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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми продиктована прогресуючим збільшенням кількості пацієнтів із 

поєднаною патологією серцево-судинної і дихальної систем (Амосова К.М.та ін., 2017; Швед 

М.І., 2018; Divo M.J. et al., 2014). Асоціація АГ та ХОЗЛ є прикладом інтерферуючої синтропії 

захворювань, за якої хвороби не лише взаємопов’язані між собою, а й здатні обтяжувати перебіг 

одна одної. Вони часто дебютують в одному віці, мають низку схожих патофізіологічних 

механізмів, їх частота і соціально-економічна значущість зростає, і вони мають спільні фактори 

ризику. Установлено, що у людей, старших 30-ти років, вентиляція легень знижується з кожним 

роком (Дзюблик А.Я. та ін, 2011; Аліфер О.О.,2017). Занедбана екологія, куріння і малорухомий 

спосіб життя індукують в організмі системне запалення, яке є причиною розвитку не лише 

ХОЗЛ, а й інших системних захворювань, таких як ІХС, ЦД, АГ.  

Саме поєднання ХОЗЛ та АГ є поширеним і, водночас, недостатньо вивченим явищем, 

оскільки АГ, за даними ВООЗ, є найпоширенішим неінфекційним захворюванням, а в Україні її 

має кожна друга доросла особа . Летальність від ХОЗЛ займає 4 місце серед всіх причин смерті у 

загальній популяції, а поряд з АГ, ІХС та ЦД складає провідну групу хронічних захворювань, на 

долю яких припадає більше 30% серед усіх інших форм патології людини. ВООЗ відносить 

ХОЗЛ, як і АГ, до захворювань, які мають значне соціальне значення внаслідок їх широкого 

розповсюдження як у розвинутих країнах, так і в тих, що розвиваються (Аксенова Т.А. и соавт., 

2013; Miravitlles M. et al., 2015). Обидва захворювання взаємообтяжуються, призводять до 

інвалідизації осіб працездатного віку і є причиною їх смерті. Тільки в Україні кількість інвалідів 

від хвороб органів дихання щороку зростає на 8 – 9 тисяч дорослого населення, а близько 25 

тисяч осіб щороку помирає від ХОЗЛ (Заліська О.М., Толубаєв В.В., 2011).  

З-поміж факторів, які провокують формування АГ та дисфункцію міокарда, все більше 

уваги дослідники приділяють ендотеліальному розслаблюючому фактору, активації ренін-

ангіотензинової та альдостеронової систем, стимуляції в умовах прогресування гіпоксії волокон 

еластину, колагену в міокарді та в гладеньких м’язах легеневих судин (Ільницький Р.І.,  2014; 

Воронков Л.Г.та ін., 2015; Жарінова В.Ю., 2015). 

Оскільки поєднання АГ з ХОЗЛ суттєво ускладнює їх своєчасну діагностику і лікування, а 

частота констеляції коливається у широкому діапазоні – від 6,8% до 76,3%, складаючи в 

середньому 34,3%, доцільно дослідити клініко-патогенетичні механізми їх коморбідності і 

вивчити можливість оптимізації  фармакотерапії даних станів, що і складає актуальність даного 

дослідження. 

У роботі вивчено клінічні й гемодинамічні особливості АГ, асоційованої з ХОЗЛ, 

досліджені патофізіологічні механізми, що поєднують дані захворювання, й оптимізована 

фармакотерапія хворих на АГу поєднанні з ХОЗЛ ІІІ ступеня бронхообструкції у фазі ремісії 



 

донатором оксиду азоту, що сприяло покращенню якості та збільшенню тривалості життя 

хворих. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є 

фрагментом планової комплексної науково-дослідної роботи кафедри клінічної фармакології та 

фармакотерапії ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» на тему: 

«Патогенетичне обґрунтування диференційованого лікування хворих на ІХС з артеріальною 

гіпертензією з метою профілактики прогресування серцевої недостатності», № держреєстрації 

0114U004272, співавтором якої є здобувач. 

Мета дослідження. Підвищення ефективності діагностики та корекція порушень 

структурно-функціонального стану серця і судин, системної запальної відповіді у хворих на АГ, 

поєднану з ХОЗЛ, на основі вивчення їх клініко-функціональних особливостей перебігу та 

порівняння впливу включеного до комплексної терапії L- аргініну.  

Завдання дослідження:  

1. Вивчити клініко-функціональні особливості стану серцево-судинної та дихальної систем 

у хворих на артеріальну гіпертензію, поєднану з хронічним обструктивним захворюванням 

легень .  

2. Дослідити структурно-функціональний стан правих і лівих відділів серця та дисфункцію 

ендотелію у хворих на артеріальну гіпертензію, поєднану з хронічним обструктивним 

захворюванням легень, і встановити особливості їх ремоделювання при поєднаній патології. 

3. Визначити стан показників системної запальної відповіді у хворих на артеріальну 

гіпертензію, поєднану з хронічним обструктивним захворюванням легень, і встановити характер 

їхнього впливу на перебіг обох захворювань. 

4. Вивчити предиктори розвитку артеріальної гіпертензії у пацієнтів з хронічним 

обструктивним захворюванням легень і на цій основі розробити комплекс лікувально-

діагностичних заходів, спрямованих на оптимізацію діагностики та підвищення ефективності 

корекції клінічного перебігу, структурно-функціонального стану серця і судин як органів-

мішеней даних пацієнтів з включенням L-аргініну. 

