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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. 

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», Івано-

Франківськ, 2018. 

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 

спричинюються незворотніми 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, відносяться 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., Дацко В.А., Іщак О.М., 2017). 
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Мета дослідження: підвищення ефективності лікування хворих на 

стабільну ішемічну хворобу серця (СІХС) стабільну стенокардію напруження 

(ССН) у поєднанні з ХОЗЛ на основі вивчення закономірностей перебігу 

коморбідної патології та клініко-патогенетичного обґрунтування застосування 

настоянки ехінацеї та хлорофіліпту в таких хворих. 

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. 

Об’єм клінічного дослідження. Проведено обстеження 180 хворих, 

віком від 35 до 65 років, середній вік склав (44±2,3) роки.  

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

групу склало 30 пацієнтів із СІХС ІІ-ІІІ ФК. У 120 пацієнтів третьої групи було 

поєднання ХОЗЛ ІІ-ІІІ ступеню та СІХС ССН ІІ-ІІІ ФК, котрих розподілили на 

наступні підгрупи: 

• І підгрупа порівняння – 30 хворих, котрі отримували стандартну 

терапію (СТ). 



4 

 

• ІІ підгрупа – 30 хворих, котрим разом із СТ призначали настоянку 

ехінацеї виробництва Тернопільської ФФ по 30 крапель зранку і вдень. 

• ІІІ підгрупа – 30 хворих, котрі на тлі 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, котрим, окрім СТ, призначали настоянку 

ехінацеї та хлорофіліпт. 

Контрольну групу склали 16 практично здорових осіб, віком (28,4 ±2,6) 

років. 

Діагноз ХОЗЛ встановлено на підставі критеріїв GOLD (2017) [113] та 

Наказу МОЗ України № 555 [57]. Діагноз СІХС ССН встановлено на підставі 

Наказу МОЗ України № 152 від 02.03.2016 р [56].  

Усі обстеження проводили на початку дослідження та через 1 місяць 

лікування. 

Наукова новизна одержаних результатів. У результаті проведених 

досліджень встановлено особливості перебігу ХОЗЛ на тлі СІХС ССН, як 

формування бронхітичного фенотипу ХОЗЛ, високі рівні артеріального тиску 

(АТ), переважанням ІІ ФК ССН, вірогідним зростанням кількості ангінозних 

нападів як за день, так і за тиждень, а також вираженою бронхіальною 

обструкцією зі зниженням об’єму форсованого видоху (ОФВ1) < 50% і 

синдромом легеневої гіпертензії з рівнем систолічного тиску в легеневій артерії 

(СТЛА) понад 45 мм рт. ст. та формуванням гіпертрофії правого шлуночка 

(ПШ).  

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  

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. 
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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. 

Практичне значення одержаних результатів. 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 
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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. 

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 
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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 їх 

впровадження в медичну практику, узагальнила результати дослідження та 

опублікувала їх у наукових роботах. 

Публікації результатів дослідження. Матеріали дисертації висвітлені в 

12 друкованих працях, у тому числі: 6 статей у фахових наукових виданнях 

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. 

Ключові слова: хронічне обструктивне захворювання легень, ішемічна 

хвороба серця, ехінацея, хлорофіліпт. 
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надавав консультативну допомогу. 

2. Синько УВ, Островський ММ (2008) Динаміка рівнів лізоциму 
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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. 

State Institution "Ivano-Frankivsk National Medical University", Ivano-

Frankivsk, 2018. 

Actuality of theme. Over the past few years, chronic obstructive pulmonary 

disease (COPD) management has acquired a significant importance, because it has 

been a steady increase of such a pathology throughout the world. COPD is a general 

disease that might be prevented and treated, characterized by persistent respiratory 

symptoms and limitation of air flow, which leads to flow and / or alveolar 

abnormalities, usually caused by a definite exposure of harmful particles or gases 

(GOLD, 2017; Feschenko Y.I., 2017). 

The exacerbation of COPD is a major cause of hospitalization, a deterioration 

in the quality of life of patients and death, which in the development phase of 

exacerbation reaches 5% (Ostrovsky M.M, 2017). 

There is a particular importance to extrapulmonary COPD effects that are 

caused by irreversible changes, even at the level of tiny structures of the 

bronchopulmonary tree, thus a definite attention is needed for adjustment of 

symptoms to improve the patient's condition and quality of his life (Mostovoy Y.M., 

2017). 

The problem of combined development of COPD and ischemic heart disease 

(IHD) becomes extremely topical, since such a pathology causes considerable 

difficulties in developing a program of medical therapy (R.I. Yatsyshyn, P.R. Gerych, 

N.V. Chernyuk, M.Y. Sukhoretska, 2014). 

Patients with stable angina pectoris, there are more than 3 million such patients 

in Ukraine, belong to the category of very high risk of development of cardiovascular 
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complications and death (M.I. Lutay, A.F. Lysenko, I.P. Golikova, 2013; І.P. 

Vakalyuk, 2016). 

There is a definite importance given to research echinacea among many 

immunotropic medicines of plant origin, as well as opportunities to apply them in 

clinical practice S.V.Zaykov, 2015). Unfortunately, despite long experience to use 

chlorophyllipt in ophthalmic, urological and gynecological practice, there are only a 

few researches to use it for respiratory diseases treatment (K.F. Vaschenko, V.A. 

Datsko, V.O. Ischak, 2017). 

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

patients with stable IHD (SIHD) with stable angina pectoris (SAP) on the background 

of 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. 

The object of the research: the course of COPD II-III degree of severity in 

the phase of exacerbation in combination with SIHD SAP FC II-III. 

Subject of research: the influence of an immunomodulator and an antiseptic 

of plant origin on the course of COPD II-III degree of severity in combination with 

SIHD SAP FC II-III. 

Research methods. 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 (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. 
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Scientific novelty of the obtained results: 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. 

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. 

The practical evaluation of the results. 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 (Ig A, G, 

M) 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. 
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Priority data of the possibility to use the tincture of echinacea and 

chlorophyllipt in the complex treatment of patients with COPD and SIHD SAP were 

obtained, with an additional medical and economical effect (the priority was 

confirmed by the State Patent of Ukraine for the utility model №98899 Ukraine, the 

IPC (2015.01), А61В 5/0205 ( 2006.01) A61K 36/00 A method for the treatment of 

patients with chronic obstructive pulmonary disease in a combination with coronary 

heart disease // U.V. Synko, I.P. Vakalyuk – No. u 12.12.81. The application was 

dated 12.01.2014. Effective from 05.12.2015 Applicant and patent holder: D. – Bull 

No. 9). 

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 chlorophyllipt, 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.  

Implementation of research results. The main results of the dissertation 

research were introduced into the medical and diagnostic process of the specialized 

departments of the Ivano-Frankivsk Regional Clinical Cardiological Сenter, the 

Ivano-Frankivsk Central City Clinical Hospital, the Ivano-Frankivsk Regional 

Phthisiopulmonological Center, the Kharkiv Institute of Medical Radiology, the 

National Academy of Medical Sciences of Ukraine. 

The results of the dissertation research were introduced into the pedagogical 

process of the department of internal medicine №2 and the nursing staff of the Ivano-

Frankivsk National Medical University. 

Personal contribution of the applicant. The dissertation is a personal work of 

the applicant. The author analyzes and summarizes modern sources of scientific 

literature and patent information on the problem of the features of complex therapy of 

patients with COPD combined with SIHD SAP. The dissertation applicant formulated 

the purpose and objectives of the research, conducted clinical selection and treatment 
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of patients, performed the majority of clinical and diagnostic research. The 

competitor independently formed groups of patients, conducted clinical and 

laboratory examinations, primary treatment of the results of clinical and special 

biochemical and immunological research methods. The dissertation performed the 

analysis of the received actual material, the statistical processing of the research 

results, wrote all sections of the dissertation, together with the scientific leader 

formulated the conclusions and practical recommendations, ensured their 

implementation in medical practice, summarized the results of the research and 

published them in scientific works. 

Publications of research results. The materials of the dissertation are 

highlighted in 12 printed works, including: 6 articles in professional scientific 

editions of Ukraine (3 of them are singles, 1 article in a foreign electronic edition), 5 

– in the materials of scientific congresses and conferences. The obtained results are 

protected by the State Patent of Ukraine on the utility model. 

Keywords: chronic obstructive pulmonary disease, ischemic heart disease, 

echinacea, chlorophyllipt. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

АТ – артеріальний тиск 

ДАТ– діастолічний артеріальний тиск 

ЕКГ– електрокардіографія 

ЕхоКГ– ехокардіографія 

ЖЄЛ – життєва ємність легень 

ЗХС – загальний холестерин 

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 

ЛНПГ – ліва ніжка пучка Гіса 

ЛШ – лівий шлуночок  

МШВ 25 – максимальна швидкість видиху 25% 

МШВ 50 – максимальна швидкість видиху 50% 

МШВ 75 – максимальна швидкість видиху 75% 

ОФВ1 – об’єм форсованого видоху за першу секунду 

ПГ ЛНПГ – передня гілка лівої ніжки пучка Гіса 

ПН ПГ – права ніжка пучка Гіса 

ПШ – правий шлуночок 

САТ– систолічний артеріальний тиск 

СІХС – стабільна ішемічна хвороба серця 

ССН – стабільна стенокардія напруження 

СТ – стандартна терапія 
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СТЛА – систолічний тиск в легеневій артерії  

ТГ – тригліцериди 

ТПП – тиск у правому передсерді 

УО – ударний об’єм 

ФВ – фракція викиду  

ФЖЄЛ – форсована життєва ємність легень 

ФІ – фагоцитарний індекс 

ФЧ – фагоцитарне число 

ХОЗЛ – хронічне обструктивне захворювання легень 

ХС ЛПВЩ – холестерин ліпопротеїди високої щільності 

ХС ЛПНЩ – холестерин ліпопротеїди низької щільності 

ЧСС – частота серцевих скорочень 

AV – блокада –атріовентрикулярна блокада 

IgA – імуноглобулін А 

IgG – імуноглобулін G 

IgМ – імуноглобулін М 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Хронічне обструктивне захворювання легень 

(ХОЗЛ) – захворювання, яке піддається впливу лікування і профілактики та 

характеризується персистуючими респіраторними симптомами і обмеженням 

потоку повітря при диханні, клінічну картину якого характеризують потокові 

і/чи альвеолярні абнормальності та прогресуючий перебіг, звичайно спричинені 

істотним впливом шкідливих частинок чи газів [112, 154]. 

Відповідно до думки фахівців, асесмент і менеджмент ХОЗЛ потрібно 

проводити, починаючи з ранніх симптомів, звертаючи особливу увагу на 

незворотні зміни, що призводять до дискомфорту та погіршення якості життя 

пацієнтів [65]. 

Згідно з даними ВООЗ, від ХОЗЛ страждає 210 млн осіб, а щороку від 

ХОЗЛ помирає більше ніж 2,75 мільйонів людей. Отже дане захворювання 

поступово виходить на четверту сходинку провідної причини смерті в усьому 

світі і може бути порівняне з ВІЛ/СНІД [132]. 

За іншими джерелами, ХОЗЛ у 2020 році досягне в світі третього місця 

серед причин смертності, але вже сьогодні має вищий показник, ніж рак легень, 

і викликає більше смертей від серцево-судинних захворювань серед курців 

[161]. 

Отже, ХОЗЛ є непосильною ношею для суспільства, проте, слід 

зауважити, що, незважаючи на численні дослідження патогенезу та морфології 

даного захворювання, до цього часу відсутні досконалі знання про складні 

взаємодії імунної, дихальної систем та зміни патофізіології процесу залежно від 

стадії захворювання [113]. 

Крім того, із прогресуванням ХОЗЛ з’являються і набувають особливого 

значення екстрапульмональні ефекти, які значно погіршують прогноз та 

створюють значний дискомфорт для пацієнта, і є важким завданням для лікаря 

в менеджменті даного захворювання [67]. 

Кардіоваскулярні, метаболічні, м’язево-скелетні та психологічні 
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коморбідності впливають на захворюваність та смертність при всіх стадіях 

ХОЗЛ [150]. 

У свою чергу, ізольована серцево-судинна патологія займає чільні позиції 

в структурі загальної захворюваності і є однією з основних причин інвалідності 

та смертності населення як в Україні, так і в цілому світі [29]. Згідно з 

останніми статистичними прогнозами ВООЗ, тенденція росту 

кардіоваскулярної захворюваності в світі буде спостерігатися до 2030 року і 

найвища інвалідизація буде спостерігатися серед жителів Східної та 

Центральної Європи і країн, що розвиваються [62]. Тому важливе прогностичне 

значення для здоров’я населення України має вивчення особливостей 

поєднаного перебігу коморбідної патології, а саме ХОЗЛ у поєднанні з ІХС. 

Оскільки існують спільні фактори ризику для двох хвороб, а саме куріння 

тютюну, стреси, створюється несприятлива основа до їхнього поєднаного 

перебігу. Постаріння населення, куріння, гіподинамія, погрішності в дієті, 

несприятлива екологія набувають особливого значення при поєднанні ХОЗЛ та 

ІХС. Така коморбідність погіршує клінічний перебіг кожної патології і 

терапевтичний прогноз, створює передумови для ранніх ускладнень [124]. 

Встановлено, що ХОЗЛ підвищує у пацієнтів ризик серцево-судинної 

патології, що спричинюється гіперкоагуляцією, порушеннями вентиляції, що 

призводить до гіпоксії, капіляропатіями, легеневою гіпертензією, що 

призводить до гіпертрофії лівого передсердя і правого шлуночка, а це, у свою 

чергу, – до розвитку діастолічної дисфункції серця [7]. 

Наявність супутньої кардіоваскулярної патології при ХОЗЛ, вік 

пацієнтів, що страждають від ХОЗЛ (40 років і старші) змушують вибирати 

медикаментозні середники високого профілю безпеки щодо ризику незворотніх 

ускладнень [37]. 

Враховуючи можливий несприятливий вплив більшості препаратів на 

діяльність серцево-судинної системи, останнім часом у лікуванні хронічних 

захворювань, що потребують систематичного прийому ліків, у тому числі 

ХОЗЛ, велика увага надається медикаментозним середникам рослинного 
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походження. Серед багатьох імунотропних препаратів рослинного походження 

велика кількість досліджень присвячена вивченню препаратів ехінацеї, а також 

можливості застосування їх у клінічній практиці [110]. На жаль, незважаючи на 

тривалий досвід застосування хлорофіліпту в офтальмологічній, урологічній та 

гінекологічній практиці, існують лише поодинокі дослідження його 

використання для лікування захворювань органів дихання. 

Наведене вище стало підставою для проведення даного дослідження і 

розробки диференційованих підходів до лікування хворих на поєднання ХОЗЛ 

та СІХС ССН із використанням препаратів ехінацеї та хлорофіліпту.  

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. 

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. 
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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. 
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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 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 
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поєднати з ехінацеєю 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. 

Практичне значення одержаних результатів. 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. 

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 
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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» (Суми, 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 
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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 

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. 
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РОЗДІЛ 1 

СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ПАТОГЕНЕЗ, КЛІНІКУ, ДІАГНОСТИКУ ТА 

ЛІКУВАННЯ КОМОРБІДНОЇ ПАТОЛОГІЇ –ХРОНІЧНИХ 

ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ЛЕГЕНЬ У ПОЄДНАННІ ЗІ 

СТАБІЛЬНОЮ ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ (Огляд літератури) 

 

1.1. Сучасні уявлення про патогенетичні механізми формування, роль 

імунних порушень, взаємозв’язки між дихальною та серцево-судинною 

системами, клінічні особливості та діагностичні критерії коморбідної 

патології – хронічних обструктивних захворювань легень у поєднанні зі 

стабільною ішемічною хворобою серця 

Реалії сьогодення акцентують увагу дослідників усього світу на проблемі 

зростання захворюваності та незворотніх наслідків у пацієнтів із хронічними 

обструктивними захворюваннями легень і стабільною ішемічною хворобою 

серця. Згідно сучасних уявлень, ХОЗЛ – це загальне захворювання, що 

піддається профілактиці та лікуванню, характеризується персистуючими 

респіраторними симптомами та обмеженням повітряного потоку, що призводить 

до потокових і/чи альвеолярних абнормальностей, звичайно спричинених 

істотною експозицією шкідливих частинок чи газів [154]. Подібно до 

попереднього визначення, воно включає концепцію персистуючих симптомів, 

при цьому не вказуючи передбачуваного патогенного механізму (тобто, 

підвищену запальну відповідь), а також наявності загострень, ремісій, 

прогресування чи впливу на перебіг наявних супутніх захворювань [187]. 

Слід відмітити, що в усьому світі ХОЗЛ залишається досить серйозною 

проблемою. Так, ХОЗЛ є четвертою загальною причиною смертності в США і 

провідною причиною госпіталізації в американські клініки. Вважається, що 

приблизно 10% пацієнтів старших 40 років страждають від цього виснажливого 

діагнозу [159]. Більшість досліджень ХОЗЛ фокусується на курінні як найбільш 

відомому факторі ризику, проте недавні дослідження показали, що пацієнти, які 

не курять, також вносять істотну частку в захворюваність ХОЗЛ, причому ця 
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тенденція спостерігається як у розвинутих, так і у країнах, що розвиваються 

[196]. Узагалі, згідно оцінки ВООЗ, 210 млн осіб у всьому світі страждають від 

ХОЗЛ, і спостерігається тенденція зростання вказаної патології [157, 197].  

Крім того, у країнах із низьким і середнім рівнем доходів населення 

відмічається збільшення таких захворювань, як бронхіальна астма, ХОЗЛ, рак 

легень, які раніше переважали лише в індустріально розвинутих країнах. 

Витрати на діагностику і лікування вказаних захворювань, що досягають 

декількох мільярдів доларів, є непосильною ношею для економіки всіх країн, 

навіть не беручи до уваги скорочення тривалості життя хворих і ранню 

інвалідизацію [53]. 

Сучасна ситуація в Україні свідчать про те, що донедавна інформація про 

захворюваність ХОЗЛ не визначалася взагалі, оскільки дане захворювання не 

було виділено в окрему статистичну одиницю, а всі випадки шифрувалися під 

грифом «Хронічний бронхіт». Із відокремленням ХОЗЛ у статистичній 

документації, на захворюваність останнього почали звертати особливу увагу 

фахівці пульмонологи та організатори охорони здоров’я. Узагалі, за даними 

неофіційної статистики, популяція хворих на ХОЗЛ налічує приблизно 3 млн 

осіб або 7% населення України [116]. Крім того, якщо врахувати той факт, що 

хворіють переважно чоловіки працездатного віку, які не звертають увагу на 

перші симптоми, курять і пізно звертаються за медичною допомогою, ця цифра 

може бути значно вищою [138, 152]. 

Розглядаючи ХОЗЛ як одну з основних причин смерті, слід відмітити, що 

дана патологія є єдиною, при якій частота летальних випадків за останні роки 

збільшилася [74, 139], причому майже третина померлих від ХОЗЛ складають 

особи працездатного віку [134, 141]. Серед етіологічних чинників куріння 

сигарет визначається як найрозповсюдженіший фактор ХОЗЛ у світі, причому 

відмічається, що у сучасних курців симптоми можуть виникати без обмеження 

повітряного потоку при спірографічному дослідженні; це зумовлює 

необхідність вивчення ранніх стадій захворювання і кращих тестів на 

непрохідність невеликих дихальних шляхів та захоплення повітря [133]. 
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Крім куріння, існують інші, менш відомі фактори ризику ХОЗЛ. 

Сукупність даних факторів і визначає істотний тягар ХОЗЛ у всьому світі [146]: 

найбільш документованим генетичним фактором ризику є важка спадкова 

недостатність α1-антитрипсину, яка складає (приблизно 1% від всіх випадків 

ХОЗЛ) [193]; хронічні інфекції асоційовані з загостренням у пацієнтів із ХОЗЛ 

[31]; деякі екологічні хімічні впливи можуть мати певну роль у загостренні 

ХОЗЛ [190]; забруднення повітря всередині приміщень, [114, 166]. 

Тому сучасний терапевтичний менеджмент ХОЗЛ орієнтований на 

симптоми та передбачає активну участь пацієнта у терапії [70]. 

ХОЗЛ характеризується певною патоморфологічною картиною, 

специфічні саме для даного захворювання зміни виявляють як у 

проксимальних, так і у дистальних відділах бронхів, легеневій паренхімі і 

легеневих судинах; ці зміни включають ознаки хронічного запалення і 

структурні зміни, які мають визначену специфічність: збільшення кількості 

нейтрофілів (у просвіті бронхів), макрофагів (у просвіті та стінці бронхів, 

легеневій паренхімі) та CD8+ цитотоксичних Т-клітин (в стінці бронхів і 

паренхімі) [47]. Даний тип запалення відрізняється від запалення, що 

характерне для бронхіальної астми [39]. 

Характерними для ХОЗЛ патофізіологічними змінами є гіперсекреція 

слизу, обмеження швидкості повітряного потоку і альвеолярні абнормальності, 

що призводять до порушень газообміну і формування легеневого серця [1, 5]. 

Доведено [179], що в патогенезі ХОЗЛ основну роль відіграють 3 

патофізіологічні компоненти: запалення, обструкція і гіперреактивність 

дихальних шляхів. Якщо хронічне запалення є центральним компонентом 

патогенезу ХОЗЛ, то бронхообструктивний синдром є його кінцевим 

результатом і складається з двох частин – динамічної (бронхоспастичної) та 

статичної (структурної), що визначають симптоми захворювання, стадію та є 

предикторами ускладнень. Щодо запалення, то воно вражає як проксимальні, 

так і дистальні відділи бронхів та паренхіму легень, хоча великі дихальні шляхи 

залишаються основним джерелом гіперсекреції, пов’язаної з продукцією 
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харкотиння. Обструктивний синдром є результатом бронхоспазму, набряку 

слизових оболонок і запалення, гіперкрінії і дискрінії бронхіальних залоз з 

утворенням слизових пробок, що виникає в той самий час, що і ремоделювання 

та гіперплазія гладкої мускулатури дихальних шляхів. Характерною є часткова 

незворотність указаних патофізіологічних компонентів, навіть під впливом 

сучасної терапії, що визначає важкість, прогноз та формування ускладнень. 

Обмеження повітряного потоку під час видиху – найбільш специфічна 

функціональна ознака ХОЗЛ [58], основними механізмами якого є 

бронхообструкція та емфізема легень. Ремоделювання дихальних шляхів, 

деструктивні зміни паренхіми, зниження еластичних властивостей легень 

належать до незворотніх процесів та формують посилення симптомів з 

розвитком ускладнень. Судинний спазм формує легеневу гіпертензію, яка, в 

свою чергу, призводить до виникнення легеневого серця та приєднання 

функціональних розладів серцево-судинної системи до вже наявних дихальних.  

Загострення є кульмінаційним моментом ХОЗЛ, оскільки кожне 

загострення погіршує перебіг захворювання, прискорює розвиток дихальної та 

серцево-судинної недостатності та може бути причиною смерті хворого [184].  

Характерною ознакою загострень ХОЗЛ є те, що їхня частота і важкість 

прогресивно збільшуються з наростанням важкості захворювання [143, 144]. 

Поділ загострень на інфекційні (близько 80%) та неінфекційні (20%) досить 

умовний, оскільки при кожному загостренні у пацієнта відмічається дисфункція 

дихальної, серцево-судинної та імунної систем, формується патологічна 

відповідь на будь-який подразливий чинник із поступовим посиленням 

патофізіологічних змін. 

Усі загострення потребують корекції попереднього лікування та є 

головною причиною госпіталізацій хворих на ХОЗЛ в профільні стаціонарні 

відділення [17, 158, 164], що, у свою чергу, суттєво погіршує економічні 

показники при ХОЗЛ . 

Незважаючи на прогрес у розумінні механізму розвитку захворювання і 

стандартизацію лікування в останні роки, важкі загострення залишаються 
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головною причиною незапланованих госпіталізацій; даний феномен можна 

частково пояснити супутніми захворюваннями і несприятливими соціальними 

обставинами, які здійснюють негативний вплив на прогноз захворювання [115]. 

Із часом частота і важкість загострень збільшуються, вони дедалі важче 

піддаються медикаментозній корекції. Не дивлячись на це, на сучасному етапі 

ХОЗЛ розглядається як захворювання, яке можна попередити і яке піддається 

лікуванню [128, 168].  

Механізм специфічних запальних змін при ХОЗЛ ще не зовсім 

з’ясований. Він відрізняється від звичайних запальних процесів постійною 

тенденцією до прогресування, навіть при адекватному сучасному лікуванні, та 

значною роллю екологічних чинників на кожній стадії захворювання. Тому в 

GOLD для визначення такого специфічного запалення вибраний термін 

‘abnormal inflammatory response’ – патологічна запальна відповідь на ірітативні 

фактори екологічної агресії – вдихання шкідливих частинок чи газів 

(найчастіше – куріння тютюну та вплив аерозольних полютантів). Пояснення 

патогенезу загострень ХОЗЛ можна здійснити за допомогою гіпотези ‘wrong 

circle’, що показує взаємозв’язок між експозицією етіологічного фактора, 

розвитком частково незворотніх патанатомічних та патофізіологічних змін, що, 

у свою чергу, є підгрунтям для нового загострення [75]. Унаслідок запального 

процесу, що має місце у пацієнтів із ХОЗЛ, розвивається ремоделювання 

бронхіальних шляхів: фіброз стінок бронхів, деструкція паренхіми з розвитком 

емфіземи, гіперсекреція слизу, набряк слизової оболонки, метаплазія та 

дисфункція війчастого епітелію. Крім того, відмічається гіперплазія м’язів та 

сполучної тканини з одночасними дегенеративними змінами в хрящовій 

тканині. Указані патологічні зміни формують незворотню бронхообструкцію 

[79]. Структурні зміни бронхіального русла і пошкодження місцевого імунітету 

створюють передумови для недостатньої відповіді на фактор агресії, а саме – 

обмеження мікробного впливу, але не знешкодження його, тобто, поступово 

накопичують бактерії на слизовій дихальних шляхів з формуванням 

неефективної імунної відповіді. Прогресуюче накопичення мікроогранізмів та 
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хибна реакція імунітету сприяє черговому загостренню ХОЗЛ [78]. При цьому 

існує прямий зв’язок між кількістю загострень і ступенем важкості 

захворювання [160, 183]. 

Сучасні уявлення про послідовність формування фази загострення і 

прогресування ХОЗЛ, незважаючи на всі зусилля фахівців, залишаються 

недостатньо вивченими [198]. У складних патогенетичних взаємозв’язках тісно 

пов’язані функціонування імунної системи, місцевого імунного захисту 

слизових оболонок та структурна перебудова бронхіальних шляхів [23, 66, 111]. 

Перехід ХОЗЛ із фази ремісії в фазу загострення відбувається в зв’язку з 

неефективністю макрофагальних клітин, Т-хелперів, недостатністю факторів 

місцевого захисту – лізоциму [67, 68]. 

Для пацієнтів із ХОЗЛ є характерним постійний прогресуючий 

бронхообструктивний синдром і його неухильне прогресування [8], що клінічно 

проявляється експіраторною чи змішаною задишкою, яка посилюється при 

фізичних навантаженнях і вночі. 

Важливе значення в діагностиці ХОЗЛ  має спірометрія, яка дозволяє 

відстежувати ефективність лікування та допомагає передбачити прогноз 

захворювання [42]. 

 У GOLD 2017 року визначення стадії бронхіальної обструкції вперше 

відокремлено від поділу на групи A, B, C, D, тобто, найважливішим у 

менеджменті ХОЗЛ є клінічні ознаки (оцінка симптомів та важкості 

загострень). Спірографічне обстеження залишається методом діагностики та 

вибору терапії при ХОЗЛ [105], а інгаляційні тести з бронходилататорами 

дозволяють визначити зворотність бронхообструктивного синдрому [37, 151]. 

Проте, інші дослідження показують, що швидкість зниження ОФВ1 не є 

стійкою фенотиповою ознакою ХОЗЛ, оскільки поряд з падінням легеневої 

функції у частини пацієнтів не відмічається цієї ознаки, а в деяких має місце 

навіть її покращення [107]. 

Незважаючи на те, що ОФВ1 є цінним діагностичним критерієм ХОЗЛ, 

він не може слугувати єдиним критерієм діагностики чи ефективності 
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лікування. На перебіг захворювання впливають також важкість симптомів, 

бронхіальної обструкції, важкість та частота загострень, ускладнень, ступінь 

дихальної недостатності, наявність і важкість коморбідних захворювань, вибір 

препаратів базової терапії [76]. Тому оцінка симптомів і менеджмент ХОЗЛ 

мають особливе значення як для покращення якості життя пацієнта, так і для 

своєчасного вибору ефективної та безпечної базової терапії. 

Численні дослідження порушення функції зовнішнього дихання та 

гіперінфляції легень дозволили зрозуміти патологічний механізм вказаних 

процесів [64]. Унаслідок експіраторного колапсу бронхів відбувається 

підвищення бронхіальної опірності на видосі, у той самий час гемодинамічні 

зрушення в судинах малого кола кровообігу – унаслідок зростання 

внутрішньогрудного тиску та залишкових інтраторакальних об’ємів, а також 

зниження перфузії судин малого кола кровообігу. Обструкція дихальних шляхів 

у хворих на ХОЗЛ сприяє збільшенню залишкових об’ємів повітря і в 

результаті вказаних патологічних змін формується типова обструктивна 

емфізема легень, яка в останні роки отримала назву синдрому гіперінфляції. 

Таким чином, у основі ХОЗЛ лежить хронічне запалення дихальних 

шляхів, паренхіми легень і легеневих кровоносних судин. Запалення має місце 

вже на ранніх стадіях патогенезу захворювання і посилюється по мірі 

наростання ступеню важкості ХОЗЛ.  

 

1.2. Новітні аспекти лікування коморбідної патології – хронічних 

обструктивних захворювань легень у поєднанні зі стабільною ішемічною 

хворобою серця, із врахуванням патогенетичних та імунних механізмів і 

функціонального стану серцево-судинної та дихальної системи 

Не дивлячись на те, що патогенез ХОЗЛ добре вивчений, можливості 

фармакотерапії при цьому захворюванні обмежені. Маючи за мету зрозуміти 

причину даного явища, вчені і клініцисти встановили, що ефективність одного і 

того ж методу лікування може значно варіювати у різних пацієнтів з ХОЗЛ. 

