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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. За останні роки проблема хронічного 

обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ) набула особливого значення, 

оскільки у всьому світі відмічається неухильне зростання захворюваності на 

дану патологію (GOLD, 2017; Фещенко Ю.І., 2017). 

Загострення ХОЗЛ є головною причиною госпіталізації, погіршення 

якості життя пацієнтів та смерті, яка при розвитку фази загострення досягає 5% 

(Островський М.М., 2017). 

Особливого значення надають екстрапульмональним ефектам ХОЗЛ, що 

спричиняються незворотними змінами, навіть на рівні дрібних структур 

бронхолегеневого дерева (Мостовой Ю.М., 2017). 

Проблема поєднаного розвитку ХОЗЛ та ішемічної хвороби серця (ІХС) є 

актуальною, оскільки така патологія викликає немалі труднощі в розробленні 

програми медикаментозної терапії (Яцишин Р.І., Герич П.Р., Чернюк Н.В., 

Сухоребська М.Я., 2014). 

Пацієнти зі стабільною стенокардією напруження (ССН), а в Україні 

таких хворих – більше 3 млн, належать до категорії дуже високого ризику 

розвитку серцево-судинних ускладнень і смерті (Лутай М.І., Лисенко А.Ф., 

Голікова І.П., 2013; Вакалюк І.П., 2016). 

Серед імунотропних препаратів рослинного походження увагу 

дослідників привертають препарати ехінацеї (Зайков С.В., 2015) та 

хлорофіліпту (Ващенко К.Ф. та співавт., 2017). 

Таким чином, очевидна доцільність вивчення та вдосконалення методів 

лікування в пацієнтів із ХОЗЛ у поєднанні зі стабільною ішемічною хворобою 

серця (СІХС) ССН. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Виконана 

дисертаційна робота є фрагментом комплексної роботи кафедри внутрішньої 

медицини № 2 та медсестринства Івано – Франківського  національного 

медичного університету «Розробка методів відновного лікування та реабілітації 

хворих високого серцево-судинного ризику» (№ держреєстрації 0112U003690). 

Мета дослідження: підвищення ефективності лікування хворих на СІХС 

ССН у поєднанні з ХОЗЛ на основі вивчення закономірностей перебігу 

коморбідної патології та клініко-патогенетичного обґрунтування застосування 

настоянки ехінацеї та хлорофіліпту в таких хворих. 

Завдання дослідження: 

1. Встановити клінічні, електрокардіографічні, гемодинамічні, імунологічні 

особливості, оцінити функцію зовнішнього дихання і структурно-

функціональний стан серця та дослідити патогенетичні механізми розвитку 

і перебігу коморбідної патології – ХОЗЛ у поєднанні з СІХС ССН. 

2. Вивчити динаміку показників комп’ютерної спірографії в пацієнтів із ХОЗЛ 

на тлі СІХС ССН у процесі комплексного лікування з включенням 

настоянки ехінацеї та хлорофіліпту. 
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3. Проаналізувати зміни показників гуморального та клітинного імунітету під 

впливом комплексної терапії з включенням настоянки ехінацеї та 

хлорофіліпту при сполученому перебігу ХОЗЛ та СІХС ССН. 

4. Визначити концентрацію лізоциму крові та бронхоальвеолярного секрету, а 

також фагоцитозу у хворих на ХОЗЛ при поєднанні з СІХС ССН, а також 

їхню динаміку в процесі лікування настоянкою ехінацеї та хлорофіліптом. 

5. Розробити рекомендації щодо впровадження препаратів рослинного 

походження – імуномодулятора настоянки ехінацеї і антисептика 

хлорофіліпту для лікування хворих із поєднаним перебігом ХОЗЛ та СІХС 

ССН. 

6. На основі дослідження клініко-патогенетичних особливостей коморбідної 

патології обгрунтувати диференційовану терапію із застосуванням 

настоянки ехінацеї і хлорофіліпту в пацієнтів із ХОЗЛ та ХОЗЛ у 

сполученні з СІХС ССН.  

Об’єкт дослідження: перебіг ХОЗЛ ІІ-ІІІ ступеню важкості у фазі 

загострення в поєднанні з СІХС ССН ІІ-ІІІ ФК. 

Предмет дослідження: вплив імуномодулятора та антисептика 

рослинного походження на перебіг ХОЗЛ ІІ-ІІІ ступеню важкості в поєднанні з 

СІХС ССН ІІ-ІІІ ФК. 

Методи дослідження: із метою встановлення діагнозу ХОЗЛ (Наказ МОЗ 

України №555 від 27.06.2013 р.) та СІХС ССН (Наказ МОЗ України №152 від 

02.03.2016 р.) проведено загально-клінічні обстеження: оцінено скарги, анамнез 

хвороби та життя, використано фізикальні методи обстеження; загальний аналіз 

крові; дослідження функції зовнішнього дихання; рентгенографія органів 

грудної клітки; фібробронхоскопія; електрокардіографія (ЕКГ); ехокардіографія 

(ЕхоКГ); оцінка ліпідного спектру крові. Для оцінки імунологічної картини 

проведено визначення субпопуляцій лімфоцитів периферичної крові: загальних 

(CD3+)% Т-лімфоцитів, (CD4+)% Т-хелперів, (CD8+)% Т-супресорів, 

(CD16+)% NK-клітин, (CD20+)% В-лімфоцитів, (CD95+)% маркера апоптозу; 

визначення рівня лізоциму в сироватці крові та бронхоальвеолярному вмісті; 

дослідження імуноглобулінів A, G, M сироватки крові. 

Наукова новизна одержаних результатів. У результаті проведених 

досліджень встановлено особливості перебігу хронічного обструктивного 

захворювання легень (ХОЗЛ) на тлі стабільної ішемічної хвороби серця 

стабільної стенокардії напруження (СІХС ССН), як формування бронхітичного 

фенотипу ХОЗЛ, високі рівні АТ, переважанням ІІІ ФК ССН, вірогідним 

зростанням кількості ангінозних нападів як за день, так і за тиждень, а також 

вираженою бронхіальною обструкцією зі зниженням ОФВ1 < 50% і синдромом 

легеневої гіпертензії з рівнем СТЛА понад 45 мм рт. ст. та формуванням 

гіпертрофії правого шлуночка.  

Доповнено наукові відомості про те, що вказані вище порушення 

супроводжуються змінами імунного статусу, який проявляється зниженням 

кількості субпопуляцій CD3+, CD4+, CD20+-лімфоцитів і зростанням CD8+ Т-

клітин та депресії природніх кілерів CD16+ NK-клітин на тлі активації  



5 

 

апоптозу (CD95+). Уточнено наукові дані про стан гуморальної ланки імунітету 

у хворих на ХОЗЛ із супутньою СІХС ССН, які полягають у більш вираженому 

зростанні концентрації Ig G при нижчих показниках Ig М. 