        5. Оцінити якість життя хворих на артеріальну гіпертензію, поєднану з хронічним 

обструктивним захворюванням легень.  

Об’єкт дослідження: особливості перебігу АГ, поєднаної з ХОЗЛ, та ефективність 

лікування. 

Предмет досліджень: особливості структурно-функціонального стану серця, судин малого 

кола кровообігу, функції зовнішнього дихання, якості життя пацієнтів, вмісту прозапальних 

цитокінів сироватки крові, ендотеліальної дисфункції у хворих на АГ, поєднану з ХОЗЛ, їхні 

взаємозв’язки та динаміка під впливом лікування L-аргініном. 



 

Методи дослідження. Клінічні – для оцінки терапевтичного статусу та визначення ефективності 

проведеного лікування, оцінки віддалених результатів; інструментальні (електрокардіографія, 

добове моніторування АТ, ультразвукове дослідження серця з допплер-ехокардіографією, 

ультразвукове дослідження судин з пробою з реактивною гіперемією, комп’ютерна спірографія), 

імуноферментні (вміст ендотеліну-1, передсердного натрійуретичного пептиду, ІЛ-6 та 

туморнекротичного фактора α у плазмі крові), статистичні – для визначення вірогідності отриманих 

результатів.  

Наукова новизна одержаних результатів. Доповнено уявлення про визначальні чинники 

та патогенетичні механізми формування взаємного обтяжливого впливу АГ на перебіг ХОЗЛ і 

навпаки. 

Уперше у хворих на АГ, поєднану з ХОЗЛ ІІІ ступеня бронхообструкції у фазі ремісії, 

встановлене предикторне значення середньосистолічного тиску в легеневій артерії для оцінки 

перебігу АГ, стану зовнішнього дихання й якості життя пацієнтів. 

Доповнені наукові уявлення про негативний вплив активації факторів системної запальної 

відповіді, пероксидації ліпідів на функцію ендотелію і стан гемодинаміки в обох колах 

кровообігу, структурно-функціональні зміни обох шлуночків серця у хворих на АГ, поєднану з 

ХОЗЛ. 

Уперше використано L-аргінін як донатор оксиду азоту, що потенціює вазо– та 

кардіопротекторні ефекти комплексної патогенетичної терапії у хворих на АГ, поєднану з ХОЗЛ. 

Установлено, що включення в схему лікування, спрямованого на зміну патогенетичних факторів 

АГ на тлі ХОЗЛ протягом 3 місяців незамінною амінокислотою аргінін, супроводжується 

покращенням профілю артеріального тиску і бронхіальної прохідності, якості життя хворих, 

структурно-функціональних показників обох шлуночків серця, збільшенням ендотелій- залежної 

вазодилятації. Доведено, що L-аргінін сприяє зменшенню активності протизапальних цитокінів, 

знижує рівень легеневої гіпертензії у хворих на АГ, поєднану з ХОЗЛ. 

Практичне значення одержаних результатів. Розроблено та впроваджено в практику 

новий спосіб патогенетично обґрунтованої фармакотерапії артеріальної гіпертензії обох кіл 

кровообігу у хворих на АГ, поєднану з ХОЗЛ, що покращує профіль АТ і бронхіальну 

прохідність, оптимізує структурно-функціональні показники серця і судин, покращує якість 

життя пацієнтів (інформаційний лист №292-215 від 03.07.2015 р.). 

Обґрунтовано включення L-аргініну до схеми лікування хворих на АГ, поєднану з ХОЗЛ, 

парентерально краплинно з переходом на тривале протягом 3 місяців ентеральне введення, що 

сприяло зниженню тиску в легеневій артерії, поліпшенню діастолічної функції лівого шлуночка, 

функціонального стану ендотелію. 



 

Впровадження результатів дослідження. Результати дослідження впроваджені в 

практичну діяльність КЗ «Івано-Франківський обласний клінічний кардіологічний центр» 

(затверджено 11.06.2018 р.), Івано-Франківської ЦМКЛ (затв. 19.08.18 р.), КМУ «Чернівецький 

обласний клінічний кардіологічний центр» (затв. 25.09.18 р.), КЗ «Львівський обласний 

лікувально-діагностичний кардіологічний центр» (затв. 11.09.18 р.), терапевтичних і 

кардіологічних відділень Косівської ЦРЛ (затв. 28.04.16 р.), Снятинської ЦРЛ (затв.  10.09.16р.,), 

Богородчанської ЦРЛ (затв. 10.10.16, р.), Рогатинської ЦРЛ (затв. 28.06.16 р.), Долинської ЦРЛ 

(затв. 20.06.16 р.).  

Матеріали дисертації використовуються у навчальному процесі на кафедрах Івано-

Франківського національного медичного університету, на кафедрі терапії НМАПО імені П.Л. 