Таким чином, стала очевидною гетерогенність популяції хворих на ХОЗЛ. 
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Більше того, сьогодні деякі автори розглядають ХОЗЛ не просто як гетерогенне 

захворювання, а як групу окремих бронхообструктивних захворювань, які 

мають як подібні ознаки, так і певні відмінності, наприклад, в клінічному 

перебігу чи у відповіді на терапію. На даний час не існує специфічних 

біомаркерів, які б дозволили ідентифікувати діагноз ХОЗЛ і оцінити симптоми 

для ефективного вибору способу терапії. Однак можна ідентифікувати 

пацієнтів, які мають різні фенотипічні особливості ХОЗЛ, пов’язані з клінічно 

значимими результатами і відповіддю на терапію [167]. 

Характерну ознаку чи комбінацію рис, які описують відмінності між 

особами, хворими на ХОЗЛ, що пов’язані з клінічно значимими результатами 

захворювання (симптомами, загостреннями, відповіддю на терапію, швидкістю 

прогресування захворювання чи смертю), називають фенотипом [86, 174]. Ці 

чітко визначені клінічні фенотипи можуть бути включені в керівні принципи 

лікування [175]. 

Емфізематозна задишка досить специфічна, у період загострення хвороби 

пацієнт набуває «рожевого відтінку» – ‘pink puffer’. В інших пацієнтів хронічна 

дихальна недостатність поєднується з хронічною серцевою недостатністю, і 

хворий набуває вигляду «синій та одутловатий» – ‘blue bloater’ [159]. 

Бронхітичний і емфізематозний фенотипи ХОЗЛ значно розрізняються за 

клініко-імунологічними характеристиками, навіть не приймаючи до уваги 

тривалість захворювання, статус куріння, частоту супутньої серцево-судинної 

патології, характер запальних змін у бронхах (нейтрофільний характер 

запалення і зниження проценту альвеолярних макрофагів) [84]. Бронхітичний 

фенотип ХОЗЛ характерний для пацієнтів молодшого віку з менш важкими 

загостреннями (вищі показники ОФВ1), але відбуваються більш виражені зміни 

у фагоцитарній ланці системного імунітету (зниження проценту нейтрофілів у 

периферичній крові, зменшення їхньої функціональної активності зі зниженням 

адгезивних властивостей і значною гіпоактивністю бактерицидної функції 

нейтрофілів і моноцитів). Безпосередньо у вогнищі запалення бронха помірно 

підвищена кількість еозинофілів, зі збереженими кількісно і якісно 
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альвеолярними макрофагами [103]. Емфізематозний фенотип є характерним для 

старших пацієнтів із ХОЗЛ, загострення важчі, зі значними обструктивними чи 

змішаними порушеннями функції зовнішнього дихання (зниження ОФВ1 та 

ФЖЄЛ), що супроводжуються значними змінами в Т-клітинній (зниження 

функціональної активності Т-лімфоцитів) і В-клітинній (зниження рівнів 

сироваткових IgM, IgA) ланках імунітету, суттєвою активацією еозинофілів у 

бронхах на фоні якісних змін альвеолярних макрофагів при їхній відносно 

високій функціональній активності [156]. 

Крім того, виявлені характерні ознаки змін системного і місцевого 

імунітету, що підтверджують гіпотезу специфічного хронічного запалення при 

ХОЗЛ. Системна імунна відповідь при загостренні ХОЗЛ проявляються 

лейкоцитозом крові, збільшенням кількості прозапальних цитокінів, 

функціональними змінами Т-клітин (зниженням інтенсивності флуоресценції 

CD3+19-, СD4+8- і CD4-8+-лімфоцитів); кількісними і якісними змінами 

фагоцитозу [71, 178]. 

Інші дослідники [136] вказують, що ірітативний етіологічний фактор 

активізує вроджені імунні клітини, такі як епітеліальні клітини та макрофаги, 

запускаючи рецептори розпізнавання тригера, прямо або опосередковано, 

шляхом вивільнення пов’язаних із пошкодженням молекулярних відрізків із 

напружених або вмираючих клітин. Вірусні та бактеріальні інфекції не тільки 

викликають потужне загострення ХОЗЛ, але й також посилюють і пролонгують 

хронічне запалення при стабільному ХОЗЛ через патогенно-асоційовані 

молекулярні схеми. 

Проведені дослідження харкотиння та бронхоальвеолярного лаважу у 

пацієнтів із важким загостренням ХОЗЛ показали підвищення концентрації 

нейтрофілів та бактеріальну колонізацію дистальних бронхів на фоні 

дисфункції фагоцитозу як системного, так і та місцевого імунітету [165, 189].  

За результатами інших досліджень [172], у всіх хворих на ХОЗЛ 

спостерігаються порушення гуморального імунітету, причому характерні 

особливості змін гуморальної ланки дозволяють стверджувати, що фенотип 
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ХОЗЛ з частими загостреннями перебігає з селективним дефіцитом IgA, який, в 

свою чергу, є безсимптомним і важко піддається лікуванню.  

Відмічено, що характер змін маркерів запалення при ХОЗЛ має чітку 

тенденцію до підвищення при прогресуванні та важкості загострень і визначає 

їхню ключову роль в прогнозі захворювання [82, 153]. 

Отже специфічне хронічне запалення при ХОЗЛ включає інфільтрацію 

легеневої паренхіми клітинами-маркерами, виділення ними прозапальних і 

деструктивних медіаторів, оксидантний стрес і гіперкрінію. Наслідком цих 

процесів є деструктуризація тканини: фіброз, альвеолярна деструкція з 

утворенням емфіземи, гіперплазія та дисплазія епітелію, гіпертрофія слизових 

залоз, метаплазія бокаловидних клітин та мукоциліарний дисбаланс. Сумація 

вказаних факторів сприяє накопиченню бактеріальних колоній, поєднання їх з 

умовно-патогенними мікроорганізмами та посиленню інфільтрації 

бронхіального дерева. Тому бактеріальна колонізація, а в частині випадків – і 

повторне інфікування є однією з провідних причин загострень у хворих на 

ХОЗЛ, особливо при тривалому перебігу захворювання [194]. 

Порушення очисної функції мукоциліарної системи, яке зумовлене 

дисбалансом мукоциліарного кліренсу трахеобронхіального секрету та 

розвитком мукоциліарної недостатності, здійснює суттєвий вплив на перебіг 

ХОЗЛ і послуговує однією з причин його неефективного терапевтичного 

контролю [101]. 

Останнім часом, завдяки численним дослідженням, суттєво змінилася 

думка про імунну систему органів дихання. Так, з’явилися переконливі докази 

ефективності імуномодуляторів [24, 46] та впливу частих загострень ХОЗЛ [21], 

а особливо інфекційних [54], на прогноз захворювання. 

ХОЗЛ – це хронічне запальне захворювання легенів, яке зазвичай 

проявляється пізно. Фізіологічні та імунологічні зміни, що виникають при 

ХОЗЛ, часто імітують зміни, що спостерігаються при старінні легенів. Це 

змусило деяких дослідників характеризувати ХОЗЛ як «прискорений фенотип 

старіння». 
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Так, ХОЗЛ та старіння мають спільні механізми і пов'язані з суттєвою 

дизрегуляцією імунної системи [191]. 

Наймовірніше, указані зміни загального та місцевого імунітету в 

пацієнтів, що страждають від ХОЗЛ, а особливо з супутньою патологією, 

пов’язані зі збільшенням кількості верифікації атипової мікрофлори, що 

зумовлено порушенням загальних і локальних адаптаційно-захисних механізмів 

людини та виникненням антибіотикорезистентних штамів збудників. 

Розмаїття етіологічних причин, непомітний початок і стертий перебіг 

клініки ХОЗЛ є реаліями сьогодення, і це спонукає необхідність пошуку ранніх 

та специфічних ознак розвитку даної патології з метою профілактики як власне 

ХОЗЛ, так і ускладнень, які погіршують прогноз захворювання для пацієнтів. 

Отже ХОЗЛ є фенотипічним комплексом, що характеризується 

ураженням дрібних дихальних шляхів та/або емфіземою, які виникають 

внаслідок взаємодії генетичної сприйнятливості організму та впливу факторів 

зовнішнього середовища [147]. Описуючи основні механізми, які сприяють 

схильності до ХОЗЛ, відмічено, що куріння чи респіраторні захворювання в 

дитинстві можуть пошкодити вроджені захисні механізми легень. Послаблений 

захист дозволяє бактеріям і іншим мікроорганізмам вважати своєю нішею 

легені, а організм відповідає на їх присутність запаленням, яке призводить до 

пошкодження дихальних шляхів, що, у свою чергу, послаблює захисні 

механізми легень, налаштовуючи ‘wrong circle’. Нові методи лікування ХОЗЛ, 

що включають імунотропні препарати і специфічну протимікробну терапію, 

можуть бути наступним кроком до ефективного менеджменту ХОЗЛ. 

Таким чином [169], основною метою лікування хворих на ХОЗЛ є 

досягнення стійкої ремісії захворювання, яка передбачає максимальну 

ліквідацію клінічних симптомів захворювання, мінімізацію активності 

запального процесу в бронхах, покращення імунної реактивності організму, 

повернення пацієнтам комфортного життя та соціальної активності. 

У повсякденній практиці лікаря досить часто виникають труднощі 

встановлення ефективності проведеної терапії і повного вилікування [151]. 
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Констатовано, що клінічне покращення перебігу захворювання настає раніше 

нормалізації показників імунограми. Важливою є розробка критеріїв прогнозу 

рецидивів патологічного процесу. 

У цьому плані актуальним є застосування в комплексній терапії  

пацієнтів, що страждають на ХОЗЛ, препаратів із імуномодулюючою дією, що 

дало б змогу досягти швидкого та тривалого клінічного ефекту та нормалізації 

показників як загальноклінічних досліджень, так і імунограми.  

Результати застосування сучасних імуномодуляторів свідчать про 

зниження потреби в антибіотиках, які пригнічують місцеву захисну функцію 

бронхів і збільшують вартість лікування. 

Серед системних проявів ХОЗЛ та хронічного комплексу коморбідності 

ХОЗЛ особливу увагу слід надавати захворюванням, що можуть погіршити 

стан пацієнта, тим самим впливаючи на перебіг ХОЗЛ [177]. 

Встановлено, що багато пацієнтів із ХОЗЛ страждають від коморбідних 

станів, що має великий вплив на якість життя і смертність [131, 140]. Якість 

життя прогресивно знижується, і це пов’язано з прогресуючою задишкою, 

слабкістю периферичних м’язів та зниженим рівнем фізичної активності [152]. 

Обмеження повітряного потоку та, особливо, гіперінфляція вражають серцеву 

функцію і газообмін [138, 190] та призводять до розвитку фатальних аритмій 

[134]. Медіатори хронічного запалення можуть сприяти виснаженню скелетних 

м’язів і кахексії, а також можуть ініціювати чи погіршувати такі коморбідні 

стани, як ІХС [181]. Згідно результатів обстежень, у 55,17% пацієнтів були 

ознаки хоча б мінімально вираженої серцевої патології, однак її діагностика 

була складною в зв’язку з неможливістю встановити причину задишки і 

зниження толерантності до фізичних навантажень [13, 148]. Місце коморбідної 

патології при ХОЗЛ регламентовано Наказом №555 МОЗ України через вагому 

розповсюдженість у коморбідності ХОЗЛ, насамперед, серцево-судинних 

захворювань, а також метаболічних та психосоматичних розладів [57]. 

Синхронний перебіг ІХС і ХОЗЛ завжди супроводжується синдромом 

«взаємного обтяження», через активацію хронічної гіпоксії, порушення 
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бронхіальної прохідності та газообміну, гіпертензію малого кола кровообігу, 

наявність аритмій, прогресивне погіршення систолічної та діастолічної функції 

лівого шлуночка, підвищений тромбогенез, розлади мікроциркуляції [25]. 

Помилки на діагностичному етапі супутньої патології – одна з причин, 

що визначає неудачі в контролі ХОЗЛ [142]. 

Коморбідність серцево-судинної патології (включаючи ІХС, фібриляцію 

передсердь, захворювання периферичних артерій, серцеву недостатність та 

клапанну патологію) у пацієнтів із ХОЗЛ є досить поширеною та коливається в 

межах 38-48% в різних дослідженнях, а причиною смерті приблизно третини 

усіх хворих на ХОЗЛ є захворювання серця [14, 200]. 

За даними різних досліджень, серцево-судинна захворюваність і 

смертність приблизно вдвічі вищі у пацієнтів із ХОЗЛ у порівнянні з 

відповідною популяцією без ХОЗЛ. Серцева недостатність була найчастішою 

причиною госпіталізації внаслідок погіршення перебігу серцево-судинного 

захворювання у цих пацієнтів [64, 145]. Узагалі, відмічено, що 2 із 3 відомих 

фенотипів ХОЗЛ мають високий ризик смертності: молодші пацієнти з важкою 

респіраторною недостатністю та емфіземою та пацієнти старшого віку з менш 

серйозними респіраторними порушеннями, але з наявною серцево-судинною та 

метаболічною коморбідністю [137]. 

Встановлено [118], що сама наявність ХОЗЛ у пацієнта посилює ризик 

летального наслідку у хворих на ІХС на 50 %, а з приєднанням шлуночкових 

аритмій небезпека раптової смерті ще вища. Також відмічено, що 

прогресування зниження ОФВ1 на 10% у хворого з коморбідною патологією 

збільшує ймовірність летального наслідку на 14%. Тому був зроблений 

висновок, що наявність синдрому бронхіальної обструкції є фактором ризику 

розвитку коронарної хвороби. Також велика роль відводиться гіпоксемії, яка 

суттєво погіршує перебіг ІХС [9, 170]. 

Проблема коморбідності ХОЗЛ та ІХС належить до найбільш актуальних 

у зв'язку зі зростанням захворюваності, важкістю ускладнень, а також 

підвищеним ризиком смертності та стійкої втрати працездатності, особливо 



42 

 

враховуючи той факт, що в останні роки в світі частота ХОЗЛ сягає від 10 до 

40%, а ІХС посідає перше місце, що становить близько 48,1 %. Реалії практики 

лікаря будь-якої спеціальності показують серйозні труднощі як у 

діагностуванні, так і в лікуванні таких пацієнтів [83]. 

Поєднання вказаних нозологічних форм входить у поняття 

«кардіореспіраторна патологія». Зі збільшенням віку частота розвитку 

кардіореспіраторної патології зростає від 12,6% до 84% від всіх випадків ІХС. 

Поява декількох патологічних процесів у пацієнта (наприклад, ІХС у поєднанні 

з ХОЗЛ) призводить до формування синдрому взаємного обтяження з 

відповідними клінічними особливостями захворювання, що зумовлюють 

необхідність нових підходів у діагностиці, і, особливо, у тактиці лікування 

таких хворих [31]. 

Взаємний вплив та взаємне обтяження ХОЗЛ та ІХС проводяться через 

низку спільних біологічних процесів, таких як гіпоксія, системне запалення, 

ендотеліальна дисфункція, підвищена реактивність тромбоцитів, артеріальна 

жорсткість та модифікація правого шлуночка, що заслуговує особливої уваги 

при ранній діагностиці та лікуванні. Останні дані щодо захворюваності, 

механізмів та прогнозу супутньої патології, а також розробка нових лікарських 

засобів та інтервенційних підходів можуть покращити ефективність лікування 

та довготермінових результатів хворих на ХОЗЛ у поєднанні з ІХС [173]. 

Узагалі, коморбідність ХОЗЛ викликає багато діагностичних проблем та 

помилок [156]. Так, ІХС у пацієнтів із ХОЗЛ часто перебігає без яскраво 

вираженої клінічної симптоматики, хоча поширеність даного захворювання є 

достатньо високою [182]. Такі пацієнти показують більшу смертність і більше 

число серцево-судинних подій під час спостереження. Невчасне діагностування 

ІХС у хворих може призвести до важких побічних впливів та ускладнень при 

лікуванні ХОЗЛ препаратами, що мають кардіотоксичний ефект [180]. 

Результати проведених досліджень [106] маркерів пошкодження 

ендотелію у хворих із бронхолегеневою патологією свідчать, що вони 
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визначаються вже на ранньому етапі розвитку серцевої недостатності і 

прогресивно підвищуються залежно від тяжкості перебігу захворювання.  

Таким чином, у даний час є суттєві докази асоціації ХОЗЛ і серцево-

судинної патології. Результати проведених досліджень демонструють, що 

куріння сигарет і обмеження повітряного потоку є незалежними факторами 

ризику серцево-судинної патології та смертності. Зростаюча кількість даних 

свідчить на користь точки зору про запальний базис обох станів із можливістю 

взаємного обтяження між легенями і системою кровообігу. Але необхідно 

провести подальші дослідження для вияснення природи серцево-судинних 

захворювань, що призводять до смерті пацієнтів із ХОЗЛ для розуміння 

взаємодії механізмів на клітинному і фізіологічному рівнях [33]. 

Згідно даних, отриманих [34], дослідження, проведені у загальній 

популяції хворих із діагностованим серцево-судинним захворюванням і 

пацієнтів із ХОЗЛ без початкового кардіологічного діагнозу, показують, що 

наявність ХОЗЛ із більшою імовірністю асоціюється з кардіоваскулярною 

смертю, що може бути пов’язано з цим захворюванням і курінням тютюну. 

Важливою проблемою, особливо на рівні первинної допомоги, є діагностична 

невпевненість. У такому випадку рекомендується проведення ехокардіографії 

для діагностики серцевої недостатності. Признаючи наявність причинного 

зв’язку між ХОЗЛ і серцево-судинною патологією, необхідно ідентифікувати 

можливі механізми, які визначають цю поєднану патологію. Можливо, що 

розповсюдження інтенсивного локального запалення в дихальних шляхах у 

системний кровоплин сприяє збільшенню концентрації специфічних системних 

запальних маркерів і на протязі певного часу призводить до розвитку серцево-

судинного захворювання [171]. 

Відмічено, що ІХС і ХОЗЛ починаються приблизно в одному віці, їх 

зближують такі спільні фактори ризику, як паління (активне та пасивне), 

гіподинамія, ожиріння, несприятливі умови навколишнього середовища, 

чоловіча стать. Основними механізмами патогенезу синдрому «взаємного 

обтяження» у хворих із поєднаною патологією є зміни реологічних 
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властивостей крові та підвищення гемостатичного і зниження 

фібринолітичного потенціалу крові, що сприяє порушенням мікроциркуляції в 

легенях та міокарді, вентиляційній, гемодинамічній, а пізніше – і тканинній 

гіпоксії [4].  

Спільним фактором патогенезу для обох захворювань є збільшення 

легеневого анатомічного шунта і нерівномірності вентиляції у хворих на ХОЗЛ 

і альвеолярного шунта при лівошлуночковій недостатності та дифузних 

порушеннях у хворих на ІХС. Взаємне прогресування ІХС і ХОЗЛ зумовлене 

також спільністю деяких ланок патогенезу: формування вторинної легеневої 

артеріальної гіпертензії збільшує навантаження на праві відділи серця і ліве 

передсердя, погіршуючи тим самим стан коронарного резерву, що підсилює 

ішемію міокарда обох шлуночків і веде до прогресування коронарної і 

легенево-серцевої недостатності [129]. 

З іншого боку, у осіб старшого і старечого віку ХОЗЛ звичайно не є 

єдиним захворюванням і, як правило, поєднується з ІХС, застійною серцевою 

недостатністю, цукровим діабетом, новоутворами, цирозом печінки, хронічною 

нирковою недостатністю [63]. Так, у 27% хворих на ХОЗЛ, переважно старших 

вікових груп, виникає ІХС, а 40% всіх пацієнтів страждають від артеріальної 

гіпертензії. Ізольована хронічна серцева недостатність ішемічного ґенезу 

провокує розвиток дихальної недостатності, а поєднання останньої з 

патофізіологічними особливостями ХОЗЛ провокує посилення вентиляційної 

неспроможності у таких пацієнтів [10, 61]. 

Припускають [102, 104], що патогенетичний тригер хронічного запалення 

при ХОЗЛ у літньому і старечому віці може бути пов’язаний з ендокринною 

дисфункцією, що сприяє розвитку як системних проявів, так і дисметаболічних 

змін, які торкаються різнонаправлених систем захисту та агресії, що, у свою 

чергу, призводить до явищ гормонального дисбалансу. 

Разом з тим, у 15-20% госпіталізованих хворих з застійною серцевою 

недостатністю має місце ізольована чи переважно правошлуночкова серцева 

недостатність, в основі якої є легенева недостатність, викликана ХОЗЛ. 
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Вважається, що приблизно у 50% хворих з ХОЗЛ старших 50 років з часом 

розвивається легенева гіпертензія, а пізніше – і легеневе серце [81]. 

Вивчався функціональний стан мукоциліарної системи у пацієнтів із 

ХОЗЛ старшого віку [45]. Показано, що у таких пацієнтів суттєво варіюють 

темпи бронхіального кліренсу, а порушення мукоциліарного транспорту 

пов’язане зі зміною в’язкоеластичних властивостей трахеобронхіального 

секрету, що призводить до прогресування бронхіальної обструкції. 

Важкі бронхообструктивні і системні порушення у пацієнтів, старших 60-

річного віку, супроводжуються зниженням циркулюючих Т-хелперів, 

цитотоксичних Т-клітин зі значним підвищенням маркера апоптозу CD95+-

антигенів, що свідчить про різноманітні зміни імунофенотипу Т-лімфоцитів 

крові та може бути використане для визначення важкості захворювання, 

ефективності терапії і прогнозу [38]. 

Основними патогенетичними факторами, які об’єднують ХОЗЛ та ІХС, є 

куріння і вільно радикальне окислення. Необхідно також враховувати вікові 

морфофункціональні зміни дихальної і серцево-судинної систем. Прості 

дослідження, такі як ЕКГ та маркери серцевої дисфункції, є корисними 

прогностичними факторами смертності при ХОЗЛ та можуть інформувати 

лікаря про потенційно зворотній ризик ІХС у таких пацієнтів [192]. 

У патогенезі ІХС та ХОЗЛ відмічено спільні риси, такі як хронічне 

неспецифічне запалення і неадекватна імунна реакція, що розвиваються 

внаслідок впливу шкідливих факторів зовнішнього середовища, насамперед, 

сигаретного диму, та пошкоджують епітелій легенів і судинний ендотелій, із 

взаємним обтяжуючим впливом на перебіг указаних захворювань [126]. 

Крім того, доведено, що провідним синдромом ХОЗЛ та ІХС є гіпоксія, 

внаслідок якої при їх поєднанні відмічаються швидке прогресування 

атеросклерозу і формування серцево-судинних ускладнень [19]. Так, 

традиційно дисліпідемічний синдром і необхідність його корекції описаний при 

ІХС [88]. Даними деяких досліджень [85] доведена наявність дисліпідемій при 

ХОЗЛ. Перебіг ХОЗЛ в поєднанні з кардіоваскулярною патологією 
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супроводжується підвищенням рівня СРБ, що свідчить про системне запалення, 

яке, в свою чергу, викликає прогресування атеросклерозу [52]. Відмічено 

також, що поєднання ХОЗЛ із ІХС характеризується системним запальним 

процесом та дисліпідемією [108]. При коморбідних станах ІХС у поєднанні з 

ХОЗЛ виявлено виражену дисліпідемію внаслідок зниження показників 

ліпопротеїдів високої щільності при підвищеному рівні ТГ, ліпопротеїдів 

низької та дуже низької щільності, що свідчить про значно вищий рівень 

коефіцієнту атерогенності, а останній, у свою чергу, може призвести до 

фатальних ускладнень [20].  

У хворих на ХОЗЛ в поєднанні з ІХС існують складні стійкі 

взаємообумовлені функціональні порушення, які, згідно сучасних уявлень, 

свідчать про їхню структурну перебудову, тобто, про ремоделювання 

дихальних шляхів і серцево-судинного русла [57, 80, 123]. 

Відмічено, що пацієнти з ХОЗЛ важкого і дуже важкого перебігу, 

незалежно від наявності ІХС, схильні до впливу загальних патогенетичних 

факторів (тютюнопаління, гіпоксемія, системне запалення), що викликають 

ремоделювання судинної стінки [12, 48].  

Крім того, у хворих на ІХС у поєднанні з ХОЗЛ спостерігається взаємне 

підсилення (потенціювання) патологічних реакцій, що призводить до 

посилення едотеліальної дисфункції [16]. 

Узагалі, характер ремоделювання серця залежить від ступеню важкості 

ХОЗЛ. Тільки при важкому його перебігу достовірно збільшуються розміри 

правого передсердя і виявляються структурно-функціональні порушення лівих 

відділів серця, причому показники функцій правого і лівого шлуночків 

залежать від показників вираженості запалення і ендотоксикозу. У хворих на 

ХОЗЛ важкого перебігу з наявністю хронічного легеневого серця його 

декомпенсація перебігає на фоні вираженого вторинного імунодефіциту [188].  

Даними іншого дослідження [59] виявлено як кількісні, так і якісні зміни 

субпопуляцій лімфоцитів при загостренні ХОЗЛ ІІ та ІІІ стадій як при 

ізольованому перебігу, так і при поєднанні з кардіоваскулярною патологією, що 
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свідчить про взаємозалежність змін клітинного імунітету при коморбідному 

перебігу ІХС та ХОЗЛ. 

Стан міокарду при ХОЗЛ вивчався і іншими дослідниками [117]. 

Показано взаємозалежність важкості перебігу ХОЗЛ і ступеня структурно-

функціональної перебудови міокарда. Цікавим є те, що навіть легкий перебіг 

ХОЗЛ у всіх випадках супроводжується ішемією міокарда і збільшенням у 1,5 

рази кількості епізодів безбольової ішемії міокарда. 

У роботах інщих дослідників [121] показано, що у пацієнтів, які 

страждають від кардіоваскулярної патології в поєднанні з ХОЗЛ, наявний 

синдром діастолічної дисфункції правого шлуночка та легеневої гіпертензії. 

Інші дослідники [130] прийшли до висновку, що ХОЗЛ підвищує фактор 

ризику летальних наслідків у хворих на ІХС та демонструє гірший прогноз 

поєднаної патології як із точки зору смертності, так і серцево-судинних подій. 

З іншого боку, доведено, що ІХС є проблемою, що свідчить про 

несприятливий прогноз у хворого на ХОЗЛ. Діагностика затруднена тим, що 

при дихальній і серцевій недостатності клінічні прояви можуть бути дуже 

подібними. Так, провідне місце займає задишка, інтенсивність якої зростає при 

фізичному навантаженні. При поєднанні дихальної і серцевої недостатності 

прогноз тривалості життя пацієнтів є досить несприятливим [120]. 

У патогенезі аритмій вагому роль відводять наявності дихальної 

недостатності, гіпертензії, коронарного захворювання та впливу лікарських 

засобів [188].  

Як відмічено [108], у сучасному світі ІХС, артеріальна гіпертензія та 

ХОЗЛ превалюють серед іншої патології і часто поєднуються. Цей факт 

спричиняє каскад проблем як у пульмонології, так і у кардіології, зважаючи ще 

й на спільні етіологічні чинники, насамперед – паління. Труднощі виникають як 

при первинній діагностиці вказаних захворювань, так і в процесі лікування. 

На даний час основою лікування ХОЗЛ є тривала бронходилятаційна 

терапія, яка дозволяє зменшити вираженість симптомів захворювання, знизити 

частоту і важкість загострень, підвищити толерантність до фізичного 
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навантаження, покращити показники якості життя хворих [72]. А з віком у 

таких пацієнтів можуть не тільки прогресувати симптоми кардіоваскулярної 

патології, але й з’являтися побічні ефекти прийому базової терапії. 

Тому важливим є не лікування патологічного стану як такого, а лікування 

конкретного пацієнта з його факторами ризику і супутньою патологією. Фонові 

захворювання, спадкові та набуті фактори ризику, ускладнення, властиві для 

даного пацієнта, впливають на особливості нейрогуморальної та імунної 

регуляції у осіб із серцево-судинною патологією, а, відповідно, і на особливості 

перебігу хвороби та ефективність лікування [18]. 

Медикаментозна терапія при поєднаному перебігу ІХС та ХОЗЛ 

відноситься до найбільш актуальних задач внутрішньої медицини. На жаль, 

зараз відсутні керівництва по терапевтичному менеджменту таких пацієнтів. 

Необхідно відмітити, що хворі з поєднанням ХОЗЛ та ІХС мають найгірший 

результат у порівнянні з пацієнтами з ХОЗЛ або тільки з ІХС. Указані пацієнти 

продемонстрували значне збільшення ризику побічних явищ та лікувальних 

реакцій у вигляді рецидиву інфаркту міокарда, прогресування серцевої 

недостатності, коронарної реваскуляризації та важкого загострення ХОЗЛ, що 

визначає значне підвищення смертності. У більшості випадків смерть виникає 

при серцево-судинній ситуації, незабаром після важкого загострення ХОЗЛ або 

серцево-судинної побічної реакції. Подальше вивчення захворюваності, 

механізмів і прогнозу цієї коморбідності поряд із розвитком нових лікарських 

засобів та інтервенційних підходів можуть поліпшити управління і 

довгостроковий результат хворих на ХОЗЛ та ІХС [188]. 

Лікувальні програми порушень серцевої діяльності у хворих на ХОЗЛ 

мають цілий ряд особливостей [119]. Важливу роль відводиться корекції 

кислотно-лужної рівноваги, а також гіпокаліемії, гіпомагніемії, терапії киснем. 

Принципово значними є лікувальні заходи, скеровані на профілактику чи 

лікування ішемії міокарду. Необхідно виключити препарати, які можуть 

впливати на подовження інтервалу QT. До них відносяться макроліди, 

протигрибкові й антигістамінні препарати, теофілін та його похідні. 
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Специфічна антиаритмічна терапія значно варіює в залежності від важкості 

клінічних проявів ХОЗЛ, супутніх захворювань і цілого ряду індивідуальних 

реакцій кожного хворого. 