Уперше встановлено, що для хворих на ХОЗЛ у поєднанні з СІХС ССН 

III ФК характерною є нижча концентрація лізоциму сироватки крові та 

зниження його рівня в бронхоальвеолярному секреті, а позитивна динаміка 

зазначеного показника відбувається на тлі проведеної терапії. 

Доповнено наукові дані щодо порушення ліпідного обміну за умови 

поєднаного перебігу ХОЗЛ та СІХС, які проявляються вірогідним більш 

високим рівнем загального холестерину (ЗХС), холестерину ліпопротеїдів 

низької щільності (ХС ЛПНЩ) та тригліцеридів (ТГ), ніж при неускладненому 

перебігу ХОЗЛ, що відповідає наявності в таких пацієнтів дисліпідеміїї ІІ Б 

типу за Фредріксоном. 

На підставі встановлених закономірностей перебігу ХОЗЛ на тлі СІХС 

ССН при бронхітичному фенотипі ХОЗЛ в зв’язку з переважанням 

інфекційного та обструктивного синдрому та порівняно гіршим прогнозом 

стандартну терапію слід доповнити призначенням хлорофіліпту, а також його 

поєднати з ехінацею для посилення антибактеріального ефекту базової терапії 

та профілактики серцевої недостатності. При емфізематозному фенотипі 

рекомендовано долучати настоянку ехінацеї з метою профілактики синдрому 

легеневої гіпертензії, а хлорофіліпт застосовувати лише при інфекційному 

загостренні ХОЗЛ.  

Практична цінність дослідження. Проведене дослідження розширює та 

поглиблює відомості про перебіг неускладненого ХОЗЛ і за умови його 

поєднання з СІХС ССН, при яких поглиблюються гемодинамічні розлади, 

порушення як клітинного, так і гуморального імунітету та ліпідного обміну.  

Розроблено та запропоновано методику оцінки важкості перебігу та 

ступеня імунних порушень у хворих із ХОЗЛ, СІХС ССН та поєднаним 

перебігом ХОЗЛ із СІХС ССН, яка полягає у визначенні показників центральної 

гемодинаміки, структурно-функціонального стану серця, функції зовнішнього 

дихання, ліпідного обміну, клітинного (CD3+, CD4+, CD8+, CD16+, CD20+, 

CD95+) та гуморального (IgA, IgG, IgM) імунітету, а також оцінки місцевого 

імунітету за рівнем лізоциму сироватки крові. Важкість змін імунологічних 

показників корелює з важкістю ХОЗЛ і СІХС ССН у клінічній картині перебігу 

захворювання та зі ступенем порушень гемодинаміки і структурно-

функціональних показників серця, ступенем вираженості синдромів 

бронхіальної обструкції і легеневої гіпертензії. 

Отримано пріоритетні дані щодо можливості використання настоянки 

ехінацеї та хлорофіліпту в комплексному лікуванні пацієнтів із ХОЗЛ та СІХС 

CCН, при чому відмічається додатковий медичний та економічний ефект 

(пріоритетність підтверджена державним Патентом України на корисну модель 

№98899 Україна, МПК (2015.01), А61В 5/0205 (2006.01) А61К 36/00 Спосіб 

лікування хворих на хронічне обструктивне захворювання легень у поєднанні з 

ішемічною хворобою серця // У.В. Синько, І.П. Вакалюк – № u 2014 12881. 
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Заявл.01.12.2014. Чинний з 12.05.2015. Заявник і власник патенту: Д. – Бюл. №9).  

Уперше розроблено та впроваджено з метою підвищення ефективності 

лікування хворих на ХОЗЛ і при поєднанні з СІХС ССН та для відновлення 

імунних механізмів захисту алгоритм, що полягає у включенні до комплексного 

лікування препаратів рослинного походження – імуномодулятора ехінацеї і 

антисептика хлорофіліпту, які слід призначати диференційовано, залежно від 

ступеня вираженості порушень функції зовнішнього дихання, параметрів 

центральної гемодинаміки, структурно-функціонального стану серцево-

судинної системи та імунологічних показників.  

Упровадження результатів дослідження. Основні результати 

дисертаційного дослідження впроваджені в лікувально-діагностичний процес 

профільних відділень обласного клінічного кардіологічного центру (Івано-

Франківськ, 2017), центральної міської клінічної лікарні (Івано-Франківськ, 

2017), обласного фтизіопульмонологічного центру (Івано-Франківськ, 2017), 

ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМНУ» (Харків, 2016), 

КУ «Сумська обласна клінічна лікарня» (2016), ДУ «Національний інститут ім. 

Л.Т. Малої НАМНУ» (Харків, 2016), а також у педагогічний процес кафедри 

внутрішньої медицини післядипломної освіти Сумського державного 

університету (2016), кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Харківського 

національного медичного університету (2016) та кафедр терапевтичного 

профілю ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет». 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є особистою працею 

здобувача. Дисертант проаналізувала літературу з проблеми ХОЗЛ та СІХС 

ССН, сформулювала мету та завдання дослідження, сформувала групи, провела 

клінічний відбір та лікування хворих, виконала більшість клініко-

діагностичних досліджень, первинну обробку результатів клінічних і 

спеціальних біохімічних та імунологічних методів дослідження. Здобувач 

виконала аналіз отриманого фактичного матеріалу, статистичну обробку 

результатів дослідження, написала всі розділи дисертації, разом із науковим 

керівником сформулювала висновки та практичні рекомендації, забезпечила 

їхнє впровадження в медичну практику, узагальнила результати дослідження та 

опублікувала їх у наукових роботах. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

дисертаційного дослідження оприлюднені на всеукраїнській науково-

практичній конференції «Актуальні питання діагностики та лікування 

захворювань крові» (Яремче, 2008 р.), ІІ міжнародній науково-практичній 

конференції «Терапевтичні читання: сучасні аспекти діагностики та лікування 

захворювань внутрішніх органів», присвяченій пам’яті академіка НАМН 

України Є.М. Нейка (Івано-Франківськ, 2016 р.), науково-практичній 

конференції з міжнародною участю «Стратегії профілактики неінфекційних 

хвороб та шляхи їх реалізації: від постулатів минулого в  майбутнє» (Харків, 

2016 р.). 

Публікації результатів дослідження. Матеріали дисертації висвітлені в 

12 друкованих працях, у тому числі: 6 статей у фахових наукових виданнях 
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України (із них – 3 одноосібних, 1 стаття в іноземному електронному виданні),  

5 – у матеріалах наукових конгресів, з’їздів та конференцій, 1 – Патент України 

на корисну модель. 