Шупика (затв. 12.12.16 р.), пропедевтики внутрішніх хвороб ВДНЗ України «Буковинський 

державний медичний університет» (затв. 26.12.16 р.), пропедевтики внутрішньої медицини №1, 

основ біоетики і біобезпеки Харківського національного медичного університету (затв. 15.12.16 

р.), на кафедрі внутрішньої медицини післядипломної освіти Сумського державного університету 

(затв. 10.10.16 р.) та екстреної та невідкладної медичної допомоги ДВНЗ «Тернопільський 

державнеий медичний університет ім. І.Я. Горбачевського» (затв. 10.12.16 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота виконана особисто автором. Автором 

проведено патентно-ліцензійний пошук, аналіз наукової літератури за темою дисертації, 

важливою є участь автора в розробці основних теоретичних і практичних положень роботи. 

Автор з’ясувала актуальність, сформувала мету та завдання дисертаційної роботи, провела вибір 

методів спеціальних досліджень Автором самостійно розроблено карти обстеження тематичних 

хворих, здійснено відбір пацієнтів і здорових осіб для порівняння, виконано клінічні обстеження 

пацієнтів. За особистою участю автора проведено інструментальні та лабораторні дослідження. 

Автор провела статистичний аналіз дослідження, сформувала базу даних на персональному 

комп’ютері, підготувала усі розділи дисертації, наукові дані до публікації. Сформулювала 

висновки і практичні рекомендації, здійснила впровадження наукових розробок у практичну 

діяльність лікувальних закладів. У друкованих роботах разом із співавторами участь здобувача є 

визначальною, матеріали та висновки належать здобувачу.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи оприлюднені 

на ХІV ХV, ХVІ, ХVІІ, XVIІІ Національних конгресах кардіологів України (м. Київ 2013, 2014, 

2015, 2016, 2017), V-VІІ Національних конгресах «Людина та ліки – Україна» (м. Київ, 2012, 

2014). 

Публікації.  За матеріалами дисертації опубліковано 16 наукових праць: 6 статей у фахових 

наукових виданнях, з них 2 статті у зарубіжних виданнях, 2 статті у журналах, які входять до 

науково-метричної системи INDEX COPERNICUS, 2 статті у журналах, які входять до науково-



 

метричної системи Science Index та Google Scholar, 1 інформаційний лист, 1 методичні 

рекомендації, 8 тез у матеріалах наукових конгресів. 

Об’єм і структура дисертації. Дисертація викладена українською мовою на 224 сторінках 

машинописного тексту (основний текст роботи становить 210 сторінок) і складається з вступу, 

огляду літератури, опису матеріалів і методів дослідження, двох розділів власних досліджень, 

аналізу та узагальнення результатів дослідження, висновків, практичних рекомендацій, списку 

використаних джерел та додатків. Список джерел літератури включає 230 праць, із них 106 – 

латиницею, 124 – кирилицею. Робота ілюстрована 37 таблицями та 13 рисунками. 

  

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

Матеріал та методи дослідження. Відповідно до поставленої мети та сформованих завдань 

дослідження було обстежено 140 хворих на есенціальну АГ ІІ стадії 2-3 ступеня: 82 хворі на АГ, 

поєднану з ХОЗЛ ІІІ ступеня у фазі ремісії, та 58 пацієнтів з АГ без ХОЗЛ і 20 практично 

здорових осіб, репрезентативних за віком та статтю, котрі знаходилися на стаціонарному 

лікуванні відділення артеріальних гіпертензій КЗ «Івано-Франківський обласний клінічний 

кардіологічний центр» та кардіологічного відділення центральної міської лікарні №1. 

Діагностику та лікування АГ вели згідно міжнародного керівництва «Клінічні рекомендації 

з артеріальної гіпертензії Європейського товариства гіпертензії (ESH) та Європейського 

товариства кардіологів (ESH)  2013р, Наказу МОЗ України № 384 від 24.05.2012 р. «Про 

затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної 

допомоги при артеріальній гіпертензії», діагностику ХОЗЛ - згідно Уніфікованого клінічного 

протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної 

допомоги та медичної реабілітації, затвердженого Наказом МОЗ України №555 від 27.06.2013р. 

«Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів із стандартизації 

медичної допомоги при хронічному обструктивному захворюванні легень» і рекомендацій 

Міжнародного конгресу «Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of Chronic 

Obstructive Lung Disease – GOLD». Global Initiative for Chronic Obstructive Pulmonary Disease 

(Updated, 2013-2017). 

Відповідно до мети та поставлених завдань усі хворі були рандомізовані на наступні групи: 

1. Основну групу склали 82 хворих на АГ, поєднану з ХОЗЛ ІІІ ступеня бронхообструкції C 

і D груп у фазі ремісії з ЛН ІІ ступеня, поділених на 2 підгрупи у залежності від лікування: 

підгрупу А - хворі, котрі отримували базову терапію (БТ) згідно вищевказаних Протоколів 

надання медичної допомоги при АГ та ХОЗЛ (n=40), і підгрупу Б, котрим у лікувальний 

комплекс до БТ включили L- аргінін (n=42). 



 

2. Контрольну групу склали 58 хворих на ізольовану АГ ІІ стадії, 2-3 ступеня, котрі також 

відповідно були поділені на 2 підгрупи: підгрупа А: 27 хворих на ізольовану АГ ІІ стадії 2-3 

ступеня, котрі отримували БТ, і підгрупа Б: 31 хворий, лікований БТ і L- аргініном. 