Клінічна імплементація розуміння синтропії ХОЗЛ та ІХС дуже важлива 

не тільки для покращення діагностики з метою виявлення високоймовірного 

коморбідного захворювання, але й у першу чергу для проведення 

профілактичних і лікувальних заходів, скерованих на зниження ризику 

фатальних станів, у доповнення до стандартних програм лікування [42]. 

Теоретично більшість експертів згідні з тим, що при виборі тактики лікування 

ХОЗЛ неможливо абстрагуватися від сумарного ризику, спричиненого 

коморбідними станами, особливо у пацієнтів старшого і старечого віку [6].  

Отже, в реальній клінічній практиці ХОЗЛ рідко розглядають як 

проблему ширшу, ніж локальний запальний процес. Так, у пацієнтів із ХОЗЛ не 

тільки достатньо рідко проводять додатковий діагностичний пошук супутньої 

кардіоваскулярної і ендокринної патології, але нехтують моніторингом стану 

бронхіальної прохідності і легеневої функції, а у програми вторинної 

профілактики часто не включають заходи по модифікації способу життя і 

контролю за факторами ризику. З іншого боку, ефективне лікування супутніх 

захворювань може сприяти більш позитивній еволюції ХОЗЛ. Також необхідно 

відмітити, що поліморбідність ХОЗЛ надає проблемі вибору ініціальної 

стратегії лікування особливу актуальність. Ймовірно, слід продовжити 

дослідження в напрямі пошуку найоптимальнішої медикаментозної комбінації 

для досягнення ефективного контролю за клінічним перебігом ХОЗЛ. Тому, 

враховуючи наведені дані, актуальним завданням сучасної внутрішньої 

медицини є пошук нових лікувальних технологій, скерованих на подолання 

патогенетичних механізмів розвитку і прогресування, імунних порушень, 

корекцію параметрів центральної та інтракардіальної гемодинаміки при ХОЗЛ 

за умови поєднання з ІХС.  
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1. Об’єм і методи клінічного дослідження 

З метою вирішення означеної мети та реалізації окреслених завдань 

проведено клінічне, інструментальне та лабораторне обстеження 180 хворих, 

віком від 35 до 65 років, середній вік склав (44,2±2,3) роки (рис.2.1).  

 

 

Рис. 2.1. Об’єм і методи клінічного дослідження. 

До першої групи включено 30 пацієнтів із ХОЗЛ ІІ та ІІІ ступеню 

важкості. Другу групу склало 30 пацієнтів із СІХС. Особливістю 120 пацієнтів 
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третьої групи було поєднання ХОЗЛ ІІ-ІІІ ступеню та СІХС ССН ФК ІІ-ІІІ у 

клінічній картині захворювання, які були поділені на підгрупи в 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 ББ або БКК, нітрати і 

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 (2017) [154] 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 [57], а діагноз 

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 року [56].  
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У відповідності до критеріїв GOLD (2017) [154] більшість пацієнтів із 

ХОЗЛ були віднесені до групи С, а саме – 106 (88,3%) пацієнтів із поєднанням 

ХОЗЛ та СІХС ССН та 18 (60,0%) хворих із ізольованим ХОЗЛ, тоді як група В 

склала відповідно 14 (11,7%) осіб у групі поєднаної патології та 12 (40,0%) 

пацієнтів із ХОЗЛ. Визначення групи відбувалося відповідно до опитувальників 

CAT (COPD Assessment Test) і mMRC (Modified Medical Research Council) 

Dyspnea Scale на початку включення хворих в дослідження. 

При цьому необхідно зауважити, що всі означені групи та підгрупи 

обстежених хворих були репрезентативними між собою за критеріями підбору, 

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. 

Усі дослідження проводилися на початку лікування та через 1 місяць від 

початку лікування і відображені в медичній документації. 

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. 

 

2.2. Комплекс використаних методик при спостереженні за хворими на 

хронічне обструктивне захворювання легень, стабільну ішемічну хворобу 

серця та при поєднаному перебігу ХОЗЛ із СІХС ССН 

Із метою встановлення діагнозу пацієнтам усіх вказаних груп проводився 

комплекс клініко-інструментальних обстежень, що передбачав виконання 

загальноклінічних та лабораторно-інструментальних тестів, а також 

комп’ютерну спірографію та рентгенографію органів грудної клітки.  

Пацієнтам із ХОЗЛ за відсутності протипоказів проводилася 

фібробронхоскопія за допомогою фібробронхоскопу фірми „Olympus BF-20” 

(Японія) із одночасним взяттям бронхоальвеолярного лаважу для проведення 
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подальших досліджень та оцінкою вираженості ступеня запалення слизової 

оболонки трахеобронхіального дерева згідно методики Lemoine J., 1973 та 

Лукомського Г.І., 1982 [22]. 

Електрокардіографія (ЕКГ). Із метою встановлення діагнозу СІХС 

здійснювали реєстрацію ЕКГ на апаратах “Юкард-200” (компанія “Ютас”, 

Україна) у 12 загальноприйнятих відведеннях із швидкістю 50 мм/с у 

горизонтальному положенні хворого.  

Обстеження проводили у відділенні функціональної діагностики  

Обласного клінічного кардіологічного центру та кабінеті функціональної 

діагностики Обласного фтизіопульмонологічного центру м.Івано-Франківська.  

Аналіз показників ЕКГ – дослідження передбачав визначення ознак відхилення 

електричної осі серця; зниження біоелектричної активності міокарду; наявності 

порушень ритму та провідності (наявність блокади правої ніжки пучка Гіса 

(ПНПГ), лівої ніжки пучка Гіса (ЛНПГ) та її передньої гілки (ПГ ЛНПГ), 

атріовентрикулярної блокади (AV-блокади); гіпертрофії лівого шлуночка (ЛШ) 

– Індекс Соколова-Лайона, мм; Корнельський критерій, мм та правого 

шлуночка (ПШ) – поява у відведенні V1 комплекса QRS типу rSR’ чи QR; 

висота зубця RV1 ≥ 7 мм;R / S у V1 ≥ 1; RV1 + Sv5 = 10,5 мм; гіпертрофії 

передсердь – Індекс Макруза та Індекс Бережницького; депресії сегменту ST у 

відведеннях V1 V2; V3 V4; V5 V6; III AVF. 

ЕхоКГ та доплер-ЕхоКГ проводилася для оцінювання структурно-

функціонального стану правих і лівих відділів серця та внутрішньосерцевої і 

системної гемодинаміки методом двомірної ЕхоКГ та імпульсної доплер-ЕхоКГ 

за допомогою апаратів “Logiq500” (Kranzbühler, Німеччина) та “Philips 

HD11XE” (США) із датчиками 2,5 і 3,5 МГГц згідно загальноприйнятої 

методики [122].  

Обстеження проводилося в умовах відділення функціональної 

діагностики Обласного клінічного кардіологічного центру та у кабінеті 

функціональної діагностики Обласного фтизіопульмонологічного центру 

м.Івано-Франківська. 
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Досліджували метричні і об’ємні показники гемодинаміки ЛШ: кінцевий 

діастолічний розмір (КДР, см), кінцевий систолічний розмір (КСР, см), 

кінцевий діастолічний об’єм (КДО, мл), кінцевий систолічний об’єм (КСО, мл)  

Систолічний тиск у легеневій артерії (СТЛА) вимірювали 

доплерографічним методом за величиною систолічного транстрикуспідального 

градієнта тиску (P, мм рт. ст.) із використанням формули:  

СТЛА=P (мм рт. ст.) +тиск у правому передсерді (мм рт. ст.), де 

P=4VТ2, а VТ – максимальна швидкість потоку транстрикуспідальної 

регургітації в м/с [155].  

Тиск у правому передсерді (ТПП) приймали рівним 5 мм рт. ст. за умови, 

що нижня порожниста вена менше 20 мм в діаметрі і спадається під час вдиху; 

якщо діаметр нижньої порожнистої вени перевищував 20 мм, але при цьому 

спостерігався її інспіраторний колапс, то ТПП = 10 мм рт. ст.; при збільшенні 

нижньої порожнистої вени понад 20 мм без змін її діаметра під час вдиху, ТПП 

= 15 мм. рт ст [11]. Референтною нормою СТЛА вважали (19,52±2,87) мм рт. ст. 

у стані спокою. 

Ехокардіографічну оцінку систолічної функції ЛШ проводили за 

величиною фракції викиду (ФВ, %). 

Фракцію викиду ЛШ визначали за наступною формулою: 

ФВ (%)  = 

УО (мл) х 100 
, 

КДО (мл) 

де  УО – ударний об’єм (мл); КДО – кінцевий діастолічний об’єм (мл) [122].  

Комп’ютерна спірографія. Для оцінки функції зовнішнього дихання 

виконували комп’ютерну спірографію за допомогою апарату «КАРДИО+» 

(Україна) в Обласному фтизіопульмонологічному центрі та апаратно-

програмного комплексу “Пульмовент-2” (Росія) в умовах відділення 

функціональної діагностики Центральної міської клінічної лікарні м.Івано-

Франківська.  

Спірографію здійснювали до і після прийому 400 мкг бронходилататора 

(сальбутамола), при цьому оцінювали зворотність змін показників функції 
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зовнішнього дихання. Проводили визначення наступних показників і 

вираховували відсоток від їхніх належних значень: життєва ємність легень 

(ЖЄЛ), форсована життєва ємність легень (ФЖЄЛ), об’єм форсованого видиху 

за першу секунду (ОФВ1), максимальна швидкість видиху 25 % (МШВ25), 

максимальна швидкість видиху 50 % (МШВ50), максимальна швидкість видиху 

75 % (МШВ75),  співвідношення ОФВ1/ФЖЄЛ [27, 57]. 

З метою детекції змін клітинного та гуморального імунітету нами було 

використано імунофенотипування субпопуляцій лімфоцитів периферичної 

крові, детекцію лізоциму в сироватці крові та бронхоальвеолярному вмісті – за 

методом Е.У.Пастер та ін. [44], визначення імуноглобулінів – біохімічним 

методом за Mancini et al. [77] у модифікації Е.Г.Ларенко і М.П.Кравченко [31].  

Для імунофенотипування субпопуляцій Т- і В-лімфоцитів (CD3+, CD4+, 

CD8+, CD16+, CD20+, СD95+) із використанням моноклональних антитіл, 

лімфоцити виділяли з периферичної крові за методом Л.Б.Хейфец, 

В.Ф.Абалкіна [69]. При цьому шприцом, промитим гепарином 1:5000, кров з 

ліктьової вени брали у хворого в кількості 5-7 мілілітрів, розводили в 2 рази 

ізотонічним розчином натрію хлориду і обережно по стінці пробірки 

нашаровували 5 мілілітрів розведеної крові на 3 мілілітри суміші фікол-

верографіну (“Рhаrmасіа”, Швеція) (густина 1,076-1,078). Суміш 

центрифугували протягом 30  хвилин при  400g, потім  пастерівською  піпеткою 

відсмоктували інтерфазний пласт, який складався з лімфоцитів. 

Отримані лімфоцити відмивали охолодженим (температура 4°С) 

забуференим фосфатами (рН=7,2) фізіологічним розчином (ЗФР) шляхом  

центрифугування при 400g тричі по 20, 10 і 10 хвилин відповідно. Після 

останнього центрифугування до осаду додавали невелику кількість ЗФР, 

ресуспензували та за допомогою трипанового синього проводили підрахунок 

кількості живих та мертвих клітин в камері Горяєва. Готували робочу 

концентрацію 4,0 х 109 клітин в 1 мілілітрі ЗФР. 

Реакцію виявлення антигенів клітин проводили за модифікованою 

методикою Е.Reinherz [87] на предметних скельцях, попередньо сумлінно 
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відмитих та знежирених сумішшю Никифорова. Контури нанесення клітин 

обмежували плівкою Раrаfіlm М, яку розплавляли на скельцях після нанесення 

отворів (діаметр - 5мм). В лунки заливали 0,01% розчин полі-L-лізину 

(молекулярна вага 40-80 тисяч дальтон) в ЗФР, інкубували 45-60 хв. при 

температурі 37°С, промивали у ЗФР. На скло з шаром полі-L-лізину наносили 

0,05 мл виготовленної суспензії лімфоцитів. 

Клітини осаджувалися на склі у вологій камері протягом 20 хв. при 

температурі 37°С, потім 30-40 хв. при температурі 4°С. Після дворазового 

промивання скелець круговими рухами в ЗФР в лунки наносили 20 мкл 

моноклонових антитіл СD3+, СD4+, СD8+, СD16+, СD20+,CD95+ (Інститут 

онкології та патології ім. Р.Кавецького АМН України), інкубували при 4°С 

протягом 30 хв., промивали триразово в ЗФР. В лунки на 30 хв. при 4°С  

наносили  50 мкл кон’югованих з ФІТЦ F(аb)2 фрагментів кролячої сироватки 

до імуноглобулінів миші („Sіgmа”, США). Потім препарат тричі промивали в 

охолодженому (температура 4°С) ЗФР, висушували на повітрі, знімали плівку 

Раrаfіlm М. Для попередження висихання препарату наносили краплю 50% 

гліцерину, накривали покривним скельцем і краї покривного скельця запаювали 

розплавленим парафіном. Препарат зберігали до 2 діб при температурі 4°С. 

Препарати досліджували в люмінесцентному мікроскопі, оснащеному фазово-

контрастним пристосуванням (“Люмам-И3”). Спочатку при фазовому контрасті 

підраховували загальну кількість клітин у полі зору, а потім – кількість клітин, 

що світяться, у спектрі збудження люмінесценції (порядок фільтрів, починаючи 

від ртутної лампи: СЗ, С24, ФСІ, БС8). Враховували клітини, які мали кільцеве 

та точкове світіння. Відсоток лімфоцитів, що несуть на поверхні певний 

антиген, визначали після підрахунку 100  клітин в препараті. 

Із метою детекції активності лізоциму в сироватці крові та бронхо-

альвеолярному вмісті проводили визначення його вмісту методом Пастер Е.У., 

Овод В.В., Позур В.К., Вихоть Н.Е (1989) [43]. В його основі лежить здатність 

лізоциму дифундувати з лунок в агар і лізувати завислі в ньому тест-мікроби, 

внаслідок  чого навколо лунок з лізоцимом утворюються зони просвітлення, 
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діаметр яких прямо пропорційний концентації в лунках фегменту. Агар, що 

містить ацетоновий порошок мікрококу (Micrococcus lisodeicticus), розливають 

у чашки Петрі, роблять в ньому лунки,  куди вносять стандартні розчини з 

відомою концентрацією лізоциму і досліджувані субстрати. Після 24-годинної 

інкубації при 37º вимірюють зони лізису тест-культури, які утворилися навколо 

лунок, і будують калібрувальну криву для стандартних розчинів, що виражає 

залежність діаметрів зон лізису від концентрації лізоциму досліджуваного 

субстрату.   

Визначення Ig класів А, М, G сироватки крові. Детекцію даних класів 

імуноглобулінів проводили  біохімічним  методом за Mancini et al у модифікації 

Е.Г. Ларенко і М.П. Кравченко [77]. Принцип методу полягає у фракціюванні  

білків сироватки крові органічними розчинниками і буферними розчинами. 

Утворені білково-буферні комплекси змінюють фотоелектричну густину 

середовища, завдяки чому на фотоелектроколориметрі виводяться показники, 

що характеризують вміст Ig. 

Для оцінки фагоцитарної активності нейтрофілів в пластмасову пробірку 

вносили 0,025 мл розчину гепарину і 0,1 мл крові, 0,1 мл завису латексу. 

Перемішували. Інкубували при температурі 37 °С протягом 30 хв. Робили 

мазки, висушували, дофарбовували по Папенгейму. Рахували 200 нейтрофілів і 

визначали відсоток тих, що містили гранули латексу – фагоцитарний індекс 

(ФІ). Підраховували фагоцитарне число (ФЧ) – середня кількість гранул 

латексу, які поглинуті одним активним нейтрофілом. 

Для визначення концентрації ЗХС використовували колориметричний, 

ензиматичний з естеразою і оксидазою холестерину (CHOD/PAP) метод  

Liquick Cor-CHOL [51]. Біологічним матеріалом є сироватка крові, що взята на 

гепарин або EDTA (сіль літію, натрію чи амонію), без слідів гемолізу. 

Методика визначення: в кювету поміщають реагент 1-CHOL 1000 мкл в 

досліджуваний зразок і 1000 мкл в стандартний зразок. Підігрівають до 

температури визначення, потім додають 10 мкл досліджуваного матеріалу. 
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Ретельно змішують, інкубують 5 хвилин при температурі 37C. Зчитують 

коефіцієнт поглинання зразків стандартних А(ЗС) і зразків досліджуваних 

А(ЗД) відносно бланка по реагенту (БР). 

З метою визначення концентрації холестерину ліпопротеїдів високої 

щільності (ХС ЛПВЩ) використовували метод CORMAY HDL [51]. Принцип 

методу полягає у тому, що ліпопротеїди дуже низької щільності і ХС ЛПНЩ, 

що містяться в пробі, осаджуються додаванням фосфорновольфрамової кислоти 

в присутності іонів магнію. Супернатант, отриманий після центрифугування, 

містить ХС ЛПВЩ, які можуть бути визначені ферментативним методом. 

Піпетують у кювети 1000 мкг робочого реагенту, підігрівають до температури 

визначення та додають 50 мкл дистильованої води у холостий зразок, 

супернатант 50 мкл у досліджуваний зразок та 50 мкл стандарту у стандартний 

зразок. Ретельно перемішують, інкубують 5 хвилин при температурі 37C. 

Відчитують коефіцієнт поглинання зразків стандартних А (ЗС) і зразків 

досліджуваних А (ЗД) відносно холостого зразка (ЗХ). Забарвлення є 

стабільним 30 хвилин. 

Для визначення концентрації ТГ використовували колориметричний, 

ензиматичний з глицерофосфорною оксидазою метод Liquick Cor-TG [51]. 

Досліджуваним матеріалом є сироватка чи плазма крові, взята на гепарин чи 

EDTA (сіль літію, натрію чи амонію) без слідів гемолізу. Перед відбором  крові 

пацієнт повинен дотримуватися строгої дієти не менше 12 годин. Пацієнту 

рекомендується знаходитися в сидячому положенні біля 30 хвилин. Для 

визначення необхідно використовувати венозну кров. 

В кювету поміщають реагент 1-CHOL по 1000 мкл в бланк по реагенту, 

досліджуваний та стандартний зразки. Підігрівають до температури 

визначення, потім додають по 10 мкл досліджуваного матеріалу в зразки. 

Ретельно змішують, інкубують 5 хвилин при температурі 37C. Зчитують 

коефіцієнт поглинання зразків стандартних і зразків досліджуваних  відносно 

холостого зразка. 
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Методика статистичного аналізу результатів дослідження. 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) [43, 49, 50]. 
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РОЗДІЛ 3 

КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНІ, ГЕМОДИНАМІЧНІ, ТА ІМУНОЛОГІЧНІ 

ОСОБЛИВОСТІ КОМОРБІДНОЇ ПАТОЛОГІЇ – ХРОНІЧНИХ 

ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ЛЕГЕНЬ У ПОЄДНАННІ ЗІ 

СТАБІЛЬНОЮ ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ (СТАБІЛЬНОЮ 

СТЕНОКАРДІЄЮ НАПРУЖЕННЯ) 

 

3.1. Клінічна характеристика хворих на хронічне обструктивне 

захворювання легень, стабільну ішемічну хворобу серця (стабільну 

стенокардію напруження) та при поєднаному перебігу ХОЗЛ із СІХС ССН 

На початковому етапі дослідження проведено оцінку клінічних ознак 

коморбідної патології, при цьому констатовано ряд клінічних особливостей 

поєднання ХОЗЛ та СІХС ССН (табл. 3.1). 

 

Таблиця 3.1 

Клінічні ознаки захворювання у хворих на хронічні обструктивні 

захворювання легень, стабільну ішемічну хворобу серця (стабільну 

стенокардію напруження) та хронічне обструктивне захворювання легень 

у поєднанні з стабільною ішемічною хворобою серця (стабільною 

стенокардією напруження). 

 

Ознака 

ХОЗЛ та СІХС 

ССН 

( n=120) 

СІХС 

(n=30) 

ХОЗЛ 

(n=30) 

1 2 3 4 

Задишка:  

- при навантаженні 

- у спокої 

 

112 (93,3%) 

8 (6,7%) 

 

11 (36,7%) * 

4 (13,3%)  

 

25 (83,3%)  

5 (16,7%)  

 Кашель 120 (100,0%) - 30 (100,0%) 

Виділення харкотиння 120 (100,0%) - 30 (100,0%) 

Наявність болю в грудях: 

- дискомфорт 

- стискаючий 

- пекучий 

 

75 (62,5%) 

24 (20,0%) 

21 (17,5%) 

 

5 (16,7%) * 

18 (60,0%) * 

7 (23,3%) 

 

30 (100%) 

- 

- 
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Продовження табл. 3.1 

1 2 3 4 

Локалізація болю: 

- за грудиною 

- в ділянці серця 

 

92 (76,7%) 

28 (23,3%) 

 

20 (66,7%) 

10 (33,3%) 

 

30 (100%) 

- 

Ірадіація болю: 

-під ліву лопатку 

-в ліву руку 

 

81 (67,5%) 

15 (12,5%) 

 

18 (60,0%) 

5 (16,7%)  

 

- 

- 

Тривалість болю: 

-до 5 хв 

 

32(26,7%) 

 

5 (16,7%)  

 

- 

-більше 5 хв 88 (73,3%) 25(83,3%) - 

Провокуючі фактори: 

-фізичне навантаження 

-емоційний стрес 

 

78 (65,0%) 

64 (53,3%) 

 

18(60,0%) 

22(73,3%) * 

- 

- 

Чим супроводжується напад: 

 -задишкою  

-серцебиттям  

-загальною слабістю  

-запамороченням 

-підйомом АТ 

 

90 (75,0%) 

25 (20,8%) 

32 (26,7%) 

9(7,5%) 

51(42,5%) 

 

13(43,3%) * 

8 (26,7%) 

20(66,7%) * 

4 (13,3%) 

18(60,0%) 

 

- 

- 

- 

- 

- 

Кількість нападів в день 2,1±0,12 1,8±0,14 - 

Кількість нападів в тиждень 4,5±0,22 3,6±0,25 * - 

Кількість вживаних таблеток 

нітрогліцерину в день 

 

3,2±0,17 

 

2,1±0,11 

 

- 

Кількість вживаних таблеток 

нітрогліцерину в тиждень 

 

8,6±0,41 

 

6,5±0,31* 

 

- 

ФК стабільної стенокардії: 

-ІІ 

-ІІІ 

 

112 (93,3%) 

8 (6,7%) 

 

7 (23,3%) * 

23 (76,7%) * 

 

- 

- 

Фактори ризику:  

- паління 

- вік більше 45 років 

- спадковість 

- гіперхолестеринемія 

- надлишкова маса тіла 

- гіподинамія 

- переохолодження 

 

98 (81,7%) 

110 (91,7%) 

84 (70,0%) 

91 (75,8%) 

55 (45,8%) 

108 (90,0%) 

24 (20,0%) 

 

23(76,7%) 

28(93,3%) 

24(80,0%) 

27(30,0%) * 

22(73,3%) * 

18(60,0%) * 

11(36,7%) 

 

25(83,3%) 

22 (73,3%) # 

6 (20,0%) # 

5 (16,7%) # 

3 (30,0%) # 

5 (16,7%) # 

21 (70,0%) # 

Ціаноз 120(100,0%) 22(73,3%) * 24 (80,0%) # 

Набухання шийних вен 18 (15,0%) 3 (10,0%) 2 (6,7%) 

Периферичні набряки 7 (5,8%) 2 (6,7%) 2 (6,7%) 
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Продовження табл. 3.1 

1 2 3 4 

Послаблені тони серця 120(100,0%) 30(100,0%) 22(73,3%) # 

Акцент ІІ тону над аортою 25 (20,8%) 30 (100,0%) - 

Акцент ІІ тону над легеневою 

артерією 

 

95 (79,2%) 

 

- 

 

30 (100,0%) 

Свистячі хрипи в легенях 120 (100,0%) - 30 (100,0%) 

Фенотип ХОЗЛ: 

- емфізематозний 

 

18 (15,0%) 

 

- 

 

26 (86,7%) # 

- бронхітичний 102 (85,0%) - 4 (13,3%) # 

 

Примітки. 

 

 

1. Наведені абсолютні числа кількості осіб у групі. 

2. В дужках вказаний відсоток хворих до загальної кількості осіб у 

групі. 

3.* - достовірність різниці даних між показниками клінічних ознак 

захворювання у пацієнтів з ХОЗЛ у поєднанні з СІХС ССН та 

групи пацієнтів з СІХС ССН (р<0,05). 

4. # - достовірність різниці даних між показниками клінічних 

ознак захворювання у пацієнтів з ХОЗЛ у поєднанні з СІХС ССН 

та групи пацієнтів з ХОЗЛ (р<0,05). 

 

Так, задишку при фізичному навантаженні відмічала більшість хворих із 

поєднаною патологією (93,3%) і хворі на ХОЗЛ (83,3%), дещо рідше (36,7%) – 

хворі з СІХС ССН (р<0,05). У той же час частота задишки у спокої суттєво не 

відрізнялась (p>0,05). 

У всіх хворих із ХОЗЛ мав місце кашель із виділенням харкотиння 

(100%). 

Для ХОЗЛ була характерною наявність дискомофорту у грудній клітці, 

стискаючий біль у грудях констатувало 20,0% хворих з ХОЗЛ і СІХС ССН та 

60,0% з СІХС (р<0,05). На локалізацію болю за грудиною вказували всі 

(100,0%) хворі з ХОЗЛ та більшість пацієнтів з СІХС ССН (66,7%) та 

поєднанням ХОЗЛ та СІХС ССН (76,7%). Також більшість пацієнтів як із СІХС 

ССН, так і з ХОЗЛ та СІХС ССН відмітила іррадіацію болю під ліву лопатку – 

(60,0%) та (67,5%), відповідно. 

Серед провокуючих факторів болю переважало фізичне навантаження: у 

хворих на СІХС ССН указаний показник складав – 60,0%, тоді як у хворих із 

поєднанням ХОЗЛ та СІХС ССН – 65,0%, відповідно. Відмічено, що 
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загрудинний біль також провокувався емоційним стресом, а саме – у 73,3% 

хворих на СІХС ССН і у 53,3% хворих з поєднанням ХОЗЛ та СІХС ССН. 

Аналізуючи власне больовий напад, було відмічено переважання 

тривалості (більше 5 хв) як у пацієнтів з СІХС ССН (83,3%), так і у пацієнтів із 

ХОЗЛ та СІХС ССН (73,3%). Серед симптомів, якими супроводжувався 

больовий напад, у пацієнтів із СІХС ССН переважали загальна слабість (66,7%) 

та підйом АТ – (60,0%) відповідно, а у пацієнтів із поєднаною патологією 

(ХОЗЛ та СІХС ССН) більше зустрічалася задишка (75,0%) і також підйом АТ 

(42,5%). 

Кількість нападів як за день, так і за тиждень, переважала у хворих на 

ХОЗЛ при поєднанні з СІХС ССН – (2,1±0,12) нападів та (4,5±0,22) нападів 

відповідно. Також вказана група пацієнтів частіше вживала таблетки 

нітрогліцерину для зняття симптомів нападу, відповідно (3,2±0,17) таблеток за 

день і (8,6±0,41) таблеток за тиждень. 

Разом з тим відмічено, що у хворих на СІХС ССН переважав ІІІ ФК 

стабільної стенокардії (76,7%), а у хворих з поєднанням ХОЗЛ та СІХС ССН– ІІ 

ФК (93,3%). 

Серед факторів ризику у пацієнтів із ХОЗЛ переважали тютюнопаління 

(83,3%), вік більше 45 років (73,3%) та переохолодження (70,0%); у пацієнтів із 

СІХС ССН– вік більше 45 років (93,3%), спадковість (80,0%), тютюнопаління 

(76,7%) та надлишкова маса тіла (73,3%). Пацієнти з поєднаною патологією 

(ХОЗЛ та СІХС ССН) вказували частіше на вік більше 45 років  (91,7%) та 

гіподинамію (90,0%). 

Ціаноз спостерігали в більшості хворих на ХОЗЛ (80,0%) та СІХС ССН 

(73,3%) і у всіх хворих із поєднаною патологією. 

Набухання шийних вен відмічено у 15,0% пацієнтів із поєднанням ХОЗЛ 

та СІХС ССН, у 10,0% хворих на СІХС ССН та у 6,7% пацієнтів із ХОЗЛ. 

Частота периферичних набряків, відповідно, склала 6,7% випадків у 

групах ХОЗЛ та СІХС ССН і 5,8% випадків у групі ХОЗЛ із СІХС ССН. 

У всіх хворих на СІХС ССН при аускультації серця вислуховувалися 

послаблені тони та акцент ІІ тону над аортою. У всіх хворих із ХОЗЛ 
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вислуховувався акцент ІІ тону над легеневою артерією. У всіх хворих з 

поєднанням ХОЗЛ та СІХС ССН також відмічено послаблені тони серця, але у 

більшості пацієнтів (79,2%) вислуховувався акцент ІІ тону над легеневою 

артерією. Також у всіх хворих із ХОЗЛ при аускультації легень 

вислуховувалися свистячі хрипи на видосі. 

Щодо фенотипу ХОЗЛ, то при ізольованому перебігу захворювання 

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

бронхітичний (85,0%) фенотип. 

 

3.2. Структурно-функціональний стан дихальної та серцево-судинної 

системи у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, 

стабільну ішемічну хворобу серця (стабільну стенокардію напруження) та 

при поєднаному перебігу ХОЗЛ із СІХС ССН 

При визначенні систолічного АТ відмічено, що найвищий його рівень 

(128,52±5,90) мм рт. ст. відносно референтної норми (116,95±5,64) мм рт. ст. 

зафіксовано у пацієнтів із поєднанням ХОЗЛ та СІХС ССН (р<0,05) (табл.3.2). 

 

Таблиця 3.2 

Показники артеріального тиску та частоти серцевих скорочень у хворих на 

хронічні обструктивні захворювання легень, стабільну ішемічну хворобу 

серця (стабільну стенокардію напруження) та хронічне обструктивне 

захворювання легень у поєднанні зі стабільною ішемічною хворобою серця 

(стабільною стенокардією напруження) (M±m). 

