – до 26 – 40, при декомпенсованому – до 40 [60]. 

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. Зростання цього індексу свідчить про підвищення рівня ЕІ 

та активацію процесів тканинного розпаду [8].   

Гематологічний індекс інтоксикації (ГІІ) у модифікації Васильєва В. С. та  

Комара В. І. (1983): ГІІ = ЛІІ х КЛ х КШОЕ, де КЛ – поправковий коефіцієнт, що 

вираховується за кількістю лейкоцитів у перерахунку на 1 мкл крові, КШОЕ – 

поправковий коефіцієнт, який визначають за показником ШОЕ [6].  

Показник інтоксикації (ПІ) за Сипливим В. О. та співавт. (2009) вираховували 

із врахуванням значення вже обчисленого ЛІІ: ПІ = (ЛІІ × Л × ШОЕ) / 100. Нормальні 

значення ПІ − < 0,1  для чоловіків та 0,2 для жінок. Підвищення значень ПІ свідчать 

про системну імунну відповідь на гострий запальний процес з розвитком ЕІ [48]. 

Індекс співвідношення лімфоцитів та моноцитів (Лі/М) дозволяє оцінити 

співвідношення ефекторної та афекторної ланок імунного процесу: Лі/М = Лі / М [8].       

Індекс імунореактивності (ІІР), який свідчить про баланс цитокінового профілю 

та співвідношення клітин-продуцентів лімфо- та монокінів, визначали за Шабаловим 

Н. П. та співавт. (2001): ІІР = (Лі + Е) / М [64]. Лімфоцитарно-гранулоцитарний індекс 

(ЛіГІ) визначали за Шевченко С. І. та співавт. (1986): ЛіГІ = Лі х 10 / ММ + Мі + П + 

С + Ео + Б, де ММ – метамієлоцити. У нормі значення індексу становить 4,56 ± 0,37 

[65]. 

Індекс співвідношення лімфоцитів та еозинофілів (Лі/Е), який відображає 

баланс процесів гіперчутливості негайного та сповільненого типу, обчислювали  

за формулою: Лі/Е = Лі / Е [8]. 
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2.4 Статистична обробка результатів 

 

Статистичну обробку цифрового матеріалу проводили за допомогою 

програми "Statistica for Windows 10.0" (Statsoft, USA) методами варіаційної 

статистики. Для цього було створено базу даних в редакторі Microsoft Excel 

(1997). Дані перевірені на нормальність розподілу. Коли  розподіл різнився від 

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

використовувались методи непараметричної статистики. Показники були подані 

як медіана [перший; четвертий] квартилі. Показники у групах порівнювали між 

собою за допомогою U-критерію Манн-Вітні. Силу та направленість 

взаємозв’язків між кількісними чи якісними параметрами визначали за 

допомогою критерію (τ) Кендалла. Різницю між порівнюваними величинами 

вважали вірогідною при р < 0,05. 

 

2.5 Клінічна характеристика обстежених пацієнтів 

 

У дослідженні взяли участь 145 хворих. Аналіз гендерного складу обстежених 

пацієнтів засвідчив переважання чоловіків над жінками (96 та 49 осіб; 66,2 ± 3,9 % та 

33,8 ± 3,9 % відповідно; р < 0,01). Медіана віку обстежених становила 51,0 [47,0; 54,0] 

років. Обстежені чоловіки та жінки були практично одного віку (51,0 [49,0; 54,0) та 

50,0 [45,0; 53,0]; р > 0,05). Більшість пацієнтів була середнього віку (76,5 ± 3,5 %) 

(табл. 2.1).   

 

Таблиця 2.1  ̶  Розподіл пацієнтів з ХОЗЛ за віком та статтю 

Вікові  групи, 

роки 

Разом, n = 145 Чоловіки, n = 96 Жінки, n = 49 

n % n % n % 

Молодий, < 44 24 16,5 ± 3,11,4,6 14 14,6 ± 3,62,5,7 10 20,4 ± 5,83,8 

Середній, 45–59 111 76,5 ±3,51,9,12 77 80,2 ± 4,12,10,13 34 69,4 ± 6,63,11,14 

Похилий, 60–74 6 4,1 ± 1,64,9 2 2,1 ± 1,55,10 4 8,2 ± 3,911 
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Продовження табл. 2.1 

Старечий, 75–90 4 2,9 ± 1,46,12 3 3,1 ± 1,87,13 1 2,0 ± 2,08,14 

Примітки: розбіжності істотні (р < 0,05) між пацієнтами 1,2,3 – молодого та 

середнього віку, 4,5 – молодого та похилого віку, 6,7,8 – молодого та старечого віку, 
9,10,11 – середнього та похилого віку, 12,13,14 – середнього та старечого віку. 
 

 Ожиріння зустрічалось серед обстежених істотно частіше, ніж нормальна 

маса тіла та НМТ (р < 0,05), однак при поділі за гендерною ознакою така істотна 

відмінність збереглася лише в осіб жіночої статі (табл. 2.2). Відмінностей у 

частоті виявленні нормальної чи НМТ, ОЖ, в тому числі за ступенями серед 

чоловіків та жінок не було виявлено.  

 

Таблиця 2.2  ̶  Розподіл пацієнтів з ХОЗЛ за статтю та масою тіла 

ІМТ, кг/м2 Разом Чоловіки Жінки 

n % n % n % 

< 25  42 29,0 ± 3,81,3,5 30 31,3 ± 4,74,6 12 24,5 ± 6,12,7 

25–29,9  41 28,3 ± 3,78 29 30,2 ± 4,7 12 24,5 ± 6,19 

≥ 30 62 42,7 ± 4,11,8 37 38,5 ± 5,0 25 51,0 ±7,12,9 

30–34,9  38 26,2 ± 3,610,12 21 21,8 ± 4,213 17 34,7 ± 6,811,14 

35–39,9 19 13,1 ± 2,83,10,15 12 12,5 ± 3,44,16 7 14,3 ± 5,011,17 

≥ 40 5 3,4 ±1,55,12,15 4 4,2 ± 2,06,13,16 1 2,0 ± 2 ,07,14,17 

Примітки: розбіжності істотні (р < 0,05) між пацієнтами 1,2 – з нормальною 

масою тіла та ОЖ, 3,4 – з нормальною масою тіла та ОЖ ІІ ступеня, 5,6,7 – з 

нормальною масою тіла та ОЖ ІІІ ступеня, 8,9 – НМТ та ОЖ, 10,11 – ОЖ І та ІІ 

ступенів, 12,13,14 – ОЖ І та ІІІ ступенів, 15,16,17 – ОЖ ІІ та ІІІ ступенів. 
 

У процесі дослідження усі пацієнти були поділені на 3 групи залежно від 

ІМТ: до 1 групи увійшло 42 (29,0 ± 3,8 %) пацієнти із нормальною масою тіла, до 

2 групи – 41 (28,3  ± 3,7 %) пацієнт із НМТ та до 3 групи – 62 (42,7  ± 4,1 %) 

пацієнти із ОЖ. У першій групі було 30 чоловіків та 12 жінок, у другій – 29 

чоловіків та 12 жінок, і третя група налічувала 37 чоловіків та 25 жінок. Медіана 
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віку в 1 групі становила 50 [41; 52] років, у другій – 52 [48; 54] (р1-2 = 0,04), в 

третій – 52 [49; 54] (р1-3 = 0,008).  

Комплексна оцінка важкості ХОЗЛ показала, що незалежно від статі 

найчастіше зустрічалась група С (57,2 %; табл. 2 .3), передусім в осіб молодого та 

середнього віку, тоді як у пацієнтів літнього віку однаково часто зустрічались 

групи C i D, а в осіб старечого – В і С (табл. 2.4). 

 

Таблиця 2.3  ̶  Групи пацієнтів з ХОЗЛ та розподіл за статтю 

Група  Разом Чоловіки Жінки 

n % n % n % 

А 8 5,5 ± 1,91,3 5 5,2 ± 2,32,4 3 6,1 ± 3,43,5 

В  41 28,3 ± 3,71,7,10 31 32,3 ± 4,82,8,11 10 20,4 ± 5,83,9,12 

С 83 57,2 ± 4,13,7,13 49 51,0 ± 5,14,8,14 34 69,4 ± 6,65,9,15 

D 13 9,0 ± 2,410,13 11 11,5 ± 3,311,14 2 4,1 ± 2,812,15 

Примітка. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 – розбіжності істотні (р < 0,05). 

 

Таблиця 2.4  ̶  Розподіл пацієнтів з ХОЗЛ за віком та групою 

Група  Молодий, 

< 44 р. 

Середній, 

45-59 р. 

Літній, 

60-74 р. 

Старечий, 

75-89 р. 

n % n % n % n % 

А 0 01,2 7 6,3 ± 2,31,3 1 16,7 ± 15,22 0 03 

В  11 45,8 ± 10,2 27 24,3 ± 4,1 1 16,7 ± 15,2 2 50,0 ± 25,0 

С 12 50,0 ± 10,2 67 60,4 ± 4,6 2 33,3 ± 19,2 2 50,0 ± 25,0 

D 1 4,2 ± 4,1 10 9,0 ± 2,74 2 33,3 ± 19,2 0 04 

Примітка. 1,2,3,4  ̶  розбіжності істотні (р < 0,05). 

 

Оскільки обстежені знаходилися на стаціонарному лікуванні у зв’язку із 

загостренням ХОЗЛ, в усіх спостерігалася ЛН того чи іншого ступеня (табл. 2.5). 

Найчастіше діагностували ЛН ІІ ступеня, істотно частіше, ніж І та ІІІ (обидва р < 0,01). 

Пневмосклероз зустрічався в 1,4 рази частіше, ніж емфізема легень (р > 0,05).  
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Таблиця 2.5  ̶  Частота виявлення легеневих ускладнень у пацієнтів з ХОЗЛ 

Ускладнення n % 

Легенева недостатність І ст. 19 13,1 ± 2,81 

 ІІ ст. 119 82,1 ± 3,21,2 

ІІІ ст. 7 4,8 ± 1,82 

Емфізема легень 33 22,8 ± 3,5 

Пневмосклероз 46 31,7 ± 3,9 

Примітка. 1,2  ̶   розбіжності істотні (р < 0,01).  

 

 В обстежених пацієнтів в анамнезі серед легеневих хвороб домінували 

перенесені туберкульоз та пневмонії (табл. 2.6). Також серед обстежених виявили 

одного хворого з трахеобронхіальним амілоїдозом та одного хворого з 

релаксацією купола діафрагми. 

 

Таблиця 2.6  ̶  Частота легеневої патології в анамнезі у пацієнтів з ХОЗЛ 

Супутні хвороби, перенесені у минулому n % 

Туберкульоз 16 11,0 ± 2,6 

Позагоспітальні пневмонії 13 9,0 ± 2,4 

Спонтанний пневмоторакс, в тому числі рецидивний 3 2,1 ± 1,2 

Плеврит 2 1,4 ± 1,0 

Травма грудної клітки і травматичний гемоторакс 2 1,4 ± 1,0 

Емпієма 1 0,7 ± 0,7 

Хронічний абсцес легені 1 0,7 ± 0,7 

 

36,5 % обстежених пацієнтів були активними або пасивними курцями на 

момент поступлення або в минулому. Стаж куріння обстежених склав 22,5 [20,0; 

30,0] років, за добу пацієнти викурювали пачку цигарок (20,0 [10,0; 20,0] 

цигарок/добу). Медіана ІК склала 20,0 пачко-років. 86,8 % курців були чоловічої 

статі. 
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Професійні шкідливості мали місце у 25,0 % обстежених пацієнтів, 

четвертина хворих працювала на момент обстеження або мала досвід тривалої 

роботи у вугільновидобувній галузі (рис. 2.2). До факторів ризику ми віднесли 

також роботу у сфері фтизіатрії, адже перенесений туберкульоз теж може бути 

одним з пускових факторів розвитку ХОЗЛ. 

 

                 Рисунок 2.2  ̶  Структура професійних ризиків у хворих на ХОЗЛ 

 

Серед супутніх хвороб найчастіше в обстежених пацієнтів зустрічалась ГХ 

(37,9 %), тоді як інші супутні хвороби зустрічались не так часто (табл. 2.7). При 

цьому ГХ у чоловіків та жінок зустрічались практично з однаковою частотою 

(40,8 ± 7,0 % та 36,4 ± 4,9 %; р ˃ 0,05). 

 

Таблиця 2.7  ̶  Супутня позалегенева патологія у пацієнтів з ХОЗЛ 

Супутні хвороби n % 

1 2 3 

Гіпертонічна хвороба 55 37,9 ± 4,0 

Ішемічна хвороба серця  

 

разом 9 6,2 ± 2,0 

порушення ритму та провідності 6 4,1 ± 1,6 

стабільна стенокардія напруги 2 1,4 ± 1,0 
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Продовження табл. 2.7 

1 2 3 

 
постінфарктний 

кардіосклероз 
2 1,4 ± 1,0 

Цукровий діабет 2 типу в стадії компенсації  7 4,8 ± 1,8 

Виразка шлунка та/або дванадцятипалої кишки в стадії ремісії  6 4,1 ± 1,6 

Остеоартрит 5 3,4 ± 1,5 

Хронічний пієлонефрит, фаза ремісії 4 2,8 ± 1,4 

Жовчно-кам'яна хвороба/постхолецистектомічний синдром 4 2,8 ± 1,4 

Варикозна хвороба вен нижніх кінцівок 4 2,8 ± 1,4 

Дисциркуляторна енцефалопатія 4 2,8 ± 1,4 

Нейросенсорна приглухуватість 3 2,1 ± 1,2 

Токсико-аліментарний гепатит 2 1,4 ± 1,0 

Псоріаз, шкірна форма 2 1,4 ± 1,0 

Побутова алергія  2 1,4 ± 1,0 

Медикаментозна алергія 1 0,7 ± 0,7 

Дилатаційна кардіоміопатія 1 0,7 ± 0,7 

Перенесений інсульт 1 0,7 ± 0,7 

Хронічна ревматична хвороба серця 1 0,7 ± 0,7 

Хронічний гастрит, фаза ремісії 1 0,7 ± 0,7 

Холецистопанкреатит, фаза ремісії 1 0,7 ± 0,7 

Подагра 1 0,7 ± 0,7 

Гіпотиреоз компенсований 1 0,7 ± 0,7 

Пупкова кила 1 0,7 ± 0,7 

 

Тривалість госпіталізації обстежених пацієнтів становила 10,0 [9,0; 12,0] 

днів. Важливо, що застосоване попереднє амбулаторне лікування не відповідало 

сучасним рекомендаціям. До поступлення у стаціонар лише 68,0 % пацієнтів 
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приймали базову бронходилятаційну терапію (ББдТ), дещо частіше жінки (75,5 % 

жінок та 63,5 % чоловіків; р ˃ 0,05). 

Після стаціонарного лікування усі пацієнти були виписані в задовільному 

стані з індивідуально підібраною схемою лікування, що відповідала важкості 

перебігу ХОЗЛ. За наявності у пацієнта НМТ чи ОЖ було рекомендовано 

обмежити енергетичну цінність їжі та збільшити фізичне навантаження. 

Проводились бесіди та розʼяснення щодо протигрипозної та протипневмококової 

вакцинації. 

           Резюме. Серед обстежених 145 пацієнтів з ХОЗЛ переважали чоловіки 

(66,2 % проти 33,8 %) середнього віку. Медіана віку обстежених становила 51,0 

рік. ОЖ зустрічалось істотно частіше, ніж нормальна маса тіла та НМТ (42,7 %). 

Незалежно від статі найчастіше зустрічалась група хворих С . Найчастіше 

діагностували ЛН ІІ ступеня, 36,5 % пацієнтів були активними або пасивними 

курцями, а професійні шкідливості мали місце у 25,0 % обстежених пацієнтів, 

четвертина з яких працювала у вугільновидобувній галузі. Серед супутніх хвороб 

найчастіше зустрічалась ГХ (37,9 %).  
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РОЗДІЛ 3 

ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНИХ, ЛАБОРАТОРНИХ ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ 

ПОКАЗНИКІВ У ПАЦІЄНТІВ З ХРОНІЧНИМ ОБСТРУКТИВНИМ 

ЗАХВОРЮВАННЯМ ЛЕГЕНЬ ТА РІЗНОЮ МАСОЮ ТІЛА 

 

Клінічні особливості перебігу ХОЗЛ за умов НМТ та ОЖ визначені за частотою 

виявлення та характеристикою клінічних груп (A, B, C, D), часткою ускладнень та 

супутніх хвороб, оцінкою скарг, анамнезу та обʼєктивних даних, індексом 

коморбідності Чарлсона та ССР, визначенням психоемоційного стану та ЯЖ 

пацієнтів. Також розглянуті лабораторно-інструментальні особливості перебігу 

ХОЗЛ на фоні НМТ та ОЖ на підставі стандартних методів обстеження, 

затверджених наказом МОЗ України від 27 червня 2013 року № 555 (Про 

затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю 

“Пульмонологія”). 

 

3.1 Клінічні відмінності перебігу хронічного обструктивного захворювання 

легень у пацієнтів з надмірною масою тіла та ожирінням 

 

У кожній групі більшість пацієнтів належала до клінічної групи С (40,5 %, 70,7 

% та 59,7 %), причому за умов НМТ хворих С групи було істотно більше, ніж за умов 

нормальної маси (р ˂ 0,05), що свідчить про високий ризик несприятливих подій за 

наявності мало вираженої симптоматики. Пацієнтів групи А з низьким ризиком 

несприятливих подій при малосимптомному перебігу було істотно менше за умов 

НМТ та ОЖ (2,4 % та 0 проти 16,7 %; р1-2,1-3 ˂ 0,05). Важливо, що пацієнтів з низьким 

ризиком несприятливих подій в майбутньому (клінічні групи А-В) істотно більше 

було у першій групі пацієнтів (54,8 % проти 24,4 % та 25,8 %; р1-2 < 0,05; р1-3 < 0,01), 

тоді як з високим ризиком (клінічні групи С- D) – у другій та третій (75,6 % та 74,2 

% проти 45,2 %; р1-2 < 0,01; р1-3 < 0,05; табл. 3.1). 
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Таблиця 3.1  ̶  Розподіл пацієнтів за клінічними групами ХОЗЛ та ІМТ 

Група 1 група 2 група 3 група 

n % n % n % 

A 7 16,7 ± 5,71,4 1 2,4 ± 2,42,5 0 03,6,7 

B 16 38,1 ± 7,51,10 9 22,0 ± 6,52,8,11 16 25,8 ± 5,53,9 

А+В 23 54,8 ± 7,715,16 10 24,4 ± 6,715 16 25,8 ± 5,516 

C 17 40,5 ± 7,64,12 29 70,7 ± 7,15,8,13 37 59,7 ± 6,26,9,14 

D 2 4,7 ± 3,310,12 2 4,9 ± 3,411,13 9 14,5 ± 4,57,14 

С+D 19 45,2 ± 7,717,18 31 75,6 ± 6,717 46 74,2 ± 5,518 

Примітка. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 – розбіжності істотні (p < 0,05). 

 

Ми проаналізували частоту ускладнень ХОЗЛ залежно від маси тіла. У 

пацієнтів з ОЖ істотно частіше, ніж в осіб з нормальною масою тіла, зустрічались 

ЛН ІІ та ІІІ ступенів (обидва р ˂ 0,05), тоді як у пацієнтів з нормальною масою ЛН 

ІІІ ступеня взагалі не реєструвалась, натомість частіше, ніж в інших групах 

зустрічалась ЛН І ступеня (р1-2,1-3 ˂ 0,01; табл. 3.2). В обстежених пацієнтів з ХОЗЛ 

частіше виявляли ознаки пневмосклерозу, ніж емфіземи, однак лише у пацієнтів з 

нормальною масою тіла ця різниця була істотною (р ˂ 0,05). 

 

Таблиця 3.2  ̶  Частота ускладнень ХОЗЛ у пацієнтів з різною масою тіла 

Усклад-

нення 

1 група 2 група 3 група 

 % n % n % 

ЛН, 

ступінь 

І 13 30,9 ± 7,19,11,1,4 2 4,9 ± 3,49,2 4 6,4 ± 3,111,3 

ІІ 29 69,1 ± 3,810,12,1,5 37 90,2 ± 4,610,2,6 53 85,5 ± 4,512,3,7 

ІІІ 0 013,4,5 2 4,9 ± 3,46 5 8,1 ± 3,513,7 

Емфізема 

легень 
9 21,4 ± 6,38 8 19,5 ± 6,2 16 25,8 ± 5,6 

Пневмо-

склероз 
18 42,9 ± 7,68 10 24,4 ± 6,7 18 29,0 ± 5,8 

Примітка. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 – розбіжності істотні (p < 0,05). 

 



    67 
 

  

 Обтяжений анамнез з боку бронхолегеневої системи зустрічався у 16,7 ± 5,7 

% пацієнтів з нормальною масою тіла, 4,9 ± 3,4 % пацієнтів з НМТ та 3,2 ± 2,2 % 

пацієнтів з ОЖ (p1-3 ˂ 0,05). При цьому ми не виявили істотних відмінностей у 

частоті перенесених пневмоній в анамнезі (9,5 ± 4,5 % у пацієнтів з нормальною, 

7,3 ± 4,1 % з НМТ та 9,7 ± 3,8 % з ОЖ; усі р ˃ 0,05), однак частота перенесеного 

туберкульозу легень була істотно вище у пацієнтів з нормальною масою тіла (30,9 

± 7,1 %), ніж у пацієнтів з НМТ (7,3 ± 7,1 %; р1-2 ˂ 0,05) та ОЖ (0; р1-3 ˂ 0,01), що, 

ймовірно, можна пояснити пришвидшенням катаболічних процесів та нижчою 

масою тіла. 

Враховуючи те, що у пацієнтів з ХОЗЛ серед супутніх хвороб найчастіше 

зустрічались ГХ та ЦД 2 типу, ми визначили їх частоту у всіх групах та встановили, 

що частота ГХ зростала в міру збільшення маси тіла та істотно частіше 

зустрічалась у пацієнтів з ОЖ, ніж з надмірною та нормальною масами тіла (61,3 ± 

6,2 % проти 39,0 ± 7,6 % та 2,4 ± 2,4 %; р2-3 ˂ 0,05; р1-3 ˂ 0,01), а у пацієнтів з НМТ 

частіше, ніж за умов нормальної маси (р1-2 < 0,01). ЦД 2 типу зустрічався лише у 

пацієнтів з ОЖ (11,3 ± 4,0 %; р1-3;2-3 < 0,05). 

Отримані дані підтвердив виявлений прямий кореляційний звʼязок між ІМТ 

та наявністю ГХ (τ = 0,4; р ˂ 0,000001). Рівні систолічного (САТ; р1-2 = 0,0001; р1-3 

˂ 0,000001), діастолічного (ДАТ; р1-2 = 0,00002; р1-3 ˂ 0,000001) та пульсового 

(ПАТ; р1-2 = 0,004; р1-3 = 0,0002) артеріальних тисків у пацієнтів з НМТ та ОЖ були 

істотно вищими, ніж в осіб з нормальною масою тіла (табл. 3.3).  

 

Таблиця 3.3  ̶  Показники гемодинаміки у пацієнтів з ХОЗЛ та різною масою 

тіла 

Показники 1 група 2 група 3 група 

1 2 3 4 

СAT, мм 

рт. ст. 

130,0 [120,0; 140,0]1,2 140,0 [130,0; 160,0]1 147,5 [140,0; 165,0]2 

ДAT, мм 

рт. ст. 

80,0 [80,0; 80,0]3,4 90,0 [80,0; 100,0]3 90,0 [85,0; 100,0]4 
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Продовження табл. 3.3 

1 2 3 4 

ПAT, мм 

рт. ст. 

50,0 [45,0; 55,0]5,6 60,0 [50,0; 60,0]5 60,0 [50,0; 70,0]6 

ЧСС, 

уд./хв. 

76,0 [70,0; 85,0] 75,0 [66,0; 82,0] 77,0 [67,0; 85,0] 

Примітка. 1,2,3,4,5,6 – розбіжності істотні (p < 0,01). 

 

Аналіз основних скарг пацієнтів з ХОЗЛ за ТОХ показав, що задишка в  

обстежених наростала в міру збільшення маси тіла. Найбільшу вираженість 

задишки відмічали пацієнти з ОЖ (р1-3 = 0,02; рис. 3.1), що може бути зумовлено 

більш вираженою у них ЛН. 

 

 

Рисунок 3.1  ̶  Вираженість основних симптомів ХОЗЛ у пацієнтів з різною 

масою тіла за даними ТОХ 

Примітка. * – розбіжність істотна (р ˂ 0,05). 

 

 Вираженість додаткових симптомів ХОЗЛ за ТОХ була завжди вищою за 

умов ОЖ, ніж за умов нормальної маси тіла, однак істотної різниці досягли лише 

такі параметри, як порушення діяльності вдома (ПДВд) та порушення сну (р1-3 = 

0,02; р1-3 = 0,03; рис. 3.2), які можуть зумовлювати нижчу ЯЖ у пацієнтів з ОЖ. 
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Рисунок 3.2  ̶  Вираженість додаткових симптомів ХОЗЛ у пацієнтів з 

різною масою тіла за даними ТОХ 

Примітка. * – розбіжність істотна (р ˂ 0,05). 

 

За фізикальними даними після врахування клінічних груп, статі, віку групи з 

різною масою тіла були подібними, хоча за умов НМТ та ОЖ клінічна картина була 

більш яскравою. 

 

3.2 Лабораторно-функціональні особливості у пацієнтів з хронічним 

обструктивним захворюванням легень та різною масою тіла 

 

Були виявлені певні відмінності за умов різної маси тіла у показниках 

біохімічного аналізу крові (табл. 3.4). Рівень глюкози підвищувався із збільшенням 

маси пацієнтів від 5,0 [4,5; 5,3] ммоль/л за умов нормальної маси тіла до 5,2 [4,6; 

5,5] ммоль/л при НМТ та 5,5 [5,0; 6,1] ммоль/л при ОЖ (р1-3 = 0,0001, р2-3 ˂ 0,01), 

що може свідчити про поступовий розвиток метаболічних змін із накопиченням 

жирової маси. Холестерин та β-ліпопротеїди також зростали в міру збільшення маси 

тіла, різниця між показниками в осіб з нормальною масою та ОЖ практично досягла 

рівнів істотності (р1 = 0,08; р2 = 0,07). Група пацієнтів з ОЖ також істотно різнилася 

від пацієнтів з нормальною масою тіла за активністю АСТ (26,1 [17,7; 35,1] проти 

21,2 [14,1; 26,4] од/л, р1-3 = 0,04), різниця за АЛТ практично досягла меж істотності 

(р1-3 = 0,06). Отримані дані можуть вказувати на ймовірний розвиток 

2,0*

3,0 3,0* 3,0
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Порушення 
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стеатогепатиту. Отже, група пацієнтів з ОЖ характеризувалася істотно вищими 

рівнем глюкози та активністю АСТ. 

 

Таблиця 3.4  ̶  Показники біохімічного аналізу крові у пацієнтів з ХОЗЛ та 

різною масою тіла 

Показники, одиниці 1 група 2 група 3 група 

Загальний білірубін, 

мкмоль/л 
9,4 [7,8; 15,7] 9,7 [7,6; 13,5] 10,7 [7,7; 13,7] 

Загальний білок, г/л 74,2 [72,0; 76,3] 74,2 [72,0; 78,5] 74,2 [72,0; 76,3] 

Креатинін, ммоль/л 65,9 [61,4; 76,5] 69,8 [63,5; 74,1] 72,3 [63,7; 76,5] 

Сечовина, ммоль/л 4,6 [3,6; 6,5] 4,7 [3,5; 5,5] 4,8 [3,7; 6,4] 

АСТ, од/л 21,2 [14,1; 26,4]2 26,0 [18,4; 30,8] 26,1 [17,7; 35,1]2 

АЛТ, од/л 22,1 [18,0; 32,0] 25,5 [19,3; 34,5] 27,7 [20,1; 40,4] 

Тимолова проба, од.  1,0 [1,0; 2,0] 2,0 [1,0; 2,5] 1,0 [1,0; 2,0] 

Глюкоза, ммоль/л 5,0 [4,5; 5,3]1,3 5,2 [4,6; 5,5]1 5,5 [5,0; 6,1]3 

Холестерин, ммоль/л 4,0 [3,5; 5,2] 4,3 [4,1; 5,7] 5,0 [4,6; 5,7] 

β-ліпопротеїди, 

ммоль/л 
41,0 [30,0; 50,0] 44,0 [38,0; 56,0] 50,0 [44,0; 58,0] 

Примітка. 1,2,3 – розбіжності істотні (р ˂ 0,05). 

 

Був проведений аналіз показників ФЗД за умов різної маси тіла, який показав, 

що збільшення маси тіла понад норму супроводжувалось зменшенням цифрових 

значень усіх вивчених показників (табл. 3.5). У пацієнтів з НМТ рівня істотності 

досягнула лише різниця за одним з основних показників бронхіальної обструкції – 

ІТ (60,2 % проти 66,8 %; р1-2 = 0,01). У пацієнтів з ОЖ, на відміну від осіб з 

нормальною масою тіла, істотно нижчими були швидкісні показники: ОФВ1 (48,5 

% проти 52,0 %; р1-3 = 0,01), ПОШ (36,0 % проти 38,0 %; р1-3 = 0,03), ІТ (61,8 % 

проти 66,8 %; р1-3  = 0,03; табл. 3.7), що свідчить про вірогідно більш виражені 

обструктивні зміни ФЗД. Невпинне зниження ФЖЄЛ із наростанням маси тіла та 
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досягнення істотності у різниці між пацієнтами з ОЖ та нормальною масою тіла (59,0 

% проти 63,0 %; р1-3 = 0,009) можна пояснити наслідком послаблення сили дихальної 

мускулатури, зниженням еластичності легеневої тканини та розвитком рестрикції. 

Варто зазначити, що переважання зниження ФЖЄЛ над ЖЄЛ, що ми спостерігали в 

усіх групах пацієнтів (табл. 3.5), може бути зумовлено зниженням максимальної 

швидкості видиху внаслідок вираженої бронхіальної обструкції.  

 

Таблиця 3.5  ̶  Показники функції зовнішнього дихання у пацієнтів з ХОЗЛ та 

різною масою тіла 

Показник 1 група 

(ІГ  ̶  68,5 %) 

2 група 

(ІГ  ̶  65,8 %) 

3 група 

(ІГ  ̶  67,8 %) 

ФЖЄЛ, %  63,0 [58,0; 68,0]1 60,0 [56,0; 65,0] 59,0 [50,0; 65,0]1 

ОФВ1, % 52,0 [48,0; 56,0]2 49,0 [47,0; 55,0] 48,5 [46,0; 54,0]2 

ЖЄЛ, % 66,0 [62,5; 68,0] 67,0 [62,0; 70,0] 65,5 [60,0; 70,0] 

ІТ, % 66,8 [60,9; 71,6]3,4 60,2 [57,3; 66,4]4 61,8 [57,1; 68,3]3 

ПОШ, % 38,0 [35,0; 47,0]5 37,0 [33,0; 42,0] 36,0 [32,0; 42,0]5 

CОШ25-75, % 42,0 [35,0; 46,0] 37,0 [35,0; 43,0] 38,5 [34,0; 44,0] 

МОШ25, % 29,0 [24,0; 37,0] 26,0 [23,0; 32,0] 25,5 [23,0; 31,0] 

МОШ50, % 33,0 [27,0; 39,0] 29,0 [27,0; 34,0] 30,0 [25,0; 36,0] 

МОШ75, % 54,5 [46,0; 60,0] 50,0 [42,0; 56,0] 50,0 [43,0; 57,0] 

Примітка. 1,2,3,4,5 – різниці істотні (р < 0,05). 

 

Підтвердив отримані результати і кореляційний аналіз, який показав, що ІМТ 

обернено корелював як з об’ємними, так і швидкісними параметрами ФЗД: ФЖЄЛ, 

ОФВ1 та ПОШ (τ1,2,3 = -0,1; р1 = 0,009; р2 = 0,02; р3 = 0,04).  

Визначення ступеня бронхіальної обструкції дозволило встановити, що важка 

бронхіальна обструкція (ОФВ1 < 49 %) істотно частіше зустрічалась у пацієнтів з 

НМТ та ОЖ, ніж у пацієнтів з нормальною масою (68,3 ± 7,3 % та 69,4 ± 5,9 % проти 

45,2 ± 7,7 %; р1-2,1-3 < 0,05), а ІМТ обстежених пацієнтів з ХОЗЛ прямо корелював з 

ступенем бронхіальної обструкції (τ = 0,2; р = 0,01). При цьому різке зниження ЖЄЛ 
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(< 50 %), яке характеризує виражені рестриктивні зміни, зустрічалось лише в 

пацієнтів з НМТ та ОЖ (9,8 ± 4,6 % та 12,9 ± 4,2 %; р1-2,1-3 < 0,05). 

Для більш поглибленого аналізу впливу ОЖ на ФЗД ми поділили пацієнтів з 

ОЖ на три підгрупи (3А – з ОЖ І ступеня, 3Б – ІІ ступеня, 3В – ІІІ ступеня) та виявили 

низку відмінностей. Зміни, що вказують на рестриктивний компонент (ЖЄЛ, ФЖЄЛ) 

були найбільш вираженими у пацієнтів з ОЖ ІІІ ступеня (ЖЄЛ: р3А-3В = 0,02; р3Б-3В = 

0,04; ФЖЄЛ: р3Б-3В = 0,02), при цьому прохідність проксимальних відділів бронхів у 

них була кращою (МОШ25: р3А-3В,3Б-3В = 0,04), а дистальних – гіршою (табл. 3.6). 

 

Таблиця 3.6  ̶  Істотні відмінності показників функції зовнішнього дихання у 

пацієнтів з хронічним обструктивним захворюванням легень та ожирінням різного 

ступеня 

Показник  3А підгрупа  

n = 38 

3Б підгрупа 

n = 19 

3В підгрупа 

n = 5 

ФЖЄЛ, %  60,5 [48,0; 66,0] 59,0 [52,0; 64,0]3 52,0 [39,0; 52,0]3 

ЖЄЛ, % 66,0 [60,5; 70,5]1 66,5 [60,0; 70,5]4 53,5 [37,0; 60,5]1,4 

МОШ25, % 25,0 [23,0; 31,0]2 25,0 [24,0; 30,0]5 33,0 [31,0; 38,0]2,5 

Примітка. 1,2,3,4,5 – різниці істотні (р < 0,05). 

 

Аналіз спірометричних показників у чоловіків та жінок з НМТ показав, що 

ПОШ та МОШ25 були істотно нижчими у чоловіків, ніж у жінок (табл. 3.7), що 

свідчить про більш виражену обструкцію центральних дихальних шляхів. 