Критерії хворих для включення у дослідження: артеріальна гіпертензія ІІ стадії, 2-3 ступеня 

з серцевою недостатністю не більше ІІ А стадії зі збереженою ФВ (ФК І-ІІІ за NYHA), ХОЗЛ ІІІ 

ступеня бронхообструкції C і D груп у фазі ремісії, тривалість якої становила не більше 6 місяців, 

ЛГ ІІ ступеня, постбронходилятаційний приріст ОФВ1 менше 12 % порівняно з вихідним 

значенням. 

Критеріями виключення були: ХОЗЛ у фазі загострення, ХОЗЛ І-ІІ та IV ступенів 

бронхообструкції, декомпенсоване ХЛС, легенева недостатність ІІІ-ІУ ступеня, первинна ЛГ, 

гострі чи загострення хронічних запальних захворювань серця, тяжкі порушення ритму та 

провідності, серцева недостатність (СН) ІІБ – ІІІ за класифікацією М. Д. Стражеска та В.Х. 

Василенка (IV ФК за NYHA), цукровий діабет чи порушення толерантності до вуглеводів, тяжка 

супутня патологія, здатна змінити фармакокінетику і фармакодинаміку препаратів, 

непереносимість аргініну чи відсутність письмової згоди хворих на участь у дослідженні. 

Вік обстежених коливався від 42 до 75 років (середній вік становив 59,5 ±5,2 року). Серед 

пацієнтів досліджуваних груп хворих на АГ переважали жінки (57%), 65% хворих на АГ, 

поєднану з ХОЗЛ, складали чоловіки. Курців, у групі хворих на АГ, поєднану з ХОЗЛ,  було 

82,9 %, серед хворих на АГ – 40 %. Тривалість АГ складала 5,3±1,12 року, а ХОЗЛ – 

10,2±2,31року. Частота загострень ХОЗЛ складала 2,5±0,49 раза на рік. Серед хворих на АГ, 

поєднану з ХОЗЛ, пацієнтів групи С було 91,5 % (75 осіб), група D налічувала 8,5%  (7 

осіб), клінічні ознаки СН виявляли у 75,6 % (62 осіб), що відповідало ІІА стадії СН зі 

збереженою систолічною функцією, у решти - СН І стадії, ЛГ констатовано у 34,1% (28 осіб). 

Пацієнти контрольної групи мали гіпертензивний анамнез тривалістю 6,5±1,24 року, тобто 

за даним показником групи були порівнювані. 

Базовою терапією у хворих на АГ були: інгібітор ангіотензинперетворюючого фермента - 

периндоприл у середній добовій (8,1±0,23) мг («Гедеон Ріхтер», Угорщина); блокатор кальцієвих 

каналів - амлодипін у середній добовій (5,4±0,67) мг («KRKA», Cловенія); діуретик- торасемід 5 

мг/добу (Трифас Cor «Берлін-Хемі», Німеччина); бета-адреноблокатор - небіволол у середній 

добовій дозі (5,8±0,90) мг («Sandoz», Швейцарія), розувастатин (10,2±0,90) мг («КRKA», 

Cловенія), а також ацетилсаліцилова кислота - аспірин кардіо у дозі 100 мг/добу («Bayer AG», 

Німеччина). Пацієнтам з АГ і ХОЗЛ до вище переліченої фармакотерапії додавали бронхолітики 

пролонгованої дії - тіотропію бромід (аерозоль спіріва, «Boehringer Ingelheim», Німеччина), 

сальметерол (аерофлюсал форспіро, «Boehringer Ingelheim», Німеччина)  та інгаляційний 

глюкокортикоїд (іГКС) будесонід (будесонід ізіхейлер, «Orion Corporation», Фінляндія)  – група С, 



 

а у групі D призначали нерідко  системні ГКС перорально чи в/в (преднізолон у дозі 30-40 мг 

протягом 10-14 днів) замість іГКС згідно вищевказаних протоколів. 

L-аргініну гідрохлорид у 4,2% розчині (100 мл) призначали внутрішньовенно крапельно 

100 мл №10, 10 крапель за хвилину протягом перших 15 хвилин, потім швидкість введення 

збільшували до 30 крапель за хвилину (препарат виробництва ТОВ «Юрія-Фарм», Україна, 

реєстраційне посвідчення UA/8954/01/01 від 18.09.2008р.) протягом 10 днів та продовжували 

його прийом у пероральній лікарській формі - Тівортіну аспартат «Юрія Фарм, Україна» (1мірна 

ложка 5 разів на день) протягом 3-ох місяців. 

Дослідження схвалене локальною етичною комісією. Усі пацієнти надали письмову згоду 

для участі у даному дослідженні. Обстеження проводилось до, через 2 тижні і 3 місяці від 

початку лікування. Застосовували традиційні клінічні методи обстеження: вивчення скарг, 

анамнестичних даних, загальноприйняте фізикальне обстеження, ЕКГ та Ехо-КГ, добовий 

моніторинг АТ, комп’ютерну спірографію.  

Оцінку тяжкості задишки і перебігу ХОЗЛ у пацієнтів здійснювали за  валідизованими  

опитувальниками  (відповідно, МДР і ТОХ) згідно GOLD. Для оцінки інтенсивності куріння як 

фактора ризику ХОЗЛ  розраховували індекс тютюнокуріння, для оцінки стажу куріння - 

показник пачко/років за формулами.  