Обсяг та структура дисертації. Дисертаційна робота написана 

українською мовою, викладена на 120 сторінках основного тексту та 

складається зі вступу, огляду літератури, опису матеріалів та методів 

дослідження, 2 розділів власних досліджень, аналізу і узагальнення результатів 

дослідження, висновків, практичних рекомендацій і списку використаних 

літературних джерел. Бібліографічний показчик містить 200 літературних 

джерел, з яких 127 кирилицею, 73 – латиницею. Дисертацію ілюстровано 18 

таблицями і 27 рисунками. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Матеріали та методи дослідження. Для реалізації означеної мети і 

вирішення окреслених завдань проведено клінічне, інструментальне та 

лабораторне обстеження 180 хворих, віком від 35 до 65 років, середній вік 

склав (44,2±2,3) роки. 

До першої групи включено 30 пацієнтів із ХОЗЛ ІІ-ІІІ ступеню. Другу 

групу склало 30 пацієнтів із СІХС ІІ-ІІІ ФК. Особливістю 120 пацієнтів третьої 

групи було поєднання ХОЗЛ ІІ-ІІІ ступеню та СІХС ССН ІІ-ІІІ ФК у клінічній 

картині захворювання, які були поділені на підгрупи, у залежності від 

призначеного їм лікування: 

• І підгрупа порівняння складалася з 30 хворих, котрі отримували 

стандартну терапію (СТ), що включала протизапальні та антибактеріальні 

засоби, бронхолітики та муколітики, а також статини. 

• ІІ підгрупа – 30 хворих, котрим на фоні СТ призначали настоянку 

ехінацеї виробництва Тернопільської ФФ по 30 крапель зранку і вдень. 

• ІІІ підгрупа – 30 хворих, котрі на фоні СТ отримували хлорофіліпт 

виробництва «ГНЦЛС» м.Харків по 5 мл 1 % спиртового розчину, 

розведеного 30 мл води 3 рази на добу за 40 хвилин до прийому їжі. 

• ІV підгрупа – 30 хворих, яким, окрім СТ, призначали настоянку ехінацеї 

та хлорофіліпт у вказаних вище дозах та курсах. 

Контрольна група складалася з 16 практично здорових осіб без виявлених 

ознак захворювань як бронхолегеневої системи, так і іншої патології 

внутрішніх органів, віком (28,4 ±2,6) років. 

Усі пацієнти, що були відібрані в групи дослідження, мали клінічну 

картину загострення ХОЗЛ, були чоловіками віком 35-65 років, на момент 

проведення досліджень у них не було виявлено будь якої іншої патології (окрім 

групи ХОЗЛ та СІХС ССН), яка б мала змогу вплинути на результати 

досліджень. 

Діагноз ХОЗЛ встановлений на підставі критеріїв GOLD (2018) та Наказу 

МОЗ України «Про затвердження та впровадження медико-технологічних 

документів зі стандартизації медичної допомоги при хронічному 

обструктивному захворюванні легень» № 555 від 27.06.2013 року, а діагноз 
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СІХС ССН – на підставі «Уніфікованого клінічного протоколу первинної, 

вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної 

допомоги «Стабільна ішемічна хвороба серця», затвердженого Наказом МОЗ 

України № 152 від 02.03.2016 р.  

При цьому необхідно зауважити, що всі означені групи та підгрупи 

обстежених хворих були репрезентативні між собою за критеріями підбору, 

віком, стадіями вказаних захворювань, а також за динамікою імунологічного та 

ліпідного профілю крові, що дало змогу проведення узагальнень та аналізу, як 

на стадії підбору пацієнтів, так і після проведення означених схем лікування. 

Було використано комплекс методик досліджень хворих, які включали 

загально-клінічні обстеження: скарги, анамнез хвороби та життя; фізикальні 

методи обстеження; загальний аналіз крові; дослідження функції зовнішнього 

дихання; рентгенографію органів грудної клітки; фібробронхоскопію; ЕКГ; 

ЕхоКГ; оцінку ліпідного спектру крові; імунологічні дослідження: визначення 

субпопуляцій лімфоцитів периферичної крові – загальних (CD3+)% Т-

лімфоцитів, (CD4+)% Т-хелперів, (CD8+)% Т-супресорів, (CD16+)% NK-клітин, 

(CD20+)% В-лімфоцитів, (CD95+)% маркера апоптозу; визначення лізоциму в 

сироватці крові та бронхоальвеолярному вмісті; дослідження імуноглобулінів 

A, G, M сироватки крові. 

Усі обстеження проводили на початку дослідження та через 1 місяць 

лікування. 

Критеріями ефективності проведеного лікування ХОЗЛ та СІХС ССН у 

пацієнтів всіх груп були: стабілізація та регресія клінічних симптомів у 

поєднанні зі зворотньою динамікою лабораторних (загальний аналіз крові), 

інструментальних (ЕКГ, ЕхоКГ, комп’ютерна спірографія) досліджень, а також 

імунного та ліпідного профілю крові. 

Статистична обробка даних виконувалась із використанням 

комп’ютерних програм “Microsoft Excel 2013” (Microsoft Corporation, США) та 

“Statistica 10.0” (Stat Soft, США), зокрема, методів описової статистики, 

парного і множинного кореляційно-регресійного аналізу. Вірогідність 

отриманих показників підтверджувалась шляхом розрахунку похибки (±m) для 

відносних величин та коефіцієнту вірогідності (p). Також визначали показники 

відношення шансів позитивного/негативного результату (Odds ratio – OR) та 

95% довірчого інтервалу (95% CI).  

Результати та їх обговорення. Аналіз клінічних ознак дозволив виявити 

ряд особливостей коморбідної патології – поєднання ХОЗЛ та СІХС ССН. 

Зокрема, відмічено, що у хворих на СІХС ССН переважав ІІІ ФК (76,7%), а у 

хворих із поєднанням ХОЗЛ та СІХС ССН – ІІ ФК (93,3%). 

Щодо фенотипу ХОЗЛ, то при ізольованому перебігу захворювання 

переважав емфізематозний (86,7%), а при поєднанні з СІХС ССН – 

бронхітичний (85,0%) фенотип. 

Аналізуючи ознаки гіпертрофії ЛШ за даними ЕКГ, відмічено, що індекс 

Соколова-Лайона та Корнельський критерій складали (38,92±1,95) мм та 

(32,33±1,81) мм у пацієнтів із поєднанням ХОЗЛ та СІХС ССН, тоді як у 
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пацієнтів із СІХС ССН дані показники визначалися на рівні (36,77±2,20) мм і 

(30,10±1,51) мм, відповідно, що суттєво відрізнялося від пацієнтів із ХОЗЛ. 