Аналогічний аналіз у пацієнтів з ОЖ показав, що CОШ25-75 та МОШ50 були істотно 

нижчими у жінок, ніж у чоловіків, що може вказувати на більш виражену обструкцію 

периферійних бронхів. 

 

Таблиця 3.7  ̶  Істотні відмінності параметрів функції зовнішнього дихання у 

чоловіків та жінок з надмірною масою тіла та ожирінням 

Показник Чоловіки Жінки р 

1 2 3 4 
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Продовження табл. 3.7 

1 2 3 4 

Надмірна маса тіла 

ПОШ, % 36,0 [32,0; 38,0] 42,0 [35,5; 50,5] 0,03 

МОШ25, % 24,0 [23,0; 29,0] 29,0 [26,0; 39,0] 0,04 

Ожиріння 

CОШ25-75, % 41,0 [37,0; 47,0] 37,0 [34,0; 39,0] 0,04 

МОШ50, % 33,0 [27,0; 37,0] 26,0 [24,0; 31,0] 0,005 

 

Ми порівняли показники ФЗД чоловіків з різною масою тіла та виявили, що ІТ 

та МОШ75 були істотно нижчими у чоловіків з НМТ, ніж з нормальною (р1 = 0,03; р2 

= 0,04), ФЖЄЛ знижувалася з наростанням маси тіла, однак істотною була різниця 

лише між чоловіками з нормальною масою тіла та ОЖ (63,0 % проти 57,0 %; р = 0,009; 

табл. 3.8). У жінок з ХОЗЛ ми теж виявили певні особливості у змінах параметрів 

ФЗД залежно від маси тіла. Так, рівні ОФВ1 та ПОШ у жінок з ОЖ були істотно 

нижчими, ніж у жінок з нормальною масою тіла (р1 = 0,03; р2 = 0,002). Рівень 

МОШ25 був істотно нижчим у жінок з ОЖ, ніж з НМТ (29,0 % проти 25,0 %; р = 

0,049). 

 

Таблиця 3.8  ̶  Істотні відмінності параметрів функції зовнішнього дихання 

залежно від маси тіла у чоловіків та жінок 

Показник  1 група 2 група 3 група 

Чоловіки 

ФЖЄЛ, %  63,0 [57,0; 68,0]1 60,0 [56,0; 65,0] 57,0 [48,0; 65,0]1 

ІТ 67,0 [62,0; 71,3]2 60,2 [57,3; 66,7]2 64,5 [57,0; 70,4] 

МОШ75, % 56,0 [47,0; 62,0]3 50,0 [41,0; 55,0]3 50,0 [44,0; 56,0] 

Жінки 

ОФВ1, % 52,0 [48,0; 56,5]4 48,5 [46,5; 57,5] 48,0 [46,0; 49,0]4 

ПОШ, % 46,0 [39,5; 52,5]5 42,0 [35,5; 50,5] 36,0 [34,0; 40,0]5 

МОШ25, % 30,0 [23,5; 44,0] 29,0 [26,0; 39,0]6 25,0 [23,0; 29,0]6 

Примітка. 1,2,3,4,5,6 –різниці істотні (р < 0,05). 
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Нами був проведений ранговий аналіз кореляційних зв’язків за Кендаллом 

основних показників ФЗД з усіма вивченими клінічно-лабораторними параметрами, 

причому звʼязки параметрів ФЗД між собою до уваги не приймались. Зниження ОФВ1 

у пацієнтів з ХОЗЛ та нормальною масою тіла асоціювалось з більш тривалим 

анамнезом (τ = -0,5; р = 0,002) та супроводжувалось підвищенням частоти дихання 

(ЧД) (τ = -0,3; р = 0,003) та, відповідно, ступеня ЛН (τ = -0,5; р = 0,000002), зростанням 

САТ (τ = -0,2; р = 0,004). ЖЄЛ знижувалась в міру зростання тривалості куріння (τ = 

-0,8; р = 0,002) та анамнезу хвороби в роках (τ = -0,5; р = 0,003), асоціювалась зі 

збільшенням ПДВд (τ = -0,4; р = 0,004). Тривалий стаж паління був асоційованим зі 

зниженням як швидкісних (ПОШ, СОШ25-75, МОШ50,75), так і обʼємних 

спірометричних параметрів (ЖЄЛ, ФЖЄЛ) переважно за рахунок порушення 

прохідності дистальних відділів бронхів (зниження СОШ25-75, МОШ50,75). Цікаво, що 

по мірі зростання ОФВ1 та ІТ зростав вміст лейкоцитів крові (τ1,2 = 0,2; р1 = 0,02; р2 = 

0,04), що може вказувати на те, що запальна реакція була більш вираженою на 

початкових стадіях ХОЗЛ, коли параметри ФЗД менш порушені. Прямий 

кореляційний звʼязок середньої сили між показниками ліпідного обміну (холестерин, 

β-ліпопротеїдами) та більшістю показників ФЗД (ОФВ1, ЖЄЛ, ФЖЄЛ, ПОШ, 

СОШ25- 75, МОШ25) може вказувати на асоціацію значних порушень ФЗД з 

гіпохолестеринемією (табл. 3.9). 

 

Таблиця 3.9  ̶  Істотні кореляційні звʼязки основних показників функції 

зовнішнього дихання з клінічно-лабораторними параметрами у пацієнтів з ХОЗЛ та 

нормальною масою тіла 

Складові кореляційного звʼязку τ р 

1 2 3 

ОФВ1 

стаж куріння -0,8 0,003 

тривалість хвороби -0,5 0,002 

ступінь легеневої недостатності -0,5 0,000002 
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Продовження табл. 3.9 

1 2 3 

частота дихання -0,3 0,003 

систолічний артеріальний тиск -0,2 0,04 

лейкоцити крові 0,2 0,02 

гранулоцити крові, абсолютне число 0,2 0,03 

загальний холестерин 0,6 0,01 

β-ліпопротеїди 0,7 0,01 

питома вага сечі -0,2 0,05 

ЖЄЛ 

тривалість хвороби -0,5 0,003 

стаж куріння -0,8 0,002 

індекс куріння -0,7 0,03 

порушення діяльності вдома -0,4 0,04 

загальний холестерин 0,6 0,01 

β-ліпопротеїди 0,7 0,01 

ФЖЄЛ 

стаж куріння -0,7 0,01 

частота дихання -0,2 0,03 

лейкоцити крові 0,3 0,006 

лімфоцити крові, абсолютне число 0,2 0,04 

гранулоцити крові, абсолютне число 0,3 0,02 

еозинофіли крові, % -0,4 0,02 

загальний холестерин 0,5 0,04 

β-ліпопротеїди 0,5 0,03 

ІТ 

ступінь легеневої недостатності -0,4 0,0004 

частота дихання -0,3 0,03 

лейкоцити крові 0,2 0,04 
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Продовження табл. 3.9 

1 2 3 

лімфоцити крові, абсолютне число 0,2 0,03 

ІГ 

еозинофіли крові, % 0,4 0,02 

ПОШ 

стаж куріння -0,8 0,003 

порушення діяльності вдома -0,5 0,03 

частота дихання -0,4 0,001 

систолічний артеріальний тиск  -0,2 0,02 

загальний холестерин 0,7 0,005 

β-ліпопротеїди 0,7 0,004 

 

У пацієнтів з ХОЗЛ та НМТ зниження ОФВ1 асоціювалось із збільшенням 

вираженості кашлю та частоти дихання (τ1 = -0,5; p1 = 0,01; τ2 = -0,3; р2 = 0,02). 

Кореляційний звʼязок із ступенем ЛН практично досягнув рівня істотності (τ1 = -

0,2; p1 = 0,054). Емфізема розвивалась у пацієнтів 2 групи на тлі зниження ОФВ1, 

ЖЄЛ та ІГ (τ1,3 = -0,2; р1 = 0,02; τ2 = -0,3; р2 = 0,007; р3 = 0,04).  

Зростання абсолютного та відносного вмісту гранулоцитів крові 

асоціювалась із зниженим ОФВ1, ЖЄЛ та ІТ (абс., відн.: τ1,2,3 = -0,2; р1,2,3 = 0,04), 

збільшення вмісту лейкоцитів – із зниженням ЖЄЛ (τ = -0,2; р = 0,05), тромбоцитів 

– із зниженим ОФВ1, МОШ25,50 (τ1 = 0,4; p1 = 0,004; τ2,3 = -0,3; р2 = 0,02; р3 = 0,01; 

табл. 3.10). Отримані результати вказують на взаємну залежність основних 

спірометричних параметрів з активністю запального процесу та реактивним 

тромбоцитозом у пацієнтів з ХОЗЛ та НМТ, що не спостерігалось за умов 

нормальної маси. Крім того, зниження ІГ та МОШ25 асоціювалось з підвищенням 

рівня холестерину (τ1,2 = -0,5; р1 = 0,03; р2 = 0,04), а зниження ІТ – із підвищенням 

рівня β-ліпопротеїдів (τ = -0,5; р = 0,04). 
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Таблиця 3.10 – Істотні кореляційні звʼязки основних показників функції 

зовнішнього дихання з вивченими клінічно-лабораторними параметрами у пацієнтів 

з ХОЗЛ та надмірною масою тіла 

Складові кореляційного звʼязку τ р 

1 2 3 

ОФВ1 

емфізема легень -0,2 0,02 

вираженість кашлю  -0,5 0,01 

частота дихання -0,3 0,02 

лімфоцити, абсолютне число 0,3 0,005 

лімфоцити, % 0,3 0,004 

гранулоцити, абс. -0,2 0,04 

гранулоцити, % -0,4 0,0001 

тромбоцити -0,4 0,004 

тривалість PQ на ЕКГ, мс 0,2 0,04 

                                     ЖЄЛ   

емфізема легень -0,3 0,01 

кількість цигарок, що спалює за добу -0,8 0,03 

пульсовий артеріальний тиск 0,2 0,04 

лейкоцити крові -0,2 0,05 

гранулоцити, абсолютне число -0,2 0,04 

гранулоцити, % -0,2 0,03 

тривалість PQ на ЕКГ, мс 0,4 0,001 

екстрасистолія на ЕКГ 0,6 0,002 

рН сечі 0,3 0,03 

ФЖЄЛ 

кількість цигарок, викурених за добу -0,8 0,03 

лейкоцити крові -0,3 0,003 

гранулоцити, абсолютне число -0,4 0,001 
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Продовження табл. 3.10 

1 2 3 

гранулоцити, % -0,4 0,00005 

нейтрофіли крові, % -0,3 0,03 

сегментоядерні нейтрофіли, % -0,3 0,03 

лімфоцити, % 0,3 0,001 

ІТ 

частота дихання -0,3 0,02 

порушення діяльності поза домом -0,5 0,04 

гранулоцити крові, % -0,2 0,04 

лімфоцити крові, абсолютне число 0,2 0,03 

моноцити крові, абсолютне число 0,2 0,04 

тромбоцити -0,4 0,01 

білірубін крові 0,2 0,04 

активність аланінамінотрансферази 0,2 0,04 

β-ліпопротеїди -0,5 0,04 

                                    ІГ   

емфізема легень -0,2 0,04 

ступінь артеріальної гіпертензії -0,4 0,01 

загальний холестерин -0,5 0,03 

ПОШ 

пневмосклероз 0,2 0,03 

СОШ25-75 

частота дихання -0,3 0,02 

вираженість кашлю  -0,5 0,02 

лімфоцити крові, абсолютне число 0,2 0,03 

нейтрофіли крові, % 0,4 0,01 

сегментоядерні нейтрофіли, % 0,4 0,01 

тромбоцити -0,3 0,03 
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Продовження табл. 3.10 

1 2 3 

МОШ25 

ступінь артеріальної гіпертензії -0,4 0,01 

лейкоцити крові -0,2 0,04 

гранулоцити, % -0,2 0,04 

тромбоцити -0,3 0,02 

загальний холестерин -0,5 0,04 

МОШ50 

пневмосклероз 0,2 0,03 

частота дихання -0,3 0,01 

еритроцити крові 0,3 0,02 

лімфоцити крові, абсолютне число 0,3 0,01 

сегментоядерні нейтрофіли, % 0,4 0,01 

гранулоцити, % -0,2 0,04 

тромбоцити -0,3 0,01 

глюкоза крові -0,2 0,02 

                                      МОШ75   

вираженість кашлю  -0,5 0,03 

частота дихання -0,2 0,05 

нейтрофіли крові, % 0,3 0,04 

сегментоядерні нейтрофіли, % 0,4 0,01 

лімфоцити крові, абсолютне число 0,3 0,01 

моноцити крові, абсолютне число 0,2 0,002 

 

У пацієнтів з ОЖ збільшення кількості викурених цигарок за добу корелювало 

зі зниженням ОФВ1, ІГ (τ1,2 = -0,7; р1,2 = 0,04), МОШ25 та МОШ50 (τ1,2 = -0,9; р1,2 = 0,01), 

а збільшення тривалості анамнезу ХОЗЛ  ̶  зі зниженням ПОШ та МОШ25 (τ1,2 = -0,2; 

р1 = 0,02; р2 = 0,03). Зміни низки спірометричних показників у пацієнтів з ОЖ 
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супроводжувались зміною параметрів ЕКГ та гемодинаміки. Зокрема, зниження 

ОФВ1, ЖЄЛ, ФЖЄЛ, ІТ, ПОШ, МОШ25,50 асоціювались з появою екстрасистолії (τ1,2,6 

= -0,4; р1 = 0,0003; р2 = 0,0002; τ3,4,5,7 = -0,3; р3 = 0,003; р4,5 = 0,002; р6 = 0,00004; р7 = 

0,004), а зниження показників, що характеризують наявність (ІТ) та вираженість 

обструкції (ОФВ1, ПОШ, СОШ25-75, МОШ25, МОШ50) – з появою Р-pulmonale, який 

може вказувати на формування хронічного легеневого серця (τ1,2,3,4,5,6 = -0,2; р1,2,4,5 = 

0,04; р3 = 0,05; р6 = 0,03). З підвищенням САТ корелювало зниження ПОШ, МОШ25 

(τ1,2 = -0,2; р1 = 0,03; р2 = 0,01), а ступінь АГ обернено корелював із СОШ25-75, МОШ75 

(τ1,2 = -0,3; р1 = 0,04; р2 = 0,03) (табл. 3.11). 

 

Таблиця 3.11 – Істотні кореляційні звʼязки основних показників функції 

зовнішнього дихання з клінічно-лабораторними параметрами у пацієнтів з ХОЗЛ та 

ожирінням 

Складові кореляційного звʼязку τ р 

1 2 3 

ОФВ1 

тривалість хвороби -0,3 0,004 

кількість цигарок, викурених за добу -0,7 0,04 

частота дихання -0,2 0,02 

білірубін крові 0,2 0,01 

вміст білка в сечі -0,3 0,004 

екстрасистолія за ЕКГ -0,4 0,0003 

наявність Р-pulmonale на ЕКГ -0,2 0,05 

тривалість QRS на ЕКГ, мс -0,2 0,02 

ЖЄЛ 

вираженість кашлю  0,5 0,008 

відстань R-R на ЕКГ, мс 0,2 0,03 

тривалість QT на ЕКГ, мс 0,2 0,05 

екстрасистолія за ЕКГ -0,4 0,0002 
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 Продовження табл. 3.11 

1 2 3 

питома вага сечі 0,2 0,01 

вміст білка в сечі -0,3 0,01 

ФЖЄЛ 

вираженість кашлю  0,6 0,02 

статус курця -0,4 0,03 

вміст білка в сечі -0,2 0,02 

екстрасистолія за ЕКГ -0,3 0,003 

ІТ 

вираженість задишки -0,4 0,04 

еозинофіли крові, % -0,3 0,007 

тромбоцити 0,2 0,05 

наявність Р-pulmonale на ЕКГ -0,2 0,04 

екстрасистолія за ЕКГ -0,3 0,002 

ІГ 

кількість цигарок, викурених за добу -0,7 0,04 

частота дихання -0,2 0,03 

гемоглобін 0,2 0,004 

ПОШ 

тривалість хвороби -0,2 0,02 

пневмосклероз 0,2 0,04 

систолічний артеріальний тиск -0,2 0,03 

рh сечі -0,2 0,04 

наявність Р-pulmonale на ЕКГ -0,2 0,04 

екстрасистолія на ЕКГ -0,3 0,002 

СОШ25-75 

вираженість скутості в грудній клітці 0,4 0,02 

ступінь артеріальної гіпертензії -0,3 0,04 
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 Продовження табл. 3.11 

1 2 3 

частота дихання -0,3 0,001 

гемоглобін 0,2 0,04 

лімфоцити, абсолютне число 0,2 0,03 

тромбоцити крові 0,2 0,02 

білірубін крові 0,2 0,04 

вміст білка в сечі -0,2 0,03 

наявність Р-pulmonale на ЕКГ -0,2 0,04 

екстрасистолія за ЕКГ -0,2 0,02 

МОШ25 

пневмосклероз 0,2 0,01 

тривалість хвороби -0,2 0,03 

кількість цигарок, викурених за добу   -0,9 0,01 

вираженість кашлю 0,5 0,01 

частота дихання -0,2 0,01 

систолічний артеріальний тиск   -0,2 0,01 

діастолічний артеріальний тиск  -0,2 0,004 

ступінь артеріальної гіпертензії -0,3 0,03 

вміст білка в сечі -0,2 0,02 

наявність Р-pulmonale на ЕКГ -0,2 0,03 

екстрасистолія за ЕКГ -0,4 0,00004 

МОШ50 

кількість цигарок, викурених за добу  -0,9 0,01 

вираженість кашлю 0,5 0,01 

частота дихання -0,3 0,001 

гемоглобін 0,2 0,01 

наявність Р-pulmonale на ЕКГ -0,2 0,04 

екстрасистолія за ЕКГ -0,3 0,004 
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 Продовження табл. 3.11 

1 2 3 

МОШ75 

ступінь артеріальної гіпертензії -0,3 0,03 

білірубін крові 0,2 0,01 

вміст білка в сечі -0,2 0,02 

  

Таким чином, ОЖ асоціювалось зі збільшенням бронхіальної обструкції по мірі 

збільшення тривалості анамнезу ХОЗЛ та кількості викурених цигарок за день, 

розвитком екстрасистолії та появою Р-pulmonale на ЕКГ. 

Ми проаналізували дані електрокардіографічного обстеження та виявили, що 

вісь QRS у всіх групах займала нормальне положення, однак у пацієнтів 1 групи 

найчастіше виявлялась тенденція до її відхилення вправо, а у пацієнтів 2 та 3 груп – 

вліво, що може бути обумовлено особливостями конституції тіла (табл. 3.12). 

 

Таблиця 3.12 – Основні ЕКГ-параметри у пацієнтів з ХОЗЛ та різною масою 

тіла 

Параметр 1 група 2 група 3 група 

Інтервали: 

R-R, мс 788,0 [705,0; 855,0] 800,0 [735,0; 908,0] 780,0 [715,0; 895,0] 

QRS, мс 84,7 [79,8; 90,0]1,5 90,2 [84,2; 97,1]1 91,7 [85,0; 98,2]5 

PQ, мс 139,6 [130,8; 158,2] 147,3 [133,6; 161,8] 151,1 [130,5; 160,3] 

QT, мс 338,9 [326,0; 353,6] 348,0 [330,2; 370,7] 345,0 [321,5; 367,3] 

QTc, мс 392,3 [371,6; 400,8] 391,0 [377,8; 395,9] 388,6 [374,7; 401,4] 

Осі: 

QRS˚ 62,5 [33,5; 73,0]2,6 19,0 [-1,0; 43,0]2 27,0 [-4,0; 46,0]6 

T˚ 59,2 [35,0; 63,9]3,7 33,1 [26,7; 52,6]3,9 25,1 [5,1; 33,6]7,9 

P˚ 68,5 [59,4; 78,0]4,8 54,9 [34,1; 68,2]4 52,3 [32,2; 60,0]8 

Примітка. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 – відмінності істотні (р < 0,05). 



    84 
 

  

Ми також виявили певні відмінності між групами. По мірі наростання ІМТ 

істотно зменшувалась частота виявлення синусового ритму (від 100 % до 88,7 ± 4,0 

%; р1-3 ˂ 0,05) та зростала поширеність фібриляції передсердь (від 0 до 6,4 ± 3,1 %; р1-

3 ˂ 0,05; табл. 3.13). У пацієнтів з ХОЗЛ та нормальною масою тіла істотно частіше 

виявляли РІІ > 2 мм, ніж у пацієнтів з НМТ та ОЖ (19,0 ± 6,0 % проти 2,4 ± 2,4 % та 

3,2 ± 2,2 %; обидва р < 0,05). Більше 2 непрямих ознак гіпертрофії правого шлуночка 

істотно частіше зустрічались у пацієнтів з нормальною масою тіла та ОЖ, ніж з НМТ 

(11,9 ± 5,0 % та 9,7 ± 3,8 % проти 0; обидва р < 0,05). Однак, лише поєднання двох 

прямих ознак свідчить про достовірну гіпертрофію правого шлуночка, що 

зустрічалось лише в осіб з НМТ та ОЖ (2,4 % та 4,8 %). 

 

Таблиця 3.13  ̶ Частота виявлення ЕКГ-змін у пацієнтів з хронічним 

обструктивним захворюванням легень та різною масою тіла (M ± m, %) 

Ознака 1 група 2 група 3 група 

1 2 3 4 

Нормокардія 57,1 ± 7,6 58,5 ± 7,7 48,4  ± 6,3 

Тахікардія 40,5 ± 7,6 31,7 ± 7,3 45,2 ± 6,3 

Брадикардія 2,4 ± 2,4 9,8 ± 4,6 6,4 ± 3,1 

Синусова аритмія 4,8 ± 3,3 4,9 ± 3,4 1,6 ± 1,6 

Фібриляція передсердь 0 ± 01 2,4 ± 2,4 6,4 ± 3,11 

Екстрасистолія 2,4 ± 2,4 2,4 ± 2,4 4,8 ± 2,7 

Блокади ніжок пучка Гіса 4,8 ± 3,3 2,4 ± 2,4 11,3 ± 7,9 

AV-блокади 0 ± 0 2,4 ± 2,4 0 ± 0 

CLC-синдром 2,4 ± 2,4 0 ± 0 0 ± 0 

– легеневої гіпертензії 

ЕВС > 90° 2,4 ± 2,4 2,4 ± 2,4 4,8 ± 2,7 

РІІ > 2 мм 19,0 ± 6,02,4 2,4 ± 2,42 3,2 ± 2,24 

«-» Т у V1– V3 0 ± 0 0 ± 0 4,8 ± 2,7 

– гіпертрофії правого шлуночка 
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Продовження табл. 3.13 

1 2 3 4 

1 пряма  2,4 ± 2,4 4,9 ± 3,4 6,4 ± 3,1 

˃ 2 прямих  0 2,4 ± 2,4 4,8 ± 2,7 

1 непряма  66,7 ± 7,3 73,2 ± 6,9 62,9 ± 6,1 

˃ 2 непрямих  11,9 ± 5,03 0 ± 03,5 9,7 ± 3,85 

Примітка. 1,2,3,4,5 – різниці істотні (р < 0,05). 

     

3.3 Індекс коморбідності та серцево-судинний ризик у пацієнтів з хронічним 

обструктивним захворюванням легень та різною масою тіла 

 

Встановлено, що індекс Чарлсона становив 3,0 [2,0; 4,0] балів, однак відрізнявся 

за умов поділу пацієнтів на групи залежно від маси тіла. У пацієнтів з нормальною 

масою тіла він становив 2,0 [1,0; 3,0] бали, з НМТ– 3,0 [3,0; 5,0] бали (р1-2 = 0,04), в 

осіб з ОЖ – 3,0 [2,0; 4,0] бали (р1-3 = 0,03), що свідчить про вищу коморбідну 

обтяженість у хворих на ХОЗЛ з ІМТ ˃ 25,0 кг/м2. Також ми встановили, що ІЧ за 

умов НМТ у чоловіків був істотно вищим, ніж у жінок (5,0 [4,0; 5,0] балів проти 3,0 

[2,0; 3,0] балів; р = 0,03; рис. 3.3).  

 

 

Рисунок 3.3  ̶  Індекс коморбідності у чоловіків 

та жінок з ХОЗЛ з різною масою тіла 
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Як відомо, ІЧ обчислюють для визначення 10-річного виживання хворих із 

коморбідною патологією. Таким чином, прогнозоване 10-річне виживання пацієнтів 

з НМТ та ОЖ буде істотно нижчим, ніж пацієнтів з нормальною масою (90,0 [65,0; 

96,0] % проти 77,0 [21,0; 77,0] % та 77,0 [53,0; 77,0] %; р1-2  = 0,03; р1-3 = 0,04).  

Також ми проаналізували основні кореляційні звʼязки ІЧ з вивченими 

параметрами серед усіх пацієнтів з ХОЗЛ та встановили, що незалежно від маси тіла 

ІЧ закономірно зростав із збільшенням віку (τ1 = 0,9; р1 = 0,000003; τ2 = 0,5; р2 = 0,03; 

τ3 = 0,7; р3 = 0,0002). Важливо, що на розвиток коморбідної патології та виживання 

мав вплив ІМТ, що відобразилось у низці істотних кореляційних звʼязків. Так, 

проведений ранговий кореляційний аналіз Кендалла серед усіх хворих дозволив 

виявити позитивні кореляційні зв'язки між ІЧ з одного боку та ІМТ з іншого (τ = 0,3; 

р = 0,01), ІМТ та кількістю супутніх хвороб (τ = 0,2; р = 0,02). Обернений 

кореляційний звʼязок спостерігався між ІМТ та 10-річним виживанням пацієнтів з 

ХОЗЛ (τ = -0,3; р = 0,01). 

У пацієнтів з нормальною масою тіла ми також виявили ряд істотних 

закономірностей: із збільшенням ІЧ наростали рівні СРП (τ = 0,5; р = 0,01), що 

свідчить про активацію синдрому запалення, збільшувався вміст холестерину (τ = 0,4; 

р = 0,03), що може свідчити про порушення ліпідного обміну. Також із збільшенням 

ІЧ подовжувався інтервал QT на ЕКГ (τ = 0,5; р = 0,04; табл. 3.14), що може бути 

несприятливим фактором ризику розвитку фатальних порушень ритму та раптової 

серцевої смерті. Все це поєднувалось із зростанням ССР за шкалою SCORE (τ = 0,7; 

р = 0,001).  

 

Таблиця 3.14  ̶  Істотні кореляційні звʼязки індексу Чарлсона у пацієнтів з ХОЗЛ 

та різною масою тіла 

Індекс Чарлсона  ̶ 1 група 2 група 3 група 

τ р τ р τ р 

1 2 3 4 5 6 7 

– Стать - - -0,6 0,01 - - 
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Продовження табл. 3.14 

1 2 3 4 5 6 7 

– Вік 0,8 0,00003 0,5 0,03 0,7 0,0002 

– Профшкідливість - - - - 0,6 0,02 

– ССР 0,6 0,003 0,5 0,04 - - 

– Пневмонія в анамнезі -0,5 0,01 - - - - 

– Вираженість кашлю - - 0,6 0,01 - - 

– САТ - - - - 0,5 0,005 

– ПАТ 0,5 0,003 - - 0,5 0,01 

– Ступінь АГ - - - - 0,7 0,01 

– Паличкоядерні лейкоцити -0,4 0,02 -0,7 0,002 - - 

– Еозинофіли - - 0,5 0,03 - - 

– Моноцити - - - - -0,4 0,04 

– ШОЕ - - - - 0,4 0,03 

– Білок сечі - - 0,7 0,02 - - 

– СРП 0,4 0,03 - - 0,4 0,04 

– Серомукоїди - - - - 0,6 0,02 

– АСТ - - - - -0,5 0,005 

– Холестерин 0,5 0,01 - - - - 

– β-ліпопротеїди 0,4 0,03 - - - - 

– ПОШ - - -0,5 0,046 - - 

– МОШ75 - - -0,5 0,04 - - 

– тривалість Р на ЕКГ - - - - 0,5 0,048 

 

Зростання ІЧ у пацієнтів з ХОЗЛ та НМТ асоціювалось із чоловічою статтю (τ 

= -0,6; р = 0,006), зниженням прохідності на рівні дрібних бронхів (ПОШ τ = -0,5; р = 

0,046; МОШ75 τ = -0,5; р = 0,04), порушенням функції нирок (білок сечі τ = 0,7; р = 

0,02), зростанням ССР за шкалою SCORE (τ = 0,5; р = 0,04). 
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У пацієнтів з ОЖ кількість кореляцій ІЧ з клініко-лабораторними параметрами 

була найбільшою. Збільшення ІЧ було повʼязане з професійними шкідливостями в 

анамнезі (τ = 0,6; р = 0,02), АГ (САТ, ПАТ та ступінь ГХ τ1,2 = 0,5; р1 = 0,005; р2,3 = 

0,01; τ3 = 0,7), незважаючи на те, що наявність ГХ не враховується під час його 

обчислення. Також підвищення ІЧ прямо асоціювалось з активацією синдрому 

запалення (СРП, ШОЕ: τ1,2 = 0,4; р1 = 0,04; р2 = 0,03; серомукоїди: τ = 0,6; р = 0,02). 

Оскільки під час розрахунку ІЧ недостатньо врахована кардіоваскулярна 

патологія, для всіх груп пацієнтів ми розраховували додатково абсолютний ризик 

фатальних серцево-судинних ускладнень на наступні 10 років за шкалою SCORE. 

Найвищим він виявився у пацієнтів з ОЖ (6,0 [2,0; 14,0] %) та згідно шкали його 

можна оцінити як високий. Середній ризик серцево-судинних ускладнень був 

характерним для осіб з нормальною та НМТ (4,0 [1,0; 6,0] % та 4,0 [1,0; 12,0] %; р1-2;1-

3;2-3 ˃ 0,05). 

Ми виявили низку істотних кореляційних звʼязків показника ССР за шкалою 

SCORE з вивченими клініко-лабораторними показниками (табл. 3.15). Аналіз цих 

взаємозвʼязків показав, що у пацієнтів з НМТ високий кардіоваскулярний ризик 

асоціювався з АГ, порушенням функції нирок та ймовірністю розвитку шлуночкових 

аритмій та синдрому раптової серцевої смерті. В осіб з ОЖ ризик серцево-судинних 

ускладнень прямо корелював з вираженістю запального синдрому (СРП: τ = 0,6; р = 

0,01) та обернено з параметрами важкості бронхобструктивного синдрому (ОФВ1 та 

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

 

Таблиця 3.15  ̶  Істотні кореляційні звʼязки абсолютного серцево-судинного 

ризику за шкалою SCORE з іншими клініко-лабораторними параметрами у пацієнтів 

з ХОЗЛ та різною масою тіла 

SCORE – 1 група 2 група 3 група 

τ р τ р τ р 

1 2 3 4 5 6 7 

– Тривалість хвороби - - 0,7 0,01 - - 
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Продовження табл. 3.15 

1 2 3 4 5 6 7 

– Діастолічний АТ - - 0,8 0,001 - - 

– Пульсовий АТ - - 0,6 0,02 - - 

– Креатинін 0,5 0,02 - - 0,5 0,047 

– СРП - - - - 0,6 0,01 

– ОФВ1 - - - - -0,5 0,047 

– CОШ25-75 - - - - -0,5 0,02 

– Еритроцити крові 0,4 0,03 - - - - 

– Білок сечі - - 0,7 0,02 - - 

– Тривалість PQ 0,7 0,01 - - 0,6 0,04 

– Тривалість QRS - - 0,8 0,03 - - 

 

3.4 Психоемоційний стан та якість життя у пацієнтів з хронічним 

обструктивним захворюванням легень та різною масою тіла 

 

Результати вивчення психоемоційного стану шляхом анкетування пацієнтів з 

ХОЗЛ за шкалою HADS показали, що рівень депресії у них перевищував рівень 

тривоги у 1,2 рази (11,0 [9,0; 13,0] проти 9,5 [6,5; 11,0] балів; р < 0,05). При цьому 

рівень тривоги був у 1,3 рази, а депресії – у 2,4 рази вище, ніж у контрольній групі 

здорових (7,5 [3,0; 8,0]; р1 = 0,02; 4,5 [1,0; 6,0] бали; р2 = 0,000002; рис. 3.4). Цікаво, 

що стать, статус курця, соціальний статус (працюючий/пенсіонер) на вираженість 

тривоги та депресії обстежених не впливали (усі р ˃ 0,05). Наявність професійних 

шкідливостей мала незначний вплив на вираженість тривоги, однак різниця не 

досягла рівня істотності (10,0 [8,0; 12,0] балів проти 8,0 [3,0; 10,0] балів; р = 0,08). Ми 

обчислили медіану співвідношення тривога/депресія в обстежених та встановили, що 

у пацієнтів з ХОЗЛ медіана була нижчою, ніж у здорових (0,7 проти 1,1; р = 0,09), що 

свідчить про переважання саме депресивного компоненту в структурі 

психоемоційних розладів у пацієнтів з ХОЗЛ. 
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Рисунок 3.4  ̶  Рівні тривоги та депресії у здорових та пацієнтів з ХОЗЛ за шкалою 

HADS 

Примітка. * – різниця істотна (p < 0,05). 

 

Загалом, симптоми тривоги відмічали 67,5 ± 9,0 % опитаних пацієнтів з ХОЗЛ, 

депресії – 90,0 ± 4,7 % (р < 0,05), а клінічно виражені тривогу та депресію 

діагностували у більшості обстежених (37,5 ± 7,6 % та 55,0 ± 7,9 %; рис. 3.5). Пацієнти 

з поєднанням клінічно виражених тривоги та депресії були проконсультовані 

психіатром. 

  

          

Рисунок 3.5  ̶  Частота виявлення симптомів тривоги (А) та депресії (Б) 

 

Рівень тривоги був найвищим у пацієнтів з НМТ (11,0 [10,0; 11,0] балів), а 

рівень депресії – у пацієнтів з ОЖ (12,0 [10,0; 14,0] балів), в яких він був істотно 

вищим, ніж в осіб з нормальною масою тіла (9,0 [8,0; 11,0] балів; р = 0,003; рис. 3.6). 
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Різниця у значенні рівнів тривоги у пацієнтів з нормальною та НМТ майже досягла 

рівнів істотності (р = 0,06).  

 

Рисунок 3.6  ̶  Рівні тривоги та депресії у пацієнтів з ХОЗЛ та різною масою тіла 

 

Вираженість тривоги та депресії були різними у пацієнтів з різною масою тіла. 