Показник, 

одиниця 

виміру 

Здорові 

(n=16) 

Хворі на 

ХОЗЛ 

(n=30) 

Хворі на 

СІХС ССН 

(n=30) 

Хворі на ХОЗЛ 

у поєднанні  

з СІХС ССН 

(n=120) 

р1 р2 р3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

САТ, мм 

рт. ст. 
116,95±5,64 115,12±4,33 122,75±4,77 118,52±5,90 >0,05 <0,05 <0,05 
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Продовження табл. 3.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ДАТ, мм 

рт. ст. 
72,35±4,46 75,52±5,96 75,50±4,64 76,96±4,67 <0,05 >0,05 >0,05 

ЧСС, 

уд/хв 
73,30±2,10 86,84±3,86 72,60±3,24 88,26±3,55 <0,001 >0,05 <0,001 

Примітка: р1 – достовірність різниці показників у здорових та хворих на    

ХОЗЛ у поєднанні з СІХС ССН; 

р2 – достовірність різниці показників хворих на ХОЗЛ та хворих на 

ХОЗЛ у поєднанні з СІХС ССН; 

р3 – достовірність різниці показників хворих на ІХС та хворих на 

ХОЗЛ у поєднанні з СІХС ССН. 

 

Суттєвих відмінностей при визначенні діастолічного АТ не 

відмічено в пацієнтів усіх груп (p>0,05). 

Найвищий рівень ЧСС визначений в пацієнтів із ХОЗЛ на тлі СІХС ССН 

(88,26±0,55) уд/хв проти (73,30±1,10) уд/хв у здорових осіб (p<0,001). 

У табл. 3.3 наведені результати електрокардіографії у хворих вказаних 

груп.  

 

Таблиця 3.3 

Електрокардіографічні ознаки захворювання у пацієнтів із хронічними 

обструктивними захворюваннями легень, стабільною ішемічною хворобою 

серця (стабільною стенокардією напруження) та хронічними 

обструктивними захворюваннями легень у поєднанні з стабільною 

ішемічною хворобою серця (стабільною стенокардією напруження). 

 

Ознака 

ХОЗЛ та 

СІХС ССН 

( n=120) 

СІХС ССН 

(n=30) 

ХОЗЛ 

(n=30) 

1 2 3 5 

Відхилення електричної осі 

серця: 

 - вліво 

 

 

 

24 (20,0%) 

 

 

30 (100,0%) 

 

 

6 (20,0%) # 
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Продовження табл. 3.3 

1 2 3 5 

- вправо 

- не визначається 

 

65 (54,2%) 

31 (25,8%) 

 

- 

- 

 

24 (80,0%) # 

- 

Біоелектрична активність 

міокарду: 

- знижена 

- нормальна 

 

 

120(100,0%) 

- 

 

 

30 (100,0%) 

- 

 

 

25 (83,3%) # 

5 (16,7%) 

Наявність порушень ритму: 

- тахікардія 

- суправентрикулярна 

екстрасистолія 

- шлуночкова екстрасистолія 

- фібриляція передсердь 

 

76 (63,3%) 

 

33 (27,5%) 

9 (7,5%) 

2 (1,7%) 

 

17(56,7%) 

 

4 (13,3%) 

2 (6,7%) 

7 (23,3%) * 

 

25(83,3%) # 

 

3(10,0%) # 

1 (3,3%) 

1 (3,3%) 

Наявність порушень 

провідності: 

- блокада ПН ПГ  

 

 

24 (20,0%) 

 

 

     2 (6,7%) 

 

 

5 (16,7%) 

- блокада ПГ ЛНПГ 17 (14,2%) 8(26,7%) 5 (16,7%) 

 

-  повна блокада ЛНПГ 

- AV-блокада ІІ-ІІІ ступеню 

21 (17,5%) 

3 (2,5%) 

6(20,0%) 

5(16,7%) 

4(13,3%) 

- 

Гіпертрофія ЛШ: 

- Індекс Соколова-Лайона, 

мм 

- Корнельський критерій, мм 

 

 

38,92±1,95 

32,33±1,81 

 

 

36,77±2,20 

30,10±1,51 

 

 

28,41±1,13 # 

26,70±1,34 # 

Гіпертрофія ПШ: 

- Поява у відведенні V1  

комплекса QRS типу rSR’ 

чи QR 

- висота зубця RV1 ≥ 7 мм 

- R / S у V1 ≥ 1 

- RV1 + Sv5 = 10,5 мм 

 

 

 

32 (26,7%) 

28 (23,3%) 

19 (15,8%) 

31 (25,8%) 

 

 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

 

 

11 (36,7%) 

8 (26,7%) 

10 (33,3%) 

12 (40,0%) 

Гіпертрофія передсердь 

- Індекс Макруза  

- Індекс Бережницького  

 

2,64±0,13 

0,81±0,08 

 

2,18±0,11* 

0,68±0,06 

 

1,24±0,062 # 

0,74±0,05 
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Продовження табл. 3.3 

1 2 3 5 

Депресія сегменту ST у 

наступних відведеннях: 

-V1 V2  

-V3 V4  

-V5 V6 

-III AVF 

 

 

11(9,2%) 

24(20,0%) 

67(55,8%) 

18(15,0%) 

 

 

5(16,7%) 

7(23,3%) 

18(60,0%) 

- 

 

 

- 

- 

- 

- 

Примітки. 

 

1. У практично здорових пацієнтів наступні нормативні 

показники: 

- Індекс Соколова-Лайона (SV1+RV5 АБО V6<35 мм); 

- Корнельський критерій (чол. SV3+RavL<28 мм); 

- Індекс Макруза (амплітуда Р/PQ=1,1-1,6); 

- Індекс Бережницького (амплітуда РІІ+РІІІ/ТІІ+ТІІІ)  0,3-0,8. 

2. Наведені абсолютні числа кількості осіб у групі. 

3. В дужках вказаний відсоток хворих до загальної кількості осіб у 

групі. 

4. Достовірність різниці даних (р<0,05) між показниками 

клінічних ознак захворювання у пацієнтів з ХОЗЛ у поєднанні з 

СІХС ССН та: 

- * – групи пацієнтів з СІХС ССН; 

- # – групи пацієнтів з ХОЗЛ. 

 

Так, за наявності поєднаної патології (ХОЗЛ із СІХС ССН), у половини 

(54,2%) хворих відмічалося відхилення електричної осі серця вправо і лише у 

20,0% – вліво. У 25,8% випадків відхилення електричної осі серця не 

визначалося. На противагу, у всіх (100,0%) пацієнтів із СІХС ССН електрична 

вісь серця була відхилена вліво, а у пацієнтів із ХОЗЛ – указана ознака 

спостерігалася у 20,0% хворих. У групі поєднаної патології у всіх обстежених 

(100,0%) спостерігалася знижена біоелектрична активність.  

Також біоелектрична активність міокарда була знижена у всіх хворих на 

СІХС ССН (100,0%) та з поєднанням ХОЗЛ із СІХС ССН, в той же час лише у 

83,3% осіб із ХОЗЛ.  

Більшість обстежених хворих мали тахікардію, відповідно, у групі ХОЗЛ 

із СІХС ССН вона відмічена у 63,3%, у групі СІХС ССН-  56,7% і у групі ХОЗЛ 

– 83,3% хворих (р<0,05). 
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Серед наявних порушень ритму серця найбільш частими були 

суправентрикулярна екстрасистолія, яка склала 27,5% у пацієнтів із поєднаною 

патологією, 13,3% у хворих на СІХС ССН та 10,0% – у хворих на ХОЗЛ, а 

також шлуночкова екстрасистолія – відповідно 7,5% у хворих із поєднанням 

ХОЗЛ та СІХС ССН, і 6,7% – у пацієнтів із СІХС ССН. Фібриляція передсердь 

найчастіше визначалася в групі пацієнтів із СІХС ССН (23,3%), тоді як у 

хворих на ХОЗЛ даний показник склав 3,3%, а у групі ХОЗЛ та СІХС ССН – 

лише 1,7% відповідно, рис. 3.1, 3.2 і 3.3. 

 

76, 

63,3%

33, 

27,5%

9,

7,5%
2,  1,7%

тахікардія

шлуночкова екстрасистолія

суправентрикулярна 

екстрасистолія

фібриляція передсердь

 

 

Рис. 3.1. Розподіл порушень ритму на ЕКГ у пацієнтів із хронічними 

обструктивними захворюваннями легень у поєднанні з стабільною 

ішемічною хворобою серця (стабільною стенокардією напруження). 

 

 

Рис. 3.2. Розподіл порушень ритму на ЕКГ у пацієнтів із стабільною ішемічною 

хворобою серця (стабільною стенокардією напруження). 
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Рис. 3.3. Розподіл порушень ритму на ЕКГ у пацієнтів із хронічними 

обструктивними захворюваннями легень. 

 

Суттєвих відмінностей серед частоти порушень провідності серця не було 

(p>0,05). 

Аналізуючи ознаки гіпертрофії ЛШ, відмічено, що індекс Соловйова-

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 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 ПШ, то у хворих з 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. 

Водночас, серед ознак гіпертрофії передсердь, 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 з СІХС CCН дані 
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показники складали, відповідно, (2,18±0,11) та (0,68±0,06) ум. од. (p<0,05), а у 

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

Крім цього, у хворих з поєднанням ХОЗЛ та СІХС СНН та у хворих із 

СІХС СНН відмічена депресія сегменту ST, причому серед пацієнтів із 

поєднаною патологією вона виявлялася частіше у V5-V6 – 55,8% і V3-V4 – 

20,0%, а у пацієнтів із СІХС СНН– у V5-V6 – 60,0%, і у V3-V4 – 23,3%, тоді як у 

пацієнтів із ХОЗЛ – депресія сегменту ST не виявлена взагалі. 

Аналізуючи структурно-функціональний стан серцево-судинної системи 

за даними ЕхоКГ констатовано, що показник КДР за даними ЕхоКГ у пацієнтів 

із поєднаною патологією склав (4,94±0,04) см і був вищим, ніж у групі здорових 

осіб (4,57±0,13) см (табл. 3.4). 

 

Таблиця 3.4 

Показники ехокардіографії у хворих на хронічні обструктивні 

захворювання легень, стабільну ішемічну хворобу серця (стабільну 

стенокардію напруження) та хронічні обструктивні захворювання легень у 

поєднанні зі стабільною ішемічною хворобою серця (стабільною 

стенокардією напруження) (M±m). 

Показ-

ник, 

одиниця 

виміру 

Здорові 

(n=16) 

Хворі на 

ХОЗЛ 

(n=30) 

Хворі на 

СІХС ССН 

(n=30) 

Хворі на 

ХОЗЛ у 

поєднанні з 

СІХС ССН 

(n=120) 

р1 р2 р3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

КДР, см 4,57±0,13 5,06±0,11 5,05±0,14 4,94±0,04 <0,01 >0,05 >0,05 

КСР, см 3,13±0,05 3,44±0,08 3,49±0,12 3,38±0,03 <0,001 >0,05 >0,05 

КДО, мл 117,27±4,43 109,97±3,53 124,0±7,63 116,08±2,49 >0,05 <0,001 >0,05 

КСО, мл 43,47±2,34 42,60±3,53 53,63±4,75 47,58±1,42 >0,05 <0,001 >0,05 

УО, мл 73,80±2,99 71,27±3,08 70,37±3,91 68,50±1,55 >0,05 >0,05 >0,05 
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Продовження табл. 3.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ФВ, % 63,00±2,01 59,23±2,11 57,83±3,37 59,22±0,61 <0,001 >0,05 >0,05 

CТЛА,  

мм рт. ст. 
18,73±0,93 38,03±1,13 18,43±0,52 49,11±0,67 <0,001 >0,05 <0,001 

Примітка: р1 – достовірність різниці показників у здорових та хворих на    

ХОЗЛ у поєднанні з СІХС ССН; 

р2 – достовірність різниці показників хворих на ХОЗЛ та хворих на 

ХОЗЛ у поєднанні з СІХС ССН; 

р3 – достовірність різниці показників хворих на ІХС та хворих на 

ХОЗЛ у поєднанні з СІХС ССН. 

 

Така ж закономірність відмічена стосовно показника КСР, коли у групі 

осіб з поєднанням ХОЗЛ та СІХС ССН він склав (3,38±0,03) см, на відміну від 

групи здорових осіб, де той ж самий показник дорівнював (3,13±0,05) см 

(p<0,001). 

Суттєвих відмінностей показника КСР серед груп осіб з ХОЗЛ та СІХС 

ССН не відмічено (p>0,05). 

Cлід відмітити, що показник КДО визначився у групі осіб із поєднаною 

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

склав (109,97±3,13) мл (p<0,001). 

Подібна картина спостерігалася і щодо показника КСО, який склав 

відповідно (47,58±1,42) мл у пацієнтів на ХОЗЛ у поєднанні з СІХС ССН та 

(42,60±3,53) мл у хворих на ХОЗЛ (p<0,001). 

Істотних відмінностей показника УО не відмічено серед всіх груп 

обстежених пацієнтів (p>0,05). 

Стосовно показника ФВ, то слід відмітити, що у групі осіб з поєднаною 

патологією (ХОЗЛ та СІХС ССН) він визначився на рівні (59,22±0,61)%, тоді як 

у групі здорових осіб той же показник склав (63,00±0,01)% (p<0,001), рис.3.4. 
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Рис. 3.4. Показники ехокардіографії у хворих на хронічні обструктивні 

захворювання легень, стабільну ішемічну хворобу серця (стабільну 

стенокардію напруження) та хронічні обструктивні захворювання 

легень у поєднанні з стабільною ішемічною хворобою серця 

(стабільною стенокардією напруження). 

Примітка: # – достовірність різниці показників у здорових та хворих на ХОЗЛ у 

поєднанні  з СІХС ССН (p<0,001) 

° – достовірність різниці показників у пацієнтів із ХОЗЛ та ХОЗЛ у 

поєднанні  з СІХС ССН (p<0,001). 

 

 

Рис. 3.5. Рівень систолічного тиску у легеневій артерії у хворих на хронічні 

обструктивні захворювання легень, стабільну ішемічну хворобу 

серця (стабільну стенокардію напруження) та хронічні обструктивні 

захворювання легень у поєднанні з стабільною ішемічною хворобою 

серця (стабільною стенокардією напруження). 

Примітка: # – достовірність різниці показників у здорових та хворих на ХОЗЛ 

у поєднанні  з СІХС ССН (p<0,001) 

* – достовірність різниці показниками у хворих на ІХС та ХОЗЛ у 

поєднанні  з СІХС ССН (p<0,001). 
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Найвищий рівень тиску у легеневій артерії визначився у хворих на 

ХОЗЛ та СІХС ССН (49,11±0,67) мм рт. ст. (p<0,001), а у хворих із СІХС 

ССН той самий показник склав (18,43±0,52) мм рт. ст. (p<0,05), і у здорових 

осіб (18,73±0,93) мм рт. ст. (p<0,05), рис. 3.5. 

Аналізуючи результати проведеної спірографії у пацієнтів всіх груп 

(табл. 3.5), відмічено, що показник ЖЄЛ,% у пацієнтів із ХОЗЛ у поєднанні з 

СІХС ССН визначився на рівні (71,33±0,53) (p<0,001), тоді як у хворих на 

ІХС той самий показник становив (81,3±0,59) (p<0,001). 

Найнижчий рівень ОФВ1,% також констатовано у пацієнтів із 

поєднанням ХОЗЛ та СІХС ССН – (46,34±0,23) (p<0,001). 

Також встановлено, що показники МШВ на рівні видиху 25%, 50% та 

75% також були найнижчими у пацієнтів із поєднаною патологією, 

відповідно, – (52,99±0,11), (44,55±1,07) та (51,72±1,01) (p<0,001). 

 

Таблиця 3.5 

Показники функції зовнішнього дихання у хворих на хронічні 

обструктивні захворювання легень, стабільну ішемічну хворобу серця 

(стабільну стенокардію напруження) та хронічні обструктивні 

захворювання легень у поєднанні з стабільною ішемічною хворобою 

серця (стабільною стенокардією напруження) (M±m). 

 

Показник, 

одиниця 

виміру 

Здорові 

(n=16) 

Хворі на 

ХОЗЛ 

(n=30) 

Хворі 

на 

СІХС 

ССН 

(n=30) 

Хворі на 

ХОЗЛ у 

поєданні з 

СІХС ССН 

(n=120) 

р1 р2 р3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ЖЄЛ, % 
86,90 

±0,27 

71,96 

±0,69 

81,3 

±0,59 

71,33 

±0,53 
<0,001 >0,05 <0,001 
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Продовження табл. 3.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОФВ1, % 
79,20 

±0,66 

48,29 

±0,27 

71,73 

±0,54 

45,34 

±0,23 
<0,001 <0,001 <0,001 

МШВ 25, 

% 

78,55 

±0,52 

54,84 

±0,34 

78,40 

±0,36 

52,99 

±0,11 
<0,001 <0,001 <0,001 

МШВ 50, 

% 

64,10 

±0,26 

43,60 

±0,39 

63,45± 

0,39 

44,55± 

1,07 
<0,001 >0,05 <0,001 

МШВ 75, 

% 

57,20 

±0,36 

52,76 

±0,49 

57,00 

±0,32 

51,72 

±1,01 
<0,001 >0,05 <0,001 

ОФВ1/ 

ФЖЄЛ, % 

91,15± 

0,24 

67,12± 

0,14 

88,24± 

0,22 

64,97± 

0,11 
<0,001 <0,001 <0,001 

Примітка: р1 – достовірність різниці показників у здорових та хворих на 

ХОЗЛ у поєднанні з СІХС ССН; 

р2 – достовірність різниці показників хворих на ХОЗЛ та хворих на 

ХОЗЛ у поєднанні з СІХС ССН; 

р3 – достовірність різниці показників хворих на ІХС та хворих на 

ХОЗЛ у поєднанні з СІХС ССН. 

 

Відмічено, що ОФВ1/ ФЖЄЛ,% у пацієнтів із ХОЗЛ та ХОЗЛ у 

поєднанні із СІХС ССН визначався на суттєво нижчому рівні, ніж у хворих з 

інших груп, та становив відповідно (67,12±0,14) у групі ХОЗЛ та (64,97±0,11) 

у групі коморбідної патології ХОЗЛ та СІХС ССН (p<0,001), рис. 3.6. 

Рис. 3.6. Показники функції зовнішнього дихання у хворих на хронічні 

обструктивні захворювання легень, стабільну ішемічну хворобу 
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серця (стабільну стенокардію напруження) та хронічні 

обструктивні захворювання легень у поєднанні з стабільною 

ішемічною хворобою серця (стабільною стенокардією 

напруження). 

Примітка: # – достовірність різниці показників у здорових та хворих на 

ХОЗЛ у поєднанні  з СІХС ССН (p<0,001) 

° – достовірність різниці показників у пацієнтів із ХОЗЛ та ХОЗЛ 

у поєднанні з СІХС ССН (p<0,001) 

* – достовірність різниці показниками у хворих на ІХС та ХОЗЛ у 

поєднанні з СІХС ССН (p<0,001). 

 

У процесі кореляційного аналізу виявлено зворотній середньої сили 

зв’язок між ОФВ1/ ФЖЄЛ та СТЛА у пацієнтів із поєднанням ХОЗЛ та СІХС 

ССН (r=-0,52; p<0,05). 

При порівнянні клінічних особливостей перебігу пацієнтів із ХОЗЛ та 

СІХС встановлено, що емфізематозний фенотип ХОЗЛ, який характеризувався 

більш вираженою задишкою, астенічною конституцією, відсутністю ціанозу у 

клініці захворювання, особливостями рентгенологічної картини органів грудної 

клітки (збільшення прозорості легень, низьке стояння діафрагми, «крапельне» 

серце) та анамнестично – відтермінованим дебютом та більш сприятливим 

перебігом, превалював у 18 (15,0%). У той же час, бронхітичний фенотип 

спостерігався у 102 (85,0%) хворих. Слід зауважити, що клінічна картина та 

перебіг бронхітичного фенотипу ХОЗЛ відрізнялися від емфізематозного 

фенотипу вказаного захворювання. 

Для цієї частини хворих зустрічалися наступні ознаки фенотипу: 

наявність змішаного характеру задишки, пікнічна конституція, виражений 

ціаноз, рентгенологічно – переважання фіброзно-склеротичних змін та 

збільшення розмірів серця, а також порівняно гірший перебіг коморбідної 

патології. 

При неускладненому ХОЗЛ емфізематозний фенотип зустрічався у 26 

хворих (86,7%), а бронхітичний – у 4 пацієнтів (13,3%), що відрізнялося від 

хворих із коморбідною патологією. 
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3.3. Стан імунної системи та ліпідного обміну у хворих на хронічне 

обструктивне захворювання легень, стабільну ішемічну хворобу 

серця(стабільну стенокардію напруження) та при поєднаному перебігу 

ХОЗЛ із СІХС ССН 

 

Аналізуючи показники клітинного імунітету, відмічено достовірне 

підвищення (p<0,05) кількості лейкоцитів у хворих на ХОЗЛ та при поєднанні 

ХОЗЛ із СІХС ССН, а також достовірно вищий рівень лімфоцитів у хворих із 

поєднаною патологією (p<0,001) (табл. 3.6). 

 

Таблиця 3.6 

Показники клітинного імунітету в крові хворих на хронічні обструктивні 

захворювання легень, стабільну ішемічну хворобу серця (стабільну 

стенокардію напруження) та хронічні обструктивні захворювання легень у 

поєднанні з стабільною ішемічною хворобою серця (стабільною 

стенокардією напруження) (M±m). 

 

Показник, 

одиниця 

виміру 

Здорові 

(n=30) 

Хворі на 

ХОЗЛ 

(n=30) 

Хворі на 

СІХС ССН 

(n=30) 

Хворі на 

ХОЗЛ у 

поєднанні з 

СІХС ССН 

(n=120) 

р1 р2 р3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Лейкоцити 6,18±0,20 6,89±0,07 6,01±2,12 6,93±0,21 <0,05 >0,05 <0,001 

Лімфоцити 

сумарні 
1,74±0,39 1,85±0,09 1,77±0,05 1,98±0,02 <0,05 >0,05 <0,001 

Т-

Лімфоцити 

(CD3+), % 

70,19±0,65 64,39±0,21 64,20±0,19 63,78±0,33 <0,001 >0,05 >0,05 
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Продовження табл. 3.6 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Т-Хелпери 

(CD4+), % 
50,46±0,40 40,04±0,20 47,88±0,25 39,64±1,43 <0,001 >0,05 <0,001 

Т-

Супресори 

(CD8+), % 

35,51±0,47 38,99±0,14 38,19±0,19 38,34±1,34 <0,001 >0,05 >0,05 

Природні 

кілери  

(CD16+), % 

18,16±0,43 15,73±0,07 18,33±0,25 15,53±0,26 <0,001 <0,001 <0,001 

В-

Лімфоцити  

(CD20+), % 

15,35±0,22 11,74±0,24 11,74±0,24 14,35±0,17 <0,01 <0,001 <0,001 

Апоптоз 

(CD95+), % 
2,56±0,03 3,86±1,02 3,02±0,05 3,91±0,03 <0,001 >0,05 <0,001 

Примітки: р1 – достовірність різниці показників у здорових та хворих на 

ХОЗЛ у поєднанні з СІХС ССН; 

р2 – достовірність різниці показників хворих на ХОЗЛ та хворих на 

ХОЗЛ у поєднанні з СІХС ССН; 

р3 – достовірність різниці показників хворих на ІХС та хворих на 

ХОЗЛ у поєднанні з СІХС ССН. 

 

Окрім того, у хворих на ХОЗЛ та 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 

(39,64±0,43)% проти (70,19±0,65)% і (50,46±0,40)% (p<0,001).  

Більше того, якщо у хворих з ХОЗЛ, СІХС ССН та їхнім поєднанням 

рівень CD3+ не відрізнявся (p>0,05), то рівень CD4+ у хворих з поєднанням 

ХОЗЛ та ІХС виявився найнижчим (p<0,05). 

Підвищення рівня CD8+ мало місце у всіх групах обстежених хворих 

(p<0,01) і не залежало від поєднаної патології (p>0,05). 
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Слід зауважити, що показник CD16+ відзначався на нижчому рівні у 

пацієнтів із поєднаною патологією (15,53±0,26)%, ніж у пацієнтів з ХОЗЛ чи 

CІХС ССН. 

Рівень CD20+ був найнижчим у пацієнтів із ХОЗЛ (11,74±0,24)% (p<0,05) 

та з СІХС ССН (11,74±0,24)% (p<0,05), на відміну від пацієнтів із поєднаною 

патологією. 

Також відмічено, що рівень  CD95+ був підвищений (в порівнянні зі 

здоровими) як у хворих на ХОЗЛ, так і у хворих на СІХС ССН, проте, 

найбільше його значення констатовано у пацієнтів із поєднаною патологією 

(3,91±0,03)% (p<0,05). 

При поєднаному перебігу ХОЗЛ із СІХС ССН відмічена тісна кореляція 

між рівнями імуноглобулінів класу G, з одного боку, та CD8+ (r=0,75; p<0,01), 

NK-клітин CD16+ (r=-0,72; p<0,01), CD20+ (r=-0,69; p<0,01) та маркера 

апоптозу CD95+ (r=0,78; p<0,001), з іншого боку. 

Суттєвих відмінностей за рівнем в крові IgA у групах хворих не знайдено 

(p>0,05). В той же час, у пацієнтів із поєднанням ХОЗЛ та СІХС ССН мало 

місце підвищення рівнів в крові IgA, відповідно до (2,94±0,03) г/л (p<0,001), 

рис. 3.7. 

 

Рис. 3.7. Рівень IgA у крові хворих на хронічні обструктивні захворювання 

легень, стабільну ішемічну хворобу серця (стабільну стенокардію 

напруження) та хронічні обструктивні захворювання легень у 

поєднанні з стабільною ішемічною хворобою серця (стабільною 

стенокардією напруження). 
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Примітка: # – достовірність різниці показників у здорових та хворих на 

ХОЗЛ у поєднанні  з СІХС ССН (p<0,001). 

 

 У групі хворих на ХОЗЛ у поєднанні з СІХС ССН відмічено підвищений 

рівень IgG (p<0,001), у порівнянні з групою здорових осіб (табл. 3.7). 

 

Таблиця 3.7 

Рівень імуноглобулінів у крові хворих на хронічні обструктивні 

захворювання легень, стабільну ішемічну хворобу серця (стабільну 

стенокардію напруження) та хронічні обструктивні захворювання легень у 

поєднанні з стабільною ішемічною хворобою серця (стабільною 

стенокардією напруження) (M±m). 

Показник

, одиниця 

виміру 

Здорові 

(n=16) 

Хворі на 

ХОЗЛ 

(n=30) 

Хворі на 

CІХС 

CCН 

(n=30) 

Хворі на ХОЗЛ 

у поєднанні з 

CІХС CCН 

(n=120) 

р1 р2 р3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

IgA, г/л 2,63±0,03 2,88±0,02 2,89±0,02 2,94±0,03 <0,001 >0,05 >0,05 

IgG, г/л 13,90±0,65 17,53±0,08 17,79±0,14 17,71±0,16 <0,001 >0,05 >0,05 

IgМ, г/л 4,65±1,24 1,59±0,11 1,87±0,03 1,58±0,03 <0,05 >0,05 <0,001 

Примітка:  р1 – достовірність різниці показників у здорових та хворих на    

ХОЗЛ у поєднанні з СІХС ССН; 

р2 – достовірність різниці показників хворих на ХОЗЛ та хворих 

на ХОЗЛ у поєднанні з СІХС ССН; 

р3 – достовірність різниці показників хворих на ІХС та хворих на 

ХОЗЛ у поєднанні з СІХС ССН. 

 

Слід відмітити, що вказаний показник склав (17,71±0,16) у пацієнтів із 

ХОЗЛ у поєднанні з СІХС ССН, на противагу значенню IgG (13,90±0,65) в групі  

здорових осіб. 
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За рівнем IgM, констатовано його вірогідне зниження у хворих із СІХС 

ССН (p<0,001), а також – у пацієнтів із ХОЗЛ та СІХС ССН (p<0,05), рис. 3.8. 

 

Рис. 3.8. Рівень IgM у крові хворих на хронічні обструктивні захворювання 

легень, стабільну ішемічну хворобу серця (стабільну стенокардію 

напруження) та хронічні обструктивні захворювання легень у 

поєднанні зі стабільною ішемічною хворобою серця (стабільною 

стенокардією напруження). 

Примітка: : # – достовірність різниці показників у здорових та хворих на 

ХОЗЛ у поєднанні з СІХС ССН (p<0,001) 

* – достовірність різниці показників у хворих на ІХС та ХОЗЛ у 

поєднанні з СІХС ССН (p<0,001). 
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Найістотніше зниження рівня лізоциму крові відмічено у групі пацієнтів із 

поєднанням ХОЗЛ і СІХС ССН (7,38±0,04) мкг/мл (p<0,05) (табл. 3.8). 

 

Таблиця 3.8 

Рівні лізоциму в крові та бронхіальному секреті та показники фагоцитозу у 

хворих на хронічні обструктивні захворювання легень, стабільну ішемічну 

хворобу серця (стабільну стенокардію напруження) та хронічні 

обструктивні захворювання легень у поєднанні з стабільною ішемічною 

хворобою серця (стабільною стенокардією напруження) (M±m). 

 

Показник, 

одиниця виміру 
Здорові  

Хворі на 

ХОЗЛ 

 

Хворі на 

СІХС 

ССН 

 

Хворі на 

ХОЗЛ у 

поєднанні 

з СІХС 

ССН 

р1 р2 р3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Лізоцим крові, 

мкг/мл 

9,19±0,12 

(n=15) 

7,49±0,02 

(n=30) 

8,61±0,13 

(n=30) 

7,38±0,04 

(n=120) 
<0,001 <0,05 <0,001 

Лізоцим 

секрету, мкг/мл 

11,92±0,89 

(n=7) 

4,55±0,03 

(n=12) 
- 

4,58±0,05 

(n=40) 
<0,001 >0,05 <0,001 

ФІ, % 
58,15±2,54 

(n=15) 

38,60±0,22 

(n=30) 

57,05±1,02 

(n=30) 

39,93±0,74 

(n=120) 
<0,001 >0,05 <0,001 

ФЧ, % 
5,35±0,65 

(n=15) 

6,16±0,75 

(n=30) 

7,1±0,24 

(n=30) 

5,82±0,24 

(n=120) 
>0,05 >0,05 <0,001 

Примітка:р1 – достовірність різниці показників у здорових та хворих на ХОЗЛ у 

поєднанні з СІХС ССН; 

р2 – достовірність різниці показників хворих на ХОЗЛ та хворих на 

ХОЗЛ у поєднанні з СІХС ССН; 

р3 – достовірність різниці показників хворих на ІХС та хворих на 

ХОЗЛ у поєднанні з СІХС ССН. 