Щодо виявлених ознак гіпертрофії правого шлуночка (ПШ), то у хворих 

із поєднаною патологією така ознака, як поява у відведенні V1 комплекса QRS 

типу rSR’ чи QR склала 26,7%, а у хворих на ХОЗЛ – 36,7%, висота зубця RV1 ≥ 

7 мм – 23,3% пацієнтів із поєднанням ХОЗЛ та СІХС ССН і 26,7% у пацієнтів із 

ХОЗЛ, тоді як критерій RV1 + Sv5 = 10,5 мм визначився у (25,8%) і (40,0%) 

відповідно. Слід відмітити, що ознак гіпертрофії ПШ у пацієнтів з СІХС ССН 

не виявлено. 

Разом із тим, серед ознак гіпертрофії правого передсердя, у хворих на 

ХОЗЛ та СІХС ССН індекс Макруза визначений на рівні (2,64±0,13) ум.од., а 

індекс Бережницького – (0,81±0,08) ум.од., тоді як у пацієнтів із СІХС ССН дані 

показники складали (2,18±0,11) ум.од. та (0,68±0,06) ум.од., а в пацієнтів із 

ХОЗЛ – (1,24±0,062) ум.од. та (0,74±0,05) ум.од. 

Аналіз показників центральної гемодинаміки дозволив виявити, що серед 

усіх обстежених хворих найвищий рівень систолічного АТ зафіксовано в 

пацієнтів із СІХС ССН – (122,75±1,77) мм рт. ст., проти хворих на ХОЗЛ 

(115,12±1,33) мм рт. ст. (p<0,05) та при сполученні ХОЗЛ із СІХС ССН – 

(118,52±0,90) мм рт. ст. (p<0,05). Найбільша частота серцевих скорочень (ЧСС) 

також була констатована у хворих із коморбідною патологією – (88,26±0,55) 

уд/хв (p<0,05) та при ХОЗЛ – (86,84±0,86) уд/хв, (p<0,05) на противагу хворим 

із СІХС СНН, де вона досягала (72,60±1,24) уд/хв і референтної норми – 

(73,30±1,10) уд/хв (р<0,001). 

Аналізуючи показники ЕхоКГ встановлено, що кінцевий діастолічний 

розмір (КДР) у пацієнтів із поєднаною патологією склав (4,94±0,04) см і був 

вищим, ніж у групі здорових осіб (4,57±0,13) см (p<0,01), але суттєво не 

відрізнявся від такого в осіб з ізольованим ХОЗЛ (р>0,05) чи СІХС ССН 

(р>0,05). Така ж закономірність відмічена й стосовно показника кінцевого 

систолічного розміру (КСР) – (3,38±0,03) см у групі осіб із поєднанням ХОЗЛ та 

СІХС ССН, на відміну від групи здорових осіб, де той же показник склав 

(3,13±0,05) см (р<0,001). Також необхідно зазначити, що в групі осіб із 

поєднанням ХОЗЛ та СІХС ССН показник кінцевого діастолічного об’єму 

(КДО) визначився на рівні (116,08±2,49) мл, а у хворих на ХОЗЛ той самий 

показник склав (49,97±3,13) мл (р<0,001). Подібна картина спостерігалася і 

щодо показника кінцевого систолічного об’єму (КСО), який склав відповідно 

(47,58±1,42) мл у пацієнтів із поєднанням ХОЗЛ та СІХС ССН, проти 

(72,60±3,53) мл (р<0,001) у хворих на ХОЗЛ. Стосовно показника фракції 

викиду (ФВ), слід відмітити, що в групі осіб із поєднаною патологією він склав  

(59,22±0,61) %, у хворих на ХОЗЛ – (59,23±1,11) %, при СІХС ССН – 

(57,83±1,37) %, тоді як у групі здорових осіб – (63,00±0,01) % (р<0,001). 

Відмічено, що показник співвідношення об’єму форсованого видиху за 

першу секунду до форсованої життєвої ємності легень (ОФВ1/ФЖЄЛ) у 

пацієнтів із ХОЗЛ та ХОЗЛ у поєднанні з СІХС ССН визначався на суттєво 

нижчому рівні, ніж у хворих з інших груп, та становив відповідно (67,12±0,14) 
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% у групі ХОЗЛ та (64,97±0,11) % у групі коморбідної патології ХОЗЛ та СІХС 

ССН (p<0,001), а ОФВ1 визначався на рівні (45,34±0,23) % у пацієнтів із 

поєднаною патологією та (48,29±0,27) % у хворих на ХОЗЛ (p<0,001). 

При оцінці ступеня легеневої гіпертензії (ЛГ) найвищий рівень тиску в 

легеневій артерії констатовано у хворих на ХОЗЛ та СІХС ССН (49,11±0,67) мм 

рт. ст. (р<0,001), при ізольованому ХОЗЛ – (38,03±1,13) мм рт. ст. (р<0,001), а в 

пацієнтів із СІХС ССН той самий показник склав (18,43±0,52) мм рт. ст., що не 

відрізнялося від здорових осіб (18,73±0,93) мм рт. ст. (р>0,05). 

Аналізуючи показники клітинного імунітету, відмічено достовірне 

підвищення кількості лімфоцитів у хворих із поєднаною патологією, що 

становило (1,98±0,02)x10
9/

л (p<0,001) відносно здорових осіб. Важливо, що у 

хворих на ХОЗЛ і СІХС ССН констатовано зниження в крові рівнів CD3+ і 

CD4+ та підвищення рівня CD8+. Так, у порівнянні зі здоровими, рівень CD3+ і 

CD4+ знизився, відповідно, до (63,78±0,33) % та до (39,64±0,43) %, проти 

(70,19±0,65) % і (50,46±0,40) % (p<0,001). Більше того, якщо у хворих із ХОЗЛ, 

СІХС ССН та їх поєднанням рівень CD3+ не відрізнявся, то рівень CD4+ у 

хворих із поєднанням ХОЗЛ і СІХС ССН виявився найнижчим (p<0,001).  

Разом із тим, підвищення рівня CD8+ мало місце у всіх групах обстежених 

хворих (p<0,01) і не залежало від поєднаної патології (p>0,05). 

Слід зауважити, що показник CD16+ NK-клітин відзначався на нижчому 

рівні у хворих із поєднаною патологією – (15,53±0,26) %, ніж у пацієнтів із 

СІХС ССН – (18,33±0,25) % (p<0,001) та достовірно не відрізнявся від значень 

при ХОЗЛ – (15,73±0,07) % (p>0,05). 