Відсутність симптомів тривоги взагалі найчастіше ми спостерігали в осіб з ХОЗЛ та 

нормальною масою тіла (46,7 ± 12,9 % проти 20,0 ± 12,6 % та 27,0 ±  11,5 %; обидва р 

˃ 0,05). Водночас, клінічно виражені симптоми тривоги найчастіше діагностували у 

хворих з НМТ, істотно частіше, ніж у пацієнтів з нормальною (60,0 ± 15,5 % проти 

20,0 ± 10,3 %; р < 0,05; рис. 3.7). За умови ОЖ клінічно виражена тривога 

діагностувалась у 40,0 ± 12,6 % (p1-3,2-3 > 0,05). 

 

 

Рисунок 3.7  ̶  Розподіл пацієнтів з ХОЗЛ за умов різної маси тіла за частотою 

та вираженістю симптомів тривоги 

Примітка. * – різниця істотна (р < 0,05). 

12,0

10,0

11,5

11,0

9,0

8,0

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0

Д
еп

р
е
сі

я
Т

р
и

в
о
га

1 група

2 група

3 група

р = 0,003

1 група 2 група 3 група

46,7

20,0
27,0

33,3

20,0

33,0

20,0* 60,0* 40,0

Клінічно виражена

Субклінічно виражена

Відсутня

%



    92 
 

  

 Аналіз частоти та вираженості ознак депресії у пацієнтів з ХОЗЛ та різною 

масою тіла показав, що частота відсутності ознак депресії зменшувалась в міру 

наростання маси тіла (20,0 ± 10,3 %; 10,0 ± 9,5 %; 0; усі р ˃ 0,05), тоді як частота 

клінічно вираженої депресії навпаки зростала (33,3 ± 12,2 %; 60,0 ± 15,5 %; 73,3 ± 11,4 

%; р1-2 ˃ 0,05; р1-3 < 0,05; р2-3 > 0,05; рис. 3.8). Отримані дані підтвердив кореляційний 

аналіз, який показав, що ІМТ прямо корелював із вираженістю депресії у пацієнтів з 

ХОЗЛ (τ = 0,3; р = 0,005). 

 

 

Рисунок 3.8  ̶  Розподіл пацієнтів з ХОЗЛ за умов різної маси тіла за частотою 

та вираженістю симптомів депресії 

Примітка. * – різниця істотна (р < 0,05). 

 

Також ми оцінили гендерні відмінності психоемоційного стану з врахуванням 

маси тіла та встановили, що рівні тривоги та депресії у жінок та чоловіків істотно не 

відрізнялись, однак у жінок з ОЖ депресія була істотно вираженішою, ніж у жінок з 

нормальною масою тіла (р = 0,02; табл. 3.16).  

 

Таблиця 3.16  ̶  Рівні тривоги та депресії у чоловіків та жінок з ХОЗЛ та різною 

масою тіла 

Маса тіла Стать Тривога Депресія 

1 2 3 4 

Нормальна  Чоловіки 7,5 [4,0; 11,0] 9,5 [9,0; 11,0] 

1 група 2 група 3 група
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Продовження табл. 3.16 

1 2 3 4 

 Жінки 8,0 [5,0; 9,0] 7,0 [7,0; 10,0]* 

Надмірна  Чоловіки 11,0 [10,0; 11,0] 9,0 [9,0; 14,0] 

Жінки 11,0 [10,0; 11,0] 12,0 [11,0; 14,0] 

Ожиріння Чоловіки 9,5 [5,0; 10,0] 12,5 [9,0; 14,0] 

Жінки 11,0 [8,0; 13,0] 12,0 [11,0; 15,0]* 

Примітка. * – істотна різниця (р = 0,02). 

 

 Проведений кореляційний аналіз показав, що рівень тривоги взагалі не 

корелював з жодним вивченим показником за умов ОЖ, тоді як у пацієнтів з 

нормальною та НМТ було виявлено низку істотних кореляцій. У пацієнтів з 

нормальною масою тіла тривога супроводжувалась відчуттям нестачі енергії за ТОХ 

(τ = 0,5; p = 0,02), активністю синдрому запалення (ШОЕ: τ = 0,4; p = 0,05) та 

еозинофілією периферійної крові (τ = 0,4; p = 0,02). Цікаво, що обидва показники 

психоемоційного статусу корелювали між собою лише за умов нормальної маси тіла 

(τ = 0,5; p = 0,004). Вираженість тривоги у пацієнтів з НМТ чітко асоціювалась з 

наявністю професійних шкідливостей (τ = 0,6; p = 0,02) та кількістю цигарок, 

викурених за добу (τ = 0,99; p = 0,04).  

Рівень депресії утворював значно більше істотних кореляційних зв’язків (табл. 

3.17). У пацієнтів з нормальною масою тіла показник вираженості депресії прямо 

корелював із САТ (τ = 0,4; р = 0,04), ШОЕ (τ = 0,6; р = 0,001), рівнями холестерину та 

бета-ліпопротеїдів (τ1,2 = 0,5; р1,2 = 0,03), інтервалом PQ на ЕКГ (τ = 0,5; р = 0,05) та 

обернено – із ДАТ (τ = -0,4; р = 0,02). Таким чином, депресія у пацієнтів з нормальною 

масою тіла асоціювалась зі станом ліпідного обміну, рівнем АТ, вираженістю 

запального процесу, атріовентрикулярною провідністю. Аналіз звʼязків депресії із 

вивченими параметрами в осіб з НМТ показав, що вона прямо корелювала з рівнем 

глюкози крові (τ = 0,5; р = 0,04) та обернено  ̶  з наявністю пневмосклерозу (τ = -0,6; р 

= 0,02). 
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Таблиця 3.17  ̶   Істотні кореляційні звʼязки депресії у пацієнтів з ХОЗЛ та різною 

масою тіла 

Депресія – 1 група 2 група 3 група 

τ р τ р τ р 

1 2 3 4 5 6 7 

– Пневмосклероз - - -0,6 0,02 - - 

– Профшкідливість - - - - -0,4 0,02 

– Виділення мокротиння - - - - 0,4 0,04 

– Цукровий діабет - - - - -0,5 0,01 

– Cистолічний АТ 0,4 0,04 - - - - 

– Діастолічний АТ -0,4 0,02 - - - - 

– Еритроцити - - - - 0,5 0,02 

– Гемоглобін - - - - 0,4 0,02 

– ШОЕ 0,6 0,001 - - - - 

– Холестерин 0,5 0,03 - - - - 

– Бета-ліпопротеїди 0,5 0,03 - - - - 

– Глюкоза крові - - 0,5 0,04 - - 

– Тимолова проба - - - - 0,5 0,01 

– Питома вага сечі - - - - 0,5 0,03 

– Тривалість PQ на ЕКГ 0,5 0,05 - - - - 

– Тривалість QRS на ЕКГ - - - - 0,7 0,007 

– Вісь QRS на ЕКГ - - - - 0,6 0,03 

 

У пацієнтів з ОЖ кількість істотних кореляцій була найбільшою. Зокрема, 

вираженість виділення мокротиння (за ТОХ) прямо корелювала з вираженістю 

депресії (τ = 0,4; р = 0,04), як і вміст еритроцитів та гемоглобіну (τ1 = 0,5; р1,2 = 0,02; 

τ2 = 0,4) та тимолова проба (τ = 0,5; р = 0,01). Таким чином, за умов НМТ зростання 

вираженості депресії у пацієнтів чітко асоціюється з гіперглікемією, а за умов ОЖ – 
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з більшим виділенням мокротиння, гіпоксемічною відповіддю системи крові та 

диспротеїнемією. 

Ми проаналізували скринінгові показники ліпідного та вуглеводного обміну у 

хворих з різною вираженістю тривоги та депресії (табл. 3.18) та встановили, що із 

наростанням вираженості проявів тривоги та депресії рівні холестерину та бета-

ліпопротеїдів наростали, а різниця між рівнями холестерину пацієнтів з ХОЗЛ, що 

мали субклінічно та клінічно виражену депресію, досягла рівня істотності (4,1 [3,7; 

5,0] ммоль/л проти 4,9 [4,6; 5,7] ммоль/л; р = 0,03). 

 

Таблиця 3.18  ̶  Показники ліпідного обміну у пацієнтів з ХОЗЛ та різними 

рівнями тривоги та депресії 

Вираженість симптомів Холестерин, ммоль/л Бета-ліпопротеїди, од. 

Відсутність ознак тривоги 4,05 [3,7; 5,0] 40,0 [30,0; 54,0] 

Відсутність ознак депресії 3,9 [3,7; 5,5] 37,0 [33,0; 55,0] 

Субклінічно виражена тривога 4,7 [4,4; 5,1] 46,0 [42,0; 48,0] 

Субклінічно виражена депресія 4,1 [3,7; 5,0]* 44,0 [30,0; 50,0] 

Клінічно виражена тривога 4,8 [4,2; 5,9] 46,0 [44,0; 56,0] 

Клінічно виражена депресія 4,9 [4,6; 5,7]* 48,0 [44,0; 58,0] 

Примітка. * – істотна різниця (р = 0,03). 

 

 Фізичний та психоемоційний стан є важливими компонентами ЯЖ людини, 

покращення якої є одним із завдань терапевтичного втручання при ХОЗЛ. 

Визначення ЯЖ дозволяє оцінити ступінь адаптації пацієнта до хвороби та 

можливість виконання звичних функцій. Нами встановлено, що найбільший вплив на 

ЯЖ пацієнтів з ХОЗЛ мав компонент «симптоми» (48,4 %), дещо менший – 

«активність» (35,8 %) та «вплив» (26,4 %). Підсумкова оцінка ЯЖ становила 34,1 %. 

 У чоловіків та жінок ми не виявили істотних гендерних відмінностей за 

жодним параметром ЯЖ, хоча серед жінок усі параметри були вищими (62,7 проти 

57,1 %; 53,3 проти 44,7 %; 41,5 проти 36,5 %; 53,3 проти 41,6 %), а отже, ЯЖ – 
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нижчою. Істотно нижчою була ЯЖ у курців, ніж у тих, хто ніколи не курив (за 

компонентом «вплив» та підсумковою оцінкою ЯЖ: 32,8 [18,8; 42,6] проти 47,3 [40,1; 

62,9] %; 39,3 [29,2; 47,2] проти 57,3 [43,0; 63,4] %; р1,2 = 0,01). 

 Важливо, що ЯЖ пацієнтів з ХОЗЛ залежала від маси тіла. Так, показники 

обмеження фізичної активності та психосоціального впливу хвороби, а також 

загального показника ЯЖ істотно збільшувались в міру збільшення маси тіла 

(активність: р1-2 = 0,02; р1-3 = 0,0003; вплив: р1-2 = 0,01; р1-3 = 0,0002; загальний 

показник: р1-2 = 0,02; р1-3 = 0,00002), тоді як вплив компоненту «симптоми» істотно 

зріс лише у пацієнтів з ОЖ порівняно з пацієнтами з нормальною масою тіла (р1-3 = 

0,01; табл. 3.19). 

 

Таблиця 3.19  ̶  Якість життя у пацієнтів з ХОЗЛ за умов різної маси тіла 

Складова якості життя 1 група, % 2 група, % 3 група, % 

Симптоми 51,5 [35,9; 59,7]4 60,7 [47,0; 73,5] 69,3 [64,8; 79,3]4 

Активність 36,9 [29,5; 47,7]1,5 54,3 [35,8; 67,0]1 66,1 [54,4; 80,5]5 

Вплив 21,9 [14,6; 36,8]2,6 47,9 [34,4; 66,0]2 50,0 [38,6; 64,8]6 

Підсумок 36,2 [24,1; 40,3]3,7 55,6 [34,7; 63,4]3 58,8 [45,8; 70,6]7 

Примітка. 1,2,3,4,5,6,7 – розбіжності істотні (p < 0,05). 

 

Кореляційний аналіз показав, що ЯЖ пацієнтів з ХОЗЛ очікувано прямо 

корелювала з вираженістю депресії (τ = 0,3; р = 0,01). Поділивши пацієнтів з ХОЗЛ 

на групи за масою тіла, ми встановили, що ЯЖ, незалежно від маси тіла, прямо 

корелювала з результатами ТОХ (τ1,3 = 0,5; р1,2 = 0,01; τ2 = 0,6; р3 = 0,02), а в осіб з 

НМТ та ОЖ – ще й зі ступенем ЛН (τ1 = 0,5; р1 = 0,02; τ2 = 0,6; р2 = 0,002). Важливо, 

що в осіб з НМТ ЯЖ погіршувалась із наростанням нейтрофілії (τ = 0,5; р = 0,047), 

тоді як в осіб з ОЖ  ̶ із його прогресуванням (τ = 0,5; р = 0,01), гіпоксією 

(підвищення вмісту гемоглобіну та еритроцитів τ1,2 = 0,4; р1 = 0,04; р2 = 0,03) (табл. 

3.20). 
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Таблиця 3.20  ̶  Істотні кореляційні звʼязки якості життя з іншими вивченими 

параметрами у пацієнтів з ХОЗЛ та різною масою тіла 

Якість життя – 1 група 2 група 3 група 

τ р τ р τ р 

Маса тіла  - - - - 0,5 0,01 

Cтаж куріння 0,6 0,01 - - - - 

Емфізема 0,4 0,03 - - - - 

Cтупінь ЛН - - 0,5 0,02 0,6 0,002 

Сума ТОХ 0,5 0,01 0,6 0,01 0,5 0,02 

Еритроцити - - - - 0,4 0,03 

Гемоглобін - - - - 0,4 0,04 

Гранулоцити, % - - 0,5 0,03 - - 

Нейтрофіли, % - - 0,5 0,047 - - 

Сегментоядерні 

нейтрофіли, % 

- - 0,5 0,047 - - 

Еозинофіли, % -0,4 0,03 - - - - 

МОШ75 -0,4 0,04 - - - - 

 

Резюме. Пацієнти з ХОЗЛ та НМТ/ОЖ характеризувались важчим перебігом із 

високим ризиком несприятливих подій (істотно частіше групи С-D), частішим 

виявленням важких обструктивних та рестриктивних змін ФЗД (68,3 % та 69,4 % 

проти 45,2 %; 9,8 % та 12,9 % проти 0; усі р < 0,05) із зниженням ІТ (60,2 % та 61,8 

% проти 66,8 %; р1-2 < 0,01; р1-3 < 0,03), частішим поєднанням з ГХ (39,0 % та 61,3 % 

проти 2,4 %; р1-2,2-3 ˂ 0,01; р1-3 ˂ 0,05). 

Перебіг ХОЗЛ у пацієнтів з ОЖ характеризувався істотно частішим виявленням 

ЛН ІІ (85,5 % проти 69,1 %) та ІІІ ступенів (8,1 % проти 0; обидва р1-3 < 0,05) із більш 

вираженою бронхіальною обструкцією (ОФВ1: 48,5 % проти 52,0 %; р1-3 = 0,01; 

ПОШ: 36,0 % проти 38,0 %; ІТ: 61,8 % проти 66,8 %; обидва р1-3 = 0,03; ФЖЄЛ: 59,0 

% проти 63,0 %; р1-3 = 0,009), частим поєднанням з ЦД 2 типу (11,3 % проти 0; р1-3  < 
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0,05) та фібриляцією передсердь (6,4 % проти 0; р1-3  ˂ 0,05). За умов ожиріння ІІІ 

ступеня прогресували рестриктивні порушення функції зовнішнього дихання (ЖЄЛ 

від 66,0 % та 66,5 % за умов ожиріння І та ІІ ступенів до 53,5 % за умов ожиріння ІІІ 

ступеня, рІ-ІІІ = 0,02; рІІ-ІІІ = 0,04; ФЖЄЛ від 60,5 % та 59,0 % за умов ожиріння І та ІІ 

ступенів до 52,0 %; рІІ-ІІІ = 0,04). 

Пацієнти з ХОЗЛ та НМТ/ОЖ мали вищу коморбідну обтяженість (3,0 та 3,0 

проти 2,0 балів) із зниженням 10-річного виживання (77,0 % та 77,0 % проти 90,0 %; 

усі р < 0,05). Зростання ІЧ за умов ОЖ асоціювалося з професійною шкідливістю (τ = 

0,6; р = 0,02), активним запальним процесом (за ШОЕ, СРП, серомукоїдами; τ1,2 = 0,4; 

р1 = 0,03; р2 = 0,04; τ3 = 0,6; р3 = 0,02), а збільшення ССР  ̶  також з наявністю 

запального процесу (за рівнем СРП; τ = 0,6; р = 0,01) та обструктивних порушень 

ФЗД (за ОФВ1 та CОШ25-75;  τ1,2 = -0,5; р1 = 0,047; р2 = 0,02). 

У пацієнтів з НМТ частіше діагностували клінічно виражену тривогу (60,0 % 

проти 20,0 %; р1-2 < 0,05), тоді як у пацієнтів з ОЖ  ̶  клінічно виражену депресію (73,3 

% проти 33,3 %; р1-3 < 0,05) із більшою вираженістю депресивних розладів (12,0 проти 

9,0 балів; р1-3 = 0,003) та їх наростанням в міру підвищення вмісту гемоглобіну та 

еритроцитів (τ1 = 0,4; τ2 = 0,5; р1,2 = 0,02).  

У пацієнтів з ХОЗЛ та НМТ/ОЖ спостерігалось зниження ЯЖ (55,6 % та 58,8 

% проти 36,2 %; р1-2 = 0,02; р1-3 = 0,00002) за рахунок обмеження фізичної активності 

(54,3 % та 66,1 % проти 36,9 %; р1-2 = 0,02; р1-3 = 0,0003) та психосоціальної складової 

(47,9 % та 50,0 % проти 21,9 %; р1-2 = 0,01; р1-3 = 0,0002), а ЯЖ була асоційована зі 

ступенем ЛН (τ1 = 0,5; р1 = 0,02; τ2 = 0,6; р2 = 0,002). Пацієнти з ОЖ 

характеризувались більшим впливом симптоматики ХОЗЛ на ЯЖ (69,3 % проти 51,5 

%; р1-3 = 0,01).  

Основні положення розділу дисертації викладені в науковій статті [31], 

апробовані на наукових форумах [25, 45].  
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РОЗДІЛ 4 

ПАРАМЕТРИ ЗАПАЛЕННЯ, ІНТОКСИКАЦІЇ ТА ІМУННОЇ 

РЕАКТИВНОСТІ У ПАЦІЄНТІВ З ХРОНІЧНИМ ОБСТРУКТИВНИМ 

ЗАХВОРЮВАННЯМ ЛЕГЕНЬ ТА РІЗНОЮ МАСОЮ ТІЛА 

 

Вплив ОЖ на розвиток та підтримку локального та системного запального 

процесу та вираженість ендогенної інтоксикації при ХОЗЛ остаточно невідомий. 

Вивчення цих особливостей може дати змогу вплинути на перебіг хвороби та її 

прогресування, зумовити певні лікувальні заходи. 

 

4.1 Лейкоцитарні індекси запалення, інтоксикації, імунної реактивності у 

пацієнтів з ХОЗЛ та різною масою тіла 

 

З метою оцінки особливостей запального процесу на І етапі були досліджені 

стандартні показники клінічного аналізу крові пацієнтів з ХОЗЛ та різною масою тіла 

(табл. 4.1). Знайдені істотно вищі рівні лейкоцитів та гранулоцитів у 2 та 3 групах 

пацієнтів (за вмістом лейкоцитів: p1-2 = 0,01; p1-3 = 0,02; абсолютним вмістом 

гранулоцитів: p1-2 = 0,02; p1-3 = 0,01; відносним вмістом гранулоцитів: p1-2 = 0,04; p1-3 

= 0,002) свідчать про більшу вираженість синдрому запалення за участю 

гранулоцитарної ланки за умов НМТ та ОЖ. Водночас, звертає на себе увагу 

зниження відносного вмісту лімфоцитів в міру збільшення маси тіла та факт істотної 

різниці їх вмісту у пацієнтів з нормальною масою тіла та ОЖ (p1-3 = 0,002), що може 

бути проявом імунної недостатності.  

 
Таблиця 4.1  ̶  Основні гематологічні параметри у пацієнтів з ХОЗЛ та різною 

масою тіла 

Параметри крові 1 група 2 група 3 група 

1 2 3 4 

Гемоглобін, г/л 156 [141; 164] 159 [140; 168] 149 [138; 167] 

Еритроцити, 1012/л 5,3 [4,9;5,5]1 5,4 [4,9;5,9] 5,6 [5,3;6,0]1 
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Продовження табл. 4.1 

1 2 3 4 

ШОЕ, мм/год. 9,0 [4,0;14,0] 10,0 [5,0;15,0] 12,0 [8,0;15,0] 

Лейкоцити, 109/л 7,9 [6,3;9,2]2,3 8,5 [7,8;10,2]2 8,6 [7,1;10,5]3 

Гранулоцити, 109/л 5,2 [3,9;6,2]4,5 5,9 [4,9;7,4]4 6,1 [4,9;7,6]5 

Гранулоцити, % 65,5 [61,0;72,0]6,7 71,6 [63,9;74,0]6 73,0 [64,3;76,0]7 

Лімфоцити, 109/л 2,0 [1,7; 2,6] 2,1 [1,8; 2,6] 1,8 [1,6; 2,7] 

Лімфоцити, % 28,5 [22,1;30,5]8 22,7 [19,0;30,5] 20,5 [18,0;28,3]8 

Моноцити, 109/л 0,5 [0,4; 0,6]9 0,6 [0,5; 0,7]9 0,5 [0,5; 0,6] 

Моноцити, % 6,8 [5,9; 7,9] 6,9 [5,5; 8,0] 6,0 [5,0; 7,3] 

Тромбоцити, 109/л 247 [221; 304] 264 [242; 327] 267 [192; 328] 

Примітка. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 – різниці істотні (р < 0,05). 

 

 Аналіз лейкоцитарних індексів запалення, інтоксикації та імунної реактивності 

у пацієнтів з ХОЗЛ та різною масою тіла показав, що практично всі індекси запалення 

(крім Н/М) та всі індекси ЕІ у пацієнтів з ХОЗЛ, незалежно від маси тіла, були істотно 

вищими (усі р < 0,05), ніж у контрольній групі здорових осіб, тоді як маркери 

неспецифічної реактивності (ІА, ЛГІ, Лі/М), незалежно від ІМТ, були достовірно 

нижчими (усі р < 0,05). ІІР був істотно нижчим, ніж у контрольній групі, лише у 

пацієнтів з НМТ та ОЖ, тоді як за умов нормальної маси різниця була на межі 

істотності (р = 0,057; табл. 4.2). 

 

Таблиця 4.2  ̶  Лейкоцитарні індекси запалення, ендогенної інтоксикації та 

імунної реактивності у пацієнтів з ХОЗЛ та різною масою тіла та у контрольній групі 

Показ-

ник 

Контрольна 

група 

1 група 2 група 3 група 

1 2 3 4 5 

Маркери активності запалення 

ІЗЛ 1,7 [1,2; 1,9] 1,9 [1,6; 2,6]*,1 2,5 [1,8; 2,8]* 2,7 [1,8; 3,2]*,1 
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Продовження табл. 4.2 

1 2 3 4 5 

Л/ШОЕ 0,3 [0,2; 0,7] 0,7 [0,3; 1,1] *,2,3 1,0 [0,4; 1,5] *,2 1,0 [0,6; 1,3]*,3 

Н/ШОЕ 3,5 [2,0; 6,7] 8,8 [6,9; 10,9]* 9,5 [4,8; 10,9]* 8,9 [7,4; 10,6]* 

НН/ШОЕ 1,0 [0,3; 4,0] 7,2 [4,0; 8,4]* 6,0 [2,8; 7,5]* 6,0 [4,8; 7,5]* 

Н/Лі 1,9 [1,5; 2,2] 3,8 [3,3; 4,2]* 3,6 [3,4; 4,0]* 3,8 [3,4; 4,0]* 

Н/М 9,6 [7,4; 13,4] 11,0 [10,3; 15,2] 10,7 [8,6; 14,8] 11,8 [10,3; 18,5] 

ІАЗ 6,2 [3,2; 10,0] 27,0 [17,5; 32,1]* 27,9 [16,1; 32,4]* 25,7 [21,3; 30,0]* 

ІІЗ 11,7 [11,0; 

13,4] 

20,4 [17,4; 24,6]* 19,3 [18,0; 22,2]* 20,8 [18,4; 26,4]* 

Маркери ендогенної інтоксикації 

ІРВН 1,3 [0,4; 4,1] 8,0 [3,8; 15,5]* 8,1 [4,3; 13,1]* 10,1 [4,3; 16,3]* 

ЛІІ 0,7 [0,4; 0,9] 1,0 [0,7; 3,4]* 1,0 [0,7; 1,8]* 1,2 [0,9; 1,7]* 

ГІІ 0,5 [0,3; 0,8] 1,2 [0,8; 3,1]* 1,3 [0,7; 2,5]* 1,4 [0,9; 1,9]* 

ПІ 0,02 [0,01; 

0,04] 

1,1 [0,6; 1,5]* 1,4 [0,4; 3,6]* 1,3 [0,8; 1,9]* 

Маркери імунної реактивності 

ІА 0,5 [0,5; 0,7] 0,28 [0,26; 0,33]* 0,29 [0,26; 0,31]* 0,29 [0,26; 0,31]* 

ІІР 5,4 [3,9; 7,2] 3,7 [3,4; 5,5] 3,2 [2,6; 4,3]* 3,8 [2,7; 5,2]* 

ЛіГІ 5,1 [4,5; 6,8] 4,3 [3,1; 5,0]*,4,5 3,2 [2,6; 4,7]*,4 2,8 [2,4; 4,4]*,5 

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

Лі/Е 17,5 [11,7; 

31,7] 

10,5 [9,2; 20,0] 9,2 [6,7; 19,0] 11,2 [7,7; 19,5] 

Примітки: * – різниця істотна (р < 0,05) у порівнянні зі здоровими,  1,2,3,4,5 – між 

групами. 

 

 Тобто, вираженість запалення у пацієнтів з НМТ та ОЖ була вірогідно вищою 

(за Л/ШОЕ р1-2 = 0,02; за ІЗЛ р1-3 = 0,002; Л/ШОЕ р1-3 = 0,01). Значне зниження ЛіГІ в 

міру збільшення маси тіла свідчить про перерозподіл у лейкоцитарній формулі за 

рахунок зниження вмісту лімфоцитів та збільшення вмісту гранулоцитів (р1-2 = 0,04; 

р1-3 = 0,002). 
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Проведений кореляційний аналіз Кендалла показав, що ІМТ пацієнтів з ХОЗЛ 

прямо корелював з низкою параметрів запалення, зокрема рівнем лейкоцитів (τ = 0,1; 

р = 0,01), абсолютним та відносним вмістами гранулоцитів крові (τ1 = 0,2; р1 = 0,001; 

τ2 = 0,2; р2 = 0,0001), ІЗЛ (τ = 0,2; р = 0,0001), Л/ШОЕ (τ = 0,1; р = 0,02) та обернено – 

із відносним рівнем лімфоцитів (τ = -0,2; р = 0,0002), моноцитів (τ = -0,1; р = 0,02) та 

ЛіГІ (τ = -0,2; р = 0,0002; рис. 4.1). Таким чином, зростання маси тіла у пацієнтів з 

ХОЗЛ асоціюється зі збільшенням вмісту гранулоцитів, зниженням вмісту лімфо- та 

моноцитів, тобто, наростанням вираженості запальної нейтрофільної реакції та 

зниженням імунної реактивності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        – прямий кореляційний зв’язок 

                        – обернений кореляційний зв’язок  

       Рисунок 4.1  ̶  Істотні кореляційні звʼязки ІМТ з гематологічними показниками 

 

Також ми проаналізували кореляційні звʼязки основних інтегральних 

гематологічних індексів з іншими вивченими параметрами (табл. 4.3). Незалежно від 

маси тіла підвищення запальних параметрів ІЗЛ, Л/ШОЕ та зниження ЛіГІ 

асоціювались із зниженням ОФВ1 (τ1 = -0,4; р1 = 0,001; τ2 = -0,2; р2 = 0,02; τ3 = 0,3; р3 

= 0,001). 

За умов НМТ підвищення індексів Л/ШОЕ, ІІЗ та зниження ЛіГІ корелювало з 

клінічною групою хворих (τ1 = 0,4; р1 = 0,0005; τ2 = 0,3; р2 = 0,03; τ3 = -0,5; р3 = 

0,000001), що супроводжувалось наростанням у них ступеня ЛН (τ1,2 = 0,3; р1 = 0,01; 

р2 = 0,004; τ3 = -0,2; р3 = 0,02 відповідно). 
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 В осіб з ОЖ зниження Лі/Е та підвищення запальних маркерів НН/ШОЕ та ІАЗ 

асоціювались зі збільшенням вираженості обструкції (Лі/Е-ОФВ1: τ = 0,3; р = 0,03; 

НН/ШОЕ-ПОШ: τ = -0,3; р = 0,03; ІАЗ-ПОШ: τ = -0,2; р = 0,04), а підвищення 

запальних ІІЗ, НН/ШОЕ та інтоксикаційного ПІ – із рестрикцією (за ЖЄЛ τ1 = -0,2; р1 

= 0,048; τ2 = -0,4; р2 = 0,004; τ3 = -0,3; р3 = 0,04). Інтоксикаційні параметри ІРВН, ЛІІ 

та запальний індекс Н/Лі прямо корелювали з тривалістю хвороби в осіб з ОЖ (τ1 = 

0,4; р1 = 0,01; τ2,3 = 0,3; р2,3 = 0,04), що свідчить про виражену нейтрофільну запальну 

реакцію з розвитком ендотоксикозу при тривалому перебігу хвороби. Підвищення 

Л/ШОЕ, Н/ШОЕ, ІАЗ асоціювались з підвищенням вмісту тромбоцитів крові (τ1 = 0,3; 

р1 = 0,02; τ2,3 = 0,5; р2,3 = 0,04), що може бути ознакою розвитку реактивного 

тромбоцитозу за умов системної запальної реакції. 