 



82 

 

Щодо лізоциму секрету, то його зниження відносно референтної норми 

було характерним як для групи пацієнтів із ХОЗЛ (4,55±0,03) мкг/мл (p<0,001), 

так і для групи пацієнтів із поєднанням ХОЗЛ та СІХС ССН (4,58±0,05) мкг/мл 

(p<0,001). 

Стосовно показника ФІ, то його зниження визначалося у групі пацієнтів із 

ХОЗЛ та СІХС ССН – (39,93±0,74) % (p<0,001) в порівнянні із здоровими 

(58,15±2,54) % (p<0,001), відповідно, рис. 3.9. 

 

 

Рис. 3.9. Показники фагоцитозу у крові пацієнтів із хронічними 

обструктивними захворюваннями легень, стабільною ішемічною 

хворобою серця (стабільною стенокардією напруження) та 

хронічними обструктивними захворюваннями легень у поєднанні 

з стабільною ішемічною хворобою серця (стабільною 

стенокардією напруження). 

Примітка:  # – достовірність різниці показників у здорових та хворих на ХОЗЛ 

у поєднанні з СІХС ССН (p<0,001) 

* – достовірність різниці показниками у хворих на ІХС та ХОЗЛ у 

поєднанні з СІХС ССН (p<0,001). 

 

Вcтановлено прямий, середньої сили зв’язок між лізоцимом крові та ФІ у 

пацієнтів з поєднанням ХОЗЛ та СІХС ССН (r=0,51, p<0,05).  
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Суттєвих відмінностей при визначенні ФЧ не виявлено у пацієнтів всіх 

груп (p>0,05), проте у хворих на ХОЗЛ при поєднанні з СІХС ССН відмічався 

вірогідно вищий рівень цього показника відносно здорових осіб (p<0,001). 

Найвищий рівень загального холестерину спостерігався у групі пацієнтів 

із поєднанням ХОЗЛ та СІХС ССН (5,98±0,16) (p<0,01), а у групі хворих на 

ХОЗЛ та у групі здорових осіб вказаний показник склав (4,82±0,08) та 

(4,40±0,14) відповідно (p<0,05) (табл. 3.9, рис. 3.10). 

 

Таблиця 3.9 

Показники ліпідного обміну у хворих на хронічні обструктивні 

захворювання легень, стабільну ішемічну хворобу серця (стабільну 

стенокардію напруження) та хронічні обструктивні захворювання легень 

у поєднанні зі стабільною ішемічною хворобою серця (стабільною 

стенокардією напруження) (M±m). 

 

Показник, 

одиниця 

виміру 

Здорові 

(n=16) 

Хворі на 

ХОЗЛ 

(n=30) 

Хворі на 

СІХС 

ССН 

(n=30) 

Хворі на 

ХОЗЛ у 

поєднанн

і з СІХС 

ССН 

(n=120) 

p1 p2 p3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Загальний 

холестерин, 

мМоль/л 

4,40±0,14 4,82±0,08 6,05±0,11 5,98±0,16 <0,001 <0,001 <0,05 

Тригліцерид

и, мМоль/л 
1,60±0,04 1,82±0,03 2,28±0,04 2,13±0,02 <0,001 <0,001 <0,01 

ХС ЛПВЩ, 

мМоль/л 
1,52±0,03 1,40±0,02 0,71±0,02 0,82±0,02 <0,001 <0,001 <0,001 
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Продовження табл.3.9 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ХС ЛПНЩ, 

мМоль/л 
1,24±0,20 1,38±0,24 4,24±0,28 3,02±0,30 <0,01 <0,05 >0,05 

Примітка: р1 – достовірність різниці показників у здорових та хворих на    

ХОЗЛ у поєднанні з СІХС ССН; 

р2 - достовірність різниці показників хворих на ХОЗЛ та хворих на 

ХОЗЛ у поєднанні з СІХС ССН; 

р3 - достовірність різниці показників хворих на ІХС та хворих на 

ХОЗЛ у поєднанні з СІХС ССН. 

 

 

 

Рис. 3.10. Показники ліпідограми у пацієнтів із хронічними обструктивними 

захворюваннями легень та стабільною ішемічною хворобою серця 

(стабільною стенокардією напруження). 

Примітка: # – достовірність різниці показників у здорових та хворих на ХОЗЛ у 

поєднанні з СІХС ССН (p<0,001) 

° – достовірність різниці показників у пацієнтів із ХОЗЛ та ХОЗЛ у 

поєднанні з СІХС ССН (p<0,001) 

* – достовірність різниці показниками у хворих на ІХС та ХОЗЛ у 

поєднанні з СІХС ССН (p<0,001). 
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Найвищий рівень ТГ крові спостерігався у пацієнтів із СІХС ССН 

(2,28±0,04) мМоль/л (p<0,01), тоді як у пацієнтів з поєднанням ХОЗЛ та СІХС 

ССН він склав (2,13±0,02) мМоль/л, а у пацієнтів із ХОЗЛ (1,82±0,03) мМоль/л 

(p<0,01) відповідно. 

Рівень ХС ЛПВЩ визначався у групи хворих на ХОЗЛ (1,40±0,02) 

мМоль/л (p<0,01), а у хворих на ХОЗЛ та СІХС ССН та у хворих на СІХС ССН 

(0,82±0,02) мМоль/л (p<0,05) та (0,71±0,02) мМоль/л,відповідно. 

Показник ХС ЛПНЩ був найвищим у пацієнтів із СІХС ССН (4,24±0,28) 

мМоль/л, тоді як у пацієнтів із поєднаною патологією останній склав 

(3,02±0,30) мМоль/л (p<0,01). 

Отже, ХОЗЛ за умови поєднання з СІХС ССН характеризується більш 

важким клінічним перебігом із більш вираженою симптоматикою, високими 

рівнями АТ, переважанням ФК ІІ стенокардії (93,3%), наявністю гіпертрофії 

ЛШ при одночасних ознаках гіпертрофії ПШ, тяжчим синдромом бронхіальної 

обструкції, вищим рівнем легеневої гіпертензії, порівняно з ізольованим 

перебігом ХОЗЛ без СІХС ССН. 

При коморбідній патології – ХОЗЛ та СІХС ССН – розвиваються важкі 

системні порушення імунної відповіді за типом вторинного імунодефіциту із 

зниженням в крові субпопуляцій і активаційних реакцій CD3+ на 22,4% 

(p<0,001) і CD4+ на 21,6% (p<0,001), NK-клітин CD16+ на 24,5% (p<0,001), 

CD20+ на 16,5% (p<0,01) при одночасному підвищенні рівня CD8+ на 17,9% 

(p<0,01) та маркера апоптозу CD95+ на 52,7% (p<0,001) у порівнянні з хворими 

на ХОЗЛ чи СІХС ССН. При ХОЗЛ, СІХС ССН та поєднаному перебігу ХОЗЛ з 

СІХС ССН відмічається порушення не лише клітинного, а й гуморального 

імунітету, яке полягає у підвищення рівнів IgG при одночасному зниженні 

вмісту IgM відносно референтної норми, з найбільш вираженими змінами у 

випадку поєднання ХОЗЛ та CІХС CCН. У хворих на ХОЗЛ із СІХС ССН  

зростання рівня імуноглобулінів класу G асоцієються із зміною рівнів CD8+ 

(r=0,75; p<0,01), NK-клітин CD16+ (r=-0,72; p<0,01), CD20+ (r=-0,69; p<0,01) та 

маркера апоптозу CD95+ (r=0,78; p<0,001). У хворих із поєднаним перебігом 
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ХОЗЛ та СІХС ССН відмічено взаємозалежність змін клітинного (CD3+, CD4+, 

CD8+, CD16+, CD20+, CD95+) та гуморального (Ig A, G, M) імунітету 

(p<0,001). 

Такі зміни показників клітинного та гуморального імунітету у випадку 

сполученого перебігу ХОЗЛ із СІХС ССН супроводжуються зменшенням рівня 

лізоциму сироватки крові на 32,5% (p<0,001). 

Дані показників ліпідограми з одночасним підвищенням загального 

холестерину, ХС ЛПНЩ та ТГ свідчать про наявність у хворих на СІХС ССН та 

при поєднаному перебігу ХОЗЛ на тлі СІХС ССН дисліпідемії ІІ Б типу за 

Фредріксоном. 

 

Матеріали даного розділу опубліковані в наступних наукових працях: 

1. Синько УВ (2011) Динаміка показників поверхнево-активної 

фракції системи сурфактанта легень, функції зовнішнього дихання та 

функціональних резервів міокарда у пацієнтів з ХОЗЛ, що поєднується з 

ішемічною хворобою серця. Бук мед вісн 3(59): 236-238 [90]. 

2. Синько УВ, Вакалюк ІП (2012) Динаміка показників поверхнево-

активної фракції системи сурфактанту легень, функції зовнішнього дихання та 

функціональних резервів міокарду у пацієнтів з ХОЗЛ, що поєднується з ІХС. 

В: Щорічні терапевтичні читання: оптимізація профілактики, діагностики та 

лікування в клініці внутрішніх хвороб, Харків, с 212 [96]. 

3. Синько УВ , Вакалюк ІП (2015) Ішемічна хвороба серця у поєднанні 

з хронічним обструктивним захворюванням легень: клініко-анамнестичні 

особливості перебігу захворювання у пацієнтів із коморбідною патологією. Бук 

мед вісн 3(75): 155-157 [94]. 

4. Синько УВ , Вакалюк ІП (2015) Ішемічна хвороба серця у поєднанні 

з хронічним обструктивним захворюванням легень: електрокардіографічні 

особливості у хворих з коморбідною патологією. Гал лік вісн 22(2): 92-93 [95]. 

5. Синько УВ, Островський ММ (2008) Динаміка рівнів лізоциму 

бронхоальвеолярного секрету в пацієнтів із ХОЗЛ на фоні супутньої анемії. В: 
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Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання 

діагностики та лікування захворювань крові» Яремче, 2-3 жовтня 2008 Нове в 

гематології та трансфузіології, 8: 232-233 [97]. 

6. Синько УВ, Вакалюк ІП та ін (2016) Лікування стабільної ішемічної 

хвороби серця на фоні хронічного обструктивного захворювання легень екстрактом 

ехінацеї та хлорофіліптом. В: Збірник тез ІІ міжнародної науково-практичної 

конференції «Терапевтичні читання: сучасні аспекти діагностики та лікування 

захворювань внутрішніх органів» (присвячена пам’яті академіка НАМН 

України Є.М. Нейка), с 230-231 [98]. 

7. Синько УВ, Вакалюк ІП та ін (2016) Особливості перебігу хронічного 

обструктивного захворювання легень на фоні стабільної ішемічної хвороби серця. В: 

Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Стратегії 

профілактики неінфекційних хвороб та шляхи їх реалізації: від постулатів 

минулого в  майбутнє», Харків, 4 лист 2016 с 201 [99]. 
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РОЗДІЛ 4 

ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ТА КЛІНІЧНА 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЗАСТОСУВАННЯ 

НАСТОЯНКИ ЕХІНАЦЕЇ І ХЛОРОФІЛІПТУ У КОМПЛЕКСНОМУ 

ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНІ ОБСТРУКТИВНІ 

ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ ПРИ ЇХ ПОЄДНАННІ ЗІ СТАБІЛЬНОЮ 

ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ (СТАБІЛЬНОЮ СТЕНОКАРДІЄЮ 

НАПРУЖЕННЯ) 

 

4.1. Оцінка змін клінічних ознак захворювання під впливом комплексної 

терапії із використанням настоянки ехінацеї, хлорофіліпту та їхнього 

комбінованого застосування у хворих на хронічні обструктивні 

захворювання легень при поєднанні зі стабільною ішемічною хворобою 

серця (стабільною стенокардією напруження) 

Аналізуючи зміни клінічних ознак поєднаної патології в процесі 

лікування у пацієнтів з ХОЗЛ та СІХС ССН, отримано наступні результати 

(табл.4.1). 

 

Таблиця 4.1 

Клінічні ознаки захворювання у хворих на хронічні обструктивні 

захворювання легень у поєднанні з стабільною ішемічною хворобою серця 

(стабільною стенокардією напруження). 

Ознака 

СТ 

 (n=30) 

СТ та 

ехінацея 

(n=30) 

СТ та 

хлорофіліпт 

(n=30) 

СТ та  

ехінацея і 

хлорофіліпт 

(n=30) 

 До 

лікуван

ня 

Після 

лікуван

ня 

До 

лікуван

ня 

Після 

лікуван

ня 

До 

лікуван

ня 

Після 

лікуван

ня 

До 

лікуван

ня 

Після 

лікуванн

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- Задишка: 

- у спокої 

 

 

2  

(6,7%) 

 

- 

 

1  

(3,3%) 

 

- 

 

2  

(6,7%) 

 

2  

(6,7%) 

 

1  

(3,3%) 

 

- 
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Продовження табл.4.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- при фізичному  

  навантаженні 

28 

(93,3%) 

18 

(60,0%)* 

29 

(96,7%) 

16 

(53,3%)* 

28 

(93,3%) 

19 

(63,3%)* 

29 

(96,7%) 

11 

(36,7%)* 

Кашель 30 

(100,0%) 

30 

(100,0%) 

30 

(100,0%) 

30 

(100,0%) 

30 

(100,0%) 

30 

(100,0%) 

30 

(100,0%) 

30 

(100,0%) 

Виділення 

харкотиння 

30 

(100,0%) 

24 

 (80,0%)* 

30 

(100,0%) 

19 

(63,3%)* 

30 

(100,0%) 

21 

 (70,0%)* 

30  

(100,0%) 

17  

(56,7%)* 

Наявність  болю в 

грудях: 

- дискомфорт 

-  

- стискаючий 

-  

- пекучий 

 

 

18 

(60,0%) 

5 

(16,7%) 

7 

(23,3%) 

 

 

24 

(80,0%) 

2  

(6,7%) 

1 

 (3,3%) 

 

 

20 

(66,7%) 

6  

(20,0%) 

4  

(13,3%) 

 

 

17 

(56,7%) 

3 

 (10,0%) 

3  

(10,0%) 

 

 

21 

(70,0%) 

5  

(16,7%) 

4 

 (13,3%) 

 

 

19 

(63,3%) 

2 

 (6,7%) 

2  

(6,7%) 

 

 

19 

(63,3%) 

5  

(16,7%) 

6  

(20,0%) 

 

 

13 

(43,3%) 

2  

(6,7%) 

3  

(10,0%) 

Локалізація болю: 

- за грудниною 

 

- в ділянці серця 

 

23 

(76,7%) 

7  

(23,3%) 

 

18 

(60,0%) 

9  

(30,0%) 

 

25 

(83,3%) 

5  

(16,7%) 

 

20 

(66,7%) 

3  

(10,0%) 

 

19 

(63,3%) 

11 

(36,7%) 

 

15 

(50,0%) 

4  

(13,3%) 

 

25 

(83,3%) 

5 

 (16,7%) 

 

12 

(40,0%)* 

6  

(20,0%) 

Ірадіація болю: 

-під ліву лопатку 

 

-в ліву руку 

 

25 

(83,3%) 

5  

(16,7%) 

 

20 

(66,7%) 

7 

(23,3%) 

 

27 

(90,0%) 

3  

(10,0%) 

 

18 

(60,0%)* 

5  

(16,7%) 

 

27 

(90,0%) 

3  

(10,0%) 

 

21 

(70,0%) 

3 

 (10,0%) 

 

26 

(86,7%) 

4  

(13,3%) 

 

15 

(50,0%)* 

3  

(10,0%) 

Тривалість болю: 

-до 5 хв 

 

-більше 5 хв 

 

8  

(26,7%) 

22 

(73,3%) 

 

19 

(63,3%)* 

8 

(26,7%)* 

 

10 

(33,3%) 

20 

(66,7%) 

 

20 

(66,7%) 

3 

(10,0%)* 

 

9  

(30,0%) 

21 

(70,0%) 

 

18 

(60,0%)* 

6 

(20,0%)* 

 

5  

(16,7%) 

25 

(83,3%) 

 

17 

(56,7%)* 

1  

(3,3%)* 

Кількість нападів 

в день 

2,28±0,19 1,90±0,15 1,93±0,07 1,74±0,18 2,11±0,15 1,92±0,13 2,07±0,12 1,57±0,09
* 

Кількість нападів 

в тиждень 

5,08±0,33 4,21±0,26 3,82±0,29 3,15±0,18 4,27±0,24 4,05±0,12 4,83±0,29 3,42±0,28
* 

Набухання 

шийних вен 

5  

(16,7%) 

3  

(10,0%) 

2  

(6,7%) 

1  

(3,3%) 

5 

 (16,7%) 

3  

(10,0%) 

6  

(20,0%) 

2  

(6,7%) 

Периферичні 

набряки 

2  

(6,7%) 

1  

(3,3%) 

1 

 (3,3%) 

- 2  

(6,7%) 

- 2 

 (6,7%) 

- 

Ціаноз 30 

(100,0%) 

23  

(76,7%)* 

30 

(100,0%) 

18  

(60,0%)* 

30 

(100,0%) 

16 

 (53,3%)* 

30 

(100,0%) 

11 

(36,6%)* 
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Продовження табл.4.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Чим 

супроводжується 

напад: 

 -задишкою  

 

-серцебиттям  

 

-загальною 

слабістю  

-запамороченням 

 

-підйомом АТ 

 

 

 

25 

(83,3%) 

2  

(6,7%) 

6  

(20,0%) 

2  

(6,7%) 

7  

(23,3%) 

 

 

 

22 

(73,3%) 

2  

(6,7%) 

5  

(16,7%) 

1 

 (3,3%) 

4 

 (13,3%) 

 

 

 

18 

(60,0%) 

4  

(13,3%) 

5  

(16,7%) 

3  

(10,0%) 

9 

 (30,0%) 

 

 

 

17 

(56,7%) 

2  

(6,7%) 

4  

(13,3%) 

2  

(6,7%) 

6  

(20,0%) 

 

 

 

27 

(90,0%) 

8  

(26,7%) 

9 

 (30,0%) 

2  

(6,7%) 

15 

(50,0%) 

 

 

 

24 

(80,0%) 

6  

(20,0%) 

7 

 (23,3%) 

1 

 (3,3%) 

11 

(36,7%) 

 

 

 

20 

(66,7%) 

11 

(36,7%) 

12 

(40,0%) 

12  

(40,0%) 

18 

(60,0%) 

 

 

 

9 

(30,0%)* 

5  

(16,7%) 

8  

(26,7%) 

-* 

 

14 

(46,7%)* 

Кількість 

вживаних 

таблеток 

нітрогліцерину на 

день 

3,09±0,32 2,87±0,21 2,94±0,28 2,69±0,38 4,13±0,32 3,66±0,28 2,80±0,22 1,97±0,31
* 

Кількість 

вживаних 

таблеток 

нітрогліцерину за 

тиждень 

9,2±0,25 7,12±0,17
* 

8,75±0,22 7,24±0,18
* 

9,53±0,51 8,81±0,37 7,05±0,18 4,89±0,15
* 

ФК стабільної 

стенокардії: 

-ІІ 

 

-ІІІ 

 

 

27 

(90,0%) 

3 

 (10,0%) 

 

 

28 

(93,3%) 

2 

 (6,7%) 

 

 

29 

(96,7%) 

1  

(3,3%) 

 
 

30 

(100,0%) 

- 

 

 

28 

(93,3%) 

2 

 (6,7%) 

 

 

29 

(96,7%) 

1  

(3,3%) 

 

 

28 

(93,3%) 

2 

 (6,7%) 

 

 

30 

(100,0%) 

- 

Примітки:1.  Наведені абсолютні числа кількості осіб у групі. 

2.  В дужках вказаний відсоток хворих до загальної кількості осіб у групі. 

3.  * - достовірність різниці даних між показниками клінічних ознак захворювання у 

пацієнтів з ХОЗЛ у поєднанні з ІХС до та після лікування (р<0,05). 

 

Так, у пацієнтів І підгрупи (СТ) задишка при фізичному навантаженні 

відмічена у 28 осіб (93,3%), а після лікування у 18 осіб (60,0%) (p<0,05), у 

пацієнтів ІІ підгрупи (СТ та ехінацея) така ж сама ознака була у 29 осіб (96,7%) 

до лікування, і, відповідно, після – у 16 пацієнтів (53,3%) (p<0,05). Щодо 

хворих ІІІ підгрупи (СТ та хлорофіліпт), то задишка при фізичному 
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навантаженні відмічалася у 28 осіб (93,3%) до лікування та 19 осіб (63,3%) 

після проведеної терапії (p<0,05). І, відповідно, в IV групі, у якій на фоні СТ 

приймали ехінацею та хлорофіліпт, скаржилися на задишку при фізичному 

навантаженні 29 хворих (96,7%), а після лікування – 11 осіб (36,7%) (p<0,05). 

Слід відмітити, що така ознака, як виділення харкотиння, також 

змінювалася в процесі терапії. Так, після лікування її відмічало 24 (80,0%) 

пацієнтів І підгрупи, 19 (63,3%) пацієнтів ІІ підгрупи, 21 (70,0 %) пацієнт ІІІ 

підгрупи  та 17 (56,7%) пацієнтів IV підгрупи. 

Крім того, у пацієнтів IV підгрупи достовірно (р<0,05) зменшувалися такі 

ознаки, як болі за грудиною (25 (83,3%) до лікування і 12 (40,0%) після 

лікування) (p<0,05), ірадіація болю під ліву лопатку (26 (86,7%) і 15 (50,0%) 

відповідно) (p<0,05). 

Щодо тривалості болю, то у 8 (26,7%) пацієнтів І підгрупи вона 

визначалася на рівні до 5 хвилин, і у 22 хворих (73,3%) тривала більше 5 

хвилин, а після лікування 19 (63,3%) (p<0,05) і 8 (26,7%) (p<0,05),відповідно. У 

пацієнтів ІІ підгрупи тривалість болю більше 5 хвилин змінилася в процесі 

терапії з 20 (66,7%) до 3 (10,0%) осіб (p<0,05), а у ІІІ підгрупі – з 21 (70,0%) до 6 

(20,0%) хворих (p<0,05), відповідно. У IV підгрупі біль до 5 хвилин відмічало 5 

(16,7%), а більше 5 хвилин – 25 (83,3%) осіб, після лікування – 17 (56,7%) 

(p<0,05) і 1 (3,3%) осіб (p<0,05), відповідно. 

У VI підгрупі серед симптомів, якими супроводжувався напад, задишку 

відмітили 20 (66,7%) хворих до лікування і 9 (30,0%) – після лікування (p<0,05), 

запаморочення 12 (40,0%) лише до проведеної терапії, підйом АТ 18 осіб 

(60,0%) до і 14 (46,7%) після лікування (p<0,05). 

Звертає на себе увагу те, що кількість нападів в день у хворих даної 

підгрупи змінювалася з (2,07±0,12) до (1,57±0,09)(p<0,05) , а у тиждень – із 

(4,83±0,29) до (3,42±0,28) (p<0,05), що корелювало з вживанням нітрогліцерину 

– із (2,80±0,22) до (1,97±0,31) в день (p<0,05) і (7,05±0,18) та (4,89±0,15) 

(p<0,05), відповідно. 
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Також слід зауважити, що ціаноз після лікування спостерігався у 23 

(76,7%) (p<0,05) пацієнтів І підгрупи, 18 (60,0%) (p<0,05) ІІ підгрупи, 16 

(53,3%) (p<0,05) ІІІ підгрупи і 11 (36,6%) (p<0,05) IV підгрупи відповідно. 

 

4.2. Динаміка показників електрокардіографії, центральної гемодинаміки, 

структурно-функціонального стану серця, комп’ютерної спірографії і 

систолічного тиску в легеневій артерії під впиливом комплексної терапії із 

використанням настоянки ехінацеї, хлорофіліпту та їхнього комбінованого 

застосування у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень при 

поєднанні зі стабільною ішемічною хворобою серця (стабільною 

стенокардією напруження) 

Стосовно електрокардіографічних ознак у пацієнтів на ХОЗЛ, СІХС ССН 

та поєднаному перебігу ХОЗЛ із СІХС ССН до та після лікування, виявлено 

наступні зміни (табл. 4.2). 

 

Таблиця 4.2 

Електрокардіографічні ознаки захворювання у пацієнтів із поєднанням 

хронічного обструктивного захворювання легень та стабільної ішемічної 

хвороби серця (стабільної стенокардії напруження) 

Ознака 

 

СТ 

(n=30) 

СТ та 

ехінацея 

(n=30) 

СТ та 

хлорофіліпт 

(n=30) 

СТ та 

ехінацея і 

хлорофіліпт 

(n=30) 

До 

лікува

ння 

Після 

лікува

ння 

До 

лікува

ння 

Після 

лікува

ння 

До 

лікува

ння 

Після 

лікува

ння 

До 

лікува

ння 

Після 

лікува

ння 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Наявність 

порушень 

провідності: 

- блокада ПН 

ПГ  

 

 

 

8  

(26,7%) 

 

 

 

 

6  

(20,0%) 

 

 

 

5  

(16,7%) 

 

 

 

3  

(10,0%) 

 

 

 

 

7  

(23,3%) 

 

 

 

 

4  

(13,3%) 

 

 

 

 

4  

(13,3%) 

 

 

 

1 (3,3%) 
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Продовження табл. 4.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- блокада ПГ 

ЛНПГ 

-  повна 

блокада 

ЛНПГ 

- AV-блокада 

ІІ-ІІІ 

ступеню 

4 

(13,3%) 

12 

(40,0%) 

 

1 (3,3%) 

 

1  

(3,3%) 

5 

(16,7%)* 

 

- 

8 

(26,7%) 

1  

(3,3%) 

 

1 (3,3%) 

 

3 

(10,0%) 

- 

 

 

- 

- 

 

5 

(16,7%) 

 

1 (3,3%) 

- 

 

- 

 

 

- 

5 

(16,7%) 

3 

(10,0%) 

 

- 

 

2  

(6,7%) 

-  

(3,3%) 

 

- 

Наявність 

порушень 

ритму: 

- тахікардія 

 

- суправентри

кулярна 

екстрасисто

лія 

- шлуночкова 

екстрасистол

ія 

- фібриляція 

передсердь 

 

 

 

25 

(83,3%) 

13 

(43,3%) 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

14 

(46,7%)* 

6 

(20,0%) 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

15 

50,0%) 

3 

(10,0%) 

 

 

6 

(20,0%) 

 

1  

(3,3%) 

 

 

 

8 

(26,7%) 

1  

(3,3%) 

 

 

3 

(10,0%) 

 

- 

 

 

 

14 

(46,7%) 

7 

(23,3%) 

 

 

3 

(10,0%) 

 

- 

 

 

 

6 

(20,0%)* 

2  

(6,7%) 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

22 

(73,3%) 

10 

(33,3%) 

 

 

- 

 

 

1  

(3,3%) 

 

 

 

8 

(26,7%)* 

2 

(6,7%)* 

 

 

- 

 

 

- 

Депресія 

сегменту ST 

у наступних 

відведеннях: 

-V1 – V2 

 

-V3 – V4 

 

-V5 – V6 

 

-III AVF 

 

 

 

 

3 

(10,0%) 

9 

(30,0%) 

22 

(73,3%) 

2  

(6,7%) 

 

 

 

 

2  

(6,7%) 

4 

(13,3%) 

9 

(30,0%)* 

- 

 

 

 

 

2  

(6,7%) 

3 

(10,0%) 

14 

(46,7%) 

7 

(23,3%) 

 

 

 

 

- 

 

1  

(3,3%) 

6 

(20,0%)* 

4 

(13,3%) 

 

 

 

 

2 

 (6,7%) 

5 

(16,7%) 

19 

(63,3%) 

5 

(16,7%) 

 

 

 

 

- 

 

2  

(6,7%) 

7 

(23,3%)* 

2  

(6,7%) 

 

 

 

 

4 

(13,3%) 

7 

(23,3%) 

12 

(40,0%) 

4 

(13,3%) 

 

 

 

 

1  

(3,3%) 

3 

(10,0%) 

5 

(16,7%)* 

1  

(3,3%) 

Примітки: 1. У практично здорових пацієнтів наступні нормативні показники: 

 Індекс Соколова-Лайона (SV1+RV5 АБО V6<35 мм); 

 Корнельський критерій (чол. SV3+RavL<28 мм); 

 Індекс Макруза (амплітуда Р/PQ=1,1-1,6); 

 Індекс Бережницького (амплітуда РІІ+РІІІ/ТІІ+ТІІІ)  0,3-0,8. 

2. Наведені абсолютні числа кількості осіб у групі. 

3. В дужках вказаний відсоток хворих до загальної кількості осіб у 

групі. 
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4.* - достовірність різниці даних між показниками електрографічних 

ознак захворювання у пацієнтів з ХОЗЛ у поєднанні з СІХС ССН 

до та після лікування (р<0,05). 

 

Порушення провідності спостерігалися у пацієнтів усіх підгруп, і 

зменшувалися після лікування, причому найменша позитивна динаміка блокади 

ПНПГ відмічена у 2 (6,7%) пацієнтів І та ІІ підгрупи, а найбільша – на 10,0% – 

у 3 пацієнтів як ІІІ, так і IV підгруп; кількість виявлених блокад ПГ ЛНПГ після 

курсу терапії знизилася на 16,7% у 5 хворих із ІІ підгрупи, а також на 10,0% – у 

3 пацієнтів І та ІV підгруп; повна блокада ЛНПГ зменшилася на 23,3% у 7 осіб 

із І підгрупи та не виявлена після лікування у пацієнтів ІІ, ІІІ та IV підгруп; AV-

блокада після курсу терапії не виявлялася взагалі. 