Рівень CD20+ був найнижчим у пацієнтів із ХОЗЛ (11,74±0,24) % 

(p<0,001) та з СІХС ССН (11,74±0,24) % (p<0,001), на відміну від пацієнтів із 

поєднаною патологією, де він досягав рівня (14,35±0,17) % (p<0,01), порівняно 

з референтною нормою цього показника (15,35±0,22) %. 

Також відмічено, що рівень маркера апоптозу CD95+ був підвищений, як 

у хворих на ХОЗЛ – (3,86±0,02) % (p<0,001), так і у хворих на СІХС ССН – 

(3,02±0,05) % (p<0,001), проте, найбільше його значення констатовано в 

пацієнтів із поєднаною патологією – (3,91±0,03) % (p<0,001), проти його 

значення в здорових осіб (2,56±0,03) %. 

Торкаючись ролі імуноглобулінів у генезі ХОЗЛ та його поєднання з 

СІХС ССН необхідно зазначити, що суттєвих відмінностей за рівнем у крові 

IgA у вказаних групах хворих не знайдено (p>0,05). У той же час, у хворих як із 

ХОЗЛ, так і у хворих із СІХС ССН та з поєднанням ХОЗЛ і СІХС ССН мало 

місце підвищення рівнів у крові IgA, відповідно до (2,88±0,02) г/л, (2,89±0,02) 

г/л і (2,94±0,03) г/л, проти референтної норми (2,63±0,03) г/л (p<0,001).  

У всіх хворих відмічено підвищені рівні IgG відносно референтної норми 

(p<0,001), без суттєвих відмінностей у групах (p>0,05).  

За рівнем IgM, констатовано його вірогідне зниження у всіх обстежених 

хворих, а найбільш суттєве – до (1,58±0,03) г/л – в осіб із поєднаною 

патологією, проти референтної норми (4,65±1,24) г/л (p<0,001). 
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Пріоритетними є отримані нами результати стосовно рівнів лізоциму крові 

та бронхіального секрету. Так, у всіх групах обстежених хворих відмічалося 

його зниження, а найбільше – у групі пацієнтів із поєднанням ХОЗЛ та СІХС 

ССН – (7,38±0,04) мкг/мл, проти референтної норми (9,19±0,12) мкг/мл 

(р<0,001).  

Щодо лізоциму секрету, то його зниження було характерним як для групи 

пацієнтів із ХОЗЛ – (4,55±0,03) мкг/мл, так і для групи пацієнтів із поєднанням 

ХОЗЛ та СІХС ССН – (4,58±0,05) мкг/мл, порівняно зі значенням цього 

показника в здорових осіб, що складав (11,92±0,89) мкг/мл (р<0,001). 

Аналіз показників ліпідного спектру крові дозволив виявити, що 

найвищий рівень ЗХС спостерігався в групі пацієнтів із СІХС ССН – (6,05±0,11) 

мМоль/л та в групі хворих із поєднанням ХОЗЛ та СІХС ССН – (5,98±0,16) 

мМоль/л, порівняно зі значенням ЗХС у групі здорових осіб (4,40±0,14) 

мМоль/л. Водночас, у групі хворих на ХОЗЛ указаний показник склав 

(4,82±0,08) мМоль/л, що вірогідно не відрізнялося від референтної норми 

(p>0,05). 

У той же час, найбільш атерогенна фракція холестерину, а саме показник 

ХС ЛПНЩ, був найвищим при СІХС ССН (4,24±0,28) мМоль/л (p<0,001), у 

пацієнтів із ХОЗЛ та СІХС ССН він збільшувався до (3,02±0,30) мМоль/л 

(p<0,001), тоді як у пацієнтів із ХОЗЛ останній склав (1,38±0,24) мМоль/л і 

вірогідно не відрізнявся від референтної норми (p>0,05). 

Стосовно показників функції зовнішнього дихання, було відмічено 

наступні особливості їхньої динаміки в процесі лікування. Так, ОФВ1/ФЖЄЛ 

зростав у найбільшій мірі в підгрупі хворих на ХОЗЛ у поєднанні з СІХС ССН, 

які отримували комбінацію настоянки ехінацеї та хлорфіліпту на тлі 

стандартної терапії. Так, у І підгрупі після проведеного курсу лікування він 

становив (66,57±0,73) % (p<0,05), у ІІ підгрупі – (67,12±0,37) % (p<0,01) і, 

відповідно, – (68,57±0,64) % (p<0,001) та (68,43±0,63) % (p<0,001) у ІІІ та IV 

підгрупах. Щодо показника ОФВ1, то після лікування він визначався на рівні 

(49,18±0,51) % у пацієнтів І підгрупи, (50,37±0,57) % –  у хворих ІІ підгрупи та 

(51,96±0,62) % і (52,92±0,54) % – у ІІІ та IV підгрупах, відповідно (p<0,001). 

Аналізуючи кількісні зміни показників гемодинаміки в процесі лікування, 

слід відмітити вірогідне зменшення ЧСС у пацієнтів ІІІ підгрупи – із 

(88,88±1,20) уд/хв до (78,08±0,94) уд/хв (p<0,001) та IV підгрупи – із 

(89,00±1,36) уд/хв до (80,57±1,09) уд/хв (p<0,001). Встановлено, що рівні АТ 

вірогідно не змінилися в динаміці після лікування (p>0,05). 

Важливі закономірності виявлені при аналізі динаміки показників 

імунного статусу досліджуваних хворих. Так, під впливом проведеної терапії 

констатовано вірогідне збільшення рівня в крові загальних Т-лімфоцитів 

(CD3+), а саме: у І підгрупі – із (64,02±0,65) % до (66,10±0,68) % (p<0,05); у ІІ 

підгрупі – із (64,57±0,53) % до (67,51±0,60) % (p<0,001); у ІІІ підгрупі – із 

(63,12±0,54) % до (66,92±0,67) % (p<0,001) та у IV підгрупі – із (63,38±0,47) % 

до (70,14±0,56) % (p<0,001). 
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Подібна динаміка спостерігалася в процесі лікування і щодо Т-хелперів 

(CD4+), причому найістотніше зростання їхнього вмісту в крові відмічено в 

пацієнтів IV підгрупи – із (38,09±0,34) % до (49,44±0,55) % (p<0,001). 

Показник Т-супресорів (CD8+) також змінювався, але у варіабельному 

напрямку. Так, у ІІ підгрупі він визначався на рівні (35,75±0,34) % до терапії та 

(38,11±0,31) % після проведеного лікування (p<0,001), а в ІІІ та IV підгрупах 

зменшувався – із (38,62±0,36) % до (31,3±0,44) % (p<0,001) та з (39,42±0,43) % 

до (35,74±0,40) % (p<0,001). 