 

Таблиця 4.3  ̶  Істотні кореляційні звʼязки з іншими вивченими параметрами у 

пацієнтів з ХОЗЛ та різною масою тіла 

Звʼязок 1 група 2 група 3 група 

τ р τ р τ р 

1 2 3 4 5 6 7 

ІЗЛ–пневмосклероз -0,2 0,04 - - - - 

ІЗЛ–ступінь ЛН - - 0,3 0,01 - - 

ІЗЛ–ШОЕ 0,3 0,005 0,2 0,03 - - 

ІЗЛ–тромбоцити - - - - 0,2 0,03 

ІЗЛ–АЛТ -0,2 0,04 - - - - 

ІЗЛ–ФЖЄЛ - - -0,4 0,001 - - 

ІЗЛ–ОФВ1 - - -0,4 0,001 - - 

ІЗЛ–ІТ - - -0,2 0,02 - - 

ІЗЛ–синусовий ритм  - - -0,3 0,046 - - 

ІЗЛ–екстрасистолія - - 0,2 0,04 - - 

Л/ШОЕ–стать - - - - 0,2 0,004 

Л/ШОЕ–вік - - 0,2 0,03 0,2 0,01 
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Продовження табл. 4.3 

1 2 3 4 5 6 7 

Л/ШОЕ–туберкульоз в анамнезі 0,3 0,01 - - - - 

Л/ШОЕ–ГХ 0,2 0,04 - - - - 

Л/ШОЕ–клінічна група - - 0,4 0,0005 - - 

Л/ШОЕ–частота дихання - - 0,3 0,02 -0,2 0,04 

Л/ШОЕ–ступінь ЛН - - 0,3 0,004 -0,2 0,003 

Л/ШОЕ–емфізема - - - - -0,2 0,003 

Л/ШОЕ–ПАТ - - -0,2 0,03 - - 

Л/ШОЕ–гемоглобін -0,2 0,04 - - -0,2 0,01 

Л/ШОЕ–еритроцити -0,3 0,02 - - -0,4 0,0006 

Л/ШОЕ–тромбоцити - - 0,3 0,01 0,3 0,02 

Л/ШОЕ–білок крові 0,2 0,04 - - - - 

Л/ШОЕ–тимолова проба 0,3 0,002 - - -0,2 0,02 

Л/ШОЕ–АЛТ - - - - -0,2 0,03 

Л/ШОЕ–ФЖЄЛ - - -0,2 0,03 - - 

Л/ШОЕ–ОФВ1 - - -0,2 0,02 - - 

Л/ШОЕ–МОШ25 - - -0,2 0,04 - - 

Л/ШОЕ–тривалість QTc 0,3 0,01 - - - - 

Н/ШОЕ–вік - - - - 0,4 0,002 

Н/ШОЕ–ПАТ 0,4 0,04 - - 0,3 0,03 

Н/ШОЕ–гемоглобін - - - - -0,3 0,03 

Н/ШОЕ–еритроцити - - - - -0,6 0,02 

Н/ШОЕ–тромбоцити - - - - 0,5 0,04 

Н/ШОЕ–тимолова проба - - - - -0,3 0,03 

Н/ШОЕ–тривалість QRS -0,4 0,04 -0,3 0,03 -0,4 0,002 

Н/ШОЕ–ЕВС - - - - -0,3 0,03 

Н/ШОЕ–питома вага сечі - - 0,4 0,02 - - 

НН/ШОЕ–вік - - - - 0,3 0,06 
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Продовження табл. 4.3 

1 2 3 4 5 6 7 

НН/ШОЕ–еритроцити - - - - -0,6 0,02 

НН/ШОЕ–АЛТ 0,4 0,04 - - - - 

НН/ШОЕ–білірубін  - - 0,3 0,03 - - 

НН/ШОЕ–ПОШ - - - - -0,3 0,03 

НН/ШОЕ–ЖЄЛ - - - - -0,4 0,004 

НН/ШОЕ–тривалість QRS -0,4 0,04 - - -0,4 0,002 

НН/ШОЕ–питома вага сечі - - 0,3 0,04 - - 

НН/ШОЕ–глюкоза - - - - 0,3 0,04 

Н/Лі–емфізема - - 0,3 0,02 - - 

Н/Лі–тривалість хвороби - - - - 0,3 0,04 

Н/Лі–тромбоцити -0,7 0,01 - - - - 

Н/Лі–ФЖЄЛ - - -0,3 0,04 - - 

Н/Лі–ІГ - - 0,3 0,03 - - 

Н/Лі–СОШ25-75 - - 0,4 0,003 - - 

Н/Лі–МОШ50 - - 0,4 0,01 - - 

Н/Лі–МОШ75 - - 0,4 0,01 - - 

Н/Лі–ЖЄЛ - - -0,3 0,03 - - 

Н/Лі–ІТ - - 0,4 0,02 - - 

Н/Лі–синусовий ритм - -   0,4 0,02 

Н/Лі–питома вага сечі - - 0,4 0,03 - - 

Н/М–стать - - -0,4 0,01 - - 

Н/М–пневмосклероз - - 0,3 0,049 -0,4 0,003 

Н/М–ПАТ - - - - -0,4 0,001 

Н/М–гемоглобін 0,4 0,02 - - 0,2 0,04 

Н/М–тромбоцити -0,5 0,06 - - - - 

Н/М–білірубін 0,4 0,02 - - - - 

Н/М–ФЖЄЛ 0,4 0,01 - - - - 
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Продовження табл. 4.3 

1 2 3 4 5 6 7 

Н/М–вісь Т - - 0,4 0,02 - - 

Н/М–тривалість QT - - - - -0,3 0,047 

Н/М–екстрасистолія - - - - 0,3 0,02 

Н/М–білок сечі - - - - 0,3 0,04 

ІАЗ–ПАТ 0,4 0,04 - - 0,4 0,002 

ІАЗ–еритроцити - - - - -0,6 0,02 

ІАЗ–тромбоцити - - - - 0,5 0,04 

ІАЗ–тимолова проба - - - - -0,3 0,01 

ІАЗ–ПОШ - - - - -0,2 0,04 

ІАЗ–тривалість QRS -0,4 0,04 - - -0,4 0,003 

ІАЗ–питома вага сечі - - 0,4 0,03 - - 

ІІЗ–група хворих - - 0,3 0,03 - - 

ІІЗ–пневмосклероз - - - - -0,2 0,04 

ІІЗ–ПАТ 0,4 0,03 - - - - 

ІІЗ–тромбоцити -0,5 0,06 - - - - 

ІІЗ–білірубін - - 0,3 0,02 - - 

ІІЗ–МОШ75 0,4 0,04 - - - - 

ІІЗ–ЖЄЛ - - -0,4 0,01 -0,2 0,048 

ІІЗ–ІТ - - 0,4 0,01 - - 

ІІЗ–QRS -0,6 0,002 - - - - 

ІІЗ–QT   -0,4 0,01 -0,5 0,0001 

ІРВН–стать -0,4 0,02 - - - - 

ІРВН–тривалість хвороби - - - - 0,4 0,01 

ІРВН–частота дихання - - - - 0,4 0,004 

ІРВН–тромбоцити - - -0,7 0,01 - - 

ІРВН–екстрасистолія - - 0,7 0,03 - - 

ІРВН–тривалість QRS - - - - -0,3 0,02 
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Продовження табл. 4.3 

1 2 3 4 5 6 7 

ІРВН–питома вага сечі - - 0,3 0,04 - - 

ЛІІ–стать -0,4 0,02 - - - - 

ЛІІ–тривалість хвороби - - - - 0,3 0,04 

ЛІІ–частота дихання - - - - 0,4 0,01 

ЛІІ–тромбоцити -0,5 0,04 - - - - 

ЛІІ–СОШ25-75 - - 0,3 0,047 - - 

ЛІІ–QRS - - - - -0,3 0,03 

ГІІ–частота дихання - - - - 0,4 0,01 

ГІІ–тромбоцити -0,6 0,02 - - - - 

ГІІ–QRS - - - - -0,3 0,047 

ГІІ–pН сечі - - - - -0,2 0,04 

ГІІ–питома вага сечі - - 0,3 0,04 - - 

ПІ–вік - - - - 0,3 0,03 

ПІ–ДАТ - - - - 0,3 0,01 

ПІ–еритроцити - - - - -0,5 0,04 

ПІ–тромбоцити -0,5 0,06 - - - - 

ПІ–ЖЄЛ - - - - -0,3 0,04 

ПІ–QRS -0,4 0,03 -0,3 0,04 -0,4 0,003 

ІІР–емфізема - - - - -0,3 0,03 

ІІР–САТ - - - - -0,2 0,048 

ІІР–ПАТ - - - - -0,4 0,0005 

ІІР–гемоглобін 0,5 0,01 - - 0,2 0,04 

ІІР–ФЖЄЛ 0,4 0,04 - - - - 

ІІР–вісь Т на ЕКГ - - - - 0,3 0,04 

ІІР–P-pulmonale - - - - 0,3 0,049 

ІІР–білок сечі - - - - 0,3 0,04 

ЛіГІ–тривалість хвороби - - - - -0,3 0,01 
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Продовження табл. 4.3 

1 2 3 4 5 6 7 

ЛіГІ–клінічна група - - -0,5 < 0,01 - - 

ЛіГІ–ЛН - - -0,2 0,02 - - 

ЛіГІ–тромбоцити - - - - -0,2 0,03 

ЛіГІ–ШОЕ -0,3 0,006 -0,2 0,02 -0,2 0,04 

ЛіГІ–ФЖЄЛ - - 0,4 0,001 - - 

ЛіГІ–ОФВ1 - - 0,3 0,001 - - 

ЛіГІ–ЖЄЛ - - 0,2 0,04 - - 

ЛіГІ–синусовий ритм - - 0,3 0,049 - - 

ЛіГІ–вісь Р - - - - -0,2 0,03 

Лі/М–тривалість хвороби - - -0,3 0,03 - - 

Лі/М–група хворих - - -0,3 0,01 - - 

Лі/М– частота дихання -0,2 0,04 - - - - 

Лі/М–гемоглобін -0,3 0,01 - - 0,2 0,005 

Лі/М–синусовий ритм - - 0,3 0,049 - - 

Лі/М–вісь QRS -0,2 0,02 - - - - 

Лі/М–ЕВС -0,2 0,03 - - - - 

Лі/Е–ДАТ - - -0,4 0,02 - - 

Лі/Е–перенесені хвороби легень - - - - 0,5 0,01 

Лі/Е–ОФВ1 - - - - 0,3 0,03 

Лі/Е–МОШ75 - - - - 0,3 0,04 

Лі/Е–тривалість PQ - - - - -0,3 0,02 

Лі/Е–тривалість QRS - - - - -0,4 0,01 

Лі/Е–вісь QRS -0,5 0,02 0,4 0,02 - - 

Лі/Е–ЕВС -0,5 0,02 0,4 0,04 - - 
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4.2 Вміст С-реактивного протеїну та його вплив на перебіг хронічного 

обструктивного захворювання легень за умов різної маси тіла 

 

Ми встановили, що рівень високочутливого СРП у хворих на ХОЗЛ був істотно 

вищим, ніж у контрольній групі здорових (2,9 [1,5; 7,1] проти 1,0 [0,5; 2,3] мг/л; р = 

0,03). У пацієнтів з НМТ він був вищим, ніж за умов нормальної маси (2,6 [1,0; 5,4] 

проти 2,2 [1,0; 6,8] мг/л), а за умов ОЖ його рівень був максимальним (5,1 [1,9; 11,6] 

мг/л), однак різниці не досягли рівнів істотності. 

 За кореляційним аналізом Кендалла, серед усіх пацієнтів з ХОЗЛ підвищення 

рівня СРП асоціювалося з чоловічою статтю (τ = -0,2; р = 0,03), старшим віком (τ = 

0,4; р = 0,0002), більш вираженим ПДВд (τ = 0,2; р = 0,03), вищою коморбідністю (τ = 

0,3; р = 0,002) та нижчим виживанням (τ = -0,4; р = 0,001), більшим ССР за шкалою 

SCORE (τ = 0,4; р = 0,001), вищим САТ та ступенем АГ (τ1 = 0,3; р1 = 0,003; τ2 = 0,5; 

р2 = 0,01), більшим абсолютним вмістом лімфоцитів та меншою кількістю моноцитів 

крові та, відповідно, вищими індексом Лі/М (τ1,2 = 0,2; р1 = 0,02; τ2 = -0,2; р2 = 0,04; р3 

= 0,03) та ІІР (τ = 0,2; р = 0,03), із зростанням рівня глюкози крові натще (τ = 0,3; р = 

0,02), суттєвим погіршенням дихальної функції (ОФВ1, ЖЄЛ, СОШ25-75 та ІГ: τ1,2,3,4 = -

0,2; p1 = 0,03; p2 = 0,048; p3 = 0,04; p4 = 0,03) та нижчою ЯЖ за компонентом 

«активність» (τ = 0,3; р = 0,01) (рис. 4.2). 

 

        

 

 

 

 

 

 

                        – прямий кореляційний зв’язок 

                        – обернений кореляційний зв’язок  

Рисунок 4.2  ̶  Кореляційні зв’язки рівня СРП 
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 Враховуючи таку важливість СРП та асоціації його практично з усіма групами 

вивчених показників (клінічні, лабораторні, інструментальні), ми поділили усіх 

обстежених пацієнтів за рівнем СРП на дві підгрупи. До першої включені 24 пацієнти: 

11 чоловіків та 13 жінок з рівнем СРП у межах норми, до другої – 16 пацієнтів (11 

чоловіків та 5 жінок) з СРП понад норму. ІМТ хворих групи з підвищеним рівнем 

СРП був дещо вищим, однак різниця не була істотною (р = 0,2). Ми проаналізували 

усі вивчені нами клінічно-лабораторні параметри у пацієнтів із нормальним та 

підвищеним рівнями СРП та встановили, що за умов підвищеного СРП у пацієнтів з 

ХОЗЛ реєстрували більшу вираженість ПДВд (р = 0,03), вищі САТ та ПАТ (р1 = 0,02; 

р2 = 0,01), ЧСС (р = 0,01), ССР (р = 0,01), рівень глюкози крові натще (р = 0,02) та ІІЗ 

(р = 0,01), довшим був інтервал PQ на ЕКГ (р = 0,04), тоді як 10-річне виживання та 

ЯЖ за складовою «активність» були істотно нижчими (р1 = 0,04; р2 = 0,02) (табл. 4.4). 

Тобто, підвищений рівень СРП асоціювався з активізацією запального процесу (за 

ІІЗ), розвитком АГ, гіперглікемією та подовженням атріовентрикулярної провідності. 

 

 Таблиця 4.4  ̶ Істотні відмінності пацієнтів з ХОЗЛ з нормальним та 

підвищеним рівнями СРП 

Показник, одиниці СРП < 5 мг/л СРП > 5 мг/л р 

1 2 3 4 

Дані обʼєктивного огляду 

ПДВд, бали 2,5 [2,0; 4,0] 4,0 [3,0; 5,0] 0,03 

Систолічний АТ, мм рт.ст. 130,0 [120,0; 150,0] 155,0 [132,5; 165,0] 0,02 

Пульсовий АТ, мм рт.ст. 50,0 [40,0; 60,0] 60,0 [50,0; 80,0] 0,01 

ЧСС, уд./хв. 76,0 [68,0; 87,0] 87,0 [83,0; 101,0] 0,01 

Дані додаткових клінічних методів обстеження 

Серцево-судинний ризик 2,0 [1,0; 6,0] 6,5 [4,0; 14,0] 0,01 

10-річне виживання, % 77,0 [65,0; 93,0] 53,0 [21,0; 90,0] 0,04 

ЯЖ («активність»), % 47,6 [29,5; 53,5] 59,5 [36,9; 79,8] 0,02 

Дані лабораторного дослідження 

ІІЗ ум.од. 31,4 [26,1; 37,0] 41,0 [34,7; 63,1] 0,01 
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 Продовження табл. 4.4 

1 2 3 4 

Глюкоза крові, ммоль/л 4,6 [4,0; 6,1] 6,5 [5,3; 7,7] 0,02 

Дані інструментальних методів дослідження 

PQ (тривалість) на ЕКГ, мс 152,0 [140,0; 170,0] 173,5 [157,0; 197,0] 0,04 

Т (вісь) на ЕКГ, ° 40,6 [33,3; 56,7] 75,6 [61,0; 107,2] 0,02 

 

 У подальшому ми визначили, чи мала вплив на знайдені результати маса тіла. 

Виявилось, що у пацієнтів з ХОЗЛ та нормальною масою тіла і різним рівнем СРП ми 

не виявили ніяких істотних відмінностей. Натомість у пацієнтів з ХОЗЛ та НМТ 

виявили більшу вираженість депресії (р = 0,03) зі зниженням ЯЖ за складовою 

«активність» (р = 0,04). Вища активність запального процесу у них супроводжувалась 

зниженням вмісту моноцитів крові, ймовірно, зумовлене їх міграцією у вогнище 

запалення. Такі зміни відобразились наростанням інтегрального запального індексу 

Н/М та підсиленням імунної реактивності (за ІІР та Лі/М) (табл. 4.5). 

 

 Таблиця 4.5  ̶  Істотні відмінності пацієнтів з ХОЗЛ та надмірною масою тіла 

з нормальним та підвищеним рівнями СРП 

Показник СРП < 5 мг/л СРП > 5 мг/л p 

Дані додаткових клінічних методів обстеження 

Депресія 9,0 [8,0; 9,0] 15,0 [14,0; 15,0] 0,03 

ЯЖ («активність») 35,8 [29,5; 53,5] 66,3 [59,5; 92,5] 0,04 

Дані лабораторного дослідження 

Моноцити 4,0 [2,0; 4,0] 2,5 [2,0; 3,0] 0,04 

Н/М 16,7 [16,7; 17,2] 29,0 [23,0; 30,0] 0,04 

ІІР 6,7 [5,7; 7,2] 19,0 [9,0; 20,0] 0,04 

Лі/М 5,5 [5,2; 6,0] 17,0 [7,7; 19,0] 0,04 

 

 За умов підвищеного рівня СРП та ОЖ у пацієнтів з ХОЗЛ істотно вищою 

була кількість гранулоцитів (7,1 проти 6,3×109/л; р = 0,03) за рахунок нейтрофілів (6,9 
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проти 5,8×109/л; р = 0,04), більшою була ШОЕ (28,0 проти 4,0 мм/год; р = 0,02), 

вираженість запалення (за Л/ШОЕ, Н/ШОЕ, НН/ШОЕ, ІАЗ, ІІЗ; р1 = 0,005; р2 = 0,02; 

р3,4,5 = 0,01) та ЕІ (за ІРВН, ГІІ, ПІ; р1 = 0,04; р2 = 0,01; р3 = 0,005) (табл. 4.6). Отже, у 

хворих на ХОЗЛ з ОЖ та підвищеним рівнем СРП спостерігали більш виражене 

нейтрофільне запалення, що супроводжувалось вираженішою ЕІ, вищим ІЧ, що 

свідчить про вищу коморбідність та вказує на гірший прогноз щодо 10-річного 

виживання (р1,2 = 0,03). Підвищення рівня СРП на тлі ОЖ у пацієнтів з ХОЗЛ також 

характеризувалось зростанням ССР за шкалою SCORE, значення якого відповідало 

високому ризику фатальних подій, тоді як за умов нормального значення СРП такий 

ризик був низьким (р = 0,048). 

 

Таблиця 4.6  ̶  Істотні відмінності пацієнтів з ХОЗЛ та ожирінням та різним 

рівнем СРП 

Показники, одиниці СРП < 5 мг/л СРП > 5 мг/л р 

1 2 3 4 

Дані додаткових клінічних методів обстеження 

Індекс Чарлсона, бали 3,0 [2,0; 3,0] 4,0 [3,0; 4,0] 0,03 

10-річне виживання, % 77,0 [77,0; 90,0] 53,0 [53,0; 77,0] 0,03 

Серцево-судинний ризик, % 1,5 [1,0; 2,5] 8,0 [5,5; 17,5] 0,048 

Дані лабораторного дослідження 

Гранулоцити, 109/л 6,3 [3,9; 6,4] 7,1 [6,4; 7,4] 0,03 

Нейтрофіли, 109/л 5,8 [3,8; 6,1] 6,9 [6,0; 7,1] 0,04 

ШОЕ, мм/год 4,0 [4,0; 10,0] 28,0 [7,0; 30,0] 0,02 

– інтегральні запальні маркери: 

Л/ШОЕ 0,4 [0,3; 1,1] 2,4 [0,8; 3,1] 0,005 

Н/ШОЕ 2,6 [2,4; 5,4] 17,4 [4,6; 19,6] 0,02 

НН/ШОЕ 5,4 [3,8; 11,5] 33,4 [9,6; 39,1] 0,01 

ІАЗ 2,4 [1,2; 2,8] 12,0 [4,0; 18,0] 0,01 

ІІЗ 26,2 [16,3; 28,2] 59,4 [42,8; 72,4] 0,001 

– інтегральні маркери інтоксикації: 
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 Продовження табл. 4.6 

1 2 3 4 

ІРВН 1,5 [1,4; 3,0] 3,7 [2,7; 5,4] 0,04 

ГІІ 0,5 [0,4; 0,6] 0,9 [0,7; 1,1] 0,01 

ПІ 0,2 [0,1; 0,3] 1,1 [0,4; 2,1] 0,005 

Дані інструментальних методів дослідження 

МОШ75, % 23,0 [20,0; 33,0] 42,0 [30,5; 57,5] 0,048 

  

4.3 Фактор некрозу пухлин-α у пацієнтів з ХОЗЛ та різною масою тіла 

 

Рівень ФНП-α у пацієнтів з ХОЗЛ був істотно вищим, ніж у контрольній групі 

здорових осіб (1,3 [1,0; 1,9] проти 0,9 [0,8; 1,0] пг/мл; р = 0,01). У чоловіків та жінок з 

ХОЗЛ рівень ФНП-α істотно не відрізнявся (1,4 у чоловіків та 1,1 пг/мл у жінок; р > 

0,05). У пацієнтів з ХОЗЛ він був максимальним за умов НМТ (1,6 [0,9; 2,3] пг/мл), 

нижчим за умов нормальної маси (1,3 [1,0; 2,2] пг/мл) та найнижчим – за умов ОЖ 

(1,2 [1,1; 1,7] пг/мл; усі р > 0,05). 

 Кореляційний аналіз Кендалла показав, що рівень ФНП-α серед усіх пацієнтів 

з ХОЗЛ прямо корелював з перенесеною пневмонією в анамнезі (τ = 0,3; р = 0,03), 

відносним вмістом гранулоцитів, нейтрофілів та сегментоядерних нейтрофілів (τ1 = 

0,4; р1,2,3 = 0,01; τ2,3 = 0,3), ІЗЛ та Н/Лі (τ1 = 0,4; р1 = 0,01; τ2 = 0,3; р2 = 0,02) (рис. 4.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

– прямий кореляційний зв’язок 

– обернений кореляційний зв’язок  

                             Рисунок 4.3  ̶  Істотні кореляційні звʼязки рівня ФНП-α 

ФНП-α 

ІЗЛ, Н/Лі 

Пневмонія в анамнезі 

Скутість грудної клітки 

Нейтрофіли, % 

Гранулоцити, % 

Сегментоядерні  

нейтрофіли, % 

Лімфоцити, % 

Стать 

ІА, ЛіГІ 
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Для більш детального аналізу звʼязків вмісту ФНП-α з іншими вивченими 

параметрами ми поділили пацієнтів на 2 підгрупи: з ФНП-α нижче (12 пацієнтів) та 

вище (14 пацієнтів) медіани (1,3 пг/мл). Медіани віку у підгрупах становили 55,0 та 

61,5 років, а ІМТ – 26,9 та 27,5 кг/м2 (обидва р > 0,05). Тотожними були підгрупи і за 

гендерним складом (р > 0,05). Однак, підгрупи з різною кількістю ФНП-α 

відрізнялись за низкою гематологічних параметрів (табл. 4.7). Так, за умов рівня 

ФНП-α вище медіани істотно більшим був відносний вміст сегментоядерних 

нейтрофілів (64,0 проти 56,0 %; р = 0,01), тоді як рівень лімфоцитів – істотно нижчим 

(32,5 проти 24,5 %; р = 0,03). Про вищу активність запального процесу свідчили також 

підвищення інтегральних індексів ІЗЛ та Н/Лі у таких пацієнтів (2,4 проти 1,8 та 2,7 

проти 1,8; обидва р = 0,02). 

 

Таблиця 4.7  ̶  Істотні відмінності гематологічних параметрів пацієнтів з ХОЗЛ  

за умов вмісту ФНП-α нижче та вище медіани 

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

Гранулоцити, % 64,0 [61,5; 67,5] 71,0 [66,0; 74,0] 0,02 

Нейтрофіли, % 60,0 [58,5; 65,0] 66,5 [64,0; 71,0] 0,02 

Сегментоядерні нейтрофіли, % 56,0 [53,0; 61,0] 64,0 [59,0; 66,0] 0,01 

Лімфоцити, % 32,5 [28,5; 34,5] 24,5 [23,0; 30,0] 0,03 

ІЗЛ 1,8 [1,6; 2,1] 2,4 [1,9; 2,8] 0,02 

Н/Лі 1,8 [1,7; 2,3] 2,7 [2,1; 3,1] 0,02 

ЛіГІ 5,2 [4,2; 5,5] 3,4 [3,1; 4,5] 0,03 

ІА 0,6 [0,5; 0,7] 0,4 [0,3; 0,5] 0,01 

  

Хоча вміст ФНП-α істотно не залежав від маси тіла, ми проаналізували 

кореляційні звʼязки ФНП-α з індексами запалення, ЕІ та імунної реактивності у 

пацієнтів з ХОЗЛ та різною масою тіла. Встановлено, що за умов нормальної маси 

рівень ФНП-α прямо корелював з значеннями запальних індексів Л/ШОЕ, 

інтоксикаційних ГІІ та ПІ (τ1 = 0,5; р1 = 0,049; τ2 = 0,6; р2 = 0,02; τ3 = 0,7; р3 = 0,01), за 
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умов НМТ – обернено з значенням інтоксикаційного ІРВН (τ = -0,7; р = 0,04), а за 

умов ОЖ прямо  ̶  з ІЗЛ (τ = 0,5; р = 0,04), обернено – з ІА та Лі/Е (τ1,2 = -0,5; р1 = 0,04; 

р2 = 0,049). Таким чином, підвищення вмісту ФНП-α за умов ОЖ характеризувалось 

зниженням адаптаційних можливостей організму (за ІА), розвитком запального 

процесу (за ІЗЛ) та високою ймовірністю реакцій гіперчутливості негайного типу (за 

Лі/Е). 

Резюме. Перебіг ХОЗЛ за умов НМТ та ОЖ характеризувався більшою 

вираженістю запалення (лейкоцити: 8,5×109/л та 8,6×109/л проти 7,9×109/л; p1-2 = 0,01; 

p1-3 = 0,02; Л/ШОЕ: 1,0 та 1,0 проти 0,7; р1-2 = 0,02; р1-3 = 0,01; ІЗЛ 2,7 проти 1,9; р1-3 = 

0,002) за участю гранулоцитів (гранулоцити: 5,9×109/л та 6,1×109/л проти 5,2×109/л; 

p1-2 = 0,02; p1-3 = 0,01; 71,6 % та 73,0 % проти 65,5 %; p1-2 = 0,04; p1-3 = 0,002; ЛіГІ 3,2 

та 2,8 проти 4,3; р1-2 = 0,04; р1-3 = 0,002). У пацієнтів з НМТ розвиток запалення 

(підвищення ІЗЛ, Л/ШОЕ, зниження ЛіГІ) асоціювався із збільшенням бронхіальної 

обструкції (за ОФВ1; τ1 = -0,4; р1,3 = 0,001; τ2 = -0,2; р2 = 0,02; τ3 = 0,3) та наростанням 

ступеня ЛН (τ1,2 = 0,3; р1 = 0,01; р2 = 0,004; τ3 = -0,2; р3 = 0,02), у пацієнтів з ОЖ 

активність запального процесу (за НН/ШОЕ, ІАЗ) теж асоціювалась із збільшенням 

бронхіальної обструкції (за ПОШ: τ1 = -0,3; р1 = 0,03; τ2 = -0,2; р2 = 0,04).  

 Запальний процес при ХОЗЛ супроводжувався підвищенням рівнів СРП та 

ФНП-α у крові (2,9 проти 1,0 мг/л; р1 = 0,03; 1,3 проти 0,9 пг/мл; р2 = 0,01). 

Підвищення рівня СРП асоціювалося з вищою коморбідністю (τ = 0,3; р = 0,002) та 

нижчим виживанням (τ = -0,4; р = 0,001), систолічною АГ (τ = 0,3; р = 0,003) та вищим 

ССР (τ = 0,4; р = 0,001), гіперглікемією (τ = 0,3; 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; p1,4 = 0,03; p2 = 0,048; p3 = 0,04) 

та нижчою ЯЖ за складовою «активність» (τ = 0,3; р = 0,01). Підвищення вмісту ФНП-

α у пацієнтів з ХОЗЛ за умов ОЖ характеризувалось активацією синдрому запалення 

(за ІЗЛ; τ = 0,5; р = 0,04) на тлі зниження адаптаційних можливостей організму (за ІА; 

τ = -0,5; р = 0,04). 

 За умов перебігу ХОЗЛ на тлі НМТ та рівня СРП > 5 мг/л ми фіксували 

нейтрофільну активізацію (Н/М: 29,0 проти 16,7) із підсиленням імунної реактивності 
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(ІІР: 19,0 проти 6,7; Лі/М: 17,0 проти 5,5; всі р = 0,04), більшу вираженість депресії 

(15,0 проти 9,0 балів; р = 0,03) та нижчу ЯЖ за складовою «активність» (66,3 % проти 

35,8 %; р = 0,04). За умов перебігу ХОЗЛ на тлі ОЖ та рівня СРП > 5 мг/л у пацієнтів 

теж домінував запальний синдром нейтрофільного характеру (нейтрофіли: 6,9 проти 

5,8×109/л; р = 0,04; ШОЕ: 28,0 проти 4,0 мм/год; р = 0,02; Л/ШОЕ: 2,4 проти 0,4; р = 

0,005, Н/ШОЕ: 17,4 проти 2,6; р = 0,02, НН/ШОЕ: 33,4 проти 5,4; р = 0,01, ІАЗ: 12,0 

проти 2,4; р = 0,01, ІІЗ: 59,4 проти 26,2; р = 0,001), проте вже з наростанням явищ ЕІ 

(ІРВН: 3,7 проти 1,5; р = 0,04, ГІІ: 0,9 проти 0,5; р = 0,01, ПІ 1,1 проти 0,2; р = 0,005). 

Перебіг ХОЗЛ на тлі ОЖ та підвищеного рівня СРП обтяжувався більшою 

коморбідністю (індекс Чарлсона 4,0 проти 3,0 бали; р = 0,03), вищим ССР (8,0 % 

проти 1,5 %; р = 0,048) та гіршим прогнозом щодо 10-річного виживання (53,0 % 

проти 77,0 %; р = 0,03). 

 Таким чином, ХОЗЛ супроводжується розвитком гранулоцитарного 

запалення із підвищенням рівнів СРП та ФНП-α крові. Підвищення вмісту СРП на тлі 

НМТ та ОЖ є ознакою нейтрофільного характеру запалення, яке за умов ОЖ 

ускладнюється вираженим ендотоксикозом. Коморбідність за умов ХОЗЛ та ОЖ 

супроводжується підвищенням вмісту СРП, тоді як зниження адаптаційних 

можливостей організму асоціювалось зі зростанням вмісту ФНП-α. 

 Основні положення розділу дисертації викладені в статті [32], апробовані на 

наукових форумах [26, 36]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    117 
 

  

РОЗДІЛ 5 

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ХРОНІЧНОГО ОБСТРУКТИВНОГО 

ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ ЗАЛЕЖНО ВІД ВМІСТУ ЛЕПТИНУ 

 

Лептин як гормон жирової тканини має безліч функцій, однією з яких є участь 

в запальному процесі. Його вміст при ОЖ може зростати, однак його вплив на перебіг 

ХОЗЛ не встановлений, хоча відомо, що його рівень асоційований з тютюнопалінням, 

емфіземою, перебігом бронхіальної астми. 

 

5.1 Вміст лептину у пацієнтів з хронічним обструктивним захворюванням 

легень 

 

В обстежених пацієнтів з ХОЗЛ медіана вмісту лептину становила 16,3 [7,2; 

39,9] нг/мл, тобто була дещо вищою, ніж у контрольній групі 12,0 [5,6; 21,2] нг/мл (р 

˃ 0,05), що можна пояснити відсутністю істотної різниці за ІМТ (пацієнти з ХОЗЛ – 

27,6 кг/м2; контрольна група – 25,1 кг/м2; р ˃ 0,05). 

Незважаючи на відсутність істотності за абсолютним значенням, підвищення 

вмісту лептину у пацієнтів з ХОЗЛ ми спостерігали у 2,7 рази частіше, ніж нормальні 

його рівні (73,2 % проти 26,8 %; р < 0,01; рис. 5.1) та у 1,8 рази частіше, ніж у 

контрольній групі (73,2 % проти 40,0 %; р < 0,05). 

 

 

Рисунок 5.1  ̶  Частота виявлення нормо- та гіперлептинемії у пацієнтів з ХОЗЛ та у 

контролі 

Примітка. *, **   – розбіжність істотна (р < 0,05) між пацієнтами з ХОЗЛ та групою 

контролю. 
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Цілком очікувано вміст лептину залежав від маси тіла. Так, у пацієнтів з ХОЗЛ 

та нормальною масою тіла вміст лептину становив 4,1 [1,3; 17,0] нг/мл, у пацієнтів з 

НМТ він був істотно вищим (16,3 [14,0; 34,5] нг/мл; p1-2 = 0,02), а у пацієнтів з ОЖ він 

був максимальним (27,1 [18,1; 60,1] нг/мл; p1-3 = 0,03). Гіперлептинемія істотно 

частіше зустрічалась у пацієнтів з НМТ та ОЖ, ніж у пацієнтів з нормальною масою 

тіла (100 % та 88,2 % проти 37,5 %; обидва р < 0,01) (рис. 5.2). 

 

    Рисунок 5.2 – Частота гіперлептинемії залежно від маси тіла у пацієнтів з ХОЗЛ 

 

Також істотно відрізнявся вміст лептину в чоловіків та жінок (13,4 [2,6; 25,1] 

нг/мл проти 28,7 [12,4; 60,1] нг/мл, р = 0,04). Однак, при поділі обстежених за статтю 

та масою тіла одночасно ця різниця втрачалась (табл. 5.1). 

 

Таблиця 5.1  ̶  Вміст лептину у чоловіків та жінок з різним ІМТ 

Маса тіла  Чоловіки Жінки р 

Нормальна 2,6 [0,9; 15,1] 8,6 [1,8; 18,9] 0,6 

Надмірна  14,0 [12,9; 16,3] 33,8 [24,6; 50,9] 0,2 

Ожиріння 21,6 [10,8; 43,6] 30,4 [21,3; 60,1] 0,5 

 

З метою визначення секреторної активності адипоцитів ми розрахували індекс 

відношення лептину до ІМТ (Л/ІМТ) та встановили, що секреторна активність 

адипоцитів у пацієнтів з ХОЗЛ та ОЖ була максимальною (0,7 [0,4; 1,4] проти 0,6 

[0,5; 1,2] за умов НМТ та 0,2 [0,1; 0,8] за умов нормальної; р1-3 = 0,03). Вплив на 
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секреторну активність адипоцитів мала і стать: у жінок вона була вищою, ніж у 

чоловіків (0,4 [0,1; 0,7] проти 0,9 [0,4; 1,7] ум. од.), різниця на межі істотності (р = 

0,07). 

Проведений ранговий кореляційний аналіз Кендалла серед усіх пацієнтів 

дозволив виявити позитивні кореляційні зв'язки між рівнем лептином з одного боку 

та ІМТ, масою тіла, статтю (у жінок вищий; τ1,2,3 = 0,3; р1,2 = 0,02; р3 = 0,01) з іншого. 

Крім цих цілком очікуваних звʼязків ми виявили, що вміст лептину істотно корелював 

з низкою клінічних параметрів, а саме, прямо  ̶  з вираженістю задишки, ПДВд та поза 

домом (ПДПД), нестачі енергії, додаткових скарг та загальною сумою балів за ТОХ 

(τ1,2,3,4,5 = 0,3; τ6 = 0,3; р1,4 = 0,01; р2 = 0,002; р3 = 0,02; р5 = 0,04; р6 = 0,03), вираженістю 

депресії (τ = 0,3; р = 0,002), з ЯЖ (складова «симптоми»: τ = 0,2; р = 0,03; «активність»: 

τ = 0,3; р = 0,02; «вплив» та підсумкова оцінка: τ1,2 = 0,3; р1,2 = 0,01), обернено – з 

курінням (τ = -0,2; р = 0,03), ФЖЄЛ (τ = -0,2; р = 0,04). Також вміст лептину крові 

серед усіх пацієнтів з ХОЗЛ асоціювався з низкою функціональних параметрів – 

прямо з ступенем ЛН (τ = 0,3; р = 0,003), САТ (τ = 0,2; р = 0,02), а також лабораторних 

параметрів – прямо з рівнем холестерину (τ = 0,3; р = 0,01), β-ліпопротеїдів (τ = 0,2; р 

= 0,04), лейкоцитів та еритроцитів сечі (τ1 = 0,2; р1 = 0,04; τ2 = 0,2; р2 = 0,04) (рис. 5.3).  

 

 

– прямий кореляційний зв’язок 

– обернений кореляційний зв’язок 

Рисунок 5.3 – Істотні кореляційні зв’язки рівня лептину 
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Саме у пацієнтів з ХОЗЛ та ОЖ рівень лептину міг впливати на розвиток 

депресивних розладів, про що свідчив прямий кореляційний звʼязок із вираженістю 

депресії (τ = 0,6; р = 0,002) та обернений – із співвідношенням тривога/депресія (τ 

= -0,5; р = 0,01), чого не було виявлено у пацієнтів з нормальною та НМТ. 

 

5.2 Особливості ХОЗЛ за умов різного вмісту лептину та секреторної активності 

адипоцитів 

 

Для виявлення клінічно-лабораторних особливостей ХОЗЛ за умов 

нормального та підвищеного рівнів лептину ми поділили пацієнтів за вмістом  

лептину на дві підгрупи: у першу ввійшли пацієнти, рівень лептину яких не 

перевищував меж норми  (< 11,1 нг/мл у жінок та < 5,6  нг/мл у чоловіків), а у другу 

– ті, в кого він перевищував норму.  

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

підгрупа  – 31 хворого (16 чоловіків та 15 жінок). Як за гендерним складом, так і 

за віком, підгрупи істотно не відрізнялись (58,0 [44,0; 72,0] років проти 61,0 [54,0; 

67,0] років; р ˃ 0,05), хоча мали істотну різницю за ІМТ (23,0 [20,5; 24,1] кг/м2 

проти 28,7 [25,7; 34,4] кг/м2; р = 0,01). 

Виявлено, що важкий перебіг ХОЗЛ істотно частіше зустрічався серед 

пацієнтів другої підгрупи (клінічні групи C-D; 51,6 ± 9,0 % проти 18,2 ± 11,6 %; р 

< 0,05), тоді як неважкий – серед пацієнтів першої підгрупи (клінічні групи А-В; 

48,4 ± 9,0 % проти 81,8 ± 11,6 %; р < 0,05). Частота ЛН ІІІ ступеня була 

діагностована у 1,7 рази частіше у пацієнтів другої підгрупи (45,2 ± 9,0 % проти 

27,3 ± 13,4 %; р > 0,05). 