У пацієнтів І підгрупи серед порушень ритму тахікардія виявлена у 25 

осіб (83,3%) до лікування та 14 (46,7%) – після лікування (p<0,05), така ж сама 

ознака склала відповідно 14 (46,7%) і 6 (20,0%) у ІІІ підгрупі (p<0,05)та 22 

(73,3%) і 8 (26,7%) – у IV підгрупі (p<0,05). Також у IV підгрупі звертає на себе 

увагу зміна такої ознаки, як суправентрикулярна екстрасистолія – 10 (33,3%) 

пацієнтів до лікування і 2 (6,7%) після лікування (p<0,05). Шлуночкова 

екстрасистолія після проведеної терапії виявлена у 3 осіб (10,0%) ІІ підгрупи. 

Також слід відмітити, що депресія сегменту ST у відведеннях V5-V6 

визначалася у 22 (73,3%) пацієнтів І підгрупи до лікування і у 9 (30,0%) після 

проведеної терапії (p<0,05); така ж сама ознака змінювалася з 14 (46,7%) до 6 

(20,0%) у осіб з ІІ підгрупи (p<0,05), а також із 19 (23,3%) до 7 (23,3%) у ІІІ 

підгрупі (p<0,05) та з 12 (40,0%) до 5 (16,7%) у хворих з IV підгрупи (p<0,05), 

відповідно. 

Аналізуючи кількісні зміни показників гемодинаміки у процесі лікування 

пацієнтів усіх підгруп, слід відмітити достовірне (p<0,001) зменшення ЧСС у 

пацієнтів ІІІ підгрупи, які отримували СТ та хлорофіліпт, з (88,88±1,20) уд/хв 

до (78,08±0,94) уд/хв (p<0,05) та IV підгруп, які отримували СТ та поєднання 

ехінацеї з хлорофіліптом, – із (89,00±1,36) уд/хв до (80,57±1,09) уд/хв (p<0,05) 

(табл. 4.3). 
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Таблиця 4.3 

Гемодинамічні показники у хворих на хронічне обструктивне 

захворювання легень при поєднанні з стабільною ішемічною хворобою 

серця (стабільною стенокардією напруження) у процесі лікування.  

Ознака 

СТ 

 (n=30) 

СТ та 

 ехінацея 

(n=30) 

СТ та 

хлорофіліпт 

(n=30) 

СТ та ехінацея 

і хлорофіліпт 

(n=30) 

До 

лікува

ння 

Після 

лікува

ння 

До 

лікува

ння 

Після 

лікува

ння 

До 

лікува

ння 

Після 

лікува

ння 

До 

лікува

ння 

Після 

лікува

ння 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

САТ, мм 

рт. ст. 

117,15 

±1,23 

118,31

±1,52 

117,28

±1,34 

120,24

±1,43 

121,04

±1,50 

119,46

±1,44 

118,61

±1,92 

122,17

±1,63 

 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 

ДАТ, мм 

рт. ст. 

77,12

±0,92 

76,19

±0,85 

72,80

±0,93 

75,24

±0,85 

81,00

±1,07 

78,77

±0.94 

76,86±

0,93 

77,22

±1,01 

 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 

ЧСС, уд/хв 
88,54

±1,25 

87,23

±1,18 

86.64

±1,06 

86,76

±1,08 

88,88

±1,20 

78,08

±0,94 

89,00±

1,36 

80,57

±1,09 

 p>0,05 p>0,05 p<0,001 p<0,001 

Примітка. р – достовірність різниці даних між досліджуваними показниками 

до та після лікування. 

 

Необхідно відмітити, що істотних відмінностей показника САТ, мм рт. 

ст. та ДАТ, мм рт. ст. в процесі проведеної терапії серед груп осіб із ХОЗЛ та 

СІХС ССН не відмічено (p>0,05). 

Аналізуючи показники ехокардіографії (табл. 4.4), встановлено, що ФВ 

у IV підгрупі (СТ та поєднання ехінацеї та хлорофіліпту) збільшилася з 

(56,14±1,52)% до (60,10±1,49)% після лікування (p<0,05), а у ІІ підгрупі (СТ 

та хлорофіліпт) – із (56,22±0,83)% до (60,56±0,94)% відповідно (p<0,05), а 

CТЛА зменшився з (49,01±1,37) мм рт. ст. до (44,73±1,17) мм рт. ст. у 

пацієнтів І підгрупи (СТ) (р<0,05) та з (47,29±1,36) мм рт. ст. до (42,49±1,07) 
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мм рт. ст. після лікування у пацієнтів IV підгрупи (СТ та поєднання ехінацеї 

та хлорофіліпту) (р<0,05). 

Таблиця 4.4 

Ехокардіографічні ознаки захворювання у пацієнтів із поєднанням 

хронічного обструктивного захворювання легень та стабільною 

ішемічною хворобою серця (стабільною стенокардією напруження). 

Ознака 

 

СТ 

 (n=30) 

СТ та 

 ехінацея 

(n=30) 

СТ та 

хлорофіліпт 

(n=30) 

СТ та 

ехінацея і 

хлорофіліпт 

(n=30) 

До 

лікуван

ня 

Після 

лікуван

ня 

До 

лікува

ння 

Після 

лікува

ння 

До 

лікува

ння 

Після 

лікув

ання 

До 

лікува

ння 

Після 

лікува

ння 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

КДР, см 
4,95 

±0,09 

4,94 

±0,08 

5,05 

±0,08 

5,15 

±0,08 

5,00 

±0,09 

5,08 

±0,09 

4,75 

±0,09 

4,94 

±0,09 

 р>0,05 р>0,05 р>0,05 р>0,05 

КСР, см 
3,37 

±0,07 

3,39 

±0,08 

3,48 

±0,06 

3,47 

±0,07 

3,38 

±0,07 

3,37 

±0,06 

3,29 

±0,06 

3,25 

±0,06 

 р>0,05 р>0,05 р>0,05 р>0,05 

КДО, мл 
117,27 

±5,26 

116,00±

4,75 

121,53

±4,65 

127,27

±4,66 

119,03

±4,96 

123,59

±5,06 

106,50

±4,80 

116,07 

±4,99 

 р>0,05 р>0,05 р>0,05 р>0,05 

КСО, мл 
49,10 

±3,81 

48,20 

±3,08 

50,83 

±2,32 

50,70 

±2,47 

47,60 

±2,33 

47,27 

±2,31 

42,78 

±2,56 

42,77

±2,57 

 р>0,05 р>0,05 р>0,05 р>0,05 

УО, мм 
68,17 

±2,78 

67,80 

±2,37 

70,70 

±2,80 

76,57 

±2,85 

71,43 

±3,66 

76,50 

±3,63 

63,72 

±3,05 

73,30

±3,44 

 р>0,05 р>0,05 р>0,05 р<0,05 

ФВ, % 
57,81 

±1,31 

59,00 

±1,08 

56,22 

±0,83 

60,56 

±0,94 

59,81 

±1,14 

61,67 

±1,12 

56,14 

±1,52 

60,10

±1,49 

 р>0,05 р<0,05 р>0,05 р<0,05 
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Продовження табл. 4.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

СТЛА,  

мм рт. ст. 

49,01 

±1,37 

44,73 

±1,17 

52,70 

±1,16 

45,89 

±1,10 

47,43 

±1,28 

44,48 

±1,27 

47,29 

±1,36 

42,49

±1,07 

 р<0,05 р>0,05 р>0,05 р<0,05 

Примітка. р – достовірність різниці даних між досліджуваними показниками 

до та після лікування. 

 

Важливим було зниження показника СТЛА у групі пацієнтів ХОЗЛ та 

СІХС ССН, що приймала СТ з приєднанням ехінацеї та хлорофіліпту, з 

(47,29±1,36) мм рт. ст. до (42,49±1,07) мм рт. ст. (p<0,05), рис. 4.1. 

 

49,01±1,37

52,70±1,16

47,43±1,28 47,29±1,36
44,73±1,17* 45,89±1,1 44,48±1,27

42,49±1,07*

0

10

20

30

40

50

60

Стандартна терапія Ехінацея Хлорофіліпт Ехінацея і хлорофіліпт

мм рт ст
до лікування після лікування

 

 

Рис. 4.1. Динаміка систолічного тиску у легеневій артерії пацієнтів із 

хронічним обструктивним захворюванням легень та стабільною 

ішемічною хворобою серця (стабільною стенокардією 

напруження) у процесі лікування. 

Примітка: * – достовірність різниці даних між досліджуваними показниками 

до та після лікування (p<0,05). 
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Оцінюючи зміни показників функції зовнішнього дихання, було 

відмічено наступні особливості їх динаміки у процесі лікування (табл. 4.5). 

При аналізі показника ЖЄЛ, відмічено наступні закономірності його 

змін у процесі лікування: І підгрупа – (70,31±0,73)% до лікування і 

(73,88±0,77)% після лікування (p<0,05); ІІ підгрупа – (70,64±0,89)% і 

(75,04±0,79)% (p<0,05); ІІІ підгрупа – (71,73±0,69)% і (75,77±0,83)% (p<0,05); і 

IV підгрупа – (72,65±0,82)% і (78,52±0,82)% (p<0,05), відповідно. 

 

Таблиця 4.5 

Динаміка показників функції зовнішнього дихання у хворих із поєднанням  

хронічного обструктивного захворювання легень та стабільної ішемічної 

хвороби серця (стабільної стенокардії напруження) в процесі лікування. 

Ознака 

СТ 

 (n=30) 

СТ та 

 ехінацея 

(n=30) 

СТ та 

хлорофіліпт 

(n=30) 

СТ та ехінацея і 

хлорофіліпт 

(n=30) 

До 

лікува

ння 

Після 

лікува

ння 

До 

лікуван

ня 

Після 

лікува

ння 

До 

лікува

ння 

Після 

лікува

ння 

До 

лікува

ння 

Після 

лікуванн

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ЖЄЛ, % 
70,31

±0,73 

73,88

±0,77 

70,64±

0,89 

75,04

±0,79 

71,73

±0,69 

75,77

±0,83 

72,65

±0,82 

78,52±0,

82 

 p<0,01 p<0,001 p<0,001 p<0,001 

ОФВ1,% 
45,21

±0,44 

49,18

±0,51 

46,07±

0,53 

50,37

±0,57 

47,24

±0,34 

51,96

±0,62 

45,76

±0,48 

52,92±0,

54 

 p<0,001 p<0,001 p<0,001 p<0,001 

МШВ 25, 

% 

53,12

±0,72 

56,50

±0,76 

52,84±

0,62 

57,04

±0,65 

52,76

±0,63 

56,31

±0,60 

53,26

±0,68 

58,04±0,

69 

 p<0,01 p<0,001 p<0,001 p<0,001 

МШВ 50, 

% 

42,50

±0,56 

46,58

±0,54 

47,56±

0,71 

52,0 

±0,59 

44,42

±0,53 

47,88

±0,62 

43,74

±0,58 

52,22±0,

63 

 p<0,001 p<0,001 p<0,001 p<0,001 
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Продовження табл.4.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

МШВ 75, 

% 

52,50

±0,61 

55,81

±0,61 

53,68±

0,51 

56,56

±0,57 

48,92

±0,61 

52,46

±0,66 

51,78

±0,77 

56,04±0,

75 

 p<0,001 p<0,001 p<0,001 p<0,001 

ОФВ1/Ф

ЖЄЛ, % 

64,31

±0,67 

66,57

±0,73 

65,23±

0,19 

67,12

±0,37 

65,86

±0,53 

68,57

±0,64 

63,74

±0,59 

68,43±0,

63 

 p<0,05 p<0,001 p<0,01 p<0,01 

Примітка: р – достовірність різниці даних між досліджуваними показниками 

до та після лікування. 

 

ОФВ1 також змінювався під час терапії, а саме: І підгрупа – з 

(45,21±0,44)% до (49,18±0,51)% (p<0,05); ІІ підгрупа – з (46,07±0,53)% до 

(50,37±0,57)% (p<0,05); ІІІ підгрупа – з (47,24±0,34)% до (51,96±0,62)% (p<0,05) 

та IV підгрупа – з (47,76±0,48)% до (52,92±0,54)% (p<0,05) (рис. 4.2). 

 

 

 

Рис. 4.2. Динаміка показника ОФВ1 у пацієнтів із хронічним обструктивним 

захворюванням легень та стабільною ішемічною хворобою серця 

(стабільною стенокардією напруги) у процесі лікування. 

Примітка: * – достовірність різниці даних між досліджуваними показниками до 

та після лікування (p<0,05). 
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Подібна динаміка спостерігалася і для групи показників МШВ.  

Так, МШВ25 в динаміці лікування змінювався позитивно, а найвищі його 

показники спостерігалися у IV підгрупі – з (53,26±0,68)% до (58,04±0,69)% 

(p<0,05) на відміну від інших підгруп (І підгрупа: з (53,12±0,72)% до 

(56,50±0,76)% (p<0,05); ІІ підгрупа: з (52,84±0,62)% до (57,04±0,65)% (p<0,05); 

ІІІ підгрупа: з (52,76±0,63)% до (56,31±0,60%) (p<0,05). 

Також слід зауважити, що показник МШВ50 покращувався піcля 

проведеної терапії, а саме до (46,58±0,54)% у І підгрупі на противагу 

(52,22±0,63)% у IV підгрупі (p<0,05). 

Подібна динаміка спостерігалася і для показника МШВ75 – від 

(52,46±0,66)% у ІІІ підгрупі до (56,56±0,57)% у ІІ підгрупі після лікування 

(p<0,05). 

Позитивні зміни в процесі лікування відбувалися і з ОФВ1/ФЖЄЛ. Так, у 

І підгрупі після проведеного курсу лікування він становив (66,57±0,73)%, у ІІ 

підгрупі – (67,12±0,37)% і, відповідно, – (68,57±0,64)% та (68,43±0,63)% у ІІІ та 

IV підгрупі (рис. 4.3). 

 

 

Рис. 4.3. Динаміка показника ОФВ1/ФЖЄЛ у пацієнтів із хронічним 

обструктивним захворюванням легень та стабільною ішемічною 

хворобою серця (стабільною стенокардією напруги) у процесі лікування. 

Примітка: * – достовірність різниці даних між досліджуваними показниками до 

та після лікування (p<0,05). 
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У хворих із поєднанням ХОЗЛ та СІХС ССН при проведенні 

кореляційного аналізу виявлено зворотній середньої сили зв’язок, оскільки 

коефіцієнт кореляції між ОФВ1/ФЖЄЛ і СТЛА при стандартній терапії 

становив (r=-0,65; p<0,01), а при терапії ехінацеєю – (r=-0,56) з ймовірністю 

безпомилкового прогнозу (р<0,001). Також відмічена пряма та середня сила 

зв’язку (r=0,62) між показниками УО та ФВ при терапії хлорофіліптом із 

ймовірністю безпомилкового прогнозу (р<0,001). 

 

4.3. Динаміка показників імунограми та ліпідного обміну під впливом 

комплексної терапії із використанням настоянки ехінацеї, хлорофіліпту та 

їхнього комбінованого застосування у хворих на хронічне обструктивне 

захворювання легень при поєднанні зі стабільною ішемічною хворобою 

серця (стабільною стенокардією напруження) 

При аналізі імунограми встановлено, що показники клітинного імунітету 

змінювалися під впливом проведеної терапії у пацієнтів всіх підгруп (табл. 4.6). 

 

Таблиця 4.6 

Динаміка показників імунограми у хворих із поєднанням  хронічного 

обструктивного захворювання легень та стабільної ішемічної хвороби 

серця (стабільної стенокардії напруження)в процесі лікування. 

Ознака 

СТ 

(n=30) 

СТ та 

 ехінацея 

(n=30) 

СТ та 

хлорофіліпт 

(n=30) 

СТ та ехінацея і 

хлорофіліпт 

(n=30) 

До 

лікуван-

ня 

Після 

лікуван

ня 

До 

лікуван-

ня 

Після 

лікуван-

ня 

До 

лікування 

Після 

лікуван-

ня 

До 

лікуван-

ня 

Після 

лікування 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Лейко-

цити, × 

109Од/л 

6,47 

±0,08 

6,23 

±0.96 

7,47 

±0,12 

6,38 

±0,09 

6,89 

±0,10 

5,70 

±0,08 

6,92 

±0,10 

6,15 

±0,09 

 p>0,05 p<0,001 p<0,001 p<0,001 
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Продовження табл. 4.6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Лімфо-

цити 

сумарні, 

× 109Од/л 

2,01 

±0,02 

1,64 

±0,03 

1,92 

±0,03 

1,81 

±0,03 

2,00 

±0.02 

1,83 

±0,02 

2,00 

±0,03 

1,72 

±0,03 

 p<0,001 p<0,05 p<0,001 p<0,001 

Т- 

Лімфо-

цити  

(CD3+), % 

64,02 

±0,65 

66,10 

±0,68 

64,57 

±0,53 

67,51 

±0,60 

63,12 

±0,54 

66,92 

±0,67 

63,38 

±0,47 

70,14 

±0,56 

 p<0,05 p<0,001 p<0,001 p<0,001 

Т-Хелпери 

(CD4+), % 

41,45 

±0,37 

45,16 

±0,49 

38,33 

±0,37 

45,02 

±0,46 

40,69 

±0,48 

44,64 

±0,50 

38,09 

±0,34 

49,44 

±0,55 

 p<0,001 p<0,001 p<0,001 p<0,001 

Т-

Супресори 

(CD8+), % 

39,56 

±0,38 

38,62 

±0,33 

35,75 

±0,34 

38,11 

±0,31 

38,62 

±0,36 

31,3 

±0,44 

39,42 

±0,43 

35,74 

±0,40 

 p>0,05 p<0,001 p<0,001 p<0,001 

NK- 

клітини 

(CD16+),% 

16,30 

±0,17 

17,93 

±0,16 

15,35 

±0,15 

18,34 

±0,19 

15,10 

±0,18 

16,74 

±0,17 

15,36 

±0,18 

18,35 

±0,21 

 p<0,001 p<0,001 p<0,001 p<0,001 

В- 

Лімфоцити 

(CD20+),% 

14,07 

±0,15 

15,40 

±0,16 

14,66 

±0,18 

15,95 

±0,17 

14,62 

±0,16 

16,12 

±0,18 

14,05 

±0,17 

15,84 

±0,17 

 p<0,001 p<0,001 p<0,001 p<0,001 

Апоптоз 

(CD95+),% 

3,89 

±0,05 

3,21 

±0,04 

3,88 

±0,05 

2,86 

±0,04 

3,86 

±0,04 

3,39 

±0,04 

3,99 

±0,06 

2,75 

±0,04 

 p<0,001 p<0,001 p<0,001 p<0,001 

Примітка: р – достовірність різниці даних між досліджуваними показниками 

до та після лікування. 
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Стосовно показника лейкоцитів, слід відмітити, що рівень його 

зменшувався після лікування у всіх підгрупах. Так, у ІІ підгрупі після 

проведеної терапії він становив (6,38 ±0,09)× 109 Од/л, у ІІІ підгрупі – (5,70 

±0,08)× 109 Од/л; а у IV підгрупі – (6,15 ±0,09)× 109 Од/л. 

Також відмічено зменшення кількості сумарних лімфоцитів після 

проведеної терапії у пацієнтів усіх підгруп. 

Загальні Т-лімфоцити (CD3+) також змінювалися під впливом 

проведеної терапії, 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<0,05); у ІІІ 

підгрупі – із (63,12 ±0,54)% до (66,92 ±0,67)% (p<0,05) та у IV підгрупі – із 

(63,38 ±0,47)% до (70,14 ±0,56)% (p<0,05), рис. 4.4. 

 

 

Рис. 4.4. Динаміка загальних Т-лімфоцитів (CD3+) у хворих із поєднанням 

хронічного обструктивного захворювання легень та стабільної 

ішемічної хвороби серця (стабільної стенокардії напруги) в процесі 

лікування. 

Примітка: * – достовірність різниці даних між досліджуваними показниками до 

та після лікування (p<0,05). 
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Подібна динаміка спостерігалася в процесі лікування і з Т-хелперами 

(CD4+), причому найістотніший їх ріст відмічено у пацієнтів із IV підгрупи – 

(49,44 ±0,55)% після лікування (рис. 4.5). 

 

 

Рис. 4.5. Динаміка Т-хелперів (CD4+) у хворих із поєднанням хронічного 

обструктивного захворювання легень та стабільної ішемічної 

хвороби серця (стабільної стенокардії напруження) в процесі 

лікування. 

Примітка: * – достовірність різниці даних між досліджуваними показниками до 

та після лікування (p<0,05). 

 

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<0,05), а у ІІІ та IV підгрупі – із 
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(38,62 ±0,36)% до (31,3 ±0,44)% (p<0,05) та з (39,42 ±0,43)% до (35,74 ±0,40)% 

(p<0,05), відповідно (рис. 4.6). 

 

 

Рис. 4.6. Динаміка Т-супресорів (CD8+) у хворих із поєднанням хронічного 

обструктивного захворювання легень та стабільної ішемічної хвороби 

серця (стабільної стенокардії напруження) в процесі лікування. 

Примітка: * – достовірність різниці даних між досліджуваними показниками до 

та після лікування (p<0,001). 

 

У динаміці під впливом лікування підвищувалася кількість NK-клітин 

(CD16+), причому найістотніший їх ріст відмічений у ІІ підгрупі – із (15,35 

±0,15)% до (18,34 ±0,19)% (p<0,001) та IV підгрупі – із (15,36 ±0,18)% до (18,35 

±0,21)% (рис. 4.7). 

 

 

Рис. 4.7. Динаміка NK-клітин (CD16) у хворих із поєднанням хронічного 

обстуктивного захворювання легень та стабільної ішемічної хвороби 

серця (стабільної стенокардії напруження) в процесі лікування. 

Примітка: * – достовірність різниці даних між досліджуваними показниками до  

та після лікування (p<0,001). 
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Також відмічена позитивна динаміка В-лімфоцитів (CD20+), а саме – із 

(14,07 ±0,15) % до (15,40 ±0,16) % (p<0,05) у І підгрупі; з (14,66 ±0,18) % до 

(15,95 ±0,17) % (p<0,05)– у ІІ підгрупі; з (14,62 ±0,16) % до (16,12 ±0,18) % 

(p<0,05) – у ІІІ підгрупі та з (14,05 ±0,17) % до (15,84 ±0,17) % (p<0,05) – у IV 

підгрупі (рис. 4.8). 
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Рис. 4.8. Динаміка показників В-лімфоцитів (CD20+) у хворих із поєднанням 

хронічного обструктивного захворювання легень та стабільної 

ішемічної хвороби серця (стабільної стенокардії напруження) в процесі 

лікування. 

Примітка: * – достовірність різниці даних між досліджуваними показниками до 

та після лікування (p<0,001). 

 

Стосовно показника апоптозу (CD95+), – у процесі лікування відбувалося 

його зниження, найістотніше – у хворих з ІІ підгрупи (стандартна терапія та 

ехінацея) – із (3,88 ±0,05)% до (2,86 ±0,04)%  (p<0,05) та у IV підгрупі (стандартна 
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терапія з приєднанням ехінацеї та хлорофіліпту)– із (3,99 ±0,06)% до (2,75 

±0,04)% (p<0,05) (рис. 4.9). 
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Рис. 4.9. Динаміка показників апоптозу (CD95+) у хворих із поєднанням 

хронічного обструктивного захворювання легень та стабільної 

ішемічної хвороби серця (стабільної стенокардії напруження) в 

процесі лікування. 

Примітка: * – достовірність різниці даних між досліджуваними показниками до та 

після лікування (p<0,001). 

 

При проведенні кореляційного аналізу в пацієнтів із поєднаним перебігом 

ХОЗЛ та ІХС ССН виявлено середню та пряму силу зв’язку, оскільки коефіцієнт 

кореляції між CD4+ і рівнем CD16+ при стандартній терапії становив (r=0,58), а 

при додаванні до стандартної терапії хлорофіліпту – (r = 0,63) з ймовірністю 

безпомилкового прогнозу (р<0,01). 
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Водночас коефіцієнт кореляції між CD8+ та CD95+ у групі ехінацеї 

становив (r=0,65) та у групі поєднаної терапії (r=0,61), що свідчило про середню 

та пряму силу зв’язку між указаними показниками. 

Рівні імуноглобулінів крові також змінювалися при проведенні відповідної 

терапії у пацієнтів усіх підгруп (табл. 4.7). 

 

Таблиця 4.7 

Динаміка показників імунограми у хворих із поєднанням  хронічного 

обструктивного захворювання легень та стабільної ішемічної хвороби 

серця (стабільної стенокардії напруження) в процесі лікування.  

 

Ознака 

СТ 

 (n=30) 

СТ та 

ехінацея 

(n=30) 

СТ та 

хлорофіліпт 

(n=30) 

СТ та ехінацея 

і хлорофіліпт 

(n=30) 

До 

лікува

ння 

Після 

лікува

ння 

До 

лікува

ння 

Після 

лікува

ння 

До 

лікува

ння 

Після 

лікува

ння 

До 

лікува

ння 

Після 

лікува

ння 

IgA, г/л 
2,99 

±0,04 

2,78 

±0.03 

2,85 

±0,03 

2,66 

±0,03 

2,97 

±0,04 

2,80 

±0,03 

2,93 

±0,03 

2,61 

±0,04 

 p<0,001 p<0,001 p<0,001 p<0,001 

IgG, г/л 
17,29±

0,17 

16,94±

0,18 

17,71±

0,17 

15,94±

0,22 

17,78±

0,17 

17,12±

0,18 

18,04± 

0,19 

15,34

±0,18 

 p>0,05 p<0,001 p<0,05 p<0,001 

IgМ, г/л 
1,62 

±0,02 

1,73 

±0,02 

1,64 

±0,02 

1,81 

±0,02 

1,53 

±0,02 

1,70 

±0,03 

1,51 

±0,02 

1,89 

±0,03 

 p<0,001 p<0,001 p<0,001 p<0,001 

Примітка: р – достовірність різниці даних між досліджуваними показниками до 

та після лікування. 
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Так, відмічалося зниження значення IgA у пацієнтів усіх підгруп, а саме: 

у хворих І підгрупи (СТ) з (2,99 ±0,04) г/л до (2,78 ±0,03) г/л (p<0,05); з (2,85 

±0,03) г/л до (2,66 ±0,03) г/л (p<0,05) у обстежених ІІ підгрупи (СТ та ехінацея); 

з (2,97 ±0,04) г/л до (2,80 ±0,03) г/л (p<0,05) у пацієнтів ІІІ підгрупи (СТ та 

хлорофіліпт); та з (2,93 ±0,03) г/л до (2,61 ±0,04) г/л (p<0,05) у IV підгрупі (СТ 

та ехінацея і хлорофіліпт) (рис. 4.10). 

 

 

Рис. 4.10. Динаміка IgA у хворих із поєднанням хронічного обструктивного 

захворювання легень та стабільної ішемічної хвороби серця (стабільної 

стенокардії напруження) в процесі лікування 

Примітка: * – достовірність різниці даних між досліджуваними показниками до 

та після лікування (p<0,001). 

 

Також відмічено зниження показника IgG в процесі лікування, а 

найістотніше у IV підгрупі – з (18,04±0,19) г/л до (15,34±0,18) г/л (p<0,05), рис. 

4.11. 

 

 

Рис. 4.11. Динаміка IgG у хворих із поєднанням хронічного обструктивного  

захворювання легень та стабільної ішемічної хвороби серця 

(стабільної стенокардії напруження) в процесі лікування. 

Примітка: * – достовірність різниці даних між досліджуваними показниками до 

та після лікування (p<0,05). 
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Зростання IgМ відбувалося у пацієнтів усіх підгруп після лікування, а 

найбільша його динаміка зафіксована у IV підгрупі – із (1,51 ±0,02) г/л до (1,89 

±0,03) г/л (p<0,05). 

Важливим є доведений середній зв’язок прямої направленості між рівнями 

IgМ і Т-хелперів (r=0,64; р<0,01) при терапії хлорофіліптом у хворих із 

поєднаним перебігом ХОЗЛ та СІХС ССН. Водночас, коефіцієнт кореляції між 

Т-хелперами та IgM при терапії ехінацеєю становив (r=0,58) із ймовірністю 

безпомилкового прогнозу (р<0,05), що свідчить про середню та пряму силу 

зв’язку. 

Аналізуючи лікувальний вплив комбінації хлорофіліпту та ехінацеї, 

виявлено сильні й прямі кореляційні зв’язки між IgA і рівнем IgМ (r=0,78; 

р<0,001) та між вмістом IgG і IgМ (r=0,74; р<0,001) при ХОЗЛ у поєднанні з 

СІХС ССН. 

Стосовно інших показників імунограми (табл. 4.8), то також відмічено 

позитивну динаміку їхніх рівнів після проведеної терапії у пацієнтів І–IV 

підгруп. 

 

Таблиця 4.8 

Динаміка показників імунограми у хворих із поєднанням  ХОЗЛ та СІХС 

ССН в процесі лікування. 

Ознака 

СТ 

 (n=30) 

СТ та 

 ехінацея 

(n=30) 

СТ та 

хлорофіліпт 

(n=30) 

СТ та 

ехінацея і 

хлорофіліпт 

(n=30) 

До 

лікува

ння 

Після 

лікува

ння 

До 

лікува

ння 

Після 

лікува

ння 

До 

лікува

ння 

Після 

лікува

ння 

До 

лікува

ння 

Після 

лікув

ання 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Лізоцим 

крові, 

мкг/мл 

7,36 

±0,11 

8,35 

±0,12 

7,44 

±0,07 

8,70 

±0,10 

7,43 

±0,11 

8,62 

±0,11 

7,27 

±0,14 

9,31 

±0,11 

 p<0,001 p<0,001 p<0,001 p<0,001 
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Продовження табл. 4.8.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Лізоцим 

секрету, 

мкг/мл 

4,53 

±0,06 

6,59 

±0,08 

4,53 

±0,05 

8,88 

±0,13 

4,53 

±0,06 

8,68 

±0,11 

4,73 

±0,08 

11,45

±0,13 

 p<0,001 p<0,001 p<0,001 p<0,001 

ФІ, % 
39,88

±0,49 

42,73

±0,53 

37,84

±0,51 

43,72

±0,60 

40,88 

±0,49 

44,69

±0,53 

41,09

±0,53 

46,17

±0,59 

 p<0,001 p<0,001 p<0,001 p<0,001 

ФЧ, % 
5,96 

±0,14 

7,96 

±0,15 

6,16 

±0,94 

6,04 

±0,11 

5,12 

±0,08 

7,15 

±0,11 

6,04 

±0,15 

9,78 

±0,13 

 p<0,001 p>0,05 p<0,001 p<0,001 

Примітка: р – достовірність різниці даних між досліджуваними показниками 

до та після лікування. 