         24-годинний добовий моніторинг АТ (ДМАТ) виконували апаратом АВРМ-04 фірми 

«Meditech» (Угорщина). Стан серцевої гемодинаміки вивчали методом Ехо-КГ на апараті 

«CARIAS-PLUS» 1,057 (Italia) за допомогою датчика 2,5-МГц. Судинорухову функцію ендотелію 

та стан периферійних судин визначали на ультразвуковому апараті Cranzbuller Loci-Q 500 

(Німеччина), користуючись лінійним датчиком 7,5 МГц. Проводили визначення дисфункції 

ендотелію на основі ендотелійзалежної і ендотелійнезалежної вазодилятації плечової артерії 

(Celermajer D.S., 1992).  

Оцінку функції апарату зовнішнього дихання проводили шляхом комп’ютерної 

спірографії (комп’ютерний спірограф Hellige EK 512E) та аналізу кривої потік-об’єм (Панфилов 

Ю.А. и соавт., 2017). Зворотність бронхообструкції оцінювали за допомогою фармакологічної 

проби з β2-агоністом короткої дії сальбутамолом у дозі 400 мкг із вимірюванням 

бронходилатаційної відповіді через 15 хв. Для визначення ступенів ЛН та тяжкості перебігу 

ХОЗЛ з урахуванням вираженості клініки та функціональних характеристик 

бронхообструктивного синдрому використовували класифікацію ЛН, запропоновану провідними 

спеціалістами світу з проблем захворювань легень, викладеною в GOLD (2016). 

Пульсоксиметром G1B Heaco (Великобританія) вимірювали сатурацію крові, частоту пульсу й 

амплітуду пульсової хвилі.  



 

Якість життя оцінювали за допомогою стандартного адаптованого загального 

опитувальника SF-36 (Medical Outcomes Stydy 36 - Item Short Form Health Status) (Качан І.С,, 

2012). 

Вміст ЕТ-1, ПНУП, у плазмі крові визначали за допомогою імуноферментного аналізу із 

використанням наборів реагентів «Biomedica» (Австрія). Вміст ІЛ-6 та TNF- α у плазмі крові 

визначали за допомогою твердофазового імуноферментного аналізу,   застосовуючи  набори  

реагентів «Вектор Бест» (Росія). Імуноферментні дослідження виконували в сертифікованій 

лабораторії «Діамеб», акредитаційний сертифікат № 013078, дійсний до 28 липня 2019р. 

Статистичну обробку виконували пакетом статистичних функцій програм „Microsoft 

Excel". Вірогідність різниці визначали за t-критерієм Стьюдента та F-критерієм Фішера для 

параметричних даних. Статистично вірогідними вважали розбіжності при р<0,05. Характер та 

вираженість зв’язку оцінювали за коефіцієнтом кореляції Пірсона.  

Результати власних досліджень та їх обговорення. Установлено, що у пацієнтів з АГ, 

поєднаною з ХОЗЛ, клінічний перебіг АГ був важчим - переважали болі голови (у 70,7% 

пацієнтів проти 34,5% у хворих на АГ), головокружіння (у 32% хворих проти 15%, відповідно), 

схильність до запаморочень (у 54,9% пацієнтів проти 34,5%). Оскільки ХОЗЛ знаходилося у 

стадії ремісії, то скарги відповідали величині легеневої недостатності І-ІІ ступеня (задишка у всіх 

пацієнтів, кашель у 71% випадків з виділенням слизистого харкотиння у 61%, біль голови у 

70,7% пацієнтів, швидка втомлюваність у 63,4%, перебої в роботі серця і порушення сну у 40,2% 

хворих). Величина АТ у досліджуваних хворих до лікування відповідала 2-3 ступеневі АГ за 

класифікацією захворювання (ВООЗ), але у хворих із супутнім ХОЗЛ рівні САТ і ДАТ були 

вірогідно вищими - САТ середньодобовий  на 19,7% вищий, ніж у групі порівняння (р<0,05), 

середньоденний – на 18% (р<0,001), а середньонічний,  коли,  як правило, можливі пароксизми 

задишки, підйоми АТ у малому колі кровообігу, - на 39,3% вищий у пацієнтів основної групи 

(р<0,001). Діастолічний АТ перевищував у хворих на ХОЗЛ рівні АТ у групі порівняння - 

середньодобовий - на 12,5%, середньоденний – на 13,4%, а середньонічний - на 17,1 % (всі 

р<0,05). 

Наявність бронхообструктивного синдрому і легеневої гіпертензії, гіпоксії і гіперкапнії у 

хворих на АГ сприяли зміні добового профілю АТ на «Non - dipper» у 64,5% осіб і «Night – 

peaker» у 21%, у той час, як у хворих на есенціальну АГ переважав  «Dipper» у 58,7% і «Non - 

dipper» у 29,3% пацієнтів. Це склало умови для постійного гемодинамічного навантаження, 

формування дисфункції обох шлуночків серця і гіпертензії в малому колі кровообігу у пацієнтів з 

АГ, поєднаною з ХОЗЛ. 