Аналіз вираженості скарг за ТОХ показав, що у пацієнтів з гіперлептинемією 

більш вираженими були задишка (р = 0,046), ПДВд (р = 0,03) та ПДПД (р = 0,098), 

відчуття нестачі енергії (р = 0,01), що супроводжувалось дещо більш значними 

порушеннями сну (р > 0,05) та більшим виділенням мокротиння (обидва р > 0,05) 

(рис. 5.4). 
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Рисунок 5.4  ̶  Вираженість скарг у пацієнтів з ХОЗЛ та різним рівнем лептину крові 

Примітка.* – різниця істотна (р < 0,05). 

 

Загалом, вираженість основних та додаткових скарг у пацієнтів з ХОЗЛ та 

гіперлептинемією була вищою (13,0 [11,0; 16,0] проти 12,0 [10,0; 13,0] балів; р ˃ 0,05; 

15,0 [12,0; 18,0] проти 11,0 [10,0; 13,0] балів; р = 0,01), що стосувалось і їх суми (28,0 

[22,0; 34,0] проти 24,0 [21,0; 24,0] балів; р = 0,03; рис. 5.5). 

 

  

Рисунок 5.5  ̶  Сумарна вираженість скарг за результатами ТОХ у пацієнтів з ХОЗЛ 

та різним рівнем лептину крові 

Примітка. * – різниця істотна (р < 0,05). 

 

Ми проаналізували коморбідний статус пацієнтів з ХОЗЛ за індексом Чарлсона 

та встановили, що у першій підгрупі низька та висока коморбідність зустрічались 
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однаково часто (по 45,4 %), а середня – істотно рідше (9,0 %; обидва р < 0,05). 

Натомість за умов гіперлептинемії найчастіше зустрічалась висока коморбідність 

(67,7 %), тоді як середня та низька – істотно рідше (29,0 % та 3,3 %; р1 < 0,05; р2 < 

0,01). При цьому низька коморбідність істотно частіше зустрічалась за умов 

нормального рівня лептину (табл. 5.2). 

 

Таблиця 5.2  ̶  Коморбідність у пацієнтів з ХОЗЛ та різним рівнем лептину  

Коморбідність (ІЧ) 1 підгрупа, % 2 підгрупа, % 

Низька (0–1) 45,4 ± 15,01,2 3,3 ± 3,21,3,4 

Середня (2) 9,0 ± 8,62,5 29,0 ± 8,13,6 

Висока (> 3) 45,4 ± 15,05 67,7 ± 8,14,6 

Примітка. 1,2,3,4,5 – різниці істотні (p < 0,05). 

 

Вираженість тривоги та депресії за шкалою HADS у підгрупах з різним вмістом 

лептину істотно відрізнялись: як тривога, так і депресія більш вираженими були у 

пацієнтів з рівнем лептину понад норму (10,0 [7,0; 12,0] проти 8,0 [4,0; 8,0] балів; р = 

0,04; 12,0 [9,0; 14,0] проти 10,0 [8,0; 11,0] балів; р = 0,03; рис. 5.6), однак їх 

співвідношення не залежало від кількості лептину (0,72 та 0,75; р ˃ 0,05).  

 

 

Рисунок 5.6  ̶  Вираженість психоемоційних розладів у пацієнтів з ХОЗЛ та 

нормальним і підвищеним рівнями лептину 

Примітка. * – різниця істотна (р < 0,05). 
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Аналіз залежності частоти виявлення психоемоційних розладів від вмісту 

лептину у пацієнтів з ХОЗЛ показав, що клінічно виражені ознаки депресії істотно 

частіше зустрічались за умов підвищеного рівня лептину, ніж нормального (65,5 ± 8,8 

% проти 27,3 ± 13,4 %; р < 0,05). Свої особливості мала і вираженість депресії у 

пацієнтів другої підгрупи: частота виявлення кожного ступеня важкості депресії 

наростала. Таким чином, 65,5 % пацієнтів з ХОЗЛ на тлі гіперлептинемії мали 

клінічно виражений характер депресії, істотно рідше зустрічались субклінічно 

виражена (27,6 %; р < 0,01), найрідше - її відсутність (6,9 %; р1,2 < 0,01; табл. 5.3). 

 

Таблиця 5.3  ̶  Частота виявлення різної вираженості психоемоційних розладів 

у пацієнтів з ХОЗЛ та різною масою тіла (%, M ± m) 

Вираженість 1 підгрупа 2 підгрупа 

Тривога 

Відсутність 45,4 ± 15,0 27,6 ± 8,3 

Субклінічно виражена 36,4 ± 14,5 27,6 ± 8,3 

Клінічно виражена 18,2 ± 11,6 44,8 ± 9,2 

Депресія 

Відсутність 18,2 ± 11,6 6,9 ± 4,72,3 

Субклінічно виражена 54,5 ± 15,0 27,6 ± 8,32,4 

Клінічно виражена 27,3 ± 13,41 65,5 ± 8,81,3,4 

Примітка. 1,2,3,4 – розбіжності істотні (p < 0,05). 

 

Аналіз основних гемодинамічних параметрів у пацієнтів з ХОЗЛ та різним 

рівнем лептину показав, що САТ за умов гіперлептинемії був дещо вищим (145,0 

[125,0; 160,0] проти 130,0 [120,0; 140,0] мм рт. ст.; р = 0,09), тоді як медіани ДАТ, 

ПАТ не відрізнялись (80 мм рт. ст.; 50,0 мм рт. ст.). Частота серцевих скорочень у 

обох підгрупах була практично однаковою (81 та 82 уд./хв.; р > 0,05).  

Синдром запалення був більш вираженим за умов гіперлептинемії. Лише 33,3  

± 14,2 % хворих, рівень лептину яких був в межах норми, мали лейкоцитоз 
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периферійної крові, що істотно менше, ніж у підгрупі з високим лептином (68,9 ± 8,3 

%; р < 0,05). Також частіше спостерігали підвищення вмісту СРП в осіб 2 підгрупи 

(37,9 ± 8,7 % та 25,0 ± 13,0 %; р > 0,05). 

Були проаналізовані скринінгові показники ліпідного обміну залежно від 

вмісту лептину крові (табл. 5.4). Загальний рівень холестерину та β-ліпопротеїдів 

були дещо вищими серед пацієнтів з підвищеним рівнем лептину (4,7 [4,1; 5,7] проти 

4,1 [3,9; 5,2] ммоль/л; 47,0 [41,0; 57,0] од. проти 45,0 [35,0; 50,0] од.; обидва р ˃ 0,05). 

Проте, високий рівень холестерину виявляли лише у підгрупі з лептином вище норми 

(16,6 %, p < 0,05). Нормальні показники холестерину спостерігалися однаково часто 

в обох підгрупах (40,0 % та 41,7 %;  p ˃  0,05), а низький вміст  ̶  дещо частіше виявляли 

в осіб із нормальним рівнем лептину (60,0 % проти 41,7 %, p ˃ 0,05). Важливо, що у 

пацієнтів з нормальним рівнем лептину низькі та нормальні значення холестерину 

зустрічались істотно частіше, ніж підвищений його рівень (60,0 % та 40,0 % проти 0; 

р1 < 0,01; р2 < 0,05). Таким чином, лише у пацієнтів із підвищеним рівнем лептину 

виявляли підвищений рівень холестерину (р < 0,05). 

 

Таблиця 5.4  ̶  Частота виявлення різного рівня холестерину та β-ліпопротеїдів 

у пацієнтів з ХОЗЛ та різним рівнем лептину (%, M ± m) 

Показники 1 підгрупа 2 підгрупа  

ХС ≥ 6,2 ммоль/л 01,2,3 16,6 ± 7,61 

ХС 4,7 – 6,1 ммоль/л 40,0 ± 15,52 41,7 ± 10,1 

ХС ≤ 4,6 ммоль/л 60,0 ± 15,53 41,7 ± 10,1 

β-ліпопротеїди  ≥ 55 од. 10,0 ± 9,5 33,3 ± 9,6 

Примітки: 1,2,3 – розбіжності істотні (p < 0,05); ХС – холестерин. 

 

Ранговий кореляційний аналіз Кендалла показав, що за умов нормального 

вмісту лептину виявлено істотні прямі кореляції його зі статтю (у жінок вищий: τ  = 

0,5; р = 0,03), рівнями САТ та ПАТ (обидва τ  = 0,5; р = 0,02), вмістом лейкоцитів та 

еритроцитів у сечі (τ1  = 0,5; р1 = 0,04; τ2  = 0,6; р2 = 0,01). Обернені кореляційні звʼязки 

знайдені між лептином та курінням (у курців нижчий: τ  = -0,5; р = 0,03), рівнями 
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гемоглобіну та еритроцитів (τ1,2  = -0,6; р1 = 0,005; р2 = 0,01). Таким чином, за умов 

вихідного нормального рівня лептину його зростання буде асоціюватись із розвитком 

анемії, АГ, погіршенням функції нирок. Натомість у другій підгрупі лептин прямо 

корелював зі статтю (у жінок вищий: τ  = 0,4; р = 0,003) і вмістом холестерину (τ  = 

0,3; р = 0,04) та обернено – із відносним вмістом моноцитів крові (τ  = -0,3; р = 0,04). 

Тобто, подальше зростання вже підвищеного лептину буде асоціюватись з 

порушенням ліпідного обміну та підвищеним ризиком інфекційних уражень. 

Аналіз спірометричних показників ФЗД показав, що усі вони за умов 

підвищеного рівня лептину були нижчими, ніж в осіб з нормальним його вмістом 

(рис. 5.6). Хоча підгрупи істотно не різнились за медіаною ІГ (67,0 % та 66,5 %; р ˃ 

0,05), але істотні відмінності стосувались значень cтатичного (ЖЄЛ: 57,0 [42,5; 66,0] 

% проти 73,0 [58,0; 86,0] %; р = 0,04) та динамічних (ОФВ1: 46,0 [34,0; 55,0] % проти 

61,0 [53,0; 82,0] %; р = 0,04; ФЖЄЛ: 56,5 [45,0; 71,0] % проти 86,0 [62,0; 90,0] %; р = 

0,005) параметрів, які характеризують рестриктивні та обструктивні порушення ФЗД.  

 

 

Рисунок 5.7  ̶  Показники ФЗД у пацієнтів з ХОЗЛ залежно від вмісту лептину крові 

    

Враховуючи попередньо наведені результати про несприятливий характер 

перебігу ХОЗЛ за умов підвищення ФНП-α та лептину окремо, ми проаналізували 

стан ФЗД за умов одночасного підвищення лептину та ФНП-α у крові. Встановлено, 

що всі показники ФЗД у пацієнтів 2 підгрупи з ФНП-α  > 1,3 пг/мл (медіана) були 
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нижчими. Істотно нижчими були як швидкісні параметри (ОФВ1, СОШ25-75, ПОШ, 

МОШ25,50,75), так і обʼємний (ФЖЄЛ) (табл. 5.5). Меж істотної різниці не досягнула 

лише різниця обʼємного показника ЖЄЛ (62,0 [57,0; 68,0] проти 41,5 [37,0; 67,0] %; р 

> 0,05). Тобто, найгірший стан ФЗД чітко асоціювався з одночасним підвищенням 

лептину та ФНП-α. 

 

Таблиця 5.5  ̶  Істотні відмінності у показниках функції зовнішнього дихання у 

пацієнтів з ХОЗЛ 2 підгрупи з 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 

 

Від рівня лептину крові залежала також ЯЖ пацієнтів з ХОЗЛ. Так, вплив 

компонентів «симптоми», «активність», «вплив» на ЯЖ, а також підсумкова її оцінка 

ЯЖ були істотно більшими у пацієнтів з гіперлептинемією (табл. 5.6). Тобто, 

гіперлептинемія асоціюється з значущим погіршенням ЯЖ. 

 

Таблиця 5.6  ̶  Якість життя у пацієнтів з ХОЗЛ за умов різного рівня лептину 

Компонент 1 підгрупа, % 2 підгрупа,% Р 

Симптоми 49,9 [35,9; 59,7] 68,7 [53,8; 76,7] 0,02 

Активність 35,8 [29,5; 47,7] 54,4 [41,8; 67,0] 0,01 

Вплив 19,9 [13,8; 41,6] 42,6 [32,6; 62,9] 0,01 

Підсумок 33,6 [23,9; 44,0] 51,7 [39,4; 63,4] 0,005 
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З метою виявлення впливу секреторної активності адипоцитів на перебіг ХОЗЛ 

ми поділили обстежених пацієнтів на дві підгрупи – з індексом Л/ІМТ нижче та вище 

медіани, причому при обчисленні враховували медіану Л/ІМТ окремо для чоловіків 

та жінок (0,4 та 0,9). Встановлено, що у пацієнтів другої підгрупи істотно вищими 

були рівні САТ та ПАТ, вираженість тривоги та знижена ЯЖ (табл. 5.7). Таким чином, 

додаткове визначення індексу Л/ІМТ показало перевагу перед ізольованим 

визначенням лептину крові. 

 

Таблиця 5.7  ̶  Істотні відмінності у пацієнтів з ХОЗЛ із помірною та 

підвищеною секреторною активністю адипоцитів 

Показник 1 підгрупа, n = 20 2 підгрупа, n = 22 Р 

Систолічний АТ 130,0 [120,0; 147,5] 150,0 [130,0; 160,0] 0,02 

Пульсовий АТ 50,0 [40,0; 60,0] 60,0 [50,0; 70,0] 0,03 

Тривога 8,0 [4,5; 10,5] 10,5 [9,0; 12,0] 0,02 

Компонент ЯЖ «симптоми» 53,1 [40,5; 66,7] 71,5 [55,6; 77,6] 0,01 

 

Проведений ранговий кореляційний аналіз Кендалла виявив позитивні зв'язки 

між відношенням Л/ІМТ, яке характеризує секреторну активність адипоцитів, та 

статтю (у жінок вищий; τ = 0,2; р = 0,03), вираженістю задишки та ступенем ЛН (τ1 = 

0,3; τ2 = 0,2; р1,2 = 0,02), ПДВд (τ = 0,3; р = 0,01), нестачею енергії (τ = 0,2; р = 0,03), 

сумою додаткових скарг (за ТОХ: τ = 0,3; р = 0,01), рівнем загального холестерину, 

депресією (τ1,2 = 0,2; р1,2 = 0,04), вмістом лейкоцитів та еритроцитів у сечі (τ1 = 0,4; р1 

= 0,04; τ2 = 0,3; р2 = 0,002). Дані кореляційні звʼязки були характерні і для лептину.  

Резюме. Перебіг ХОЗЛ супроводжується частим розвитком гіперлептинемії 

(73,2 % проти 26,8 %; р < 0,05). Секреторна активність адипоцитів, вміст лептину 

крові наростали по мірі накопичення жирової маси та були максимальними у 

пацієнтів з ХОЗЛ та ОЖ (Л/ІМТ: 0,2 та 0,6 та 0,7; р1-3 = 0,03; лептин: 4,1 та 16,3 та 27,1 

нг/мл; p1-2 = 0,02; p1-3 = 0,03), тоді як частота гіперлептинемії була максимальною вже 

за умов НМТ (100 % та 88,2 % за умов ОЖ, 37,5 % за умов нормальної маси тіла; р1-

2;1-3 < 0,01). 
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Перебіг ХОЗЛ на тлі нормолептинемії характеризувався неважким перебігом 

(групи А-В; 48,4 % проти 81,8 %; р < 0,05), низькою коморбідністю (45,4 % проти 3,3 

%; p < 0,05). Підвищення нормального рівня лептину супроводжувалось підвищенням 

САТ та ПАТ (обидва τ  = 0,5; р = 0,02), розвитком анемії (за рівнем гемоглобіну та 

вмістом еритроцитів; τ1,2  = -0,6; р1 = 0,005; р2 = 0,01) та небуло характерним для курців 

(у курців нижчий: τ  = -0,5; р = 0,03). 

У пацієнтів з гіперлептинемією істотно частіше зустрічався важкий перебіг 

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

(за ОФВ1: 46,0 % проти 61,0 %, ЖЄЛ: 57,0 % проти 73,0 %;  обидва р = 0,04;  ФЖЄЛ: 

56,5 % проти 86,0 %; р = 0,005), вираженим запаленням (лейкоцитоз у 68,9 % проти 

33,3 %; p < 0,05), змінами ліпідного обміну (гіперхолестеринемія у 16,6 % проти 0; p 

< 0,05),  клінічно вираженою депресією (65,5 % проти 27,3 %; р < 0,05), нижчою ЯЖ 

(51,7 % проти 33,6 %; р = 0,005). За умов перебігу ХОЗЛ на тлі гіперлептинемії у 

пацієнтів більш вираженими були скарги на задишку (3,0 проти 4,0 бали; р = 0,046), 

ПДВд (2,0 проти 4,0 бали; р = 0,03), нестачу енергії (2,0 проти 4,0 бали; р = 0,01), 

прояви тривоги (10,0 проти 8,0 балів; р = 0,03) та депресії (12,0 проти 10,0 балів; р = 

0,04). Поєднання гіперлептинемії та підвищення ФНП-α було найбільш 

несприятливим, оскільки супроводжувалось більш вираженими обструктивними 

змінами на всіх рівнях (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 %; р1 = 0,002; р2,4-6 = 0,01; 

р3 = 0,001; р7 = 0,03). 

Гіперлептинемія за даними кореляційного аналізу асоціювалась із наростанням 

задишки, ступеня ЛН (τ1,2 = 0,3; р1 = 0,01; р2 = 0,003), ПДВд та ПДПД (τ1,2 = 0,3; р1 = 

0,002; р2 = 0,02), нестачі енергії (τ = 0,3; р = 0,01), погіршенням дихальної функції (за 

ФЖЄЛ; τ = -0,2; р = 0,04), систолічною АГ (τ = 0,2; р = 0,02), дисліпідеміями (за 

рівнями холестерину та β-ліпопротеїдів; τ1 = 0,3; р1 = 0,01; τ2 = 0,2; р2 = 0,04), 

розвитком депресії та зниженням ЯЖ (τ1,2 = 0,3; р1 = 0,002; р2 = 0,01).  

Основні положення розділу дисертації викладені в наукових статтях [37, 38, 

230] та апробовані на науковому форумі [33]. 
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РОЗДІЛ 6 

СТАН АДАПТАЦІЇ У ПАЦІЄНТІВ З ХРОНІЧНИМ ОБСТРУКТИВНИМ 

ЗАХВОРЮВАННЯМ ЛЕГЕНЬ ТА РІЗНОЮ МАСОЮ ТІЛА 

 

6.1. Частота адаптаційних реакцій у пацієнтів з хронічним обструктивним 

захворюванням легень і різною масою тіла 

 

У пацієнтів з ХОЗЛ найчастіше виявляли АР орієнтування (54 хворих; 37,2 ± 

4,0 %), дещо рідше – обидві реакції активації (51 хворий; 35,2 ± 4,0 %), рідше – 

реакцію стресу (40 хворих; 27,6 ± 3,7 %; усі р ˃ 0,05) та зовсім не діагностувались 

реакція переактивації та неповноцінної адаптації. Таким чином, частота виявлення 

еустрес- та дистрес-реакцій у пацієнтів з ХОЗЛ істотно не відрізнялася, на відміну від 

контролю, де еустрес-реакція зафіксована істотно частіше (р ˂ 0,01). Дистрес-реакції 

у пацієнтів з ХОЗЛ були представлені стрес-реакцією, яка зустрічалась істотно 

частіше, ніж у групі контролю (р ˂ 0,01; табл. 6.1; рис. 6.1). 

 

Таблиця 6.1 – Частота виявлення адаптаційних реакцій у пацієнтів з ХОЗЛ  

та здорових (M ± m; %) 

Тип адаптаційної реакції Пацієнти з ХОЗЛ Здорові 

Стрес 27,6 ± 3,7*,2,5,6 5,0 ± 4,9*,1,3,4 

Переактивація 05,12,14,18,21 5,0 ± 4,915,22 

Неповноцінної адаптація 06,13,16,19,23 017,20,24 

Дистрес 27,6 ± 3,7* 10,0 ± 6,7*,25 

Орієнтування 37,2 ± 4,0*,7,9,12,13 5,0 ± 4,9*,8,10 

Активації –спокійна  20,7 ± 3,4*,7,14,16 50,0 ± 11,2*,1,8,15,17 

–підвищена  14,5 ± 2,92,9,18,19 35,0 ± 10,73,10,20 

Еустрес 35,2 ± 4,0* 85,0 ± 8,0*,25 

Примітки: розбіжності істотні (p < 0,05) між * – пацієнтами з ХОЗЛ та 

здоровими;  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 – між частотою виявлення АР 

в межах однієї групи (хворі/здорові). 
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Поділ пацієнтів за гендерною ознакою показав, що дистрес у чоловіків з ХОЗЛ 

зустрічався в 1,7 рази частіше, ніж у жінок (32,3 ± 4,8 % проти 18,4 ± 5,5 %; р ˃ 0,05), 

тоді як частота еустресу не залежала від статі (34,4 ± 4,8 % та 36,7 ± 6,9 %; р ˃ 0,05). 

Також виявилося, що частота дистрес-реакцій збільшувалася з віком: від 16,7 % 

у молодих хворих до 50,0 % у пацієнтів старечого віку (р > 0,05). Натомість частота 

виявлення еустрес-реакції зменшувалась з віком: від 45,8 % у молодих пацієнтів до 

25,0 % у пацієнтів старечого віку (рис. 6.1; табл. 6.2). Істотних відмінностей у частоті 

виявлення кожної з реакцій в різних вікових групах виявлено не було, однак 

встановлено, що у молодому віці домінувала еустрес-реакція (45,8 % проти 16,7 %; р 

< 0,05). 

 

 

Рисунок 6.1 – Частота виявлення дистрес та еустрес-реакцій у пацієнтів з 

ХОЗЛ різного віку 

Примітка. * – розбіжність істотна (p < 0,05) між дистресом та еустресом. 

 

Таблиця 6.2 – Розподіл пацієнтів з ХОЗЛ за віком та типом адаптаційної 

реакції  

Тип АР Молодий, 

< 44 р. 

Середній, 

44–59 р. 

Похилий, 

60–74 р. 

Старечий, 

75–89 р. 

1 2 3 4 5 

Стрес 16,7 ± 7,6* 28,8 ± 4,3 33,3 ± 19,2 50,0 ± 25,0 

Орієнтування 37,5 ± 9,9 37,8 ± 4,6 33,3 ± 19,2 25,0 ± 21,6 

Спокійної активації 29,2 ± 9,3 24,3 ± 4,1 33,3 ± 19,2 25,0 ± 21,6 
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Продовження табл. 6.2 

1 2 3 4 5 

Підвищеної активації 16,7 ± 7,62,4 9,0 ± 2,71,3
 01,2 03,4 

Еустрес 45,8 ± 10,2* 33,3 ± 4,5 33,3 ± 19,2 25,0 ± 21,6 

Примітка. *, 1,2,3,4 – розбіжності істотні (p < 0,05). 

 

Були проаналізовані типи АР у пацієнтів з ХОЗЛ та різною масою тіла та 

виявлено низку особливостей (табл. 6.3). Так, реакція стресу найчастіше зустрічалась 

у пацієнтів з ОЖ ІІ–ІІІ ступенів, істотно частіше, ніж за умов нормальної маси тіла (р 

˂ 0,05). Таку ж закономірність ми виявили у пацієнтів з ОЖ І ступеня (р ˂ 0,05), що 

вказує на несприятливий характер адаптаційних процесів за умов ОЖ. Реакції 

активації найчастіше діагностувались у пацієнтів з нормальною масою тіла, істотно 

частіше, ніж у пацієнтів з ОЖ ІІ–ІІІ ступенів (р ˂ 0,05). Реакція орієнтування 

зустрічалась однаково часто в усіх вагових групах. 

 

Таблиця 6.3 – Частота виявлених АР у пацієнтів з ХОЗЛ та різною масою тіла  

Маса тіла пацієнтів Тип  адаптаційної реакції 

стрес орієнтування еустрес 

n % n % n % 

Нормальна 5 11,9 ± 5,01,2,3 16 38,1 ± 7,5 21   50,0 ± 7,74 

Надлишкова 12 29,3 ± 7,11 15 36,6 ± 7,5 14 34,1 ± 7,4 

Ожиріння І ступеня 14 36,8 ± 7,82 13 34,2 ± 7,7 11 29,0 ± 7,4 

Ожиріння ІІ–ІІІ 

ступенів 

9 37,5 ± 9,93 10 41,7 ± 10,1 5 20,8 ± 8,34 

Примітка. 1,2,3,4 – розбіжності істотні (р < 0,05). 

 

Важливо, що частота виявлення дистресу наростала по мірі збільшення ІМТ, 

тоді як еустресу навпаки – зменшувалась. У пацієнтів з ХОЗЛ та нормальною масою 

тіла частота виявлення реакцій еустресу була у 4,2 рази більшою, ніж дистресу (50,0 

% та 11,9 %; р ˂ 0,01; рис. 6.2). 
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Рисунок 6.2 – Частота еустрес- та дистрес-реакцій у пацієнтів з ХОЗЛ (%) 

Примітка. * – розбіжність істотна (р < 0,01) між частотою виявлення еу- та 

дистресу. 

 

Нами були проаналізовані показники клінічного аналізу крові у пацієнтів з еу- 

та дистресом та виявлені певні особливості (табл. 6.4). Так, у пацієнтів із дистресом 

спостерігалися більш виражені ознаки запального процесу за кількістю лейкоцитів 

(10,0 проти 7,5×109/л; р ˂ 0,000001), абсолютним вмістом гранулоцитів (7,5 проти 

4,5×109/л; p ˂ 0,000001), відносною кількістю паличкоядерних (6,0 проти 3,0 %; p = 

0,02) та сегментоядерних нейтрофілів (69,0 проти 54,0 %; p = 0,00003), абсолютним 

та відносним вмістом моноцитів крові (0,6 проти 0,5×109/л; 7,0 проти 6,0 %; р1 = 0,008; 

р2 = 0,02), а також за ШОЕ (13,0 проти 8,0 мм/год.; p = 0,003). Істотно нижчими при 

дистресі були абсолютна та відносна кількість лімфоцитів (1,7 проти 2,5×109/л;  р ˂ 

0,000001; 18,0 проти 31,9 %; p ˂ 0,000001). Таким чином, запалення за умов дистресу 

було більш вираженим і мало нейтрофільний характер з дефіцитом імунної ланки. 

 

Таблиця 6.4 – Гематологічні параметри у пацієнтів з ХОЗЛ на тлі ди- та 

еустресу 

Параметри крові, одиниці Дистрес Еустрес р 

1 2 3 4 

Гемоглобін, г/л 149,5 [139,5; 167,5] 157,0 [148,0; 168,0] ˃ 0,05 

Еритроцити, 1012/л 5,7 [5,0; 6,1] 5,4 [5,1; 5,7] ˃ 0,05 

Лейкоцити, 109/л 10,0 [8,6; 14,6] 7,5 [6,3; 18,6] ˂ 0,000001 

50,0*
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Продовження табл. 6.4 

1 2 3 4 

Гранулоцити, 109/л 7,5 [6,5; 11,4] 4,5 [3,6; 5,3] ˂ 0,000001 

Гранулоцити, % 75,7 [74,0; 78,3] 60,0 [56,7; 63,5] ˂ 0,000001 

Паличкоядерні нейтрофіли, % 6,0 [4,0; 6,0] 3,0 [3,0; 4,0] 0,02 

Cегментоядерні нейтрофіли, % 69,0 [67,0; 72,0] 54,0 [44,0; 61,0] 0,00003 

Лімфоцити, 109/л 1,7 [1,5; 1,9] 2,5 [2,1; 2,9] ˂ 0,000001 

Лімфоцити, % 18,0 [16,1; 18,9] 31,9 [30,1; 35,5] ˂ 0,000001 

Моноцити, 109/л 0,6 [0,5; 0,7] 0,5 [0,4; 0,7] 0,008 

Моноцити, % 7,0 [4,0; 7,0] 6,0 [5,0; 9,0] 0,02 

Еозинофіли, % 1,0 [0; 2,0] 1,0 [1,0; 3,0] ˃ 0,05 

ШОЕ, мм/год. 13,0 [9,5; 16,0] 8,0 [4,0; 12,0] 0,003 

 

Також були проаналізовані параметри клінічного аналізу крові з урахуванням 

одночасно характеру АР та маси тіла (табл. 6.5). Реакція дистресу супроводжувалася 

лейкоцитозом із істотним зростанням абсолютної та відносної кількості гранулоцитів 

за рахунок нейтрофілів в осіб з НМТ та ОЖ. Реакції еустресу, своєю чергою, 

супроводжувались істотним зростанням абсолютної кількості лімфоцитів в осіб з 

НМТ та ОЖ та відносної кількості незалежно від ІМТ. 

 

Таблиця 6.5 – Параметри клінічного аналізу крові при реакціях ди- та 

еустресу у пацієнтів з ХОЗЛ залежно від індексу маси тіла 

Показник ІМТ, 

кг/м2 

Дистрес Еустрес p 

1 2 3 4 5 

Гемоглобін, 

г/л 

< 25  151,0 [139,0; 162,0] 158,0 [144,0; 166,0] 0,66 

25–30  162,5 [143,5; 168,5] 163,0 [140,0; 173,0] 0,94 

> 30  144,0 [136,0; 162,0] 154,0 [150,5; 163,0] 0,07 

Еритроцити, 

1012/л 

< 25  5,1 [4,5; 5,7] 5,3 [5,0; 5,5] 0,71 

25–30  5,9 [5,4; 6,3] 5,4 [4,9; 6,0] 0,44 
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Продовження табл. 6.5 

1 2 3 4 5 

 > 30  5,6 [5,3; 5,9] 5,4 [5,3; 5,7]  0,48 

Лейкоцити, 

109/л  

< 25  9,2 [7,8; 14,4] 6,6 [5,8; 8,4] 0,03 

25–30  10,1 [8,9; 15,3] 7,8[6,8; 8,5] 0,002 

> 30  10,0 [8,6; 13,1] 8,3 [7,0; 9,2] 0,005 

Гранулоцити, 

109/л 

< 25  6,8 [5,8; 10,9] 4,0 [3,5; 4,9] 0,001 

25–30  7,6 [6,5; 13,3] 4,6 [4,0; 5,3] 0,00004 

> 30  7,5 [6,5; 10,7] 4,7 [3,9; 5,6] 0,000005 

Гранулоцити, 

% 

< 25  75,0 [75,0; 76,1] 61,0 [58,5; 63,5] 0,00003 

25–30  75,0 [74,0; 85,2] 58,6 [58,1; 63,9] 0,00001 

> 30  76,0 [74,0; 78,1] 59,2 [56,1; 62,6] ˂ 0,000001 

Нейтрофіли, 

109/л 

< 25  6,7 [5,7; 11,4] 4,2 [2,3; 5,5] 0,11 

25–30  7,3 [6,2; 13,1] 3,0 [2,9; 6,0] 0,02 

> 30  7,0 [6,1; 9,1] 5,2 [4,5; 5,9] 0,04 

Нейтрофіли, 

% 

< 25  73,0 [73,0; 79,0] 58,5 [46,0; 69,0] 0,11 

25–30  73,0 [72,0; 76,0] 45,0 [25,0; 71,0] 0,02 

> 30  74,0 [73,0; 78,0] 62,0 [60,0;76,0] 0,01 

Паличкоядер-

ні 

нейтрофіли, 

% 

< 25  6,0 [6,0; 7,0] 3,5 [3,0; 5,5] 0,19 

25–30  5,0 [4,0; 6,0] 2,0 [1,0; 4,0] 0,06 

> 30  5,5 [4,0; 6,0] 4,5 [3,0; 6,0] 0,59 

Cегменто- 

ядерні 

нейтрофіли, 

% 

< 25  67,0 [67,0; 72,0] 55,0 [43,0; 63,5] 0,11 

25–30  68,0 [66,0; 72,0] 44,0 [23,0; 67,0] 0,06 

> 30  69,5 [67,0; 72,0] 57,5 [54,0; 61,0] 0,01 

Лімфоцити, 

109/л 

< 25  1,7 [1,5; 2,3] 2,1 [1,9; 2,6] 0,28 

25–30  1,8 [1,5; 1,8] 2,6 [2,4; 3,0] 0,00003 

> 30  1,7 [1,4; 1,9] 2,8 [2,4; 3,1] 0,000001 

Лімфоцити, % < 25  18,0 [17,9; 19,0] 30,5 [29,7; 32,7] 0,00003 

25–30  18,0 [12,0; 18,0] 32,7 [30,5; 34,9] ˂ 0,000001 

> 30  18,0 [16,5; 19,0] 33,6 [30,6; 37,3] ˂ 0,000001 
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Продовження табл. 6.5 

1 2 3 4 5 

Моноцити, 

109/л 

< 25  0,6 [0,5; 0,8] 0,4 [0,4; 0,6] 0,06 

25–30  0,7 [0,5; 0,7] 0,6 [0,4; 0,7] 0,29 

> 30  0,6 [0,5; 0,7] 0,5 [0,5; 0,6] 0,29 

Моноцити, % < 25  6,0 [6,0; 7,0] 7,0 [6,2; 8,7] 0,16 

25–30  7,0 [4,7; 8,5] 7,0 [5,9; 8,6] 0,82 

> 30  5,7 [4,6; 7,0] 7,1 [5,8; 7,8] 0,06 

Еозинофіли, 

% 

< 25  1,0 [0; 2,0] 2,0 [0,5; 3,0] 0,41 

25–30  1,0 [0; 3,0] 1,0 [1,0; 6,0] 0,55 

> 30  1,0 [0; 2,0] 1,5 [1,0; 2,0] 0,67 

ШОЕ, мм/год < 25  13,0 [12,0; 16,0] 6,0 [4,0; 10,0] 0,16 

25–30  13,5 [9,0; 17,5] 6,5 [4,0; 12,0] 0,12 

> 30  13,0 [10,0; 16,0] 9,0 [6,0; 14,5] 0,24 

 

Для детального вивчення характеристик запалення залежно від типу АР, ми 

поділили пацієнтів з ХОЗЛ на дві підгрупи: з еустрес- (n = 51) та дистрес-реакціями 

(n = 40) та проаналізували значення лейкоцитарних індексів запалення, інтоксикації 

та неспецифічної реактивності. Встановили, що практично всі маркери запалення 

(окрім Н/М) та всі параметри ЕІ були істотно вищими у пацієнтів з ХОЗЛ та 

дистресом, тоді як всі маркери імунної реактивності –  за умов еустресу (табл. 6.6). 