 

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

±0,12)мкг/мл (p<0,05) у І підгрупі; з (7,44 ±0,07), мкг/мл до (8,70 ±0,10), мкг/мл 

(p<0,05) – у ІІ підгрупі; з (7,43 ±0,11) мкг/мл до (8,62 ±0,11)мкг/мл (p<0,05) – у 

ІІІ підгрупі та з (7,27 ±0,14) мкг/мл до (9,31 ±0,11) мкг/мл (p<0,05) – у IV 

підгрупі хворих, рис. 4.12. 

 

 

Рис. 4.12. Динаміка лізоциму крові у пацієнтів із хронічним обструктивним 

захворюванням легень та стабільною ішемічною хворобою серця 

(стабільною стенокардією напруження). 

Примітка: * – достовірність різниці даних між досліджуваними показниками до 

та після лікування (p<0,001). 
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Подібна картина простежувалася і з рівнями лізоциму секрету у пацієнтів 

всіх підгруп, причому динаміка вказаного показника суттєво відрізнялася у І 

підгрупі – із (4,53 ±0,06) мкг/мл до (6,59 ±0,08) мкг/мл (p<0,05); у ІІ – із (4,53 

±0,05) мкг/мл до (8,88 ±0,13) мкг/мл (p<0,05) та ІІІ підгрупі – із (4,53 ±0,06) 

мкг/мл до (8,68 ±0,11) мкг/мл (p<0,05); а найістотніші його зміни відбувалися у 

пацієнтів IV підгрупи – із (4,73 ±0,08) мкг/мл до (11,45±0,13) мкг/мл (p<0,05), 

рис. 4.13. 

 

 

 

Рис. 4.13. Динаміка лізоциму бронхіального секрету у пацієнтів із хронічним 

обструктивним захворюванням легень та стабільною ішемічною 

хворобою серця (стабільною стенокардією напруження). 

Примітка: * – достовірність різниці даних між досліджуваними показниками до 

та після лікування (p<0,001). 

 

Стосовно показників фагоцитозу, то необхідно відмітити їх позитивні 

кількісні зміни у всіх обстежених пацієнтів під впливом лікування. Так, ФІ 

зростав у хворих всіх підгруп, а найістотніше  у пацієнтів ІІІ підгрупи – із 
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(40,88 ±0,49)% до (44,69±0,53)% (p<0,05) та у IV підгрупі – із (41,09±0,53)% до 

(46,17±0,59)% (p<0,05), рис. 4.14. 

 

 

 

Рис. 4.14. Динаміка фагоцитарного індексу у крові пацієнтів із хронічним 

обструктивним захворюванням легень та стабільною ішемічною 

хворобою серця (стабільною стенокардією напруження) у процесі 

лікування. 

Примітка: * – достовірність різниці даних між досліджуваними показниками до 

та після лікування (p<0,001). 

 

Позитивна динаміка спостерігалася і для показника ФЧ, причому 

найкращий (у кількісному вираженні) результат отримано у хворих IV підгрупи 

– із (6,04 ±0,15)% до (9,78 ±0,13)% (p<0,05), рис. 4.15. 

 

 

 

Рис. 4.15. Динаміка фагоцитарного числа у крові пацієнтів із хронічним 

обструктивним захворюванням легень та стабільною ішемічною 
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хворобою серця (стабільною стенокардією напруження) у процесі 

лікування. 

Примітка: * – достовірність різниці даних між досліджуваними показниками до 

та після лікування (p<0,001). 

 

В результаті проведених досліджень відмічено, що внаслідок приєднання 

до СТ ехінацеї та хлорофіліпту відбуваються кількісні зміни показників 

клітинного імунітету, а саме – підвищення рівнів загальних CD3+ Т-лімфоцитів 

на 9,6%, CD4+ Т-хелперів на 23,0%, CD16+ NK-клітин на 19,4%, CD20+ В-

лімфоцитів на 12,7% та зниження CD8+ Т-супресорів на 10,1% та маркера 

апоптозу CD95+ на 31,0%.  

Щодо змін показників гуморального імунітету, то в результаті 

проведеного лікування з приєднанням ехінацеї та хлорофіліпту відбувається 

вірогідне зниження у крові IgG на 14,9% та підвищення IgM на 25,0%. 

Також у хворих на ХОЗЛ при поєднанні з СІХС ССН виявлено сильний 

зв’язок прямої направленості між вмістом лізоциму в крові та ФІ (r=0,79) при 

терапії ехінацеєю та хлорофіліптом із ймовірністю безпомилкового прогнозу 

(р<0,001). 

Крім того, в результаті проведеного лікування настоянкою ехінацеї та 

хлорофіліптом пацієнтів із поєднаною патологією (ХОЗЛ та СІХС ССН) 

необхідно відмітити підвищення рівня лізоциму бронхоальвеолярного секрету в 

2,4 рази, а лізоциму крові – у 1,28 раза. 

Слід відмітити, що показники ліпідограми також зазнавали істотних 

змін у процесі лікування у пацієнтів усіх підгруп, а саме: ЗХС зменшувався від 

(6,12±0,10) мМоль/л до (5,72±0,08) мМоль/л у І підгрупі пацієнтів, що 

отримували стандартну терапію, з (6,24±0,11) мМоль/л до (5,60±0,10) мМоль/л у 

ІІ підгрупі осіб, які на тлі стандартної терапії отримували ехінацею, з 

(5,93±0,09) мМоль/л до (5,76±0,08) мМоль/л у ІІІ підгрупі хворих із 

стандартною терапією та хлорофіліптом, а найістотніше – у IV підгрупі 

пацієнтів, які, окрім стандартної терапії, отримували поєднання ехінацеї з 
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хлорофіліптом) – із (5,98±0,10) мМоль/л до (5,24±0,12) мМоль/л (p<0,05) 

(табл.4.9). 

 

Таблиця 4.9 

Показники ліпідограми у хворих із поєднанням хронічного обструктивного 

захворювання легень та стабільної ішемічної хвороби серця (стабільної 

стенокардії напруження) в процесі лікування 

 

Показник 

СТ 

 (n=30) 

СТ та 

ехінацея 

(n=30) 

СТ та 

хлорофіліпт 

(n=30) 

СТ та 

ехінацея і 

хлорофіліпт 

(n=30) 

До 

лікува

ння 

Після 

лікува

ння 

До 

лікува

ння 

Після 

лікува

ння 

До 

лікува

ння 

Після 

лікув

ання 

До 

лікув

ання 

Після 

лікува

ння 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Загальний 

холестерин, 

мМоль/л 

6,12 

±0,10 

5,72 

±0,08 

6,24 

±0,11 

5,60 

±0,10 

5,93 

±0,09 

5,76 

±0,08 

5,98 

±0,10 

5,24 

±0,12 

 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 

Тригліцериди,

мМоль/л 

2,08 

±0,03 

1,92 

±0,03 

2,10 

±0,02 

2,02 

±0,02 

2,18 

±0,04 

1,88 

±0,03 

2,20 

±0,04 

1,80 

±0,03 

 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 

ХС ЛПВЩ, 

мМоль/л 

0,81 

±0,02 

1,20 

±0,03 

0,74 

±0,03 

1,12 

±0,02 

0,80 

±0,03 

1,24 

±0,03 

0,71 

±0,02 

1,31 

±0,02 

 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 

ХС ЛПНЩ, 

мМоль/л 

4,40 

±0,23 

4,05 

±0,28 

4,52 

±0,28 

3,92 

±0,20 

4,72 

±0,30 

3,92 

±0,32 

4,39 

±0,24 

3,72 

±0,28 

 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 

Примітка. р – достовірність різниці даних між досліджуваними показниками 

до та після лікування. 
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Динаміка рівнів ТГ також була найбільш помітною у IV підгрупі – з 

(2,20±0,04) мМоль/л до (1,80±0,03) мМоль/л (p<0,05). ХС ЛПВЩ, навпаки, 

зростали в усіх підгрупах, а ХС ЛПНЩ – зменшувалися (p<0,05), рис. 4.16. 

 

6,12±0,10
6,24±0,11

5,93±0,09 5,98±0,10

5,72±0,08*
5,6±0,10*

5,76±0,08*

5,24±0,12*

4.6

4.8

5

5.2

5.4

5.6

5.8

6

6.2

6.4

стандартна терапія ехінацея хлорофіліпт ехінацея і хлорофіліпт

мМоль/л до лікування після лікування

 

 

Рис. 4.16. Динаміка показника загального холестерину у хворих із поєднанням 

хронічного обструктивного захворювання легень та стабільної 

ішемічної хвороби серця (стабільної стенокардії напруження) в 

процесі лікування. 

Примітка: * – достовірність різниці даних між досліджуваними показниками до 

та після лікування (p<0,05). 

 

Таким чином, на підставі результатів дослідження встановлено, що у 

хворих із поєднаним перебігом ХОЗЛ та СІХС ССН додаткове призначення 

імуномодулятора настоянки ехінацеї та антисептика хлорофіліпту призводить 

до покращення клінічного перебігу коморбідних захворювань, показників 

центральної та інтракардіальної гемодинаміки, функції зовнішнього дихання, 

виявляє імуномодуюючий та імунокорегуючий ефект, потенціює 

протизапальну, антиатерогенну ефективність стандартної терапії, веде до 

скорочення терміну стаціонарного лікування на 2-3 дні пацієнтів із поєднаним 

перебігом ХОЗЛ та СІХС ССН.  
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У хворих на ХОЗЛ та ХОЗЛ при поєднанні з СІХС ССН лікування слід 

проводити диференційовано, залежно від ступеня вираженості бронхіальної 

обструкції, параметрів центральної гемодинаміки, структурно-функціонального 

стану серця, імунологічних показників. При цьому, у випадку бронхітичного 

фенотипу ХОЗЛ стандартну терапію слід доповнити призначенням 

хлорофіліпту, а також його поєднати з ехінацеею для посилення 

антибактеріального ефекту базової терапії. При емфізематозному фенотипі 

рекомендовано до стандартної терапії долучати настоянку ехінацеї, а 

хлорофіліпт використовувати лише при інфекційному загостренні ХОЗЛ. 

Графічне зображення алгоритму диференційованого лікування хворих із ХОЗЛ 

та СІХС ССН представлено в дод. В. 

 

Матеріали даного розділу опубліковані в наступних наукових працях: 

1. Синько УВ (2011) Динаміка показників функції зовнішнього дихання та 

функціональних резервів міокарда в пацієнтів із ХОЗЛ, що поєднується 

з ІХС. Клін та експ пат Х(2): 120-122 [91]. 

2. Синько УВ , Вакалюк ІП (2012) Динаміка показників поверхнево-

активної фракції системи сурфактанту легень, функції зовнішнього 

дихання та функціональних резервів міокарду у пацієнтів із ХОЗЛ, що 

поєднується з ІХС. Гал лік вісн 19(3): 49-50 [92]. 

3. Synko U (2013) Title of subordinate document. In: Dynamics of surface-

active fraction indices of lung surfactant system, external respiration function 

and myocardium functional reserves in patients with chronic obstructive 

pulmonary disease (COPD) associated with ischemic heart disease (IHD). 

The Pharma Innovation.  

http://www.thepharmajournal.com/vol2Issue1/Issue_march_2013/4.pdf [195]. 

4. Синько УВ (2013) Особливості змін показників функції зовнішнього 

дихання, лізоциму бронхоальвеолярного секрету та функціональних 

резервів міокарду у пацієнтів із ХОЗЛ, що поєднується з ІХС. В: Вісник 

http://www.thepharmajournal.com/vol2Issue1/Issue_march_2013/4.pdf


118 

 

Вінницького національного медичного університету, 2(17): 399-401 

[100]. 

5. Синько УВ , Вакалюк ІП (2015) Спосіб лікування хворих на хронічне 

обструктивне захворювання легень у поєднанні з ішемічною хворобою 

серця, UA 98899 Patent, МПК (2015.01), А61В 5/0205 (2006.01) А61К 

36/00, 12 May 2015 [93].  
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АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Поряд із ураженням легень [125], ХОЗЛ призводить до значних 

позалегеневих (системних) ефектів, супутніх захворювань, які обтяжують 

перебіг ХОЗЛ у окремих хворих [112]. До основних системних проявів ХОЗЛ 

належать: зниження поживного статусу, дисфункція скелетних м’язів, 

остеопороз, анемія і серцево-судинні ефекти [34]. 

Значна гетерогенність клінічної картини та прогресування, а також той 

факт, що ОФВ1 недостатньо описує особливості ХОЗЛ, спонукають до пошуку 

альтернативи, яка б дала змогу чіткіше ідентифікувати конкретного пацієнта 

[173]. Особливо важливим у менеджменті ХОЗЛ є прогноз і відповідь на 

терапію, тому і виділяють фенотипи даного захворювання [30, 174]. 

У деяких дослідженнях підкреслена необхідність визначення фенотипів 

ХОЗЛ у практичній медицині з метою оптимізації діагностики та адекватної 

терапії пацієнтів [157, 189]. Часті та важкі загострення, необхідність 

призначення тривалої базової та терапії ускладнень як основного, так і супутніх 

захворювань акцентують увагу на швидкому таргетингу, оцінюванні симптомів 

та вибору тактики ведення пацієнта з ХОЗЛ [134, 163].   

Дані епідеміологічних досліджень за останні 10 років свідчать про високу 

поширеність ХОЗЛ (3-11%) у людей, що не курять. Поряд із високою 

поширеністю, надзвичайно важливою характеристикою ХОЗЛ є його 

прогресивний перебіг та інвалідизація пацієнтів [40]. 

Не дивлячись на те, що в розробку методики лікування ХОЗЛ вкладені 

великі кошти, воно все ж і далі продовжує залишатися однією з головних 

причин смертності населення земної кулі [41]. 

Відмічено, що найбільш несприятливий прогноз на перебіг такої  

патології мають серцево-судинні захворювання, що сприяють при поєднаному 

перебігу з ХОЗЛ швидкому розвитку інвалідності, збільшенню частоти 

госпіталізацій як із приводу ХОЗЛ, так і з приводу серцево-судинних 

захворювань, зростанню смертності [28]. 
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Рядом авторів [153] відмічено виникнення певних труднощів щодо 

ранньої, своєчасної діагностики супутніх захворювань та тактики лікування, що 

стосується як призначення базової терапії ХОЗЛ, так і терапії супутніх, 

особливо серцево-судинних захворювань. 

Також встановлено, що у факторах ризику, клінічних проявах ХОЗЛ та 

ІХС є спільні риси, а у патогенетичних механізмах – не тільки спільні, але і 

дискусійні моменти, що обумовлюють спрямування досліджень при поєднанні 

ХОЗЛ та ІХС. Ретельне їхнє вивчення сприятиме розробці напрямків корекції, 

прогнозування і профілактики розвитку загострень ХОЗЛ, поєднаного з ІХС, 

що є вельми актуальним для підвищення ефективності лікування та якості 

життя хворих [26]. 

Актуальність проблеми та наведені дані літератури зумовили 

необхідність проведення даного дослідження. 

Для досягнення  сформульованої мети і розв’язання поставлених завдань 

проведено поглиблене клінічне та лабораторно-інструментальне обстеження 

180 хворих, віком від 35 до 65 років, середній вік склав (44±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, БКК, ББ та нітрати. 

• 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. 
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• 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 

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. 

Аналіз клінічних ознак дозволив виявити ряд особливостей коморбідної 

патології – поєднання ХОЗЛ та СІХС ССН. Зокрема, задишку при фізичному 

навантаженні відмічала більшість хворих з поєднаною патологією (93,3%) і 

хворі з ХОЗЛ (3,3%), дещо рідше (36,7%) – хворі з СІХС ССН (р<0,05). У той 

же час, частота задишки у спокою суттєво не відрізнялась (p>0,05). У всіх 

хворих із ХОЗЛ мав місце кашель з виділенням харкотиння (100%). 

Такі результати співзвучні з даними авторів [180], які відмічали перебіг 

СІХС ССН у пацієнтів із ХОЗЛ без яскраво вираженої клінічної симптоматики. 

Водночас, характеризуючи больовий синдром, необхідно зазначити, що 

кількість ангінозних нападів як за день, так і за тиждень, переважала у хворих 

на ХОЗЛ у поєднанні з СІХС ССН (OR=2,44; 95%CI=1,21-4,93), а також указана 

група пацієнтів частіше вживала таблетки нітрогліцерину для зняття симптомів 

нападу, відповідно (3,2±0,17) таблеток за день і (8,6±0,41) таблеток за тиждень. 

Також відмічено, що у хворих на СІХС ССН переважав ІІІ ФК стабільної 
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стенокардії (76,7%), а у хворих із поєднанням ХОЗЛ та СІХС ССН – ІІ ФК 

(93,3%) із показником OR=7,58 та 95%CI=1,71-33,58. 

Особливості больового ангінозного синдрому, виявлені в нашому 

дослідженні, узгоджуються із даними про те, що поєднання ХОЗЛ із СІХС ССН 

завжди супроводжується синдромом «взаємного обтяження» коморбідних 

захворювань [4, 25]. 

Стосовно фізикального обстеження, то у всіх хворих на СІХС ССН при 

аускультації серця вислуховувалися послаблені тони і акцент ІІ тону над 

аортою, а при ХОЗЛ – акцент ІІ тону над легеневою артерією. У випадку 

поєднання ХОЗЛ та СІХС ССН у всіх хворих констатовано послаблені тони 

серця, але у більшості пацієнтів (79,2%) вислуховувався акцент ІІ тону над 

легеневою артерією. Також у всіх хворих з ХОЗЛ при аускультації легень 

вислуховувалися сухі свистячі хрипи.  

Такі фізикальні дані відповідають клінічній картині таких захворювань, 

як ХОЗЛ [54, 67], СІХС ССН [90] та при їх поєднанні [10]. 

Щодо фенотипу ХОЗЛ, то при ізольованому перебігу захворювання 

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

бронхітичний (85,0%) фенотип. 

Отримані нами результати узгоджуються з літературними даними про 

бронхітичний і емфізематозний фенотипи ХОЗЛ, коли за умови поєднання з 

СІХС ССН у таких пацієнтів дихальна недостатність поєднується з хронічною 

серцевою недостатністю, і хворий набуває вигляду «синій та одутловатий»-

‘blue bloater’ [2, 76]. 

У свою чергу, перебіг серцевої патології здійснює вплив на клініку ХОЗЛ 

[149], а ІХС із притаманними їй аритміями та розвитком хронічної серцевої 

недостатності превалює серед кардіоваскулярної патології [143]. Отримані 

нами результати виявилися подібними до вказаних досліджень. 

При аналізі результатів електрокардіографії встановлено, що за наявності 

коморбідної патології (ХОЗЛ із СІХС ССН), у половини (54,2%) хворих 

відмічалося відхилення електричної осі серця вправо і лише у 20,0% – вліво. У 



123 

 

цій групі хворих у всіх обстежених (100,0%) спостерігалася знижена 

біоелектрична активність. Також біоелектрична активність міокарда була 

знижена у всіх хворих на СІХС ССН (100,0%) і 83,3% осіб із ХОЗЛ.  

Серед структурно-функціональних змін серця у пацієнтів із ХОЗЛ на тлі 

СІХС ССН слід відмітити гіпертрофію ЛШ (OR=3,10; 95%CI=1,58-6,07), 

гіпертрофію ПШ (OR=1,48; 95%CI=1,06-2,09) та ПП (OR=4,39; 95%CI=2,23-

8,65). 

Аналізуючи ознаки гіпертрофії ЛШ, 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 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 ПШ, то у хворих з 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 з 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 із СІХС ССН не виявлено. 

Разом з тим, серед ознак гіпертрофії передсердь, 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 у пацієнтів із 

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

Такі зміни ЕКГ узгоджуються з літературними даними про ознаки 

гіпертрофії правого шлуночка і правого передсердя у хворих на ХОЗЛ [64, 81] 

та гіпертрофії лівого шлуночка у хворих на СІХС ССН [33, 83], а також даними 

про комбіновану гіпертрофію правих і лівих відділів серця за умови поєднання 

ХОЗЛ та СІХС ССН [4, 34, 177].   

Серед наявних порушень ритму серця найбільш частими були 

суправентрикулярна екстрасистолія, яка склала 27,5% у пацієнтів з поєднаною 
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патологією, 13,3% у хворих на СІХС ССН та 10,0% у хворих на ХОЗЛ, а також 

шлуночкова екстрасистолія – відповідно 7,5% у хворих з поєднанням ХОЗЛ та 

СІХС СНН, і 6,7% у пацієнтів з СІХС ССН. 

 Виявлені нами особливості аритмій в обстежених хворих подібні до  

описаних в літературі щодо частоти виявлення суправентрикулярних порушень 

ритму серця при ХОЗЛ у сполученні з СІХС ССН [73, 139]. 

Також наші результати узгоджуються з літературними даними про те, що 

підвищення тонусу симпатичної або парасимпатичної автономної нервової 

системи спричиняє виникнення порушень серцевого ритму та провідності [188]. 

При поєднаній патології частота порушень ритму зростає, за даними різних 

авторів, до 80,1–96,7 % [73]. Крім того, ХОЗЛ асоціюється з втратою 

нормальних циркадних варіацій серцевого ритму [168]. 

Аналіз показників гемодинаміки дозволив виявити, що серед усіх 

обстежених хворих найвищий рівень САТ зафіксовано у пацієнтів з 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). Разом із тим, найвищий рівень ДАТ спостерігався при поєднанні 

ХОЗЛ та СІХС СНН, який склав (76,96±1,67) мм рт. ст., що суттєво не 

відрізнялось від його значень у хворих на ХОЗЛ – (75,52±0,96) мм рт. ст. та при 

СІХС ССН – (75,50±1,64) мм рт. ст. (p>0,05). Найбільша ЧСС також була 

констатована у хворих з 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). 

Такі зміни АТ при поєднанні ХОЗЛ та СІХС ССН (OR=1,92; 95%CI=1,37-

2,70) можна інтерпретувати з позицій ряду патогенетичних механізмів, у тому 

числі розвантажувального рефлексу В. В. Паріна та альвеолокапілярного 

рефлексу Ейлера-Лільєстранда [10, 34, 39]. Також відомо, що фонові 

захворювання, спадкові і набуті фактори ризику, ускладнення, властиві для 

даного пацієнта, впливають на особливості нейрогуморальної регуляції у осіб із 



125 

 

серцево-судинною патологією, а, відповідно, і на особливості перебігу хвороби 

і ефективність лікування [18]. 

Аналізуючи показники ЕхоКГ встановлено, що показник КДР за даними 

ЕхоКГ у пацієнтів з поєднаною патологією склав (4,94±0,04) см і був вищим, 

ніж у групі здорових осіб (4,57±0,13) см (p<0,01) і суттєво не відрізнявся від 

такого у осіб з ізольованим ХОЗЛ (р>0,05) чи СІХС ССН (р>0,05). Така ж 

закономірність відмічена й стосовно показника 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 з поєднанням ХОЗЛ та СІХС ССН показник КДО визначився на рівні 

(116,08±2,49) мл, а у хворих на ХОЗЛ той самий показник склав (109,97±3,13) 

мл (р<0,001), що свідчило про значну вираженість гіпертрофії ЛШ за умови 

коморбідної патології. Подібна картина спостерігалася і щодо показника КСО, 

який склав відповідно (47,58±1,42) мл у пацієнтів із поєднанням ХОЗЛ та СІХС 

ССН, проти (42,60±3,53) мл (р<0,001) у хворих на ХОЗЛ. Стосовно показника 

ФВ, то слід відмітити, що у групі осіб з поєднаною патологією він визначився на 

рівні (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 той же показник склав 

(63,00±0,01)% (р<0,001). 

Наші результати узгоджуються з даними про те, що характер 

ремоделювання серця залежить від ступеню важкості ХОЗЛ. Тільки при 

важкому його перебігу достовірно збільшуються розміри правого передсердя і 

виявляються структурно-функціональні порушення лівих відділів серця [15, 

186]. 

За даними інших дослідників [117], відмічалася взаємозалежність важкості 

перебігу ХОЗЛ і ступеня структурно-функціональної перебудови міокарда. У 

нашому дослідженні за умови поєднаного перебігу ХОЗЛ та СІХС ССН 

відмічалася гіпертрофія та зниження скоротливої здатності ЛШ. 

Аналізуючи результати проведеної спірографії у пацієнтів всіх груп, 

відмічено, що показник ЖЄЛ,% у пацієнтів із ХОЗЛ та СІХС ССН визначився 
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на рівні (71,33±0,53) (p<0,001), тоді як у хворих на СІХС ССН той самий 

показник становив (81,3±0,59) (p<0,001). 

Найнижчий рівень ОФВ1,% також констатовано у пацієнтів із 

поєднанням ХОЗЛ та СІХС ССН – (46,34±0,23) (p<0,001). 

Також встановлено, що показники МШВ на рівні видиху 25%, 50% та 

75% також були найнижчими у пацієнтів з поєднаною патологією, відповідно, – 

(52,99±0,11), (44,55±1,07) та (51,72±1,01) (p<0,001). 

Відмічено, що показник ОФВ1/ФЖЄЛ,% у пацієнтів із ХОЗЛ та ХОЗЛ у 

поєднанні із СІХС ССН визначався на суттєво нижчому рівні, ніж у хворих з 

інших груп, та становив відповідно (67,12±0,14) у групі ХОЗЛ та (64,97±0,11) у 

групі коморбідної патології ХОЗЛ та СІХС ССН (p<0,001). 

Таким чином, у пацієнтів із поєднанням ХОЗЛ та СІХС ССН 

визначається виражений бронхообструктивний синдром із співвідношенням 

ОФВ1/ФЖЄЛ (OR=1,82; 95%CI=1,15-2,86) та показником ОФВ1 (OR=1,88; 

95%CI=1,24-2,85). 

Отримані нами дані співзвучні з іншими дослідженнями, які показали 

вплив коморбідного перебігу ХОЗЛ та ІХС на результат спірографічного 

дослідження [162, 181]. 

Відомо, що у хворих на ХОЗЛ в поєднанні з СІХС ССН існують складні 

стійкі взаємообумовлені функціональні порушення, які, згідно сучасних 

уявлень, свідчать про їх структурну перебудову, тобто про ремоделювання 

дихальних шляхів і серцево-судинного русла [57, 80].  

Також за даними авторів [25] синхронний перебіг хронічної серцевої 

недостатності і ХОЗЛ завжди супроводжується синдромом «взаємного 

обтяження», а основними патогенетичними механізмами є: хронічна вісцеральна 

гіпоксія, порушення бронхіальної прохідності та процесів дифузії газів, зміни 

циркуляції крові в малому колі кровообігу, порушення серцевого ритму, 

прогресивне погіршення систолічної та діастолічної функції лівого шлуночка, 

підвищення тромбогенності крові, мікроциркуляторні розлади. 



127 

 

При оцінці ступеня легеневої гіпертензії 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 у 

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

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

Отже, у пацієнтів із поєднаною патологією встановлено високий рівень 

легеневої гіпертензії (OR=1,69; 95%CI=0,94-3,02). 

Вважається, що приблизно у 50% хворих з ХОЗЛ старших 50 років з часом 

розвивається легенева гіпертензія, а пізніше – і легеневе серце [81]. Наші 

результати щодо легеневої гіпертензії при ХОЗЛ, СІХС ССН та їх поєднаному 

перебігу підтвердили такі дані. 

Необхідно також відмітити розвиток дилатації ЛШ за даними ЕхоКГ у 

пацієнтів із ХОЗЛ на тлі СІХС ССН (OR=1,69; 95%CI=0,94-3,02). 

Таким чином, одержані нами результати стосовно показників центральної 

гемодинаміки, структурно-функціональної перебудови серця, підтвердили 

літературні дані та визначили ряд не описаних раніше клініко-патогенетичних 

особливостей формування і перебігу коморбідної патології (ХОЗЛ із СІХС 

ССН). 

Аналізуючи показники клітинного імунітету, у хворих на ХОЗЛ та при 

поєднанні ХОЗЛ із СІХС ССН відмічено достовірне підвищення кількості 

лейкоцитів до (6,93±0,21) x109/л (p<0,05), а також достовірно вищий рівень 

лімфоцитів у хворих з поєднаною патологією, що склав (1,98±0,02) x109/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 з ХОЗЛ, СІХС ССН та їх поєднанням 

рівень CD3+ не відрізнявся, то рівень CD4+ у хворих з поєднанням ХОЗЛ і 

СІХС ССН виявився найнижчим.  
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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 природніх кіллерів CD16+ відзначався на 

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

пацієнтів з 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 

із 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 у 

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

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

Отже, у пацієнтів із поєднанням ХОЗЛ та СІХС ССН розвиваються 

порушення клітинного імунітету зі зниженням рівнів CD3+ на 22,4%, CD4+ на 

21,6%, CD16+ на 24,5%, CD20+ на 16,5% та підвищення рівнів CD8+ на 17,9% 

та CD95+ на 52,7% порівняно з хворими на ХОЗЛ чи СІХС ССН. 