Рівень у крові NK-клітин (CD16+) під впливом лікування вірогідно 

підвищувався, при чому найбільш виражена їхня динаміка відмічена в ІІ 

підгрупі – з (15,35±0,15) % до (18,34±0,19) % (p<0,001) та в IV підгрупі – із 

(15,36 ±0,18) % до (18,35±0,21) % (p<0,001). 

Також відмічена позитивна динаміка вмісту В-лімфоцитів (CD20+) у 

процесі лікування, а саме збільшення – із (14,07±0,15) % до (15,40±0,16) % 

(p<0,001) у І підгрупі; з (14,66±0,18) % до (15,95±0,17) % (p<0,001) у ІІ підгрупі; 

із (14,62±0,16) % до (16,12±0,18) % (p<0,001) у ІІІ підгрупі та з (14,05±0,17) % 

до (15,84±0,17) % (p<0,001) у IV підгрупі. 

Стосовно показника апоптозу (CD95+), то під впливом лікування 

відбувалося зниження його концентрації в крові, а найістотніша динаміка 

відмічена у хворих ІІ підгрупи – із (3,88±0,05) % до (2,86±0,04) % (p<0,001) та в 

IV підгрупі – із (3,99 ±0,06) % до (2,75 ±0,04) % (p<0,001). 

При аналізі рівнів імуноглобулінів крові виявлено їхні позитивні зміни 

при проведенні терапії з включенням настоянки ехінацеї та хлорофіліпту в 

пацієнтів усіх підгруп. Так, значення IgA у І підгрупі хворих після лікування 

зменшувалося з (2,99±0,04) г/л до (2,78±0.03) г/л (p<0,001), у ІІ підгрупі – із 

(2,85±0,03) г/л до (2,66±0,03) г/л (p<0,001), у ІІІ підгрупі – із (2,97±0,04) г/л до 

(2,80±0,03) г/л (p<0,001), у IV підгрупі – із (2,93±0,03) г/л до (2,61±0,04) г/л 

(p<0,001). 

Також у процесі лікування констатовано зниження показника IgG у 

пацієнтів усіх підгруп, проте найбільш вираженими такі зміни виявилися в IV 

підгрупі – із (18,04±0,19) г/л до (15,34±0,18) г/л (p<0,001). 

Протилежний характер змін відзначався стосовно показника IgМ, коли 

після лікування відбувалося його зростання в пацієнтів усіх підгруп: у І – із 

(1,62±0,02) г/л до (1,73±0,02) г/л (p<0,001), у ІІ – із (1,64±0,02) г/л до (1,81 

±0,02) г/л (p<0,001), у ІІІ – із (1,53±0,02) г/л до (1,70±0,03) г/л (p<0,001), але 

найбільш виражена динаміка зафіксована у IV підгрупі – із (1,51 ±0,02) г/л до 

(1,89 ±0,03) г/л (p<0,001). 

Стосовно інших показників імунограми, то також відмічено позитивну 

динаміку їхніх рівнів після проведеної терапії у хворих І–ІV підгруп. Так, 

рівень лізоциму крові підвищувався з (7,36±0,11) мкг/мл до (8,35±0,12) мкг/мл 

(p<0,001) у І підгрупі, з (7,44±0,07) мкг/мл до (8,70±0,10) мкг/мл (p<0,001) – у ІІ 

підгрупі, з (7,43±0,11) мкг/мл до (8,62±0,11) мкг/мл – у ІІІ підгрупі та, найбільш 

суттєво, з (7,27±0,14) мкг/мл до (9,31±0,11) мкг/мл (p<0,001) – у IV підгрупі. 
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Подібна картина простежувалася і з рівнями лізоциму секрету в пацієнтів 

усіх підгруп, причому динаміка вказаного показника суттєво відрізнялася в І 

підгрупі – із (4,53±0,06) мкг/мл до (6,59 ±0,08) мкг/мл (p<0,001), у ІІ підгрупі – 

із (4,53±0,05) мкг/мл до (8,88±0,13) мкг/мл (p<0,001) та у ІІІ підгрупі – із 

(4,53±0,06) мкг/мл до (8,68±0,11), мкг/мл; а найістотніші її зміни відбувалися в 

пацієнтів IV підгрупи – із (4,73±0,08) мкг/мл до (11,45±0,13) мкг/мл (p<0,001). 

Оцінюючи показники ліпідного спектру крові, необхідно зазначити, що в 

процесі лікування відбулися їхні позитивні зміни з тенденцією до нормалізації, 

а саме динаміка ХС ЛПНЩ. Необхідно зазначити, що найбільш виражений 

антиатегогенний вплив виявляла комбінація настоянки ехінацеї з 

хлорофіліптом, Так, після лікування в І підгрупі рівень ХС ЛПНЩ знизився з 

(4,40±0,23) мМоль/л до (4,05±0,28) мМоль/л (p<0,05), у ІІ підгрупі – із 

(4,52±0,28) мМоль/л до (3,92±0,20) мМоль/л (p<0,05), у ІІІ підгрупі – із 

(4,72±0,30) мМоль/л до (3,92±0,32) мМоль/л (p<0,05) та, найістотніше, у IV 

підгрупі – із (4,39±0,24) мМоль/л до (3,72±0,28) мМоль/л (p<0,05). 

  

ВИСНОВКИ 

У дисертації викладене обгрунтування підвищення ефективності 

лікування хворих на ХОЗЛ у поєднанні з СІХС ССН на основі вивчення 

клінічного перебігу поєднаної патології, дослідження функціонального стану 

серцево-судинної та дихальної системи, клітинного та гуморального імунітету, 

а також ліпідного обміну шляхом диференційованого застосування настоянки 

ехінацеї, хлорофіліпту та їхньої комбінації на тлі стандартної терапії.  

1. Перебіг ХОЗЛ на тлі СІХС ССН характеризується формуванням 

бронхітичного фенотипу ХОЗЛ (85,0 %), вищими рівнями АТ (OR=1,92; 

95%CI=1,37-2,70), переважанням ІІІ ФК стенокардії (OR=7,58; 95%CI=1,71-

33,58) та кількості ангінозних нападів як за день, так і за тиждень (OR=2,44; 

95%CI=1,21-4,93), ознаками гіпертрофії лівого шлуночка (OR=3,10; 

95%CI=1,58-6,07) при одночасних ознаках гіпертрофії правого шлуночка 

(OR=1,48; 95%CI=1,06-2,09) та правого передсердя (OR=4,39; 95%CI=2,23-

8,65). Хворим із коморбідною патологією (ХОЗЛ та СІХС ССН) властивий 

виражений синдром бронхіальної обструкції зі співвідношенням ОФВ1/ФЖЄЛ 

(OR=1,82; 95%CI=1,15-2,86) та ОФВ1 (OR=1,88; 95%CI=1,24-2,85), високий 

рівень легеневої гіпертензії (OR=3,52; 95%CI=0,47-2,44), дилатація лівого 

шлуночка (OR=1,69; 95%CI=0,94-3,02). 