Величина середнього систолічного тиску в малому колі кровообігу у хворих на АГ без 

бронхіальної обструкції відповідала нормальним значенням – (25±1,3) мм рт. ст., а у хворих на 



 

АГ, поєднану з ХОЗЛ, - І ступеню легеневої гіпертензії за класифікацією М.М. Амосова (1971) 

– (48±2,6) мм рт. ст., що на 92% перевищувало рівень групи порівняння (р<0,001). Усі скарги 

пацієнтів були залежними від важкості захворювань – величини АТ і ступеня бронхіальної 

обструкції. Про це свідчили задишка, ціаноз і об`єм форсованого видиху за 1 секунду, який за 

даними спірограми у хворих з поєднаною патологією складав – (37,6±3,5) % у порівнянні з 

показниками у хворих без ХОЗЛ – (79,1±4,32) % (р<0,01). 

 У хворих на АГ, поєднану з ХОЗЛ, суттєво погіршується периферична гемодинаміка і 

бронхіальна прохідність, що сприяє підвищенню систолічного тиску у малому колі кровообігу, 

створюючи всі патогенетичні передумови для розвитку ускладнень АГ, у тому числі, і 

ремоделювання серця. На відміну від хворих на АГ, у котрих відхилена електрична вісь серця 

вліво й індекс Соколова–Лайона RV5 >26 мм виражені у 100% випадків, індекс Левіса RI+SIII 

>25 мм у 96,5%, у пацієнтів з АГ, поєднаною з ХОЗЛ, ці показники є лише у 54,8 % і 18,3 %, 

відповідно, а наявність Ppulmonale у 61 % й індекс Левіса (RI+SIII>25 мм) у 58,5 % хворих. У 

пацієнтів з АГ, поєднаною з ХОЗЛ, на відміну від хворих на АГ, на ЕКГ чітко проявлялися 

ознаки гіпертрофії обох шлуночків і правого передсердя. Структурно-функціональні показники 

серця суттєво різнилися у хворих обох груп, що пов’язано із  важкістю АГ при коморбідній 

патології,  гіпоксією і дистрофічними змінами в міокарді у зв’язку з бронхообструктивним 

синдромом. Так, КДР лівого шлуночка у хворих осної групи був більшим на 12 %, КСО – на 13,8 

% (р<0,001). Розмір порожнини лівого передсердя (ЛП) при ХОЗЛ і АГ склав (43,5±0,13) мм, що 

більше, ніж у контрольній групі на 13 % (р<0,05), показник діастолічного наповнення ЛШ Е/А 

був знижений на 7% відносно контролю (р<0,05). Це свідчить про напруженість процесу 

діастолічного наповнення, що характеризується як зниженням швидкості кровотоку під час 

ранньої діастоли, так і збільшенням сили систоли передсердя для наповнення, а отже про 

розвиток діастолічної дисфункції. У хворих на АГ, поєднану з ХОЗЛ, до цього додались 

збільшення правого шлуночка, товщина стінки якого становила (46,0±0,03) мм, і поперечного 

розміру правого передсердя – (36,0±0,05) мм, що достовірно вище, ніж у групі порівняння 

(р<0,05) та разом із клінічними ознаками, вище вказаними, свідчить про приєднання до 

компенсаторних змін ЛШ і його діастолічної дисфункції правошлуночкової систолічної 

недостатності. 

За даними Ехо КГ, у хворих з ХОЗЛ і АГ серце мало іншу геометричну будову, ніж у 

пацієнтів з АГ. Домінуючим типом ремоделювання  ЛШ у хворих на АГ ІІ ст. була концентрична 

гіпертрофія ЛШ (у 69%), а у хворих з АГ і ХОЗЛ – концентричне ремоделювання (у 70,7% 

випадків), а концентрична гіпертрофія відзначалась лише у 18,3% осіб і вдвічі більше було 

хворих з ексцентричною гіпертрофією (11%). 



 

У міру зменшення об’єму ЛШ і погіршення його геометричної будови від нормальної до 

ексцентричної достовірно знижувалась ФВ ЛШ від (63,5±4,1) % до (50,2±3,8) % (р<0,05) і 

тенденційно зменшувались швидкість скорочення циркулярних волокон і ступінь передньо–

заднього укорочення волокон міокарда FS , ударний об’єм ЛШ. Як відомо, у пацієнтів з АГ 

першою погіршується діастолічна функція, змінюється геометрія ЛШ, а потім знижується його 

скоротлива здатність (Капелько В.И., 2011; Rudski L.G. et al., 2010; Lang R.M. et al., 2015). Це 

підтверджується і нашими дослідженнями й демонструє, що, на відміну від хворих на АГ, при 

поєднанні АГ з ХОЗЛ страждає діастолічна функція і ПШ, що веде до збільшення його об’ємів 

швидше і в більшій мірі, ніж у хворих на АГ (Бурмак Ю.Г. та ін., 2018). 