 

Таблиця 6.6 – Гематологічні індекси запалення, інтоксикації, імунної 

реактивності у пацієнтів з ХОЗЛ і ди- та еустрес-реакціями 

Показник Дистрес Еустрес p 

1 2 3 4 

Маркери активності запалення 

ІЗЛ 3,1 [2,8; 3,6] 1,5 [1,3; 1,7] < 0,000001 

Л/ШОЕ 1,2 [0,9; 1,6] 0,5 [0,3; 1,2] 0,00001 

Н/ШОЕ 9,7 [7,8; 11,8] 3,6 [2,8; 8,1] 0,02 
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Продовження табл. 6.6 

1 2 3 4 

НН/ШОЕ 6,7 [4,8; 9,0] 2,7 [1,6; 5,2] 0,03 

Н/Лі 4,0 [3,8; 4,3] 1,7 [1,0; 2,3] 0,000004 

Н/М 10,3 [7,9; 12,5] 10,7 [10,3; 19,5] 0,2 

ІАЗ 28,4 [23,4; 32,6] 14,8 [8,6; 25,5] 0,02 

ІІЗ 23,1 [19,8; 28,6] 15,1 [11,4; 16,9] 0,0003 

Маркери ендогенної інтоксикації 

ІРВН 13,4 [6,4; 18,3] 3,5 [0,8; 5,2] 0,003 

ЛІІ 1,5 [1,0; 3,8] 0,6 [0,4; 0,9] 0,001 

ГІІ 1,8 [1,1; 4,6] 0,6 [0,4; 1,0] 0,0003 

ПІ 1,7 [1,1; 3,7] 0,4 [0,2; 0,6] 0,00001 

Маркери імунної реактивності 

ІІР 2,9 [2,6; 3,8] 5,3 [4,1; 8,0] 0,01 

ЛіГІ 2,4 [2,1; 2,5] 5,3 [4,8; 6,3] < 0,000001 

Лі/М 2,7 [2,2; 3,3] 4,5 [3,9; 5,1] < 0,000001 

Лі/Е 9,5 [7,0; 18,0] 18,5 [13,3; 33,5] 0,048 

 

З метою дослідження особливостей перебігу запального процесу у пацієнтів 

з ХОЗЛ одночасно із врахуванням АР та маси тіла, ми поділили пацієнтів з 

понаднормовою масою тіла на підгрупи. До 2а підгрупи увійшли 12 пацієнтів з 

НМТ і дистресом, до 2б – 14 пацієнтів з НМТ і еустресом, до 3а та 3б  ̶  23 та 16 

пацієнтів з ОЖ та ди-, еустресом відповідно.  

Виявилось, що у пацієнтів з ХОЗЛ з НМТ та дистресом істотно вищими були 

індекси, що характеризують вираженість запального процесу (ІЗЛ, Л/ШОЕ, Н/Лі; 

р1 = 0,0004; р2 < 0,05; р3 = 0,00002; табл. 6.7). У пацієнтів з ХОЗЛ та ОЖ ми 

отримали тотожні результати: підвищення Н/Лі та ІЗЛ (р1 = 0,01; р2 < 0,00001). 

Отримані дані вказують на більшу вираженість запального процесу у пацієнтів з 

ХОЗЛ та НМТ і ОЖ у разі дистрес-реакції. 
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Таблиця 6.7 – Істотні розбіжності гематологічних індексів запалення у пацієнтів 

з ХОЗЛ з надмірною масою тіла та ожирінням  

Індекс 2а 

(НМТ+дистрес) 

2б 

(НМТ+еустрес) 

3а 

(ОЖ+дистрес) 

3б 

(ОЖ+еустрес) 

ІЗЛ 3,0 [2,8; 4,6] 

 

1,4 [1,4; 1,8]  

р2а-2б = 0,0004 

3,2 [2,8; 3,6] 

 

1,4 [1,3; 1,7]  

р3а-3б < 0,00001 

Л/ШОЕ 1,4 [0,9; 1,9]  0,5 [0,3; 1,2]  

р2а-2б = 0,046 

- - 

Н/Лі 4,0 [3,8; 4,2]  1,0 [0,9; 3,7]  

р2а-2б = 0,00002 

4,0 [3,9; 4,3] 

 

2,0 [1,7; 2,3]  

р3а-3б  = 0,01 

 

Крім того, під час аналізу вивчених біохімічних показників крові у пацієнтів з 

ХОЗЛ за умов дистресу виявлено істотно вищі показники глюкози крові натще (5,4 

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

 

6.2 Індекс адаптації у пацієнтів з хронічним обструктивним захворюванням 

легень 

 

Індекс адаптації (ІА), який є критерієм загальних неспецифічних АР, у пацієнтів 

з ХОЗЛ був істотно нижчим, ніж у контрольній групі здорових осіб (0,29 [0,26; 0,32] 

проти 0,55 [0,47; 0,73]; р < 0,000001). Медіана ІА в обстежених пацієнтів відповідала 

патологічній реакції стресу, тоді як у контролі – фізіологічній реакції орієнтування. 

Крім того, ІА не залежав від статевої належності (0,28 [0,26; 0,32] проти 0,29 [0,27; 

0,31]; р > 0,05) та маси тіла (0,28 [0,26; 0,33]; НМТ: 0,29 [0,26; 0,31]; ОЖ: 0,29 [0,26; 

0,31]; порівняно із групою контролю р1,2,3 < 0,05).  

Ми вивчили кореляційні зв’язки ІА з іншими клініко-лабораторними 

показниками. Виявилося, що, незалежно від маси тіла, ІА обернено корелював з 

наявністю в анамнезі шкідливих умов праці (τ = -0,2; р = 0,006), наявністю емфіземи 

легень (τ = -0,5; р = 0,004), ступенем АГ (τ = -0,3; р = 0,01), рівнем лейкоцитів крові 

(τ = -0,3; р = 0,00004), абсолютним та відносним вмістом гранулоцитів крові (τ1 = -
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0,4; р1 = 0,000005; τ2 = -0,5; р2 ˂ 0,000001), абсолютним значенням моноцитів (τ = -

0,3; р = 0,0001), відносним вмістом паличкоядерних нейтрофілів (τ = -0,2; р = 0,04). 

Позитивні кореляційні зв’язки були зафіксовані між ІА та відносним вмістом 

еозинофілів (τ = 0,4; р = 0,000001). Таким чином, зменшення ІА та наближення його 

до стресових значень буде супроводжуватись АГ, емфіземою легень, активацією 

запального процесу (з лейкоцитозом, гранулоцитозом, зсувом вліво, моноцитозом) та 

пригніченням імунного захисту (з лімфопенією). 

Кореляційний аналіз звʼязків ІА у пацієнтів з ХОЗЛ та НМТ показав, що 

зменшення ІА було асоційованим із розвитком емфіземи легень (τ = -0,4; р = 0,01), 

абсолютною та відносною нейтрофілією крові (τ1 = -0,5; р1 = 0,01; τ2 = -0,6; р2 = 

0,0001), абсолютним моноцитозом (τ1 = -0,3; р1 = 0,04), а його підвищення – з 

покращенням легеневої функції, підвищенням ФЖЄЛ та ЖЄЛ (τ1 = 0,3; р1 = 0,04; τ2 

= 0,3; р2 = 0,02; табл. 6.8). В осіб з ОЖ зменшення ІА також було асоційованим із 

нейтрофільною запальною реакцією крові (ІА–лейкоцити: τ = -0,3; р = 0,01; ІА–

нейтрофілиабс.: τ = -0,4; р = 0,0005) та абсолютним моноцитозом (τ = -0,2; р = 0,04), а 

його підвищення  ̶  з наявністю перенесених хвороб легень в минулому (τ = 0,4; р = 

0,03).  

 

Таблиця 6.8 – Істотні кореляційні звʼязки індексу адаптації з іншими вивченими 

параметрами у пацієнтів з ХОЗЛ та різною масою тіла 

Звʼязок 1 група 2 група 3 група 

τ р τ р τ р 

1 2 3 4 5 6 7 

ІА–емфізема - - -0,4 0,01 - - 

ІА–перенесені хвороби 

легень 

- - - - 0,4 0,03 

ІА–лейкоцити -0,4 0,01 -0,3 0,03 -0,3 0,01 

ІА–гранулоцитиабс. -0,5 0,01 -0,4 0,02 -0,4 0,002 

ІА–гранулоцитивідн. -0,4 0,03 -0,6 0,0001 -0,5 0,00001 
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Продовження табл. 6.8 

1 2 3 4 5 6 7 

ІА–нейтрофілиабс. -0,5 0,01 -0,5 0,001 -0,4 0,0005 

ІА–нейтрофіливідн. -0,7 0,00003 -0,6 0,0001 -0,6 < 0,000001 

ІА–паличкоядерні 

нейтрофіливідн. 

-0,5 0,003 - - - - 

ІА–моноцитиабс. -0,5 0,01 -0,3 0,04 -0,2 0,04 

ІА–еозинофіливідн. 0,4 0,02 0,4 0,004 0,4 0,002 

ІА–тромбоцити 0,7 0,01 - - - - 

ІА–ФЖЄЛ - - 0,3 0,04 - - 

ІА–ЖЄЛ - - 0,3 0,02 - - 

 

Важливою знахідкою стало й те, що ІА істотно корелював із усіма вивченими 

лейкоцитарними індексами. Із лейкоцитарними індексами запалення та інтоксикації ми 

виявили істотні обернені кореляції, а саме  ̶  з запальними ІЗЛ (τ = -0,5; р < 0,000001), 

Л/ШОЕ (τ = -0,2; р = 0,005), Н/ШОЕ (τ = -0,3; р = 0,001), НН/ШОЕ (τ = -0,2; р = 0,048), 

Н/Лі (τ = -0,9; р < 0,000001), Н/М (τ = -0,2; р = 0,01), ІАЗ (τ = -0,3; р = 0,001), ІІЗ (τ = -0,4; 

р = 0,000004) та інтоксикаційними ІРВН (τ = -0,4; р = 0,000001), ЛІІ, ГІІ, ПІ (τ1,2,3 = -0,5; 

р1,2,3 < 0,000001). З індексами імунної реактивності ми встановили істотні прямі 

кореляційні звʼязки, а саме – з ІІР (τ = 0,3; р = 0,0003), ЛіГІ (τ = 0,7; р < 0,000001), Лі/М 

(τ = 0,4; р = 0,000004), Лі/Е (τ = 0,2; р = 0,003). Таким чином, зниження адаптаційних 

можливостей організму при ХОЗЛ супроводжувалось активацією запального процесу, 

розвитком ендогенної інтоксикації та зниженням імунної реактивності. 

 

6.3. Адаптаційний потенціал у пацієнтів з хронічним обструктивним 

захворюванням легень та різною масою тіла 

 

Адаптаційний потенціал (АП) дозволяє інтегрувати клінічні результати та дані 

лабораторних досліджень. За величиною адаптаційного потенціалу ми оцінювали 



    140 
 

  

стан адаптації. АП у пацієнтів з ХОЗЛ становив 3,2 [2,8; 3,6] ум.од., що істотно вище, 

ніж у групі контролю (2,6 [2,2; 2,8] од., р ˂ 0,000001) та свідчить загалом про 

незадовільний рівень адаптаційних можливостей  пацієнтів з ХОЗЛ. Найчастіше 

серед пацієнтів з ХОЗЛ визначалися напружений та незадовільний стани адаптації (70 

та 72 пацієнти), тоді як зрив адаптації та задовільний її стан зустрічалися найрідше (2 

та 1 пацієнт; табл. 6.9). Натомість у групі контролю ми реєстрували лише задовільний 

та напружений стани адаптаційної системи.  

 

Таблиця 6.9 – Частота різних станів адаптації у пацієнтів з ХОЗЛ 

Адаптація Пацієнти з ХОЗЛ Контроль р 

Задовільна 0,7 ± 0,71,3 25,0 ± 9,72,4,5 ˂ 0,05 

Напружена 48,3 ± 4,11,7 75,0 ± 9,72,6,8 ˂ 0,05 

Незадовільна 49,6 ± 4,13,9 04,6 ˂ 0,05 

Зрив адаптації 1,4 ± 1,07,9 05,8 ˃ 0,05 

Примітки: розбіжність істотна (р ˂ 0,05) між хворими та здоровими (р), а також 

між частотою виявлення 1,2,3,4,5,6,7,8,9 – станів адаптації в межах групи (хворі/здорові). 
 

Ми оцінили зміни АП за умов різної маси тіла та виявили, що він підвищувався 

в міру наростання ІМТ (2,6 [2,5; 2,9] за умов нормальної; 3,2 [2,9; 3,5] за умов НМТ; 

3,6 [3,3; 3,8] за умов ОЖ; р1-2;2-3;1-3 ˂ 0,05), про що свідчить також і прямий 

кореляційний зв'язок між ним та масою тіла, ІМТ (τ1 = 0,4; τ2 = 0,5, р1,2 < 0,000001). 

Медіана АП у пацієнтів з ОЖ свідчила про незадовільний адаптаційний статус, тоді 

як у пацієнтів з нормальною та надлишковою масами тіла – лише про напруження 

адаптаційних механізмів.  

Оцінка стану адаптаційних процесів залежно від маси тіла показала, що 

незадовільний стан адаптації істотно частіше зустрічався серед пацієнтів з ОЖ (77,4 

± 5,3 %), ніж за умов НМТ (48,8 ± 7,8 %; р2-3 ˂ 0,01) та нормальної (9,5 ± 4,5 %; р1-2;1-3 

˂ 0,01) маси тіла (рис. 6.3). Напружений стан адаптації діагностували істотно частіше 

у пацієнтів з нормальною масою тіла (88,1 ± 5,0 %), ніж у пацієнтів з НМТ (51,2 ± 7,8 

%; р1-2 ˂ 0,01) та ОЖ (19,4 ± 5,0 %; р1-3 ˂ 0,01). За умов НМТ однаково часто 

зустрічались напружений та незадовільний стани адаптації. 
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Рисунок 6.3 – Стан адаптаційних механізмів у пацієнтів з ХОЗЛ та різною масою тіла 

 

Оскільки більшість пацієнтів характеризувались напруженим та незадовільним 

станом механізмів адаптації ми вирішили провести аналіз відмінностей у групах 

пацієнтів залежно від АП (табл. 6.10). Незадовільний стан адаптації характеризувався 

вищим вмістом лейкоцитів крові за рахунок гранулоцитів і збільшенням ІЗЛ, нижчим 

рівнем імунної реактивності за ЛіГІ, вищим рівнем глюкози крові натще, нижчим 

ОФВ1. Отже, незадовільний стан адаптації супроводжувався вираженою 

нейтрофільною запальною реакцією на тлі зниження імунної реактивності, 

гіперглікемією та важчою бронхіальною обструкцією. 

 

Таблиця 6.10 – Істотні відмінності у пацієнтів з ХОЗЛ та напруженим і 

незадовільним станом адаптації 

Показник Напружений  Незадовільний Р 

1 2 3 4 

Лейкоцити, 109 8,0 [6,6; 9,2] 8,7 [7,5; 10,6] 0,005 

Лімфоцити, % 26,7 [20,6; 31,6] 22,0 [18,9; 28,7] 0,02 

Гранулоцити, 109 5,3 [4,2; 6,2] 6,1 [4,9; 8,2] 0,003 

Гранулоцити, % 67,3 [61,0; 74,0] 72,0 [65,0; 75,3] 0,02 

ІЗЛ 2,1 [1,6; 2,7] 2,6 [1,9; 3,0] 0,02 

ЛіГІ 3,9 [2,8; 5,1] 3,0 [2,5; 4,4] 0,02 

Глюкоза крові 5,1 [4,5; 5,4] 5,4 [4,9; 5,9] 0,01 
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Продовження табл. 6.10 

1 2 3 4 

ОФВ1 49,0 [48,0; 55,0] 48,0 [46,0; 53,0] 0,04 

 

Проведений ранговий кореляційний аналіз Кендалла показав, що АП прямо 

корелював з потребою у базовій бронходилатаційній терапії до поступлення в 

стаціонар (τ = 0,1; р = 0,004), клінічною групою ХОЗЛ (τ = 0,2; р = 0,02) та ступенем 

ЛН (τ = 0,1; р = 0,03). Отже, зростання АП, що свідчить про погіршення процесів 

адаптації, асоціюється з інтенсифікацією базової терапії ХОЗЛ, зростанням важкості 

хвороби та розвитком більш вираженої ЛН. 

Також ми проаналізували кореляційні звʼязки АП з параметрами клінічного 

аналізу крові та встановили, що зі збільшенням АП збільшувались кількість 

лейкоцитів (τ = 0,1; р = 0,001), абсолютний та відносний вміст гранулоцитів (τ1,2 = 0,2; 

р1 = 0,0002; р2 = 0,002) та ШОЕ (τ = 0,03; р = 0,03), що свідчить про більш виражений 

запальний процес за участю гранулоцитарної ланки лейкоцитів. Із відносним вмістом 

лімфоцитів та моноцитів встановлено обернений кореляційний звʼязок (τ1 = -0,2; р1 = 

0,002; τ2 = -0,1; р2 = 0,04). Із вивчених скринінгових параметрів біохімічного аналізу 

крові АП прямо корелював тільки з рівнем глюкози крові (τ = 0,2; р = 0,009). Отже, 

зниження адаптивних можливостей організму супроводжувалось активацією 

нейтрофільного запального синдрому та порушенням вуглеводневого обміну, що має 

особливе значення для пацієнтів з НМТ та ОЖ, формуючи у них ознаки 

метаболічного синдрому. 

Крім того, кореляційний аналіз показав наявність обернених звʼязків АП з 

певними показниками ФЗД: підвищення АП і, відповідно, зниження адаптивних 

можливостей організму супроводжувалось зниженням ФЖЄЛ, ОФВ1 та ПОШ (τ1 = -

0,1; р1 = 0,01; τ2,3 = -0,2; р2 = 0,004; р3 = 0,01), тобто, погіршенням бронхіальної 

прохідності та збільшенням ступеня бронхіальної обструкції (τ = 0,2; р = 0,0002). 

Ми проаналізували кореляційні звʼязки АП з вивченими клінічними 

параметрами у пацієнтів з ХОЗЛ залежно від маси тіла та виявили певні особливості. 
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Незалежно від маси тіла АП у всіх групах очікувано прямо корелював з наявністю ГХ 

(τ1 = 0,2; р1 = 0,04; τ2 = 0,4; р2 = 0,00004; τ3 = 0,6; р3 < 0,000001).  

У пацієнтів з НМТ АП прямо корелював з тривалістю коригованого інтервалу 

QTc (τ = 0,2; p = 0,04), що може свідчити про ризик виникнення аритмій та раптової 

серцевої смерті. Лише у пацієнтів з ОЖ АП прямо корелював з клінічною групою 

ХОЗЛ (τ = 0,2; р = 0,01), індексами активності запалення (Н/ШОЕ, ІАЗ; обидва τ = 0,3; 

р = 0,01) та ЕІ (ПІ; τ = 0,3; р = 0,004), параметрами ФЗД, що характеризують наявність 

(ІГ; τ = -0,2; р = 0,01), важкість (ОФВ1, ПОШ) та локалізацію бронхіальної обструкції 

(МОШ25; τ1,3 = -0,2; τ2 = -0,2; р1,3 = 0,01; р2 = 0,005; табл. 6.11). 

 

Таблиця 6.11 – Істотні кореляційні зв’язки адаптаційного потенціалу та інших 

вивчених параметрів у пацієнтів з ХОЗЛ та різною масою тіла 

Показник Нормальна маса Надмірна маса Ожиріння 

τ р τ р τ р 

Клінічна група (А-D) - - - - 0,2 0,01 

Емфізема 0,2 0,03 - - - - 

ГХ 0,2 0,04 0,4 0,00004 0,6 < 0,000001 

Лейкоцити 0,2 0,03 - - - - 

Гранулоцитиабс. 0,2 0,04 - - - - 

ШОЕ 0,2 0,02 - - - - 

Л/ШОЕ 0,3 0,01 - - - - 

Н/ШОЕ, ІАЗ - - - - 0,3 0,01 

ПІ - - - - 0,3 0,004 

Тимолова проба 0,3 0,02 - - - - 

ОФВ1,МОШ25, ІГ - - - - -0,2 0,01 

ПОШ - - - - -0,2 0,005 

QTc на ЕКГ - - 0,2 0,04 - - 
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Резюме. Загострення ХОЗЛ на тлі НМТ та ОЖ І та ІІ-ІІІ ступенів 

характеризується частішим формуванням реакції стресу порівняно з пацієнтами з 

нормальною масою (29,3 %; 36,8 %; 37,5 % проти 11,9 %; всі р < 0,05). Перебіг 

хвороби на тлі стрес-реакції супроводжується більш вираженим запальним процесом 

у порівнянні з еустресом (лейкоцити: 10,0 проти 7,5×109/л; ШОЕ: 13,0 проти 8,0 

мм/год.; ІЗЛ: 3,1 проти 1,5; Л/ШОЕ: 1,2 проти 0,5; Н/Лі: 4,0 проти 1,7; ІІЗ: 23,1 проти 

15,1; всі р < 0,01; Н/Ш: 9,7 проти 3,6; НН/Ш: 6,7 проти 2,7; ІАЗ: 28,4 проти 14,8; всі р 

< 0,05) із зсувом лейкоцитарної формули вліво (паличкоядерні нейтрофіли: 6,0 % 

проти 3,0 %; p = 0,02), наростанням ЕІ (ІРВН: 13,4 проти 3,5; ЛІІ: 1,5 проти 0,6; ГІІ: 

1,8 проти 0,6; ПІ: 1,7 проти 0,4; всі р < 0,01), зниженням імунної реактивності (ЛіГІ: 

2,4 проти 5,3; ІІР: 2,9 проти 5,3; Лі/М: 2,7 проти 4,5; Лі/Е: 9,5 проти 18,5; р1,2,3 < 0,01; 

р4 < 0,05), зростанням рівня глюкози крові (5,4 проти 5,1 ммоль/л; р = 0,01). Найбільш 

виражений нейтрофільний характер запального процесу в умовах стрес-реакції 

характерний для осіб з НМТ та ОЖ (нейтрофіли 7,3 проти 3,0×109/л, 73,0 % проти 

45,0 % за умов НМТ; обидва р = 0,02; 7,0 проти 5,2 109/л та 74,0 % проти 62,0 % за 

умов ОЖ; р1 = 0,04; р2 = 0,01). 

Зниження адаптаційних можливостей організму (за ІА) у пацієнтів з НМТ 

асоціювалось з розвитком емфіземи легень (τ = -0,4; р = 0,01), у осіб з НМТ та ОЖ  ̶ 

однаковим розвитком нейтрофілії (НМТ: τ1абс. = -0,5; р1 = 0,01; τ2відн. = -0,6; р2 = 0,0001; 

ОЖ: τ1абс. = -0,4; р1 = 0,0005; τ2відн. = -0,6; р2 < 0,000001) та абсолютного моноцитозу 

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

Важливо, що ІА істотно корелював із усіма вивченими лейкоцитарними 

індексами. Із лейкоцитарними індексами запалення та інтоксикації виявлено істотні 

обернені кореляції (ІЗЛ: τ = -0,5; р < 0,000001; Л/ШОЕ: τ = -0,2; р = 0,005;, Н/ШОЕ: τ 

= -0,3; р = 0,001; НН/ШОЕ: τ = -0,2; р = 0,048; Н/Лі: τ = -0,9; р < 0,000001; Н/М: τ = -

0,2; р = 0,01; ІАЗ: τ = -0,3; р = 0,001; ІІЗ: τ = -0,4; р = 0,000004; ІРВН: τ = -0,4; р = 

0,000001; ЛІІ: τ = -0,5; р < 0,000001; ГІІ: τ = -0,5; р < 0,000001; ПІ: τ = -0,5; р < 

0,000001), а з індексами імунної реактивності – прямі (ІІР: τ = 0,3; р = 0,0003; ЛіГІ: τ 

= 0,7; р < 0,000001; Лі/М: τ = 0,4; р = 0,000004 Лі/Е: τ = 0,2; р = 0,003). 
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Пацієнти з ХОЗЛ за умов НМТ та ОЖ характеризувались істотно частішим 

виявленням незадовільного стану адаптації (77,4 % та 48,8 % проти 9,5 %; всі р ˂ 

0,01), який характеризувався більшою активністю запалення (лейкоцити 8,7 проти 

8,0×109/л; р = 0,005; гранулоцити: 6,1 проти 5,3×109/л; 72,0 % проти 67,3 %; р1 = 0,003; 

р2 = 0,02; ІЗЛ: 2,6 проти 2,1; р = 0,02), нижчою імунною реактивністю (ЛіГІ: 3,0 проти 

3,9; р = 0,02), гіперглікемією (5,4 проти 5,1 ммоль/л; р = 0,01) та важчою бронхіальною 

обструкцією (за ОФВ1: 48,0 % проти 49,0 %; р = 0,04)., асоціювався з важчим та 

ускладненим перебігом ХОЗЛ (АП–клінічна група; τ = 0,2; р = 0,02; АП–ступінь ЛН; 

τ = 0,1; р = 0,03). Крім того, у пацієнтів з НМТ зниження адаптивних можливостей 

асоціювалось з ризиком розвитку аритмій (за тривалістю QTc; τ = 0,2; p = 0,04). У 

пацієнтів з ОЖ перебіг ХОЗЛ за умов зниження адаптивних можливостей 

характеризувався, окрім важчого перебігу, більшою активністю запалення, ще й 

розвитком ЕІ (за ПІ; τ = 0,3; р = 0,004) та важчою бронхіальною обструкцією на рівні 

бронхів великого калібру (ОФВ1, ПОШ, МОШ25; τ1,2,3 = -0,2; р1,3 = 0,01; р2 = 0,005). 

Основні положення розділу дисертації викладені в науковій статті [32], 

колективній монографії кафедри внутрішньої медицини № 2 [30], апробовані на 

наукових форумах [26, 27, 36, 39, 40]. 
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РОЗДІЛ 7 

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ СТАНДАРТНОГО ТА МОДИФІКОВАНОГО 

ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ З ХРОНІЧНИМ ОБСТРУКТИВНИМ 

ЗАХВОРЮВАННЯМ ЛЕГЕНЬ З РІЗНОЮ МАСОЮ ТІЛА 

 

7.1 Характеристика стандартного лікування пацієнтів з хронічним 

обструктивним захворюванням легень 

 

Під час стаціонарного лікування пацієнти отримували комплексну 

фармакотерапію згідно з наказом МОЗ України від 27.06.2013 № 555 "Про 

затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації 

медичної допомоги при хронічному обструктивному захворюванні легень"  [21]. 

Схеми лікування хворих відповідали важкості хвороби у цілому, важкості 

загострення та, за потреби, включали лікування супутньої патології. 

 З хворими проводились бесіди щодо шкідливості паління, надавались 

рекомендації щодо подолання шкідливої звички та зменшення впливу професійних 

факторів (використання індивідуальних засобів захисту, зміна місця праці). 

Пацієнти були поінформовані щодо доцільності проведення їм антигрипозної та 

пневмококової вакцинації. Усім пацієнтам були підібрані адекватні дози 

препаратів з інгаляційним шляхом введення (β2-адреноміметики короткої чи 

пролонгованої дії, М-холінолітики, глюкокортикостероїд), що забезпечувало 

ефективну дію лікарських засобів та не спричиняло небажаного системного 

впливу. Основу інгаляційної терапії склали β2-адреноміметики (у 9,0 % випадків), 

М-холінолітики (9,7 %), їх поєднання (51,0 %), β2-адреноміметик та інгаляційний 

глюкокортикостероїд (6,9 %), β2-адреноміметик і М-холінолітик та інгаляційний 

глюкокортикостероїд (23,4 %). 

За наявності інфекційного загострення ХОЗЛ, що супроводжувалось 

виділенням гнійного мокротиння або збільшенням його продукції із наростанням 

задишки, лабораторними ознаками активного запалення, призначали 

антибіотикотерапію. Вибір антибіотика ґрунтувався на частоті загострень 



    147 
 

  

впродовж останніх дванадцяти місяців, тяжкості ХОЗЛ, наявності хвороб серця і 

недавнього (в межах трьох місяців) попереднього застосування антибіотиків.  

Із обстежених пацієнтів призначення антибіотиків потребувала більшість – 

71,7 %. Найчастіше пацієнтам призначали цефалоспорини (34,5 %), дещо рідше – 

респіраторні фторхінолони (29,6 %). Напівсинтетичні пеніциліни та макроліди 

використовували рідко (3,4 % та 2,8 %). У 1,4 % пацієнтів основою 

антибактеріальної терапії служили карбапенеми.  

Муколітичні препарати (ацетилцистеїн, амброксол) призначали за наявності 

хронічного кашлю з виділенням мокротиння. Призначення цієї групи препаратів 

було обґрунтовано у 84,1 %  пацієнтів. 

Метилксантини (еуфілін, доксофілін) призначались 15,2 % пацієнтів після 

пробного лікування бронхолітичними засобами короткої і тривалої дії без 

належного ефекту. 

Інгібітор фосфодіестерази-4 (рофлуміласт) додавали до бронхолітиків 

тривалої дії у пацієнтів з тяжким ХОЗЛ (ОФВ1 < 50 % від належного) та 

загостреннями в анамнезі за наявності у них хронічного бронхіту, якщо симптоми 

та загострення зберігаються, незважаючи на терапію бронхолітиками 

пролонгованої дії (38,6 %). 

 При загостреннях ХОЗЛ, що супроводжувалися збільшенням задишки 

призначали глюкокортикостероїд для перорального застосування коротким курсом 

5–10 днів (43,4 %). 

Проведена характеристика медикаментозного лікування пацієнтів з ХОЗЛ 

залежно від маси тіла показала, що загалом пацієнти з ОЖ вимагали інших підходів 

до фармакологічної корекції. Хоча частота застосування базової 

бронходилятаційної терапії до поступлення в стаціонар у трьох групах не 

відрізнялась (61,9 ± 7,5 %; 70,7 ± 7,1 %; 69,3 ± 5,7 %; усі р ˃ 0,05), аналіз 

призначених базових інгаляційних препаратів показав, що пацієнти третьої групи 

істотно частіше, ніж пацієнти першої групи, потребували одночасного 

призначення трьох препаратів інгаляційно, один з яких глюкокортикостероїд (30,6 

± 5,8 % проти 14,3 ± 5,4 %; p1-3 < 0,05; табл. 7.1). 
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Таблиця 7.1  ̶  Базова інгаляційна терапія пацієнтів з ХОЗЛ та різною масою 

тіла  

Групи препаратів 1 група, % 2 група, % 3 група, % 

β2-агоніст 14,2 ± 5,4 9,8 ± 4,6 6,5 ± 3,1 

β2-агоніст та глюкокортикостероїд 4,8 ± 3,3 7,3 ± 4,1 8,1 ± 3,5 

М-холінолітик 11,9 ± 5,0 9,8 ± 4,6 14,5 ± 4,5 

β2-агоніст та М-холінолітик 54,8 ± 7,7 51,2 ± 7,8 40,3 ± 6,2 

β2-агоніст та М-холінолітик та  

глюкокортикостероїд 

14,3 ± 5,4* 21,9 ± 6,4 30,6 ± 5,8* 

Примітка. * – розбіжність істотна (p < 0,05). 

 

Інгібітор фосфодіестерази-4 (рофлуміласт) входив до схеми лікування у 28,6 

% пацієнтів першої групи, 34,1 % пацієнтів другої групи та 48,4 % пацієнтів третьої  

групи (р1-3 < 0,05). Частота необхідності проведення антибіотикотерапії в трьох 

групах істотно не відрізнялась (66,7 ± 7,3 %; 78,0 ± 6,5 %; 71,0 ± 5,8 %; усі р > 0,05). 

Ми проаналізували також частоту використання кожної з груп антибіотиків у 

групах пацієнтів з різною масою тіла та встановили, що макроліди істотно частіше 

використовували у пацієнтів першої групи (14,3 % проти 0; р < 0,05), що свідчить 

про те, що в цій групі були пацієнти без підвищеного ризику ускладнень, які не 

отримували антибіотики впродовж останніх трьох місяців, натомість захищені 

амінопеніциліни – у пацієнтів третьої групи (9,1 % проти 3,1 % та 0; р1-3 < 0,05; 

табл. 7.2). 

 

Таблиця 7.2  ̶  Частота використання різних груп антибіотиків у пацієнтів з 

ХОЗЛ з різною масою тіла 

Група антибіотика 1 група, % 2 група, % 3 група, % 

n = 28 n = 32 n = 44 

1 2 3 4 

Захищені амінопеніциліни 01 3,1 ± 3,1 9,1 ± 4,31 
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Продовження табл. 7.2 

1 2 3 4 

Макроліди 14,3 ± 6,72,3 02 03 

Цефалоспорини, в т.ч. захищені 53,6 ± 9,4 46,9 ± 8,8 45,5 ± 7,5 

Фторхінолони 32,1 ± 8,8 50,0 ± 8,8 40,9 ± 7,4 

Карбапенеми 0 0 4,5 ± 3,1 

Примітка. 1,2,3 – розбіжності істотні (p < 0,05). 

 

  При лікуванні загострення ХОЗЛ метилксантини використовували у 16,7 % 

пацієнтів першої групи, 9,8 % пацієнтів другої групи, 17,7 % пацієнтів третьої  

групи (усі р > 0,05); системні глюкокортикостероїди – у 31,0 % пацієнтів першої 

групи, 61,0 % пацієнтів другої групи та 40,3 % пацієнтів третьої групи (р1-2 < 0,05; 

р2-3 < 0,05). Препарати для розрідження мокротиння найчастіше були застосовані у 

пацієнтів першої та другої групи (85,7 % і 95,1 %) та дещо рідше у пацієнтів третьої 

групи (75,8 %; р2-3 < 0,05). 

 

7.2 Застосування екстракту кореня пеларгонії у лікуванні пацієнтів з 

хронічним обструктивним захворюванням легень та різною масою тіла  

 

Ми проаналізували вплив модифікованого лікування на клінічні, 

лабораторні, функціональні показники та встановили, що після лікування із 

застосуванням екстракту кореня пеларгонії африканської вираженість усіх симптомів 

істотно зменшилась (р < 0,05), проте утримувалась помірна задишка, зумовлена, 

ймовірно, незворотною обструкцією дихальних шляхів.  

Сумарна вираженість основних симптомів ХОЗЛ за ТОХ в балах після 

лікування зменшилась вдвічі (з 12,0 [11,0;15,0] до 6,0 [4,0;8,0] балів; р = 0,000002), 

додаткових  ̶  в 2,2 рази (з 13,5 [12,0;16,0] до 6,0 [4,0;11,0] балів; р = 0,000008). У 

пацієнтів спостерігалось покращення фізичного самопочуття, емоційної складової та 

якості сну (рис. 7.1). 
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Рисунок 7.1  ̶  Вираженість симптомів ХОЗЛ у динаміці модифікованого лікування з 

використанням екстракту кореня пеларгонії африканської 

Примітки: * – різниця істотна (р < 0,05); ГК – грудна клітка. 