2. За умови поєднаного перебігу ХОЗЛ із СІХС ССН характерним є 

розвиток порушень імунної відповіді за типом вторинного імунодефіциту зі 

зниженням у крові субпопуляцій та активаційних реакцій лімфоцитів CD3+ на 

22,4% і CD4+ на 21,6%, NK-клітин (CD16+) – на 24,5%, CD20+ – на 16,5% при 

одночасному підвищенні рівня CD8+ на 17,9% та маркера апоптозу (CD95+) на 

52,7%, у порівнянні з аналогічними показниками хворих на ХОЗЛ чи СІХС 

ССН. Одночасно в них відмічається підвищення рівня IgG (OR=7,58; 

95%CI=1,71-33,58) та вірогідне зниження рівня IgM (OR=2,55; 95%CI=1,17-

5,53). Особливістю ліпідного обміну при ХОЗЛ у сполученні з СІХС ССН є 
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наявність дисліпідемії ІІ Б типу за Фредріксоном із підвищенням рівнів ЗХС 

(OR=2,39; 95%CI=1,03-5,57), ХС ЛПНЩ (OR=1,94; 95%CI=1,38-2,72) та ТГ 

(OR=1,61; 95%CI=1,14-2,26). 

3. У хворих із ХОЗЛ на тлі СІХС ССН під впливом комплексного 

лікування з включенням до стандартної терапії настоянки ехінацеї та 

хлорофіліпту спостерігається достовірне зростання показників функції 

зовнішнього дихання, зокрема співвідношення ОФВ1/ФЖЄЛ (на 4,6 %). 

4. При поєднаному перебігу ХОЗЛ та СІХС ССН під впливом лікування з 

застосуванням ехінацеї та хлорофіліпту спостерігається підвищення рівня в 

крові лімфоцитів CD3+ на 9,6 % і CD4+ на 23,0 %, NK-клітин (CD16+) – на 

19,4%, CD20+ – на 12,7 %, а також зниження CD8+ на 10,1 %, а маркера 

апоптозу (CD95+) – на 31,0 %. Указані зміни супроводжуються вірогідним 

зниженням вмісту в крові IgG – на 14,9 % та підвищенням IgM – на 25,0 %. 

5. У пацієнтів із ХОЗЛ при поєднанні з СІХС ССН встановлено 

достовірне зменшення рівня лізоциму сироватки крові на 32,5 %, лізоциму 

бронхоальвеолярного секрету на 61,6 % відносно референтного значення. 

6. Лікування ХОЗЛ на тлі СІХС ССН із включенням імуномодулятора 

настоянки ехінацеї та антисептика хлорофіліпту призводить до покращення 

клінічного перебігу ХОЗЛ та СІХС ССН, зростання концентрації лізоциму в 

бронхоальвеолярному секреті та сироватці крові, відповідно в 2,4 та 1,28 раза, 

показників гемодинаміки і функції зовнішнього дихання, потенціює 

протизапальну, антиатерогенну ефективність стандартної терапії та виявляє 

імуномодулюючий та імунокоригуючий ефект. 

 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. Для оцінки ступеня імунних порушень у хворих із ХОЗЛ, СІХС ССН та 

поєднаним перебігом ХОЗЛ із СІХС ССН, окрім загальноклінічних обстежень 

доцільним є визначення показників клітинного (CD3+, CD4+, CD8+, CD16+, 

CD20+, CD95+) та гуморального (Ig A, G, M) імунітету, а також вмісту 

лізоциму в бронхоальвеолярному секреті та сироватці крові. Важкість змін 

імунологічних показників корелює з важкістю ХОЗЛ у поєднанні з СІХС ССН. 

2. У хворих на ХОЗЛ у поєднанні з СІХС ССН необхідно враховувати 

ступінь вираженості порушень функції зовнішнього дихання, параметрів 

центральної гемодинаміки та структурно-функціонального стану серцево-

судинної системи, імунологічних показників, а при їхніх виражених змінах 

доцільно додатково до стандартної терапії долучати настоянку ехінацеї, а з 

метою корекції місцевого (лізоцим), клітинного (CD3+, CD4+, CD8+, CD16+, 

CD20+, CD95+) та гуморального (Ig A, G, M) імунітету до складу лікувального 

комплексу слід долучити настоянку ехінацеї по 30 крапель зранку і вдень та 

антисептик хлорофіліпт по 5 мл 1 % спиртового розчину, розведеного 30 мл 

води 3 рази на добу за 40 хвилин до прийому їжі, тривалістю 1 місяць, що 

призводить до покращення клінічного перебігу, зменшення термінів 

стаціонарного лікування на 2-3 доби. 

3. На підставі встановлених закономірностей перебігу ХОЗЛ на тлі СІХС 
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ССН при бронхітичному фенотипі ХОЗЛ у зв’язку з переважанням 

інфекційного та обструктивного синдрому та порівняно гіршим прогнозом слід 

доповнювати стандартну терапію хлорофіліптом, а також поєднувати 

хлорофіліпт та ехінацею для посилення антибактеріального ефекту базової 

терапії. При емфізематозному фенотипі слід долучати настоянку ехінацеї до 

базисної терапії з метою профілактики синдрому легеневої гіпертензії, а 

хлорофіліпт застосовувати лише при інфекційному загостренні ХОЗЛ. 
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АНОТАЦІЯ 

Синько У.В. Особливості комплексної терапії хворих на хронічні 

обструктивні захворювання легень, що поєднуються з ішемічною 

хворобою серця. – Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.02 – внутрішні хвороби. – ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університет», Івано-Франківськ, 2018. 

Дисертаційна робота присвячена підвищенню ефективності лікування 

хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) у поєднанні зі 

стабільною ішемічною хворобою серця (СІХС) стабільною стенокардією 

напруження (ССН) на основі вивчення клініко-патогенетичних особливостей 

поєднаної патології шляхом диференційованого застосування настоянки 

ехінацеї, хлорофіліпту та їхньої комбінації на тлі стандартної терапії 

(обстежено 180 хворих). 

Клінічні спостереження пацієнтів із поєднанням ХОЗЛ та СІХС ССН і 

аналіз результатів досліджень крові та бронхоальвеолярного секрету довели 

ефективність застосування розроблених лікувальних методик при коморбідній 

патології. Галузь – медицина. 

Ключові слова: хронічне обструктивне захворювання легень, ішемічна 

хвороба серця, ехінацея, хлорофіліпт. 