Судинорухова функція ендотелію при проведенні проби Целермейєра-Соренсона з 

реактивною гіперемією показала зменшення діаметру плечової артерії (ПА) при ультразвуковій 

візуалізації у хворих на АГ і у пацієнтів з АГ, поєднану з ХОЗЛ, у порівнянні із здоровими 

людьми. Це відповідно, складало (0,39±0,01) см, (0,37±0,01) см і у групі здорових осіб - 

(0,53±0,02) см, що було достовірно вище, ніж у хворих обох груп (р<0,05), і свідчило про 

ендотеліальну дисфункцію у пацієнтів обох груп, оскільки суттєвої реакції на реактивну 

гіперемію у них не було виявлено. У відповідь на сублінгвальний прийом нітрогліцерину  

середні величини діаметрів плечової артерії у хворих обох груп (хворі на АГ і хворі на АГ, 

поєднану з ХОЗЛ) та здорових збільшились, відповідно, на 5%, 19% і 13% (р<0,05) 

(Купновицька І.Г., Дронь Л.А., 2015). У відповідь на ендотеліальну дисфункцію суттєво 

збільшилось виділення вазоконстрикторів і нейромедіаторів запальної відповіді: у хворих з 

поєднаною патологією, незважаючи на відсутність фази загострення ХОЗЛ, кількість ІЛ-6 у 

плазмі крові в 1,4 раза вище (р<0,001), ніж у хворих на АГ, а у пацієнтів з АГ у 5,8 раза (р<0,05), 

ніж у здорових. Аналогічно зростала активність ФНП-α. Вміст у плазмі крові ПНУП був у 3,63 

раза більшим у хворих на АГ і в 6 разів більший, ніж у здорових (р<0,001). Значно вищий рівень 

у плазмі крові було вазоконстриктора ЕТ-1, відповідно, в 11 разів і 14,6 раза (р<0,001), ніж у 

здорових. Усе це свідчить про повну розбалансованість ендотеліальної функції. Це підтверджує 

встановлений прямий кореляційний зв'язок між рівнем ЕТ-1 і рівнем середнього САТ у легеневій 

артерії (r = +0.41, p<0,05). 

Підводячи підсумок одержаним результатам, можна вважати, що ХОЗЛ у пацієнтів з АГ 

ускладнює клінічну симптоматику патології ССС, робить перебіг АГ важчим за рахунок 

симптомів бронхообструкції, вищого АТ, у рази вищої активності нейрогуморальних факторів, 

сприяючих структурному ремоделюванню і лівого, і правого шлуночків серця та обох передсердь 

з розвитком спочатку діастолічної дисфункції серця з наступним переходом у систолічну 

недостатність. Наші висновки співпадають з літературними даними (Винниченко Л.Б. та ін., 

2013; Верткин А.Л. и соавт., 2014; Крахмалова  О.О. и соавт, 2017; Максів Х.Я. та ін., 2017). 



 

Поєднання АГ та ХОЗЛ пов'язано патогенетичною спільністю їх розвитку (Чернюк Н.В., 2014; 

Бурмак ЮГ та ін., 2018). 

Лікування АГ на тлі ХОЗЛ є складним і невирішеним завданням (Березин А.Е., 2017; 

Амосова К,М. та ін., 2018; Yoon S.  et al., 2015; Ashman J.J. et al., 2016), що підтверджується і 

нашими дослідженнями, неповною ефективністю проведеної нами базової терапії. 

Щоб використати препарат аргініну для корекції виявлених патологічних змін у хворих на 

АГ, поєднану з ХОЗЛ, як патогенетичний чинник, нами був проведений гострий 

медикаментозний тест з лікарським засобом L–аргінін під час проби Целермейєра– Соренсона, 

де замість нітрогліцерину був використаний досліджуваний препарат. Під час проби розширення 

діаметру плечової арерії у відповідь на інфузію L–аргініну складало у хворих основної групи 

22%, у хворих на АГ 10% і у здорових 17% (р<0,05), що свідчило про нітратоподібні 

властивості L–аргініну та дозволило його застосування у комплексній терапії АГ і ХОЗЛ з метою 

здійснення функціональної корекції ендотеліальної дисфункції. Під час цієї проби нами було 

установлено при ДМАТ, що L–аргінін проявив виразний гіпотензивний ефект у великому колі 

кровообігу в процесі інфузії і добу після неї, що свідчить про його вазодилатуючі властивості, які 

можуть бути використані в процесі лікування АГ і ХОЗЛ. Оскільки ендотелійзалежна 

вазодилятація здійснюється за рахунок дії NO, який регулює тонус судин (Жарінова В.Ю., 2015; 

Катеренчук І.П.,2017), то одержане нами розширення діаметру плечової артерії свідчило про 

донаторські NO властивості L–аргініну і підтвердило патогенетичне спрямування 

запропонованої нами фармакотерапії. 

Включення у комплекс для лікування хворих L–аргініну показало, що уже через 2 тижні 

терапії відбулося зниження середньоденного САТ, причому резистентного до лікарських 

препаратів у пацієнів з ХОЗЛ, на 33% (p<0,01), у той час, як без L-аргініну це зниження складало 

7,5% (р>0,05). Цільові рівні САТ підтримувались і в кінці 3 місяця терапії. Аналогічно 

змінювався і середньодобовий ДАТ. Корекція АГ L-аргініном після тривалої терапії суттєво 

змінювала клінічний стан пацієнтів: зменшувалась інтенсивність, тривалість головного болю і в 

рази кількість пацієнтів, що скаржились на нього, прояви задишки і серцебиття при більшому 

ФН спостерігались у меншої кількості пацієнтів. Ціаноз та розширені кон'юнктивальні судини 

відзначали в 1,6 раза рідше, пастозність і набряки нижніх кінцівок – в 3 рази, множинні 

бронхообструктивні хрипи в 1,7 раза рідше, ніж до лікування (р<0,05), розміри печінки 

нормалізувались у 23,8% пацієнтів. 