 

Натомість за умов стандартного лікування ХОЗЛ істотно зменшилась лише 

половина симптомів – задишка, скутість грудної клітки, ПДВд, ПДПд (усі р < 0,05). 

Пацієнти відмічали незначне зменшення інтенсивності кашлю та утруднення 

виділення мокротиння, однак різниця не досягла меж істотності (р1 = 0,08; p2 = 0,07). 

Сумарна вираженість як основних, так і додаткових симптомів ХОЗЛ після лікування 

зменшилась в 1,6 рази (з 12,5 [11,0; 14,5] до 8,0 [7,0; 9,0] балів; р = 0,0002; з 14,5 [11,5; 

17,0] до 9,0 [8,0; 12,0] балів; р = 0,004) (рис. 7.2). 

 

 

     Рисунок 7.2  ̶  Вираженість симптомів ХОЗЛ у динаміці стандартного лікування  

Примітки: * – різниця істотна (р < 0,05); ГК – грудна клітка. 
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Дослідження периферійної крові показало, що її показники під впливом 

модифікованого лікування змінились несуттєво. Більш виражена різниця була 

встановлена за індексованими інтегральними гематологічними показниками  (табл. 

7.3). За умов застосування комплементарного лікування дещо збільшувалась 

інтенсивність запалення переважно за рахунок антибактеріального нейтрофільного 

фагоцитарного захисту, свідченням чого є зростання ІЗЛ, Н/ШОЕ, Н/Лі, Н/М, а 

також інтоксикаційного ІРВН, що може бути обумовлено стимуляцією екстрактом 

кореня пеларгонії африканської фагоцитозу та синтезу прозапальних цитокінів. У 

той же час зміни Л/ШОЕ, НН/ШОЕ, ІАЗ не залежали від обраного методу 

лікування.  

 

Таблиця 7.3  ̶ Зміни індексованих показників запалення, ендогенної 

інтоксикації, адаптації та імунної реактивності у пацієнтів з ХОЗЛ у динаміці 

стандартного та модифікованого лікування з використанням екстракту кореня 

пеларгонії африканської 

Показники Модифіковане лікування  

n = 30 

Стандартне лікування 

n = 20 

Дельта 

Напрямок % Напрямок % % 

1 2 3 4 5 6 

– запалення 

ІЗЛ ↑ 104,5 ↓ 82,3 +22,2 

Л/ШОЕ ↓ 63,6 ↓ 75,0 -11,4 

Н/ШОЕ ↑ 101,9 ↓ 68,3 +33,6 

НН/ШОЕ ↓ 76,9 ↓ 52,4 +24,5 

Н/Лі ↑ 125,0 ↓ 84,2 +40,8 

Н/М ↑ 102,8 ↓ 92,6 +10,2 

ІАЗ ↓ 89,9 ↓ 60,6 +29,3 

– ендогенної інтоксикації 

ЛІІ ↔ 100,0 ↑ 155,5 -55,5 
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Продовження табл. 7.3 

1 2 3 4 5 6 

ГІІ ↔ 100,0 ↑ 118,2 -18,2 

ПІ ↓ 57,1 ↑ 111,7 -54,6 

ІРВН ↑ 124,2 ↑ 108,8 +15,4 

– адаптації, неспецифічної та імунної реактивності 

ІА ↔ 100,0 ↔ 100,0 0 

ІІР ↓ 92,5 ↑ 118,0 -25,5 

Лі/М ↓ 88,2 ↓ 76,0 +12,2 

Лі/Е ↑ 105,4 ↑ 233,3 -127,9 

ЛіГІ ↓ 77,5 ↑ 119,2 -41,7 

 

Іншою важливою особливістю модифікованого лікування є те, що, на відміну 

від групи контролю, не збільшувалася ЕІ в динаміці за більшістю показників, а за ПІ 

навіть зменшувалася. Крім того, модифіковане лікування, не впливаючи на стан 

адаптації, змінювало імунну реактивність: підсилювало макрофагальну систему 

захисту на тлі зниження активності специфічних механізмів імунної відповіді (зі 

зниженням ІІР та ЛіГІ). Таким чином, запропоноване модифіковане лікування з 

використанням екстракту кореня пеларгонії африканської підсилює макрофагальну 

систему захисту та помірно активує нейтрофільну ланку запалення, активуючи 

фагоцитоз.  

Незважаючи та те, що тривалість модифікованого лікування була незначною, 

ми відмітили покращення практично усіх показників ФЗД, істотно підвищився ІТ (з 

67,3 [59,5; 80,0] % до 78,0 [67,5; 87,5] %; р = 0,02) (рис. 7.3), що свідчить про 

зменшення бронхіальної обструкції. Найбільші зміни відбулись у ІТ, ПОШ та ОФВ1. 

Найменших змін зазнали СОШ25-75 та МОШ50.  

У той же час, у пацієнтів групи порівняння зі стандартним лікуванням ніяких 

істотних відмінностей у показниках ФЗД у динаміці за 7 днів виявлено не було, 

незважаючи на субʼєктивне зменшення задишки (рис. 7.4). 
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Рисунок 7.3  ̶  Показники функції зовнішнього дихання у динаміці модифікованого 

лікування ХОЗЛ з використанням екстракту кореня пеларгонії африканської (%) 

 

 

Рисунок 7.4  ̶  Показники функції зовнішнього дихання у динаміці 

стандартного лікування ХОЗЛ згідно протоколу (%) 

  

Частота зростання ОФВ1 у динаміці лікування становила 69,0 ± 8,6 % у пацієнтів, 

що приймали модифіковану терапію, та 30,0 ± 10,2 % у пацієнтів, що отримували 

стандартне лікування, а ІТ  ̶  69,0 ± 8,6 % та 40,0 ± 10,9 % відповідно (обидва р < 0,05; 

рис. 7.5). 
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Рисунок 7.5 – Частота покращення показників ФЗД у пацієнтів з ХОЗЛ, які 

отримували модифіковану та стандартну терапію 

Примітка. * – різниця істотна (р < 0,05). 

 

Ми дослідили ефективність комплементарного модифікованого лікування 

залежно від маси тіла. Для цього ми поділили пацієнтів, які отримували модифіковане 

лікування, на три підгрупи: з нормальною масою (1 підгрупа; 8 пацієнтів; ІМТ 22,3 

кг/м2), НМТ (2 підгрупа; 6 пацієнтів; 28,2 кг/м2) та ОЖ (3 підгрупа; 16 пацієнтів; 34,2 

кг/м2) і оцінили вираженість клінічних симптомів до та після лікування.  

У процесі лікування пацієнтів з нормальною масою тіла вдалось досягнути 

істотного зниження інтенсивності трьох симптомів із восьми: кашель (з 3,5 до 2,0 

балів; p = 0,03), задишка (з 3,5 до 1,0 балу; p = 0,008), порушення сну (з 3,5 до 1,5 

балів; р = 0,004). Серед пацієнтів з НМТ – також трьох: кашель (з 3,5 балів до 1,0 

балу; p = 0,03), ПДВд (з 4,0 балів до 1,0 балу; p = 0,03) та ПДПД (з 4,0 балів до  2,0 

балів; p = 0,009), тоді як у пацієнтів з ОЖ вдалось досягнути істотного регресу п'яти 

симптомів: кашель (з 4,0 балів до 1,0 балу; р = 0,0004), задишка (з 4,0 балів до 2,0 

балів; p = 0,003), скутість грудної клітки (з 3,5 балів до 2,0 балів; p = 0,01),  ПДВд 

(з 4,0 балів до 2,0 балів; p = 0,003) та ПДПД (з 4,0 балів до 2,0 балів; р = 0,001).  

За ТОХ модифікована терапія була однаково ефективна у пацієнтів з різною 

масою тіла. При поступленні найбільш виражені симптоми за сумарним балом ТОХ 
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спостерігались у пацієнтів з ОЖ, менш вираженими вони були у пацієнтів з НМТ та 

нормальною масою тіла. В ході модифікованого лікування сумарний бал зменшився 

в 2,3 рази у пацієнтів з нормальною масою тіла та у 2,0 рази у хворих з НМТ та ОЖ 

(рис. 7.6). Різниця в сумарній оцінці вираженості симптомів у межах кожної підгрупи 

була істотною (у 1 підгрупі р = 0,008, у 2 підгрупі р = 0,03 та у 3 підгрупі р = 0,0009). 

 

 

Рисунок 7.6  ̶  Вираженість симптомів ХОЗЛ у пацієнтів з різною масою тіла, що 

отримували модифіковану терапію 

Примітка. * – різниця до та після лікування в підгрупі істотна (р < 0,05). 

 

Істотних відмінностей у загальному аналізі крові до та після лікування в жодній з 

підгруп ми не зареєстрували. Більш виражені відмінності виявили між підгрупами 

пацієнтів за індексованими показниками запалення, ЕІ, адаптації та імунної реактивності 

(табл. 7.4). У пацієнтів з нормальною масою тіла у процесі лікування збільшились 

практично всі запальні індекси (5/7) на тлі ендотоксемії (зростання ГІІ, ІРВН) і знизились 

усі індекси імунної реактивності (5/5), що може свідчити про недостатній результат 

лікування. У пацієнтів з НМТ лікування мало кращий результат: більшість запальних 

індексів зменшилась (5/7), імунна реактивність наростала за ІІР, Лі/Е, Лі/М, ІА на тлі 

вираженого зниження активності запального процесу за запальними ІЗЛ, ІАЗ, Л/ШОЕ, 

Н/ШОЕ, НН/ШОЕ. Це свідчить про активацію гуморального імунітету для подолання 

ендотоксикозу (підвищення ЛІІ, ГІІ, ІРВН). У пацієнтів з ОЖ ми відмітили найкращий 

результат, що проявлявся зниженням більшості запальних індексів (4 з 7), за жодним 

індексом не наростала ЕІ, а імунна реактивність знижувалась за усіма індексами. 
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Таблиця 7.4  ̶ Зміни індексованих показників запалення, ендогенної 

інтоксикації, адаптації та імунної реактивності у пацієнтів з ХОЗЛ з різною масою 

тіла, що отримували модифіковану терапію 

Показники 1 підгрупа 2 підгрупа 3 підгрупа 

 Напрямок % Напрямок % Напрямок % 

– запалення 

ІЗЛ ↑ 103,8 ↓ 87,0 ↑ 116,7 

Л/ШОЕ ↔ 100,0 ↓ 55,5 ↓ 61,9 

Н/ШОЕ ↑ 133,3 ↓ 73,9 ↓ 63,4 

НН/ШОЕ ↑ 111,8 ↓ 80,0 ↓ 82,5 

Н/М ↓ 78,5 ↑ 138,3 ↑ 100,4 

ІАЗ ↑ 109,5 ↓ 75,6 ↓ 69,9 

Н/Лі ↑ 114,3 ↑ 104,0 ↑ 115,8 

– ендогенної інтоксикації 

ЛІІ ↔ 100,0 ↑ 120,0 ↓ 83,3 

ГІІ ↑ 116,7 ↑ 114,3 ↔ 100,0 

ПІ ↓ 80,0 ↓ 97,5 ↓ 78,6 

ІРВН ↑ 159,3 ↑ 190,3 ↓ 97,2 

– адаптації, неспецифічної та імунної реактивності 

ІА ↓ 95,0 ↑ 102,0 ↓ 84,0 

ІІР ↓ 82,0 ↑ 128,0 ↓ 90,0 

Лі/М ↓ 79,0 ↑ 140,5 ↓ 83,7 

Лі/Е ↓ 86,6 ↑ 138,9 ↓ 72,2 

ЛіГІ ↓ 75,0 ↓ 95,0 ↓ 80,0 

 

У пацієнтів з різною масою тіла істотних відмінностей за параметрами ФЗД до 

та після модифікованого лікування ми не виявили, однак аналіз частоти покращення 

окремих параметрів у процесі лікування показав, що у пацієнтів з ОЖ істотно частіше 
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порівняно з нормальною масою тіла підвищувався ІТ (81,2 ± 9,8 % проти 28,6 ± 17,1 

%; р < 0,05; рис. 7.7). 

 

 

Рисунок 7.7 – Частота покращення показників ФЗД у пацієнтів з ХОЗЛ та різною 

масою тіла, які отримували модифіковану терапію  

Примітка. * – різниця істотна (р < 0,05). 

 

Слід відмітити, що алергічні реакції та інші наведені в інструкції сторонні 

прояви дії препарату екстракту кореня пеларгонії африканської (нудота, блювота, 

болі у шлунку) не спостерігались в жодного пацієнта, усі відмічали добру 

переносимість, а таблетована форма зумовила добрий комплайєнс у дорослих 

пацієнтів.  

Резюме. Пацієнти з ХОЗЛ та різною масою тіла потребували 

диференційованого підходу до лікування. Пацієнти з ОЖ частіше потребували 

призначення трьох інгаляційних базових препаратів, один з яких 

глюкокортикостероїд (30,6 % проти 14,3 %; р1-3 < 0,05) та інгібітора фосфодіестерази-

4 рофлуміласту (48,4 % проти 28,6 %; р1-3 < 0,05). 

Включення до стандартного комплексного лікування загострення ХОЗЛ 

пацієнтів усіх вагових категорій препарату екстракту кореня пеларгонії африканської 

сприяє істотному регресу клінічних проявів бронхіальної обструкції (кашель з 4,0 до 

1,0 балів; утруднене виділення мокротиння з 2,5 до 1,0 балів; усі р < 0,05), 

покращенню ЯЖ пацієнтів (порушення сну з 4,0 до 2,0 балів; нестача енергії з 3,5 до 
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2,0 балів; усі р < 0,05), істотно частішому зменшенню бронхіальної обструкції із 

збільшенням ОФВ1 та ІТ (з 30,0 % проти 69,0 %; 40,0 проти 69,0 %; обидва р < 0,05), 

істотним підвищенням ІТ (з 67,3 % до 78,0 %; р = 0,02), чого не вдалось досягнути з 

використанням стандартної терапії. В процесі модифікованого лікування з 

використанням препарату екстракту кореня пеларгонії африканської сумарна 

вираженість симптомів знизилась у пацієнтів всіх 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 НМТ; р2 = 

0,03; з 28,5 до 14,0 балів за умов ОЖ; р3 = 0,0009).  

У пацієнтів з ОЖ лікування дало найкращий результат: зменшились більшість 

симптомів: кашель (з 4,0 балів до 1,0 балу; р = 0,0004), задишка (з 4,0 балів до 2,0 

балів; p = 0,003), скутість грудної клітки (з 3,5 балів до 2,0 балів; p = 0,01), ПДВд (з 

4,0 балів до 2,0 балів; p = 0,003) та ПДПД (з 4,0 балів до 2,0 балів; р = 0,001), істотно 

частіше підвищувався ІТ (81,2 % проти 28,6 %; р1-3 < 0,05). Таким чином, препарат 

екстракту кореня пеларгонії африканської показаний хворим на ХОЗЛ з ОЖ за умов 

вираженого кашлю, задишки та скутості грудної клітки. 

Основні положення розділу дисертації викладені в науковій статті [35] та 

апробовані на науковому форумі [34]. 
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  АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Незважаючи на прогрес у діагностиці та лікуванні ХОЗЛ, спостерігається 

тенденція до збільшення захворюваності та частоти важкого перебігу хвороби. 

Класифікація важкості хвороби за GOLD не враховує гетерогенності 

захворювання, що проявляється легеневими та позалегеневими проявами, 

коморбідністю, різною відповіддю на лікування. Наявність даних факторів 

викликає потребу у фенотипуванні ХОЗЛ з метою індивідуалізації діагностичних 

та лікувальних підходів, прогнозування перебігу хвороби. Фенотипування – 

сучасний метод, що намагається виділити ознаку або їх комбінації, що повʼязані з 

клінічно значимими результатами [224]. Виділенню окремого фенотипу ХОЗЛ 

сприяє поділ за ІМТ завдяки впливу на легеневу механіку, системне запалення, 

розвиток іншої коморбідної патології [80, 122]. 

В останні роки крім емфізематозного та кахектичного фенотипів виділяють 

фенотип ХОЗЛ з ОЖ [96, 180, 255, 260]. Ожиріння є найчастішим розладом 

метаболізму, поширеність якого неухильно зростає [80] та приводить до частого 

поєднання цих нозологічних одиниць [76, 135, 144, 264]. Наявність численних та 

складних патогенетичних зв’язків веде до формування феномену 

взаємообтяження. З одного боку, відбувається обмеження досягнення контролю 

перебігу ХОЗЛ за рахунок ОЖ, а з іншого  ̶  малорухомий спосіб життя, потреба в 

системних глюкокортикостероїдах ще більше поглиблюють проблему ОЖ. 

Це диктує необхідність більш детального вивчення особливостей такої 

констеляції та розробки індивідуальних підходів до діагностики та лікування. 

Фенотип ХОЗЛ з ОЖ характеризується частим зростанням вмісту запальних 

біомаркерів у крові, серед яких секретовані жировою тканиною адипокіни, однак 

їх вплив на характер запалення, клінічні симптоми ХОЗЛ та показники ФЗД 

вивчений недостатньо. Стан адаптаційних процесів у хворих на ХОЗЛ з ОЖ зазнає 

змін, а роль у прогресуванні патологічних процесів не викликає сумніву, однак 

потребує подальшого вивчення з метою визначення нових терапевтичних мішеней. 

Все це обґрунтовує доцільність та актуальність нашого дослідження.  
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Оцінюючи результати обстеження 145 хворих на ХОЗЛ, ми виявили, що за 

умов НМТ та ОЖ зʼявляються певні клініко-лабораторні та інструментальні 

особливості. Пацієнти з ХОЗЛ та ІМТ > 25,0 кг/м2 характеризувались високим 

ризиком несприятливих подій (групи С-D; р1-2 < 0,01; р1-3 < 0,05), істотно частішим 

виявленням важких бронхіальної обструкції та рестрикції (за ОФВ1 та ЖЄЛ; обидва 

р1-2,1-3 < 0,05). За умов ОЖ обструкція була більш вираженою (за ОФВ1: р1-3 = 0,01, 

ПОШ: р1-3 = 0,03, ІТ: р1-3 = 0,03, ФЖЄЛ: р1-3 = 0,009), перебіг ускладнювався 

вираженою задишкою (р1-3 = 0,02), ПДВд та сну (р1-3 = 0,02; р1-3 = 0,03), ЛН ІІ та ІІІ 

ступенів (обидва р1-3 < 0,05). 

Особливості порушень ФЗД при НМТ та ОЖ пояснюються зниженням 

рухомості стінок грудної клітки через жирові відкладення навколо ребер, що 

обмежують амплітуду дихальних рухів і перешкоджають адекватним вдиху та 

видиху. Відкладення жиру в ділянці середостіння обмежує рухомість легень, а 

надмірне жировідкладення в черевній порожнині веде до вищої позиції діафрагми 

в грудній порожнині та обмеження її екскурсії зі зменшенням резервного об'єму 

видиху і функціональної резервної ємності [118, 123].  

Зниження низки параметрів ФЗД у хворих на ХОЗЛ з ОЖ обумовлені не лише 

механічними факторами, а і впливом вісцеральної жирової тканини на вміст ІЛ-6, 

ФНП-α та лептину, що є біомаркерами системного запалення [220]. Роль лептину в 

активації запального процесу пов'язують з посиленням виділення медіаторів 

запалення, гіперсекрецією слизу, регуляцією утворення клітинного запального 

інфільтрату підслизової оболонки бронхів [262], ІЛ-6 – із збільшенням товщини 

стінки, розвитком субепітеліального фіброзу, гіпертрофією та проліферацією гладких 

м'язів бронхів [174], а ФНП-α – з індукцією розвитку емфіземи та пневмофіброзу [131, 

201]. Такий комплексний вплив названих цитокінів на розвиток бронхіальної 

обструкції, рестрикції та ремоделювання дихальних шляхів дозволяє пояснити 

виявлені нами зміни ФЗД у хворих на ХОЗЛ з ОЖ.  

Важливо, що навіть в осіб з ОЖ без бронхолегеневої патології ФЖЄЛ та 

ОФВ1 істотно знижуються [227, 244]. Однак, що стосується пацієнтів з ХОЗЛ, дані 

наукової літератури неповні та фрагментарні. У дослідженні Mitra M. et al. (2013) 
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збільшення важкості обструкції супроводжувалось зниженням ІМТ у пацієнтів з 

ХОЗЛ, однак у дослідженні брали участь лише чоловіки; невідомо, чи входили до 

груп обстежених пацієнти з ОЖ, тоді як середній ІМТ пацієнтів з 3–4 стадією за 

GOLD становив лише 20,8 та 15,7 кг/м2 [198], а серед обстежених у нашому 

дослідженні не було хворих на ХОЗЛ з дефіцитом маси тіла. 

У дослідженні Cecere L. M. et al. (2011), де вже були представлені хворі з ОЖ, 

ОФВ1 та ІГ у пацієнтів з ОЖ порівняно з пацієнтами з нормальною масою тіла були 

істотно вищими, незважаючи на більш виражену задишку [105]. Однак, слід 

врахувати, що це дослідження та наше проводились у різних географічних 

регіонах, а результати залежали від різних факторів, у тому числі особливостей 

медичного обслуговування. Визначальним фактором може бути той, чи проходили 

пацієнти щорічні медичні огляди та чи звертались пацієнти з ОЖ за умов 

респіраторної симптоматики до лікаря на ранньому етапі хвороби, коли ФЗД 

змінена незначно.  

За умов ожиріння ІІІ ступеня прогресували рестриктивні порушення функції 

зовнішнього дихання (ЖЄЛ від 66,0 % та 66,5 % за умов ожиріння І та ІІ ступенів до 

53,5 % за умов ожиріння ІІІ ступеня, рІ-ІІІ = 0,02; рІІ-ІІІ = 0,04; ФЖЄЛ від 60,5 % та 59,0 

% за умов ожиріння І та ІІ ступенів до 52,0 %; рІІ-ІІІ = 0,04). Системний аналіз низки 

досліджень ФЗД в осіб з різною масою тіла показав, що ОЖ формує рестриктивний 

дихальний паттерн, про що свідчили часте зниження загальної ємності легень та 

ФЖЄЛ [195], однак точні механізми порушень, окрім впливу ОЖ на легеневу 

механіку, на даний час не встановлені. Можна припустити, що у патогенезі даних 

порушень є взаємодія фізіологічного впливу ОЖ на легеневі обʼєми та 

ендокринного з індукцією системного запалення, враховуючи що роль ФНП-α у 

формуванні емфіземи є доведеною [131]. 

За нашими даними, пацієнти з ОЖ характеризувались вищою активністю АСТ 

(26,1 проти 21,2 од/л; р1-3 = 0,03). Дані літератури свідчать, що підвищення активності 

АСТ у крові часто супроводжує поєднаний перебіг ХОЗЛ та ГХ та може вказувати на 

підвищення проникності цитоплазматичних та мітохондріальних мембран, що 

супроводжується виходом у кров мембрано-структурованих ферментів [13]. 
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Враховуючи більшу поширеність ГХ за умов ОЖ, у нашому дослідженні (61,3 % 

проти 2,4 %) таке явище дійсно могло мати місце. Однак, не можна виключати 

наявності у пацієнтів з підвищенням активності АСТ і дефіциту α1-антитрипсину, 

який може проявлятись підвищенням у крові активності трансаміназ [92]. 

 Пацієнти з ХОЗЛ та ІМТ > 25,0 кг/м2 характеризувались вищою коморбідною 

обтяженістю за ІЧ (р1-2 = 0,04; p1-3 = 0,03), частішим поєднанням з ГХ (р1-2,2-3 ˂ 0,01; 

р1-3 ˂ 0,05), а пацієнти з ОЖ  ̶  з ЦД 2 типу (р1-3;2-3 < 0,05) та фібриляцією передсердь 

(р1-3 ˂ 0,05). Отримані дані до певної міри співпадають з даними літератури. Так, у 

дослідженні Lambert A. A. et al. (2017) кількість супутніх хвороб збільшувалась із 

збільшенням ступеня ОЖ [170], а за даними Divo M. J. et al. (2014) пацієнти з ОЖ 

характеризувались більшою поширеністю ГХ та ЦД 2 типу, однак була й відмінність 

з отриманими нами даними: фібриляція передсердь мала однакову поширеність у 

різних вагових групах [121]. Розвитку даного порушення ритму у осіб з ОЖ з ХОЗЛ 

у нашому дослідженні, ймовірно, сприяло поєднання основних факторів ризику – ОЖ 

та ГХ. Розвитку фібриляції передсердь при ОЖ сприяє діастолічна дисфункція, 

електрофізіологічні та структурні зміни передсердь, системне запалення та значне 

накопичення перикардіального жиру [204, 212]. На етапі вивчення перебуває роль 

адипокінів у розвитку фібриляції передсердь. Ermakov S. et al. (2017) встановили 

звʼязок між підвищеним рівнем резистину крові та частотою виникнення фібриляції 

передсердь [127]. Не виключена також роль неадекватного медикаментозного 

лікування, зокрема, надмір β2-адреноміметиків. 

Взаємозвʼязок між ОЖ та розвитком супутніх хвороб підтверджує як мінімум 

покращення кардіометаболічних маркерів та зменшення вираженості депресії після 

зниження маси тіла пацієнтів з ХОЗЛ [206]. Ключову роль у даному взаємозвʼязку 

може мати системне запалення, джерелом якого є жирова тканина. Докази на користь 

цієї теорії ми отримали і в нашому дослідженні: зростання ІЧ за умов ОЖ 

асоціювалося із зростанням у крові ШОЕ, вмісту СРП, серомукоїдів (τ1,2 = 0,4; р1 = 

0,03; р2 = 0,04; τ3 = 0,6; р3 = 0,02), тоді як ССР асоціювався з підвищенням СРП (τ = 

0,6; р = 0,01). Дані наукових джерел вказують на те, що вплив системної запальної 

реакції на розвиток коморбідності та підвищений ССР є комплексним, однак ще 
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остаточно не вивченим. Визначальним є вплив на атерогенез: системне запалення 

зумовлює пошкодження ендотелію та розвиток його дисфункції, оксидативний стрес 

із вазоконстрикцією судин та збільшення поглинання холестерину ліпопротеїнів 

низької щільності, участь імунних та запальних клітин крові у формуванні 

атеросклеротичної бляшки [161]. Зростання в крові ІЛ-6, що супроводжується 

підвищенням вмісту фібриногену плазми, може бути асоційоване з розвитком 

ішемічної хвороби серця та інсульту [240]. За умов одночасного підвищення СРП, 

фібриногену та лейкоцитів у пацієнтів з ХОЗЛ ризик ішемічної хвороби серця зростає 

у 2,2 рази, а інфаркту міокарда  ̶  у 2,3 рази [251], а загострення ХОЗЛ із активним 

притоком нейтрофілів може бути тригером гострих коронарних подій [258]. 

Збільшення ССР за умов ОЖ асоціювалось з зниженням ОФВ1 (τ = -0,5; р = 

0,047) за даними нашого дослідження. Раніше вже було описано, що швидке 

зниження легеневої функції асоційоване з підвищенням частоти виникнення серцево-

судинних хвороб [238], а кожне зниження ІГ на 5 % супроводжувалось підвищенням 

ризику виникнення серцево-судинних хвороб на 0,47 % впродовж наступних 10 років 

[265], однак роль маси тіла у даному контексті не вивчалась. В основі такого 

взаємозвʼязку можуть бути системне запалення та оксидативний стрес, які змінюють 

судинну структуру, сприяючи ремоделюванню судин, підвищенню їх жорсткості та 

розвитку атеросклерозу [265]. У період загострення ХОЗЛ запальна стимуляція може 

індукувати розрив бляшки та серцево-судинну подію [200]. 

Нами зʼясовано, що у пацієнтів з НМТ частіше діагностували клінічно 

виражену тривогу (60,0 проти 20,0 %; р1-2 < 0,05), а у пацієнтів з ОЖ  ̶  депресію (73,3 

проти 33,3 %; р1-3 < 0,05) та більшу вираженість депресивних розладів (12,0 проти 9,0 

балів; р1-3 = 0,003). Депресію практично у третини пацієнтів з ХОЗЛ та ОЖ за 

допомогою аналогічної шкали HADS виявили і у дослідженні Negewo N. et al. (2016) 

[206], що значно менше, ніж у нашому дослідженні. В іншому дослідженні не виявили 

асоціацій між ІМТ пацієнта з ХОЗЛ та наявністю депресії, а тривожні розлади для 

пацієнтів з ОЖ були найменш характерними [261]. Однак, автори вищевказаного 

дослідження не зазначають, яким чином проводилась діагностика психоемоційних 

розладів, що не дозволяє співставити їх результати з отриманими нами даними. 
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Взаємозвʼязок ОЖ та депресії вивчається одразу у кількох напрямках. З одного 

боку, депресивні розлади, які супроводжуються розладами харчової поведінки з 

переїданням, є важливим фактором ризику розвитку ОЖ, а з іншого – ОЖ може 

впливати на розвиток депресії через несприйняття свого тіла [80, 202]. Замкнене 

хибне коло утворюється і при вжитті лікувальних заходів. Дієтотерапія за умов ОЖ 

може сприяти розвитку депресії, а застосування антидепресантів викликає подальше 

збільшення маси тіла у більш ніж половини пацієнтів, особливо під час застосування 

есциталопраму, сертраліну, дулоксетину [80]. Наше дослідження дозволяє віднести 

НМТ до факторів ризику розвитку тривоги, а ОЖ – депресії та вказує на необхідність 

проводити скринінг психоемоційних розладів в усіх пацієнтів з ХОЗЛ для ранньої 

своєчасної корекції. Описане в літературі підвищення ризику смерті у пацієнтів з 

ХОЗЛ за наявності депресії [228] обгрунтовує цю необхідність. 

У нашому дослідженні пацієнти з ОЖ характеризувались збільшенням 

вираженості депресивних розладів в міру підвищення вмісту гемоглобіну та 

еритроцитів (τ1 = 0,4; τ2 = 0,5; р1,2 = 0,02). І це явище має пояснення: гіпоксія може 

спричиняти центральні нейробіологічні зміни, які зумовлюють депресію та 

схильність до суїциду [103]. Дослідження DelMastro K. et al. (2011) показало чіткий 

взаємозвʼязок між відсотком людей з депресивним епізодом в анамнезі та 

підвищенням над рівнем моря регіону, де вони проживають [116]. Більша вираженість 

депресії характерна й для осіб з хронічною гіпоксією [155, 268], яка супроводжує 

перебіг ХОЗЛ. В основі виникнення депресії на фоні гіпоксії можуть бути 

мітохондріальна дисфункція із зниженим рівнем β-нуклеозидтрифосфату та 

підвищеним – фосфокреатину, а також зниження синтезу серотоніну при низькому 

насиченні киснем триптофанової гідроксилази [116, 155]. 

Ми також встановили, що клінічно виражена депресія супроводжувалась 

вищим рівнем холестерину, ніж субклінічна (р = 0,03). За даними van Reedt Dortland 

A. K. et al. (2011) підвищення загального рівня холестерину може бути асоційоване з 

розвитком атипової депресії, саме для якої характерними є підвищений апетит та 

збільшення маси тіла [259], що замикає це хибне патогенетичне коло. 
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У пацієнтів з ХОЗЛ та ІМТ > 25,0 кг/м2 спостерігалось зниження ЯЖ (р1-2 = 0,02; 

р1-3 = 0,00002) за рахунок фізичної (р1-2 = 0,02; р1-3 = 0,0003) та психосоціальної 

складових (р1-2 = 0,01; р1-3 = 0,0002). На нашу думку, обмеження фізичної активності 

зумовлене як більш вираженою симптоматикою ХОЗЛ у пацієнтів з ОЖ (задишка, 

ПДВд, ПДПД, інсомнія) та коморбідністю (ГХ за умов НМТ та ОЖ; ЦД 2 типу та 

фібриляція передсердь за умов ОЖ), тоді як психосоціальні проблеми  ̶  переважно 

порушеним психоемоційним станом.  

Перебіг ХОЗЛ за умов НМТ/ОЖ характеризувався максимальною вираженістю 

гранулоцитарного запалення (лейкоцити: p1-2 = 0,01; p1-3 = 0,02; гранулоцити: p1-2абс. = 

0,02; p1-3 = 0,01; p1-2відн. = 0,04; p1-3 = 0,002; Л/ШОЕ: р1-2 = 0,02; р1-3 = 0,01; ІЗЛ: р1-3 = 

0,002; ЛіГІ: р1-2 = 0,04; р1-3 = 0,002). В основі активації гранулопоезу є підвищена 

продукція гранулоцитарного колонієстимулювального фактора кістковим мозком в 

осіб з ОЖ. Існують наукові дані, які вказують на те, що мезенхімальні стовбурові 

клітини за умов високожирової дієти виділяють значно більшу кількість ядерного 

фактору каппа β (NF-kβ) та ФНП-α, ІЛ-1 та ІЛ-6, що супроводжується дестабілізацією 

кількості гемопоетичних клітин та периферійною мобілізацією під час запалення [85]. 

За нашими даними, перебіг ХОЗЛ супроводжувався підвищенням рівнів СРП 

та ФНП-α у крові. Це відповідає даним літератури [77, 126, 239, 242]. Важливі 

результати отримані у дослідженні Перцевої Т.О., Михайліченко Д.С. (2015), які 

свідчили про те, що у хворих, які приймають будь-яку, але постійну терапію, рівень 

СРП нижчий, ніж у хворих, які постійно базисну терапію не приймають [24]. 

          У нашому дослідженні рівень ФНП-α у пацієнтів з ХОЗЛ був істотно вищим, 

ніж у контрольній групі здорових осіб (1,3 проти 0,9 пг/мл; р = 0,01). У той же час, 

дослідження Breyer M.K. et al. (2011) щодо клінічно стабільних пацієнтів з ХОЗЛ не 

виявило різниці в його рівнях порівняно з групою здорових осіб (1,6 та 1,4 пг/мл), а 

рівні ФНП-α у пацієнтів з ХОЗЛ із різною масою тіла істотно не відрізнялися [90], як 

і у нашому дослідженні. Ймовірно, рівень ФНП-α підвищується лише в умовах 

загострення ХОЗЛ та від маси тіла не залежить. 