АННОТАЦИЯ 

Синько У.В. Особенности комплексной терапии больных 

хроническим обструктивным заболеванием легких в сочетании с 

ишемической болезнью сердца. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 

по специальности 14.01.02 – внутренние болезни. – ГВУЗ «Ивано-Франковский 

национальный медицинский университет», МЗ Украины, Ивано-Франковск, 

2018. 
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Диссертация посвящена повышению эффективности лечения больных 

хроническим обструктивным заболеванием легких (ХОЗЛ) в сочетании со 

стабильной ишемической болезнью сердца (СИБС) стабильной стенокардией 

напряжения (ССН) на основании изучения клинико-патогенетических 

особенностей сочетанной патологии путем дифференцированного применения 

настойки эхинацеи и хлорофиллипта и их комбинации на фоне стандартной 

терапии (обследовано 180 больных). 

Клинические наблюдения пациентов с сочетанием ХОБЛ и СИХС ССН и 

анализ результатов исследований крови и бронхоальвеолярного секрета 

доказали эффективность применения разработанных лечебных методик при 

коморбидной патологии. Отрасль – медицина. 

Ключевые слова: хроническое обструктивное заболевание легких, 

ишемическая болезнь сердца, эхинацея, хлорофиллипт. 

ANNOTATION 

Synko U.V. Peculiarities of complex therapy of patients with chronic 

obstructive pulmonary disease, combined with ishemic heart disease. - 

Manuscript. 

Thesis for the degree of a candidate of medical sciences in specialty 14.01.02 – 

Internal diseases. – State Institution "Ivano-Frankivsk National Medical University", 

Ivano-Frankivsk, 2018. 

The purpose of the study was to increase the effectiveness of treatment of 

patients with stable ishemic heart disease stable angina pectoris (SIHD SAP) on the 

background of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) on the basis of the 

study of the patterns of the course of combined pathology and clinical and 

pathogenetic justification for the use of echinacea tincture and chlorophyllipt in these 

patients. 

In accordance with the method of establishing the diagnosis of COPD (Decree 

of the Ministry of Health of Ukraine No. 555 dated 27.06.13) and SIHD SAP (Decree 

of the Ministry of Health of Ukraine No. 152 dated 02.03.16) carried out the general 

clinical examination: complaints, history of illness and life; physical examination 

methods; general blood count; examination of the function of external respiration; 

radiography of the chest organs; fibrobronchoscopy; electrocardiography; 

echocardiography; evaluation of the lipid profile of the blood. To quantify the 

immunological picture, the definition of subpopulations of peripheral blood 

lymphocytes – common T-lymphocytes (CD3+) %, T-helpers (CD4+) %, T-

suppressors (CD8+) %, natural killers (CD16+) %; B-lymphocytes (CD20+) %, 

apoptosis (CD95+) %; lysozyme detection in blood serum and bronchoalveolar 

contents, determination of blood serum immunoglobulins A, G, M was made. 

As a result of the research, the peculiarities of the COPD on the background of 

SIHD SAP  have been determined, such as more revealed clinical symptoms, 

secondary immunodeficiency status as compared with patients with COPD without 

SIHD SAP. 
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Further research has been carried out on the immune status and immune 

response (cell parameters – CD3+, CD4+, CD8+, CD16+, CD20+, CD95+ and 

humoral immunity – Ig A, G, M) in COPD in combination with SIHD SAP, the 

dynamics of these indicators in the process of therapy with the use of herbal 

medication – an immunomodulator (tincture of echinacea) and antiseptic 

(chlorophyllipt) has been analyzed. 

For the first time, the decrease of the level of serum lysozyme for the patients 

with COPD in combination with SIHD SAP has been established, and the positive 

dynamics of this indicator occurs as the result of the therapy and correlates with the 

severity of the course of the combined pathology. 

 On the basis of the established new patterns of COPD on the background of 

the SIHD SAP, a new treatment method with the echinacea tincture and 

chlorophyllipt solution has been suggested, which leads to a more favorable clinical 

course, hemodynamic parameters and function of external respiration, immunogram 

and lipidogram for such patients. 

It has been established that patients with COPD and a combined course of 

COPD with SIHD SAP suffer breach of both cellular and humoral immunity. The 

algorithm for assessing the severity of the course and the degree of immune 

disorders for patients with COPD, SIHD SAP and the combined course of COPD 

with SIHD SAP, that is determined by the cellular parameters (CD3+, CD4+, CD8+, 

CD16+, CD20+, CD95+), and humoral (IgA, IgG, IgM) immunity, as well as local 

immunity in accordance with serum lysozyme level, has been suggested. The severity 

of changes in immunological parameters correlates with the severity of COPD and 

the presence of SIHD SAP in the clinical picture of the disease. 

In order to increase the effectiveness of treatment of patients with COPD in 

combination with SIHD SAP and restoration of immune mechanisms of protection, it 

is proposed to include into the complex treatment herbal preparations - an 

immunomodulator of echinacea and antiseptic chlorophyllypt, which should 

be prescribed differentially depending on the degree of severity of breach of external 

respiration function, parameters of the central and intrarcadal hemodynamics, 

immunological parameters. In case of insignificant changes, it is expedient to 

prescribe echinacea tincture in addition to standard therapy, and 

in evident local breach (lysozyme), cellular (CD3+, CD4+, CD8+, CD16+, CD20+, 

CD95+) and humoral (IgA, IgG, IgM) immunity the tincture of echinacea and 

chlorophyllypt should be additionally designated. Branch – medicine. 

Key words: chronic obstructive pulmonary disease, ischemic heart disease, 

echinacea, chlorophyllipt. 
 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

АТ– артеріальний тиск 

ЕКГ– електрокардіографія 

ЕхоКГ– ехокардіографія 

ЗХС – загальний холестерин 
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ІХС –ішемічна хвороба серця 

КДО – кінцевий діастолічний об’єм 

КДР – кінцевий діастолічний розмір 

КСО – кінцевий систолічний об’єм 

КСР – кінцевий систолічний розмір 

ЛГ – легенева гіпертензія 

ЛШ – лівий шлуночок 

ОФВ 1/ФЖЄЛ – співвідношення об’єму форсованого видиху за першу секунду 

до форсованої життєвої ємності легень 

ПШ – правий шлуночок 

СІХС – стабільна ішемічна хвороба серця 

ССН – стабільна стенокардія напруження 

СТЛА – систолічний тиск в легеневій артерії  

ТГ – тригліцериди 

ФВ – фракція викиду  

ХОЗЛ – хронічне обструктивне захворювання легень 

ХС ЛПНЩ – ліпопротеїди низької щільності 

ЧСС – частота серцевих скорочень 
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