Одержані нами результати щодо складних імунних порушень у хворих на 

ХОЗЛ, СІХС ССН та за умови поєднання цих захворювань частково 

узгоджуються з літературними даними про те, що зміни зі сторони 

субпопуляцій і активаційних реакцій лімфоцитів в периферійній крові у хворих 

на загострення ХОЗЛ ІІ та ІІІ стадій, які спостерігаються, як при ізольованому 

перебігу, так і при поєднанні з системними кардіоваскулярними ефектами, є 

свідченням порушення процесів лімфоцитарної кооперації в імунній відповіді 

[59]. Водночас, наші результати співзвучні з даними про те, що найбільш 

виражені зміни показників апоптозу лімфоцитів спостерігаються у хворих на 

загострення ХОЗЛ, у яких перебіг ускладнювався системними 

кардіоваскулярними ефектами, які можуть бути причиною розвитку 
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імунодефіцитного стану на основі негативної активації імунокомпетентних 

клітин [60]. На нашу думку, як і за даними літератури [126, 190], до можливих 

причин таких порушень слід віднести хронічне неспецифічне запалення і 

неадекватну імунну реакцію, які викликані впливом шкідливих зовнішніх 

стимулів, насамперед, сигаретним димом, із ушкодженням епітелію легенів і 

судинного ендотелію, що є спільним у розвитку СІХС ССН та ХОЗЛ із 

негативним впливом на перебіг цих захворювань. Зокрема, відомо, що системні 

запальні реакції під час загострення ХОЗЛ проявляються лейкоцитозом крові, 

підвищеним вмістом прозапальних цитокінів (TNF-α та IL-8), функціональною 

неповноцінністю Т-ланки імунітету (зниженням інтенсивності флуоресценції 

CD3+, СD4+ і CD4-8+-лімфоцитів); змінами фагоцитарної ланки крові 

(пригніченням поглинальної здатності нейтрофілів і метаболічної активності 

нейтрофілів і моноцитів) [71]. З іншого боку, при обстеженні пацієнтів із 

хронічним обструктивним бронхітом групою авторів [178] відмічено зниження 

активації Т-клітин, що проявляється статистично достовірним зменшенням 

експресії CD4++ антигену. 

Торкаючись ролі імуноглобулінів у генезі ХОЗЛ та його поєднання з 

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

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

ХОЗЛ, так і у хворих з СІХС ССН і з поєднанням ХОЗЛ і СІХС ССН мало місце 

підвищення рівнів в 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 групах хворих відмічено підвищені рівні IgG відносно референтної 

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

За рівнем IgM, констатовано його вірогідне зниження у всіх обстежених 

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

патологією, проти референтної норми (4,65±1,24) г/л (p<0,001). 

Таким чином, у пацієнтів із ХОЗЛ та СІХС ССН відмічається підвищення 

рівня IgG (OR=7,58; 95%CI=1,71-33,58) та зниження рівня IgM (OR=2,55; 

95%CI=1,71-5,53). 
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Наведені вище результати щодо імуноглобулінів узгоджуються з даними 

про зміни як у системному, так і у місцевому імунному захисті при ХОЗЛ.  

Відомо, що при ХОЗЛ змінюється клітинний склад бронхоальвеолярного 

секрету за рахунок зменшення макрофагів і збільшення нейтрофілоцитів, також 

відмічена активація синтезу IgG, IgМ, IgА, що можна пояснити 

компенсаторним посиленням другої лінії місцевого захисту [136]. За 

результатами досліджень [165], що співпадають з нашими даними, у всіх 

хворих на ХОЗЛ спостерігаються різновекторні порушення імунологічних 

показників, але найбільш характерним є зниження NK-клітин та пригнічення 

фагоцитарної активності нейтрофілів, а також гіпоімуноглобулінемія ІgG, IgA 

та IgM. Іншою групою авторів [189] будо виявлено достовірне підвищення 

процентного вмісту нейтрофілів і зниження макрофагів у харкотинні.  

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 із значенням цього показника 

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

Таким чином, у пацієнтів із поєднаною патологією встановлено достовірне 

зниження рівнів лізоциму крові (на 32,5%)та лізоциму бронхоальвеолярного 

секрету (на 61,6%) відносно референтних значень. 

Стосовно показника ФІ, то також його зниження визначалося у групах 

пацієнтів із ХОЗЛ та пацієнтів із ХОЗЛ та СІХС ССН, відповідно, – 

(38,60±0,22)% та (39,93±0,74) %, тоді як у здорових осіб – (58,15±2,54) % 

(р<0,001). 

Разом із тим, суттєвих відмінностей при визначенні ФЧ не виявлено у 

пацієнтів усіх груп при ХОЗЛ та СІХС ССН (p>0,05). Проте, у разі коморбідної 
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патології (ХОЗЛ із СІХС ССН) відзначалося достовірне перевищення 

референтної норми ФЧ (5,35±0,65) %, яке досягало (5,82±0,24) % (р<0,001). 

Відмічено, що підвищений рівень циркулюючих імунних комплексів при 

ХОЗЛ ймовірно посилює запалення шляхом активації системи комплементу, 

що зумовлює наростання ендогенної інтоксикації [3]. Ми вважаємо, як і автори 

[101], що порушення очисної функції мукоциліарної системи, яке зумовлене 

зниженням мукоциліарного кліренсу трахеобронхіального секрету і розвитком 

мукоциліарної недостатності, здійснює суттєвий вплив на перебіг ХОЗЛ і 

послуговує однією з причин її неефективного терапевтичного контролю. 

Отож, нами встановлено, що у пацієнтів з ХОЗЛ у поєднанні з СІХС ССН 

зменшується рівень лізоциму сироватки крові та бронхоальвеолярного секрету, 

причому, ці зміни взаємозалежні і корелюють як з ступенем бронхіальної 

обструкції, так з ФК СІХС. 

Аналіз показників ліпідного спектру крові дозволив виявити, що 

найвищий рівень загального холестерину спостерігався у 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 із 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). 

Найвищий рівень ТГ крові спостерігався у пацієнтів із СІХС ССН 

(2,28±0,04) мМоль/л, тоді як у пацієнтів із поєднанням ХОЗЛ та СІХС ССН він 

склав (2,13±0,02) мМоль/л, а у пацієнтів із ХОЗЛ (1,82±0,03) мМоль/л, 

відповідно, що перевищувало значення даного показника у здорових осіб 

(1,60±0,04) мМоль/л (p<0,001). 

Важливо, що рівень антиатерогенних ХС ЛПВЩ був зниженим у всіх 

групах хворих. Так, при ХОЗЛ значення показника ХС ЛПВЩ складало 

(1,40±0,02) мМоль/л, у хворих на ХОЗЛ та СІХС СНН, а також у пацієнтів із 

СІХС ССН, відповідно, – (0,82±0,02) мМоль/л та (0,71±0,02) мМоль/л, тоді як у 

здорових осіб досягав (1,52±0,03) мМоль/л (p<0,001). 
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У той же час, найбільш атерогенна фракція ХС, 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). 

Отже, у хворих на ХОЗЛ у поєднанні з СІХС ССН визначається 

підвищення рівня 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). 

Одержані нами зміни показників ліпідного спектру крові узгоджуються з 

літературними даними про те, що перебіг ХОЗЛ у поєднанні з СІХС ССН 

супроводжується системним запальним процесом і розвитком дисліпідемій [85, 

108]. 

За іншими даними [199] у хворих на СІХС ССН при сполученні з ХОЗЛ 

виявлено виражену дисліпідемію внаслідок зниження показників ліпопротеїдів 

високої щільності при підвищеному рівні ТГ, ХЛ ЛПНЩ, що привело до 

підвищення рівня коефіцієнта атерогенності. У цій групі хворих не виявлено 

суттєвих змін рівня загального холестерину. 

Крім того, доведено, що провідним синдромом як ХОЗЛ, так і СІХС ССН 

є гіпоксія, внаслідок якої при їх поєднанні відмічаються швидке прогресування 

атеросклерозу і формування серцево-судинних ускладнень [153]. Так, 

традиційно дисліпідемічний синдром і необхідність його корекції описаний при 

СІХС ССН [88].  

З іншого боку, перебіг ХОЗЛ в поєднанні з артеріальною гіпертензією 

супроводжується підвищенням рівня СРБ, що свідчить про системне запалення, 

яке, в свою чергу, викликає прогресування атеросклерозу [52].  

Таким чином, результати нашого дослідження дозволили виявити ряд 

клініко-патогенетичних особливостей поєднаного перебігу ХОЗЛ та СІХС ССН, 

до яких належать більш виражена клінічна симптоматика; структурна 

перебудова міокарду з розвитком гіпертрофії ПШ і ЛШ; вторинний 

імунодефіцитний стан; системні запальні реакції під час загострення ХОЗЛ, які 
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супроводжуються функціональною неповноцінністю Т-ланки імунітету та 

змінами фагоцитарної ланки крові, у порівнянні з хворими на ХОЗЛ без СІХС 

СНН. 

Пріоритетними є отримані нами результати про те, що у хворих на ХОЗЛ 

за умови сполучення з СІХС ССН, вірогідно зменшується рівень лізоциму 

сироватки крові і лізоциму бронхоальвеолярного секрету, на відміну від 

пацієнтів, які мають ізольований перебіг ХОЗЛ чи СІХС СНН. 

Отримані нами результати щодо нових аспектів формування і перебігу 

коморбідної патології (ХОЗЛ та СІХС ССН) стали обгрунтуванням для розробки 

диференційованих підходів з метою підвищення клінічної ефективності 

лікування таких пацієнтів. 

Наступним етапом нашого дослідження стала оцінка клінічної 

ефективності настоянки ехінацеї та хлорофіліпту у хворих на ХОЗЛ та за умови 

його сполучення з СІХС ССН. 

Аналізуючи зміни клінічних ознак поєднаної патології в процесі 

лікування у пацієнтів з ХОЗЛ та СІХС ССН встановлено, що у пацієнтів І 

підгрупи (стандартна терапія) задишка при фізичному навантаженні відмічена у 

28 осіб (93,3%), а після лікування у 18 осіб (60,0%), у пацієнтів ІІ підгрупи 

(стандартна терапія і ехінацея) така ж сама ознака була у 29 осіб (96,7%) до 

лікування, і, відповідно, після – у 16 пацієнтів (53,3%). Щодо хворих ІІІ 

підгрупи (стандартна терапія та хлорофіліпт), то задишка при фізичному 

навантаженні помічена у 28 осіб (93,3%) до лікування та 19 осіб (63,3%) після 

проведеної терапії. І, відповідно, пацієнти IV групи, які на фоні стандартної 

терапії приймали настоянку ехінацеї та хлорофіліпт, скаржилися на задишку 

при фізичному навантаженні 29 осіб (96,7%), а після лікування – 11 осіб 

(36,7%). 

Слід відмітити, що така ознака, як виділення харкотиння, також 

змінювалася в процесі терапії. Так, після лікування її відмічало 24 (80,0%) 

пацієнтів І підгрупи, 19 (63,3%)  пацієнтів ІІ підгрупи, 21 (70,0 %) пацієнт ІІІ 

підгрупи  та 17 (56,7%) пацієнтів IV підгрупи. 
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Серед симптомів, якими супроводжувався напад, задишку відмітили 20 

(66,7%) до лікування і 9 (30,0%), запаморочення 12 (40,0%) лише до проведеної 

терапії, підйом АТ 20 (66,7%) до і 14 (46,7%) після лікування пацієнтів IV 

підгрупи. 

Крім того, у пацієнтів IV підгрупи достовірно (р<0,05) покращувалися 

такі ознаки, як болі за грудиною (25 (83,3%) до лікування і 12 (40,0%) після 

лікування), ірадіація болю під ліву лопатку (26 (86,7%) і 15 (50,0%), 

відповідно). 

Звертає на себе увагу те, що кількість нападів в день у хворих даної 

підгрупи змінювалася з (2,07±0,12) до (1,57±0,09), а у тиждень – із (4,83±0,29) 

до (3,42±0,28), що корелювало з вживанням нітрогліцерину – із (2,80±0,22) таб. 

до (1,97±0,31) таб. в день і (7,05±0,18) таб. та (4,89±0,15) таб., відповідно. 

Стосовно електрокардіографічних ознак у пацієнтів з поєднанням ХОЗЛ 

та СІХС ССН до та після лікування, виявлено наступні зміни. У пацієнтів І 

підгрупи серед порушень ритму тахікардія виявлена у 25 осіб (83,3%) до 

лікування та 14 (46,7%) – після лікування, така ж сама ознака склала відповідно 

14 (46,7%) і 6 (20,0%) у ІІІ підгрупі та 22 (73,3%) і 8 (26,7%) – у IV підгрупі. 

Також у IV підгрупі звертає на себе увагу зміна такої ознаки, як 

суправентрикулярна екстрасистолія – 10 (33,3%) пацієнтів до лікування і 2 

(6,7%) після лікування відповідно. 

Також слід відмітити, що депресія сегменту ST у відведеннях V5 V6 

визначалася у 22 (73,3%) пацієнтів І підгрупи до лікування і у 9 (30,0%) після 

проведеної терапії; така ж сама ознака змінювалася з 14 (46,7%) до 6(20,0%) у 

осіб з ІІ підгрупи, а також з 19 (23,3%) до 7 (23,3%) у ІІІ підгрупі та з 12 (40,0%) 

до 5 (16,7%) у хворих з IV підгрупи. 

Стосовно показників функції зовнішнього дихання, було відмічено 

наступні особливості їх динаміки у процесі лікування. При аналізі показника 

ЖЄЛ, відмічено наступні закономірності його змін: І підгрупа – (70,31±0,73) % 

до лікування і (73,88±0,77) % після лікування (p<0,05); ІІ підгрупа – 

(70,64±0,89) % і (75,04±0,79) % (p<0,01); ІІІ підгрупа – (71,73±0,69) % і 
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(75,77±0,83) % (p<0,05); і IV підгрупа – (72,65±0,82) % і (78,52±0,82) % 

(p<0,001), відповідно. 

Стосовно показника ОФВ1 також констатовано позитивні зміни під час 

терапії, а саме: І підгрупа – із (45,21±0,44) % до (49,18±0,51) % (p<0,01); ІІ 

підгрупа – із (46,07±0,53) % до (50,37±0,57) % (p<0,001); ІІІ підгрупа – із 

(47,24±0,34) % до (51,96±0,62) % (p<0,05) та IV підгрупа – із (45,76±0,48) % до 

(52,92±0,54) % (p<0,01). 

Подібна динаміка спостерігалася і для групи показників МШВ. Так, 

МШВ 25 в динаміці лікування змінювався позитивно, а найвищі його 

показники спостерігалися у IV підгрупі – із (53,26±0,68) % до (58,04±0,69) % 

(p<0,001), на відміну від інших підгруп (І підгрупа: із (53,12±0,72) % до 

(56,50±0,76) % (p<0,05); ІІ підгрупа: із (52,84±0,62) % до (57,04±0,65) % 

(p<0,01); ІІІ підгрупа: із (52,76±0,63) % до (56,31±0,60) % (p<0,05)). 

Також слід зауважити, що показник МШВ 50 покращувався після 

проведеної терапії (до (46,58±0,54) % у І підгрупі на противагу (52,22±0,63) % у 

IV підгрупі (p<0,01)). 

Подібна динаміка відбувалася також і для показника МШВ 75 (від 

(52,46±0,66) % у ІІІ підгрупі до (56,56±0,57) % у ІІ підгрупі після лікування 

(p<0,01)). 

Позитивні зміни в процесі лікування відбувалися і з показником 

ОФВ1/ФЖЄЛ, який 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 підгрупі. 

Тобто, досліджувані лікувальні технології, а, особливо, комбінація 

настоянки ехінацеї з хлорофіліптом на тлі стандартної терапії, суттєво 

зменшували ступінь бронхообструктивного синдрому у хворих на ХОЗЛ, СІХС 

ССН та поєднання ХОЗЛ із СІХС ССН. 



136 

 

Аналізуючи кількісні зміни показників гемодинаміки у процесі лікування, 

слід відмітити вірогідне зменшення ЧСС у пацієнтів ІІІ підгрупи – із 

(88,88±1,20) 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). У той же час рівня САТ та ДАТ у всіх 

чотирьох  підгрупах хворих вірогідно не змінилися в динаміці після лікування 

(p>0,05). 

Отримані нами результати щодо позитивного впливу на клінічний перебіг, 

динаміку ЕКГ, показників центральної гемодинаміки та вентиляційної функції 

легень у хворих із коморбідною патологією (ХОЗЛ та ІХС) під впливом 

поєднаного застосування настоянки ехінацеї з хлорофіліптом на тлі стандартної 

терапії можна пояснити з позицій інгібування системної імунозапальної 

активації та, відповідно, зменшення проявів ендотеліальної дисфункції та 

бронхіальної обструкції. Така концепція співзвучна із даними літератури про те, 

що пацієнти з ХОЗЛ важкого і дуже важкого перебігу, незалежно від наявності 

СІХС ССН, схильні до впливу загальних патогенетичних факторів (куріння, 

гіпоксемія, системне запалення), що викликають ремоделювання судинної 

стінки [12, 47]. З іншого боку, результати досліджень [106] свідчать, що у 

хворих із бронхолегеневою патологією дисфункція ендотелію розвивається уже 

на ранньому етапі розвитку хронічного легеневого серця і посилюється з 

тяжкістю перебігу захворювання. Підтверджують таку концепція дані про те, що 

хронічне неспецифічне запалення і неадекватна імунна реакція з ушкодженням 

епітелію легенів і судинного ендотелію, є спільною ланкою патогенезу ХОЗЛ та 

СІХС ССН і ХОЗЛ із негативним впливом на перебіг цих захворювань [126].  

Важливі закономірності виявлені при аналізі динаміки показників 

імунного статусу досліджуваних хворих. Так, під впливом проведеної терапії 

показники клітинного імунітету змінювалися у пацієнтів всіх підгруп. Стосовно 

показника лейкоцитів, слід відмітити, що рівень його зменшувався після 

лікування у всіх підгрупах. Так, у ІІ підгрупі після проведеної терапії він 

становив (6,38 ±0,09) ×109/л ; у ІІІ підгрупі – (5,70 ±0,08) ×109/л ; а у IV підгрупі 

– (6,15 ±0,09) ×109/л.  
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Також відмічено вірогідне зменшення кількості сумарних лімфоцитів 

після проведеної терапії у пацієнтів усіх підгруп (p<0,001). 

Водночас, констатовано вірогідне збільшення рівня в крові Т-лімфоцитів 

(CD3+) під впливом проведеної терапії, 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). 

Подібна динаміка спостерігалася в процесі лікування і з Т-хелперами 

(CD4+), причому найістотніше зростання їх вмісту в крові відмічено у пацієнтів 

із 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 у 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 їх динаміка відмічена у ІІ підгрупі 

– із (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 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; з (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 у процесі лікування 

відбувалося зниження його концентрації, яке було найістотнішим у хворих ІІ 

підгрупи – з (3,88±0,05) % до (2,86±0,04) % (p<0,001) та в IV підгрупі – з (3,99 

±0,06) % до (2,75 ±0,04) % (p<0,001). 

При аналізі рівнів імуноглобулінів крові виявлено їх позитивні зміни 

при проведенні відповідної терапії із включенням настоянки ехінацеї та 
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хлорофіліпту в пацієнтів усіх підгруп. Так, значення IgA у пацієнтів І підгрупи 

змінювалося 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 

хворих всіх 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 у пацієнтів всіх підгруп: у І-й – із 

(1,62±0,02) г/л до (1,73±0,02) г/л (p<0,001), у ІІ-й – 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 їх рівнів після проведеної терапії у пацієнтів І – IV 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. 

Подібна картина простежувалася і з рівнями лізоциму секрету у пацієнтів 

всіх підгруп, причому динаміка вказаного показника суттєво відрізнялася у 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 його зміни 

відбувалися у пацієнтів IV підгрупи – з (4,73±0,08) мкг/мл до (11,45±0,13) 

мкг/мл (p<0,001). 

Стосовно показників фагоцитозу, то необхідно відмітити їхні позитивні 

кількісні зміни у всіх обстежених пацієнтів під впливом лікування. Так, ФІ 

зростав у хворих всіх підгруп, а найістотніше у пацієнтів ІІІ підгрупи – із 
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(40,88±0,49) % до (44,69±0,53) % (p<0,001) та у IV підгрупі – із (41,09±0,53) % 

до (46,17±0,59) % (p<0,001). Позитивна динаміка спостерігалася і для показника 

ФЧ, причому найкращий (у кількісному вираженні) результат отримано у 

хворих з IV підгрупи – із (6,04 ±0,15) % до (9,78 ±0,13) % (p<0,001). Водночас, 

ФЧ вірогідно зростало у І підгрупі з (5,96±0,14) % до (7,96±0,15) % (p<0,001) та 

у ІІІ підгрупі – із (5,12 ±0,08) % до (7,15±0,11) % (p<0,001), тоді як у ІІ підгрупі 

вірогідно не змінювалося – із (6,16±0,94) % до (6,04 ±0,11) % (p>0,05). 

Кореляційний аналіз дозволив виявити середню та пряму силу зв’язку 

між лізоцимом крові і рівнем IgМ (r=0,84; р<0,001) при СТ та ехінацеї, між 

вмістом IgМ і лізоциму крові при СТ (r=0,43; р<0,05) при поєднаному перебігу 

ХОЗЛ із СІХС ССН. Разом з тим, у групі СТ відмічалися прямі кореляційні 

звязки середньої сили між лізоцимом крові і вмістом Т-хелперів (r=0,45; 

р<0,05). На противагу контрольній групі, у основній групі хворих, які 

отримували ехінацею та хлорофіліпт, коефіцієнт кореляції між лізоцимом крові 

і Т-хелперами становив (r=0,87) з ймовірністю безпомилкового прогнозу 

(р<0,001), що свідчить про сильний і прямий зв’язок. Крім того, при проведенні 

терапії ехінацеєю та хлорофіліптом, у пацієнтів даної групи було виявлено 

прямий кореляційний зв’язок середньої сили між лізоцимом секрету і Ig М 

(r=0,49; р<0,05). На нашу думку, такі взаємозв’язки між рівнем лізоциму крові 

та бронхоальвеолярного секрету, клітинним і гуморальним імунітетом свідчать 

про наявність вираженого вторинного синдрому імунодефіциту, який, в свою 

чергу, залежить від ступеню бронхіальної обструкції ХОЗЛ та ФК СІХС. 

Отримані нами результати позитивної динаміки показників імунограми 

під впливом настоянки ехінацеї, хлорофіліпту та їхнього поєднаного 

застосування узгоджуються з даними про ефективність імуномодуляторів [24, 

45] та впливу частих загострень ХОЗЛ [21], а особливо інфекційних [54],  на 

прогноз захворювання. Підтвердженням даного твердження є дані про вплив 

диференційованої імунокорекції на концентрацію ЦІК та фагоцитарну 

активність моноцитів у пацієнтів з хронічним бронхітом [172]. Відмічена чітко 

виражена тенденція до нормалізації імунологічних показників – зниження рівня 
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ЦІК до верхньої границі норми, зменшення вмісту в їхньому складі найбільш 

патогенної середньомолекулярної фракції, а також підвищення показників 

фагоцитарної активності моноцитів до нижньої межі фізіологічної норми, тоді 

як в групі співставлення підвищення даних показників було менш вираженим. 

Стосовно покращення  місцевого імунного захисту, про що свідчила 

динаміка лізоциму секрету, то літературні дані щодо локального імунітету у 

пацієнтів із ХОЗЛ старшого віку [44] співзвучні з нашими результатами. 

Відомо, що у таких пацієнтів суттєво варіюють темпи бронхіального кліренсу, 

дисбаланс у системах перекисного окислення ліпідів і антиоксидантного 

захисту в харкотинні як при загостренні захворювання, так і у ремісії. 

Порушення мукоциліарного транспорту пов’язане зі зміною в’язкоеластичних 

властивостей трахеобронхіального секрету, що призводить до прогресування 

бронхіальної обструкції. Тому отримані нами результати стосовно покращення  

місцевого імунітету у хворих на ХОЗЛ при поєднанні з СІХС ССН під впливом 

комбінації настоянки ехінацеї з хлорофіліптом узгоджуються з наведеними 

вище даними. 

За даними іншого дослідження [59] виявлені зміни зі сторони 

субпопуляцій і активаційних реакцій лімфоцитів в периферійній крові у хворих 

на загострення ХОЗЛ ІІ та ІІІ стадій як при ізольованому перебігу, так і при 

поєднанні з системними кардіоваскулярними ефектами, що є свідченням 

порушення процесів лімфоцитарної кооперації в імунній відповіді, а також між 

процесами позитивної та негативної активації, що співзвучно з отриманими 

нами результатами щодо кращої ефективності комбінації настоянки ехінацеї з 

хлорофіліптом при поєднанні ХОЗЛ із СІХС ССН.  

Ще одним поясненням наших результатів щодо сприятливого впливу на 

імунний статус та перебіг захворювання настоянки ехінацеї в поєднанні з 

хлорофіліптом у хворих із коморбідною патологією (ХОЗЛ та СІХС ССН) 

можуть слугувати дані дослідження [60], в якому виявлені важливі порушення 

імунної відповіді у хворих на ХОЗЛ у фазі загострення. Найбільш виражені 

зміни показників апоптозу лімфоцитів унаслідок розвитку імунодефіцитного 
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стану на основі негативної активації імунокомпетентних клітин спостерігалися 

у хворих на загострення ХОЗЛ, у яких перебіг ускладнювався системними 

кардіоваскулярними ефектами. 

Оцінюючи показники ліпідного спектру крові, необхідно зазначити, що в 

процесі лікування відбулися їхні позитивні зміни з тенденцією до нормалізації, 

при цьому найбільш виражений антиатегогенний вплив виявляла комбінація 

настоянки ехінацеї з хлорофіліптом. Зокрема, рівень загального холестерину в 

пацієнтів І підгрупи після лікування зменшився з (6,12±0,10) до (5,72±0,08) 

мМоль/л (p<0,05), у ІІ підгрупі – із (6,24±0,11) до (5,60±0,10) мМоль/л (p<0,05), 

у ІІІ підгрупі – із (5,93±0,09) до (5,76±0,08) мМоль/л (p<0,05), тоді як найбільш 

виражене зниження відбувалося в ІV підгрупі – із (5,98±0,10) до (5,24±0,12) 

мМоль/л (p<0,05).  

Підтвердженням сприятливого впливу на ліпідограму досліджуваних 

лікувальних технологій стала динаміка найбільш атерогенної фракції ЗХС – ХС 

ЛПНЩ, коли в І підгрупі її рівень 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, найбільше, у IV підгрупі – із (4,39±0,24) мМоль/л до (3,72±0,28) мМоль/л 

(p<0,05). 

Разом із тим, застосовані лікувальні технології, а, особливо, комбінація 

настоянки ехінацеї з хлорофіліптом, сприяли зростанню вмісту в крові 

антиатерогенної фракції ЗХС – ХС ЛПВЩ. Так, після лікування концентрація 

ХС ЛПВЩ вірогідно зростала в І підгрупі з (0,81±0,02) мМоль/л до (1,20±0,03) 

мМоль/л (p<0,05), у ІІ підгрупі – із (0,74±0,03) мМоль/л до (1,12±0,02) мМоль/л 

(p<0,05), у ІІІ підгрупі – із (0,80±0,03) мМоль/л до (1,24±0,03) мМоль/л (p<0,05), 

а у IV групі – із (0,71±0,02) мМоль/л до (1,31±0,02) мМоль/л (p<0,05).  

Важливо, що поряд зі зниженням рівнів ЗХС та позитивними змінами 

його фракцій, одночасно знижувався й вміст триацилгліцеринів, які за даними 

ряду досліджень також володжіють проатирогенними властивостями. Зокрема, 

наприкінці курсу лікування значення показника ТГ вірогідно зменшувались у 
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всіх підгрупах хворих, проте найбільш виражено в групі поєднаного 

застосування настоянки ехінацеї з хлорофіліптом, а саме в І підгрупі – із 

(2,08±0,03) мМоль/л до (1,92±0,03) мМоль/л (p<0,05), у ІІ підгрупі – із 

(2,10±0,02) мМоль/л до (2,02±0,02) мМоль/л (p<0,05), у ІІІ підгрупі – із 

(2,18±0,04) мМоль/л до (1,88±0,03) мМоль/л (p<0,05), тоді як у IV групі – із 

(2,20±0,04) мМоль/л до (1,80±0,03) мМоль/л (p<0,05).  

Отриманий нами позитивний антиатерогенний ефект під впливом 

комбінації настоянки ехінацеї з хлорофіліптом у хворих на ХОЗЛ при 

поєднанні з СІХС ССН можна пояснити результатами деяких досліджень. Так, 

перебіг ХОЗЛ у поєднанні з СІХС ССН супроводжується системним запальним 

процесом і розвитком дисліпідемій [152], а при ХОЗЛ у поєднанні з 

артеріальною гіпертензією відмічається підвищення рівня СРБ, що свідчить про 

системне запалення, яке, в свою чергу, викликає прогресування атеросклерозу 

[53]. Крім того, у хворих на СІХС ССН в поєднанні з ХОЗЛ спостерігається 

взаємне підсилення (потенціювання) патологічних реакцій, що призводить до 

глибших порушень функції ендотелію [16]. 

Таким чином, приєднання до стандартної терапії настоянки ехінацеї та 

хлорофіліпту у хворих на ХОЗЛ при сполученні з СІХС ССН призводить до 

кращого протизапального, імуномодуюючого ефекту, сприяє зниженню 

атерогенних властивостей плазми крові та покращенню структурно-

функціонального стану бронхопульмональної і серцево-судинної системи.  
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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 

наявність дисліпідемії ІІ Б типу за Фредріксоном із підвищенням рівнів ЗХС 
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(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. 
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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 при 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, 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 

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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АЛГОРИТМ 

диференційованого лікування хворих на ХОЗЛ та ССН СІХС 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Емфізематозний фенотип ХОЗЛ  

pink puffer  
 

Бронхітичний фенотип ХОЗЛ  

blue bloater  
 

Більш виражена задишка, астенічна 

конституція, особливості Rtg ОГК 

(підвищена прозорість легень, 

високе стояння діафрагми, 

«крапельне» серце), відтермінований 

дебют та триваліша компенсація 

СІХС 

 

Виражений ціаноз, пікнічна 

конституція, особливості Rtg ОГК 

(переважання фіброзно-склеротичних 

змін та збільшення розмірів серця), 

частіше ФК ІІІ ССН СІХС та аритмії 

 

До стандартної терапії долучати 

настоянку ехінацеї, а хлорофіліпт – 

лише при інфекційному загостренні 

ХОЗЛ 

Стандартну терапію слід доповнити 

призначенням хлорофіліпту, а також 

поєднати його з ехінацеєю для 

посилення протизапального ефекту 
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