          Ми виявили, що зростання ФНП-α за умов ОЖ характеризувалось зниженням 

адаптаційних можливостей організму (ІА: τ = -0,5; р = 0,04). Дійсно, за даними 
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літератури, запалення в умовах ОЖ можна розглядати через призму порушень в 

системі адаптації, що проявляється запуском прозапальних каскадів реакцій для 

адипогенезу та адипоцитарної гіпертрофії з високим вмістом жиру в адипоциті [241]. 

У нашому дослідженні рівень СРП у пацієнтів з ОЖ був значно вищим, ніж за 

умов нормальної та надмірної маси тіла (5,1 проти 2,6 та 2,2 мг/л; усі р > 0,05), однак 

підвищення СРП при гострому запальному стані та хронічне субклінічне запалення 

при ОЖ слід розмежувати, хоча межі СРП, які дозволять це зробити, на даний час не 

встановлені. Діапазон значень СРП в межах 2–6 мг/л, згідно з одними науковими 

джерелами, може свідчити про хронічне субклінічне запалення [115], тоді як 

Американська асоціація серця та Центр контролю та профілактики діабету вважають 

рівень СРП > 3 мг/л повʼязаним з високим запальним ризиком і розвитком 

метаболічних хвороб [125]. Тому у нашому дослідженні ми зʼясовували особливості 

перебігу ХОЗЛ за умов високих значень СРП, які перевищують межі норми. 

Про збільшення рівня СРП за умов ОЖ вказує позитивний кореляційний звʼязок 

між рівнем СРП та ІМТ [237]. Незважаючи на те, що ми очікували істотного 

підвищення СРП за умов перебігу ХОЗЛ на тлі ОЖ, отриманий нами неістотний 

результат може бути повʼязаний з більш частим прийомом пацієнтами з ОЖ 

інгаляційного глюкокортикостероїда в складі ББдТ (31 проти 14 %; p1-3 < 0,05). На те, 

що застосування глюкокортикостероїдів може спричиняти істотне зниження СРП 

вказують Boyaci H. et al. 2011 [88]. 

За нашими результатами, підвищення рівня СРП у пацієнтів з ХОЗЛ 

асоціювалося з прогресуванням бронхіальної обструкції (за ОФВ1, ЖЄЛ, СОШ25-75 та 

ІГ: τ1,2,3,4 = -0,2; p1,4 = 0,03; p2 = 0,048; p3 = 0,04), що підтверджує результати  

дослідження L. Simonovska et al. (2015), де рівень СРП прямо корелював з важкістю 

бронхіальної обструкції [239]. Обернений кореляційний звʼязок між СРП та ОФВ1 в 

період загострення ХОЗЛ був описаний і в дослідженнях Gupta R. et al. (2012) [142] 

та Naseer A. B., Bahjaj A. (2018) [205]. Обернений кореляційний звʼязок між СРП та 

СОШ25-75 був раніше знайдений і у випадку дитячої бронхіальної астми, однак він був 

притаманним лише особам з вираженим нейтрофільним запаленням [162]. Такі дані 
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вказують на звʼязок між системним запаленням та запаленням дихальних шляхів, 

наслідком чого є зниження параметрів ФЗД.  

Важливо, що саме на тлі ОЖ та підвищеного СРП перебіг ХОЗЛ обтяжувався 

більшою коморбідністю (р = 0,03), систолічною АГ (τ = 0,3; р = 0,003), вищим ССР (р 

= 0,048), гіперглікемією (τ = 0,3; р = 0,02) та гіршим прогнозом щодо 10-річного 

виживання (р = 0,03). За даними літератури, рівень СРП корелював з числом 

коморбідностей при ХОЗЛ в дослідженні Simonovska L. et al. (2015) [239]. 

Підвищений рівень СРП як фактор ризику систолічної АГ описаний Chuang S. Y. et 

al. (2013) [110] і потенційним фактором впливу на її розвиток є ОЖ з підвищеними 

рівнями ІЛ-6 та ФНП-α. Звʼязок між системним запаленням при ХОЗЛ та розвитком 

хвороб серця, ГХ, ЦД 2 типу встановлено у клініці та у дослідженні ECLIPSE [196, 

248]. Таким чином, виявлене нами підвищення СРП у пацієнтів з ХОЗЛ та ОЖ слід 

розглядати як фактор ризику розвитку МС.  

За умов перебігу ХОЗЛ на тлі НМТ/ОЖ та СРП > 5 мг/л ми фіксували запальний 

синдром переважно нейтрофільного характеру. За сучасними джерелами, 

вираженість нейтрофільного запалення є найбільшою за умов загострення ХОЗЛ 

[235], а підвищення рівня СРП слід розглядати як системний маркер нейтрофільного 

характеру запалення [162]. Крім того, виявлено прямий кореляційний звʼязок між ІМТ 

та вмістом нейтрофілів крові в осіб без ХОЗЛ [132], ймовірною причиною чого може 

бути ендокринний вплив жирової тканини. Лептин, рівень якого у нашому 

дослідженні за умов НМТ та ОЖ був вищим (16,3 та 27,1 проти 4,1 нг/мл), може 

підвищувати виживання нейтрофілів шляхом взаємодії з лептиновим рецептором та 

попереджувати клітинний апоптоз, індукувати хемотаксис нейтрофілів, стимулювати 

вироблення пероксиду водню [178]. Попередження апоптозу нейтрофілів як 

важливого процесу контролю запального процесу унеможливлює завершення 

запалення. 

Обстежені нами пацієнти з НМТ та підвищенням вмісту СРП 

характеризувались також більшою вираженістю депресії  (р = 0,03) та нижчою ЯЖ за 

складовою «активність» (р = 0,04). Описано, що підвищення рівня СРП асоційовано 

з розвитком депресії і в загальній популяції [270]. На думку вчених, в основі цього 
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може бути вплив системного запалення на зниження продукції серотоніну та 

збільшення секреції кінуренових та хінолінових кислот шляхом активації індолеамін-

2,3-діоксигенази. Також, гіперсекреція кінуренових та хінолінових кислот 

призводить до посиленого вивільнення глутамату і тим самим до зменшення 

продукції нейротрофічного фактору головного мозку. Значне підвищення СРП за 

умов резистентної до лікування депресії вказує на особливий клінічний профіль таких 

пацієнтів [105] та ймовірну потребу поєднаного застосування протизапальної терапії 

та антидепресантів. 

Ми встановили, що за умов перебігу ХОЗЛ на тлі ОЖ та СРП > 5 мг/л у 

пацієнтів наростали явища ЕІ (за ІРВН: р = 0,04, ГІІ: р = 0,01, ПІ: р = 0,005), що може 

свідчити про різке підвищення у крові рівня ліпополісахаридів, які є ендотоксинами 

[223]. Дані наукової літератури підтверджують, що пацієнти з ХОЗЛ 

характеризуються вираженою ЕІ, встановленою за допомогою визначення молекул 

середньої маси та еритроцитарного індекса інтоксикації [79]. Розвитку ЕІ при ОЖ 

сприяє високожирова дієта, яка сприяє загибелі грамнегативних мікроорганізмів з 

підвищеною продукцією ліпополісахаридів в кишківнику [87, 223]. Надмірне 

надходження жирів викликає підвищення кількості хіломікронів в кишківнику в 

постпрандіальний період, що сприяє проникненню ліпополісахаридів до системного 

кровотоку [75]. Порушений метаболізм ліпопротеїнів, особливо у пацієнтів з 

супутнім ЦД 2 типу, який у нашому дослідженні ми діагностували лише серед 

пацієнтів з ОЖ (11,3 % проти 0; р < 0,05), може також знижувати катаболізм 

ліпополісахаридів та збільшувати ендотоксин-провоковане запалення [87]. Отже, ОЖ 

та активне запалення супроводжуються ендотоксикозом, який досягає свого піку саме 

за умов максимальних значень ІМТ, що слід враховувати у діагностичному, 

лікувальному та профілактичному процесах.  

Що стосується лептину, то у дослідженні NHANES III не виявлено різниці у 

рівнях сироваткового лептину у жінок, хворих на ХОЗЛ, та здорових [246], а у 

дослідженні Ayada C. et al. (2015) отримано тотожні результати незалежно від статі 

[82]. В нашому дослідженні ми також не виявили істотної різниці у вмісті лептину 

між хворими на ХОЗЛ та здоровими, однак як ми зʼясували, загострення ХОЗЛ 
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супроводжувалося істотно частішим розвитком гіперлептинемії (73,2 проти 40,0 %; р 

< 0,05), що співпадає з результатами Kumor‑Kisielewska A. et al. (2013), які також 

вказують на вдвічі вищий рівень лептину у пацієнтів з ХОЗЛ у порівнянні зі 

здоровими та істотну різницю [166]. 

За нашими даними, у пацієнтів з гіперлептинемією істотно частіше зустрічався 

важкий перебіг ХОЗЛ (за ОФВ1, ЖЄЛ та ФЖЄЛ) з вираженим запаленням 

(лейкоцитоз 68,9 проти 33,3 %), гіперхолестеринемією (16,6 % проти 0), клінічно 

вираженою депресією (65,5 проти 27,3 %), нижчою ЯЖ (51,7 проти 33,6 %). Описана 

в літературі експресія лептину клітинами альвеолярної стінки легень і участь його у 

розвитку емфіземи при ХОЗЛ [176] пояснює виявлене нами зниження ЖЄЛ. Вплив 

лептину на ОФВ1 можна пояснити низкою факторів. Зокрема, лептин активує 

продукцію муцину епітеліальними клітинами дихальних шляхів, що призводить до 

гіперсекреції слизу [262], стимулює синтез ІЛ-6, який сприяє збільшенню товщини 

стінки, субепітеліальному фіброзу, гіпертрофії та проліферації гладких м'язів бронхів 

[207], гальмує апоптоз Т-лімфоцитів у підслизовій основі бронхів, що сприяє 

хронізації бронхіального запалення [4]. Підтримка лептином запального процесу 

пов'язана і з активацією нейтрофілів, макрофагів і вивільненням ними вільних 

радикалів, стимуляцією синтезу лейкотрієнів та простагландинів [130], що пояснює 

виявлені нами зміни в клінічному аналізі крові. 

Нами вперше виявлено, що поєднання підвищення вмісту лептину та ФНП-α 

супроводжується більш вираженими обструктивними змінами на всіх рівнях. Рівень 

ФНП-α окремо корелював з важкістю бронхіальної обструкції у дослідженні 

Mathanraj S. et al. (2017) [187], з основними параметрами ФЗД (ОФВ1, СОШ25-75, 

ФЖЄЛ, ІГ) у дослідженні Yong-hong Y. et al. (2010) [273], однак поєднання з 

підвищеним лептином раніше не розглядалось. На даний час вивчається вплив 

поліморфізму гена ФНП-α rs361525 на перебіг ХОЗЛ. Відомо, що його наявність 

асоційована з більш вираженим зниженням ОФВ1 та, відповідно, більш вираженою 

бронхіальною обструкцією, а також більш вираженим місцевим запальним процесом, 

індукованим впливом ФНП-α на продукцію ІЛ-8 та міграцію нейтрофілів [232]. 

Доведеною також є роль ФНП-α у розвитку легеневого фіброзу та емфіземи [131].  
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За нашими результатами, гіперхолестеринемія супроводжувала перебіг ХОЗЛ 

лише за умов гіперлептинемії (16,6 %). За даними літератури, високий рівень 

холестерину супроводжує перебіг дуже важкого ХОЗЛ [275]. Гіперлептинемія у 

пацієнтів з ХОЗЛ асоціювалась не лише з дисліпідеміями (за рівнями холестерину та 

β-ліпопротеїдів; τ1 = 0,3; р1 = 0,01; τ2 = 0,2; р2 = 0,04), а й з систолічною АГ (τ = 0,2; р 

= 0,03), що може вказувати на певну патогенетичну гіпертензивну роль цього 

адипокіна. На думку вчених, гіпертензивна дія лептину опосередкована впливом на 

дугоподібне ядро та інші ділянки гіпоталамуса, що активують про-

опіомеланокортинові нейрони та регулюють симпатичну нервову систему [98]. Таким 

чином, гіперлептинемія може бути асоційована з розвитком МС, що було 

підтверджено у дослідженні Wang L.-H. et al. (2017) [266].  

Ми виявили, що у пацієнтів з гіперлептинемією істотно частіше зустрічалася 

клінічно виражена депресія (65,5 проти 27,3 %), а рівень лептину крові прямо 

корелював з її вираженістю (τ = 0,03; р = 0,002). На думку одних авторів, лептин має 

анксіолітичний та антидепресивний ефекти [183, 274], а низькі рівні лептину у жінок 

асоційовані з появою симптомів депресії [173]. На противагу цьому результати 

пізніших досліджень de Carvalho-Ferreira J. P. (2015) [101] та Popova D. et al. (2016)  

[226] вказують на те, що підвищення рівня лептину крові асоційоване з появою 

депресивних та тривожних розладів незалежно від маси тіла. Згідно з Marazziti D. Et 

al. (2013) [183], такі суперечливі дані повʼязані з тим, що тривала циркуляція високих 

рівнів лептину крові, наприклад за умов ОЖ, призводить до лептинорезистентності, 

яка супроводжується порушенням транспорту лептину через гематоенцефалічний 

бар’єр, зниженням функції лептинового рецептора та порушенням передачі сигналів 

лептином [172]. У мишей лептин є важливим регулятором роботи гіпоталамо-

гіпофізарно-наднирникової системи, однак роль лептину у виникненні 

психоемоційних розладів у людини не так однозначна, і, за однією з теорій, вплив 

лептину на психоемоційний статус людини пов’язують з пригніченням ним 

активності дофамінових нейронів [176].  

Загострення ХОЗЛ на тлі НМТ, ОЖ І та ІІ–ІІІ ступенів характеризувалось, за 

нашими даними, зміною процесів адаптації, що проявлялось, зокрема, частішим 
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формуванням реакції стресу, ніж за умов нормальної маси (29,3 %; 36,8 %; 37,5 % 

проти 11,9 %; усі р < 0,05). Ми вперше дослідили поширеність АР у пацієнтів з ХОЗЛ 

залежно від маси тіла. Дотепер цей аспект не був висвітлений в науковій літературі. 

Однак про частіший розвиток стрес-реакції в структурі АР за умов бронхолегеневої 

патології (ХОЗЛ, бронхіальна астма; 27 %) свідчили результати досліджень Радченко 

О.М. (2009) [44].  

Пояснити отримані нами результати можна однією з висунутих науковцями 

теорій щодо розвитку вісцерального ОЖ як дезадаптивної реакції. Висунена гіпотеза 

Херві (2003), яка говорить про те, що жирові клітини поглинають та катаболізують 

глюкокортикостероїди, вказує на фізіологічну реакцію організму у відповідь на стрес 

[124], що стає патофізіологічною. Оскільки саме вісцеральний жир має велику 

кількість рецепторів до глюкокортикостероїдів, можна припустити, що збільшення 

кількості жиру відбуватиметься передусім в черевній порожнині, а не в периферійних 

областях, щоб буферизувати підвищений рівень глюкокортикостероїдів. Це свідчить 

про те, що накопичення вісцерального жиру у відповідь на стрес може бути 

необхідним пристосуванням для посилення кліренсу кортизолу і ефективної 

боротьби зі стресом. Крім того, постійний вплив глюкокортикостероїдів сприяє 

направленню адаптаційних механізмів на збереження енергії у вигляді жирової 

тканини, що реалізується збільшенням експресії та активності ліпопротеїнліпази, 

полегшуючи зберігання жиру [233]. 

Перебіг хвороби на тлі стрес-реакції, згідно отриманих нами результатів, 

супроводжувався більш вираженим запальним процесом (за вмістом лейкоцитів, 

ШОЕ, низки індексів – ІЗЛ, Л/Ш, Н/Лі, ІІЗ, Н/Ш, НН/Ш, ІАЗ) із зсувом лейкоцитарної 

формули вліво, наростанням ЕІ (за ІРВН, ЛІІ, ГІІ, ПІ), зниженням імунної 

реактивності (за ЛГІ, ІІР, Лі/М, Лі/Е), гіперглікемією. Таким чином, стрес-реакція 

асоціюється з інфекційним загостренням ХОЗЛ, важчим перебігом, потребою 

застосування антибіотиків.  

Лейкоцитоз із зростанням кількості паличкоядерних нейтрофілів – одна з 

характерних ознак запалення при стрес-реакції [43]. Найбільш виражений 

нейтрофільний характер запального процесу в умовах стресу був притаманним для 
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осіб з НМТ та ОЖ (73 та 45 %; 74 та 62 %). Зростання вмісту нейтрофілів, на нашу 

думку, може бути результатом підвищення продукції цитокінів, зокрема 

гранулоцитарного колонієстимулювального фактора під впливом ендотоксинів. Роль 

нейтрофільних гранулоцитів у патогенезі ХОЗЛ дотепер вивчена недостатньо. 

Науковці припускають, що не тільки хронічне бронхіальне запалення, але й 

перибронхіальний фіброз та емфізема пов'язані з дисфункцією нейтрофілів, 

послабленням їх проапоптотичної дії та надмірною секрецією мієлопероксидази та 

нейтрофільної еластази [148]. Тому саме у пацієнтів з стрес-реакцією є підстави для 

незворотних наслідків ХОЗЛ – перибронхіального фіброзу та емфіземи легень. 

Також АР стресу переводить організм на низькі рівні реактивності, боротьба 

організму з ЕІ та оптимізація гомеостазу стають пріоритетними напрямками для 

організму. Зниження рівня лімфоцитів, ЛГІ, ІІР, Лі/М, Лі/Е можна розцінювати як 

імуносупресію у разі хронічного впливу стрес-факторів, що підтверджує описаний 

раніше низький рівень усіх субпопуляцій лімфоцитів за умов стрес-реакції [43]. 

Зниження абсолютного та відносного вмісту лімфоцитів також може бути наслідком 

посиленого апоптозу на тлі ендотоксемії, а підвищення ЛІІ, ГІІ, ПІ, ІРВН та 

прискорення ШОЕ на тлі лімфопенії є ознакою імунодефіцитного розладу з 

запальним та автоімунним компонентом [129], що і спостерігалось у наших пацієнтів. 

Виявлений нами вищий у 3 рази рівень ГІІ у хворих на ХОЗЛ з дистресом може 

свідчити про поширення інтоксикації за межі інтерстиціального простору і 

маніфестацію ендотоксикозу у кров'яному руслі. 

За даними літератури, порушення окисно-відновних процесів в мітохондріях 

викликає інсулінорезистентність опосередковано через мембранотропну дію 

прозапальних цитокінів і гормонів стресу, а рівень глюкози крові зростає [249]. У 

наших пацієнтів різниця за рівнем глюкози була незначною (5,4 та 5,1 ммольл), однак 

досягла меж істотності. 

Пацієнти з ХОЗЛ за умов НМТ та ОЖ характеризувались вищими показниками 

АП (3,6 проти 3,2 та 2,6 у.о.; р1-2;1-3 ˂ 0,05) та істотно частішим виявленням 

незадовільного стану адаптації (77,4 % проти 48,8 % та 9,5 %; р1-2;1-3 ˂ 0,01), який, 

своєю чергою, порівняно з напруженим станом адаптації характеризувався істотно 
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більшою активністю запалення (за вмістом лейкоцитів 8,7 та 8,0×109; гранулоцитів 

72,0 та 67,3 %; ІЗЛ 2,6 та 2,1), нижчою імунною реактивністю (за ЛГІ 3,0 та 3,9), 

гіперглікемією (5,4 та 5,1 ммоль/л) та важчою бронхіальною обструкцією (за ОФВ1 

48 та 49 %) на відміну від пацієнтів з напруженим її станом. Такі результати, на нашу 

думку, обумовлені врахуванням зросту та маси тіла у формулі розрахунку АП, а отже 

вплив маси тіла на результат є очікуваним. Таким чином, незадовільний стан 

адаптації та формування АР стресу однаково характеризувались розвитком активного 

запального процесу на тлі зниження імунної реактивності та підвищення рівня 

глюкози крові.  

Ми виявили, що у пацієнтів з ОЖ зниження адаптивних можливостей за АП 

асоціювалось з важчим перебігом хвороби (за клінічною групою; τ = 0,2; р = 0,01) із 

більшою активністю запалення (за Н/ШОЕ, ІАЗ; τ1,2 = 0,2; р1,2 = 0,01) та розвитком ЕІ 

(за ПІ; τ = 0,3; р = 0,004), важчою бронхіальною обструкцією (за ОФВ1, ПОШ, МОШ25; 

τ1,2,3 = -0,2; р1,3 = 0,01; р2 = 0,005). Отримані нами дані вперше демонструють 

взаємозвʼязок АП та перебігу і прогнозу ХОЗЛ. Незадовільний стан адаптації може 

розглядатись як фактор ризику важчого та ускладненого перебігу ХОЗЛ, особливо за 

умов ОЖ.  

Ми вперше встановили, що модифіковане лікування з використанням 

екстракту кореня пеларгонії африканської дає змогу досягнути покращення 

субʼєктивного стану (за оцінкою скарг) та показників ФЗД з найкращим 

результатом за умов ОЖ. Хоча препарат не має безпосередньої бронхолітичної дії, 

розрідження бронхіального секрету та прискорення його виведення за допомогою 

екстракту кореня пеларгонії африканської може сприяти зменшенню бронхіальної 

обструкції у пацієнтів з ХОЗЛ. Лише у пацієнтів з ОЖ зменшилась більшість 

симптомів ХОЗЛ: кашель (р = 0,0004), задишка (p = 0,003), відчуття скутості грудної 

клітки (p = 0,01), ПДВд (p = 0,003) та ПДПД (р = 0,001), істотно частіше підвищувався 

ІТ (81,2 % проти 28,6 %; р1-3 < 0,05). Можливо, певну роль зіграла початкова 

вираженість симптомів, яка у пацієнтів з ОЖ початково була більшою. Таким чином, 

препарат показав добрий результат за умов коморбідності. В літературі описано 

застосування препарату за умов гострого бронхіту, що показало істотне зменшення 
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кашлю, болю у грудях, покращення виділення мокротиння, зменшення хрипів та 

задишки порівняно з групою плацебо [188].  

Отже, поєднання ХОЗЛ і ОЖ із активацією системного запалення, 

гіперлептинемією і порушенням процесів адаптації складає новий фенотип хвороби. 

Необхідність виділення окремого фенотипу визначається не лише особливостями 

перебігу, а й іншими діагностичними та лікувальними підходами, прогнозом, 

профілактикою, що має привертати увагу клініциста. Даний фенотип 

характеризується вищою коморбідною обтяженістю (поєднання з ГХ, ЦД 2 типу, 

фібриляцією передсердь), важчим та ускладненим перебігом ХОЗЛ із більш 

вираженою бронхіальною обструкцією та легеневою рестрикцією, важчою ЛН, 

активізацією синдрому запалення, депресією та зниженням ЯЖ, зростанням 

кардіоваскулярного ризику, порушенням вуглеводневого та ліпідного метаболізму, 

зростанням ЕІ. В основі даних процесів лежить вплив ОЖ на легеневу механіку, 

підвищена секреторна активність адипоцитів із частим розвитком гіперлептинемії, а 

також незадовільний стан адаптації із формуванням стрес-реакції.  
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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 тлі 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 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, 
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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). 

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) та 

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). 
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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 ЕІ. 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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хворих на хронічне обструктивне захворювання легень. Буковинський медичний 

вісник. 2017;21(1):164-6. (Здобувач здійснила огляд літератури, набір та 

обстеження хворих, статистичне опрацювання матеріалу, аналіз та узагальнення 

отриманих результатів і підготувала статтю до друку). 

5. Radchenko OM, Pylypiv LI, Zukow W. Lung function testing according leptin 

levels in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Journal of еducation, health 

and sport. 2017;7(3):231-8. (Здобувач здійснила огляд літератури, набір та 

обстеження хворих, статистичне опрацювання матеріалу, аналіз та узагальнення 

отриманих результатів і підготувала статтю до друку). 
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6. Радченко ОМ, Пилипів ЛІ. Застосування екстракту кореня пеларгонії EPs-

7630 у комплексному лікуванні хворих на хронічне обструктивне захворювання 

легень. Буковинський медичний вісник. 2017;21(4):107-13. (Здобувач здійснила огляд 

літератури, набір та обстеження хворих, статистичне опрацювання матеріалу, 

аналіз та узагальнення отриманих результатів і підготувала статтю до друку). 

 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації 

 

7. Радченко ОМ, Слаба ОР, Пилипів ЛІ. Адаптаційні процеси у хворих з 

бронхолегеневою патологією. Матеріали науково-практичної конференції з 

міжнародною участю «Щорічні терапевтичні читання: від досліджень до реалій 

клінічної практики ХХІ століття»; 2015 Квіт 23-24; Харків. Харків: ДУ 

«Національний інститут терапії ім. Л. Т. Малої НАМНУ»; 2015. с. 240. (Здобувач 

здійснила набір та обстеження частини хворих, статистичне опрацювання 

матеріалу, брала участь в аналізі та узагальненні отриманих результатів, 

підготувала публікацію до друку). 

8. Радченко ОМ, Пилипів ЛІ. Індекси запалення та ендогенної інтоксикації у 

хворих на хронічне обструктивне захворювання легень з різними адаптаційними 

реакціями. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Перспективні 

напрями розвитку сучасних медичних та фармацевтичних наук»; 2016 Лют 12-13; 

Дніпропетровськ. Дніпропетровськ: «Salutem»; 2016. с. 98-100. (Здобувач здійснила 

набір та обстеження хворих, статистичне опрацювання матеріалу, аналіз та 

узагальнення отриманих результатів і підготувала публікацію до друку). 

9. Пилипів ЛІ, Радченко ОМ. Вплив ожиріння на адаптаційні процеси у хворих 

на хронічне обструктивне захворювання легень. Матеріали науково-практичної 

конференції з міжнародною участю «Щорічні терапевтичні читання: профілактика 

неінфекційних захворювань на перехресті терапевтичних наук»; 2016 Квіт 21; Харків. 

Харків: ДУ «Національний інститут терапії ім. Л. Т. Малої НАМНУ»; 2016. с. 258. 

(Здобувач здійснила набір та обстеження хворих, статистичне опрацювання 
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матеріалу, аналіз та узагальнення отриманих результатів і підготувала публікацію 

до друку). 

10. Радченко ОМ, Пилипів ЛІ. Особливості адаптаційних процесів при 

хронічному обструктивному захворюванні легень. Збірник праць ІХ міжнародної 

міждисциплінарної наукової конференції «Сучасні аспекти збереження здоров'я 

людини»; 2016 Квіт 22-23; Ужгород. Ужгород; 2016; с. 256-8. (Здобувач здійснила 

огляд літератури, набір та обстеження хворих, статистичне опрацювання 

матеріалу, аналіз та узагальнення отриманих результатів і підготувала публікацію 

до друку). 

11. Пилипів ЛІ, Радченко ОМ. Вплив дистресу на вираженість системного та 

локального запалення у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень. Тези 

науково-практичної конференції «Актуальні питання внутрішньої медицини»; 2016 

Трав 18-19; Дніпропетровськ. Дніпропетровськ: «Герда»; 2016. с. 78-9. (Здобувач 

здійснила набір та обстеження хворих, статистичне опрацювання матеріалу, аналіз 

та узагальнення отриманих результатів і підготувала публікацію до друку). 

12. Пилипів ЛІ, Радченко ОМ, Мазур МВ. Психоемоційний статус хворих на 

хронічне обструктивне захворювання легень, поєднане з ожирінням. Матеріали 

науково-практичної конференції з міжнародною участю «Стратегії профілактики 

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

2016 Лист 4; Харків. Харків: ДУ «Національний інститут терапії ім. Л. Т. Малої 

НАМНУ»; 2016. с. 155. (Здобувач здійснила набір та обстеження хворих, 

статистичне опрацювання матеріалу, аналіз та узагальнення отриманих 

результатів і підготувала публікацію до друку). 

13. Радченко ОМ, Пилипів ЛІ. Психоемоційний статус хворих на хронічне 

обструктивне захворювання легень: віковий аспект. Матеріали ХІV науково-

практичної конференції з міжнародною участю «Ендокринна патологія у віковому 

аспекті»; 2016 Лист 24-25; Харків. Харків: ДУ «Інститут проблем ендокринної 

патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України»; 2016. с. 72-3. (Здобувач здійснила 

набір та обстеження хворих, статистичне опрацювання матеріалу, аналіз та 

узагальнення отриманих результатів і підготувала публікацію до друку). 
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14. Радченко ОМ, Пилипів ЛІ. Гіперлептинемія як маркер тривожно-

депресивних розладів у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень. 

Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Щорічні 

терапевтичні читання: медикаментозна та немедикаментозна профілактика 

неінфекційних захворювань: погляд в майбутнє»; 2017 Квіт 20; Харків. Харків: ДУ 

«Національний інститут терапії ім. Л. Т. Малої НАМНУ»; 2017. с. 236 (Здобувач 

здійснила набір та обстеження хворих, статистичне опрацювання матеріалу, аналіз 

та узагальнення отриманих результатів і підготувала публікацію до друку). 

15. Радченко ОМ, Пилипів ЛІ. Ефективність застосування екстракту кореня 

пеларгонії ЕРs-7630 у лікуванні хворих на хронічне обструктивне захворювання 

легень з ожирінням. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною 

участю «Профілактика неінфекційних захворювань: фокус на коморбідність»; 2017 

Лист 3; Харків. Харків: ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т.Малої НАМН 

України»; 2017. с. 132 (Здобувач здійснила набір та обстеження хворих, 

статистичне опрацювання матеріалу, аналіз та узагальнення отриманих 

результатів і підготувала публікацію до друку). 

 

Наукові праці, які додатково відображають наукові результати дисертації 

 

16. Радченко ОМ, Слаба ОР, Пилипів ЛІ. Бронхіальна астма, ХОЗЛ та ожиріння. 

В: Радченко ОМ, Філіпюк АЛ, редактори. Вплив ожиріння на перебіг хвороб серцево-

судинної, дихальної, травної та видільної систем. Колективна монографія. Львів: 

Ліга-Прес; 2016. С. 55-68. (Здобувач здійснила огляд та аналіз літератури, написання 

частини тексту). 

17. Радченко ОМ, Пилипів ЛІ. Адаптаційні реакції у хворих на хронічне 

обструктивне захворювання легень, поєднане з ожирінням. В: Радченко ОМ, Філіпюк 

АЛ, редактори. Вплив ожиріння на перебіг хвороб серцево-судинної, дихальної, 

травної та видільної систем. Колективна монографія. Львів: Ліга-Прес; 2016. С. 314-

8. (Здобувач здійснила огляд літератури, набір та обстеження хворих, статистичне 

опрацювання матеріалу, аналіз та узагальнення отриманих результатів). 



    211 
 

  

Додаток Б 

Відомості про апробацію результатів дисерації 

 

1. Радченко ОМ, Слаба ОР, Пилипів ЛІ. Адаптаційні процеси у хворих з 

бронхолегеневою патологією. Матеріали науково-практичної конференції з 

міжнародною участю «Щорічні терапевтичні читання: від досліджень до реалій 

клінічної практики ХХІ століття»; 2015 Квіт 23-24; Харків. Харків: ДУ 

«Національний інститут терапії ім. Л. Т. Малої НАМНУ»; 2015. с. 240. – Публікація 

тез. 

2. Радченко ОМ, Пилипів ЛІ. Індекси запалення та ендогенної інтоксикації у 

хворих на хронічне обструктивне захворювання легень з різними адаптаційними 

реакціями. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Перспективні 

напрями розвитку сучасних медичних та фармацевтичних наук»; 2016 Лют 12-13; 

Дніпропетровськ. Дніпропетровськ: «Salutem»; 2016. с. 98-100. – Публікація тез. 

3. Пилипів ЛІ, Радченко ОМ. Вплив ожиріння на адаптаційні процеси у хворих 

на хронічне обструктивне захворювання легень. Матеріали науково-практичної 

конференції з міжнародною участю «Щорічні терапевтичні читання: профілактика 

неінфекційних захворювань на перехресті терапевтичних наук»; 2016 Квіт 21; Харків. 

Харків: ДУ «Національний інститут терапії ім. Л. Т. Малої НАМНУ»; 2016. с. 258. –

Публікація тез. 

4. Радченко ОМ, Пилипів ЛІ. Особливості адаптаційних процесів при 

хронічному обструктивному захворюванні легень. Збірник праць ІХ міжнародної 

міждисциплінарної наукової конференції «Сучасні аспекти збереження здоров'я 

людини»; 2016 Квіт 22-23; Ужгород. Ужгород; 2016; с. 256-8. – Публікація тез. 

5. Пилипів ЛІ, Радченко ОМ. Вплив дистресу на вираженість системного та 

локального запалення у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень. Тези 

науково-практичної конференції «Актуальні питання внутрішньої медицини»; 2016 

Трав 18-19; Дніпропетровськ. Дніпропетровськ: «Герда»; 2016. с. 78-9. – Публікація 

тез. 
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6. Пилипів ЛІ, Радченко ОМ, Мазур МВ. Психоемоційний статус хворих на 

хронічне обструктивне захворювання легень, поєднане з ожирінням. Матеріали 

науково-практичної конференції з міжнародною участю «Стратегії профілактики 

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

2016 Лист 4; Харків. Харків: ДУ «Національний інститут терапії ім. Л. Т. Малої 

НАМНУ»; 2016. с. 155. – Публікація тез. 

7. Радченко ОМ, Пилипів ЛІ. Психоемоційний статус хворих на хронічне 

обструктивне захворювання легень: віковий аспект. Матеріали ХІV науково-

практичної конференції з міжнародною участю «Ендокринна патологія у віковому 

аспекті»; 2016 Лист 24-25; Харків. Харків: ДУ «Інститут проблем ендокринної 

патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України»; 2016. с. 72-73. – Публікація тез. 

8. Радченко ОМ, Пилипів ЛІ. Гіперлептинемія як маркер тривожно-

депресивних розладів у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень. 

Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Щорічні 

терапевтичні читання: медикаментозна та немедикаментозна профілактика 

неінфекційних захворювань: погляд в майбутнє»; 2017 Квіт 20; Харків. Харків: ДУ 

«Національний інститут терапії ім. Л. Т. Малої НАМНУ»; 2017. с. 236. – Публікація 

тез. 

9. Радченко ОМ, Пилипів ЛІ. Ефективність застосування екстракту кореня 

пеларгонії ЕРs-7630 у лікуванні хворих на хронічне обструктивне захворювання 

легень з ожирінням. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною 

участю «Профілактика неінфекційних захворювань: фокус на коморбідність»; 2017 

Лист 3; Харків. Харків: ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН 

України»; 2017. с. 132. – Публікація тез. 

 

 

 

 

 



    213 
 

  

Додаток В 

Акти впроваджень у лікувальний процес 
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Додаток Д 

Акти впроваджень у навчальний процес 
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