Усі описані зміни відбулися завдяки покращенню ендотеліальної функції під впливом L- 

аргініну. Про це свідчить збільшення діаметра ПА на реактивну гіперемію до (0,47±0,05) см 

(р<0,001) у групі хворих на АГ та ХОЗЛ на відміну від пацієнтів з базовою терапією, де діаметр 

судини збільшився на 0,01см (р<0,1). Терапія L-аргініном привела до зміни типів циркадних 



 

профілів АТ. Якщо у хворих на АГ до лікування профіль «Dipper » був у 59% осіб, «Non-dipper» – 

у 29% і «Over-dipper» складав 12%  пацієнтів, то у хворих на АГ, поєднану з ХОЗЛ, кількість 

хворих з профілем «Non-dipper» становила 64%, з стійким підвищенням АТ у нічний час («Night-

peaker») -21%, частка Dipper складала всього 10%, а Over-dipper – 5%. Через 3 місяці після 

комплексного лікування L-аргініном добові профілі АТ зазнали суттєвих змін і основну групу 

пацієнтів складали - 45% з профілем «Dipper», 40% - «Non-dipper», 10% - «Night-peaker» і 5% - 

«Over-dipper». 

Зниження АТ у малому колі кровообігу під впливом лікування посприяло підвищенню 

вентиляції та газообміну, про що свідчить покращення ЖЄЛ і особливо підвищення значення 

індекса Тіффно, який через 3 місяці лікування наблизився до (71,2± 3,25) % (р<0,05). Виявлено 

позитивний достовірний кореляційний зв'язок  помірної щільності між величиною індексу 

Тіффно і САТс денного (r=0,70; p<0,05), між систолічним тиском у малому колі кровообігу й 

ДАТс денним (r=0,67; p<0,05). 

Терапія L-аргініном вплинула на структурно-функціональні зміни обох шлуночків – 

зменшились прояви діастолічної дисфункції ЛШ і ПШ у хворих на АГ з ХОЗЛ, розміри і об’єми 

шлуночків, що було достовірно і прогностично сприятливо для цих хворих у плані перебігу обох 

захворювань і виникнення ускладнень, які супроводжують ремоделювання шлуночків – СН, 

смертельні аритмії серця тощо. Так, у пацієнтів з АГ і ХОЗЛ на 34% (p<0,05) збільшився час 

ізоволюмічного розслаблення ЛШ, що збільшило Е/А до (1,22 ± 0,06, p<0,05) і свідчить про 

кращу діастолічну функцію ЛШ; КДР правого шлуночка зменшився через 3 місяці лікування L-

аргініном з (3,23±0,06) см до (2,65±0,03) см (p<0,001). Статистично достовірно зменшились 

розміри лівого передсердя і шлуночка, товщини задньої стінки й ІММ ЛШ. Це дозволило 

оптимізувати скоротливу здатність лівого шлуночка – збільшився його ударний об’єм на 21,1% 

(p<0,05).  

Лікування L-аргініном протягом 3 місяців разом з базовою терапією покращувало 

функціональний стан судин, на що вказує коригована ендотеліальна функція плечової артерії при 

пробі Целєрмейєра і свідчить про вищу ефективність L-аргініну в умовах гіпоксії і гіперкапнії 

(Ячник А.И., 2012; Шевченко А.,2016; Rajapakse N.W. et al., 2016; Verma N. et al., 2017): діаметр 

плечової артерії збільшився на 27,7% проти 7,7% у хворих, лікованих БТ, і на 6% - у пацієнтів з 

АГ. L-аргінін є патогенетично підібраним донатором NO, який достовірно знижує вміст ІЛ-6 в 

сироватці хворих з АГ і ХОЗЛ в 1,9 раза, ФНП -α – у 2,3 раза, ПНУП – у 2,4 раза. Отже L-аргінін 

має вплив на інтенсивність імунозапальних механізмів, очевидно, через регуляцію 

ендотеліальної функції (Дудка П. та ін., 2014; Harrison D.G. et al., 2011). 

Аналіз якості життя хворих за допомогою опитувальника SF–36 в динаміці до лікування 

показав, що пацієнти з ХОЗЛ і АГ більше, ніж на 20% гіршим оцінюють свій загальний стан 



 

здоров`я і більше, ніж на 40%, свій фізичний стан, ніж  хворі без патології легень. Це тісно 

корелює з КСО і КДО ЛШ (r= -0,69; р<0,05 і r= -0,63; р<0,05). Фізична активність хворих 

знижувалася в міру збільшення діаметра ПШ (r= -0,47; p<0.05), об’єм форсованого видиху був на 

45% менший, ніж у хворих на есенціальну АГ без ХОЗЛ. Цей показник також має прямий 

кореляційний зв'язок з фізичною активністю (r=0,45; p<0,05). Виявлені кореляційні зв’язки між 

якістю життя і станом ССС та дихальної системи свідчать про взаємне обтяження захворювань 

між собою і велику залежність системної гіпертензії від ендотеліальної дисфункції, стану 

бронхіальної прохідності і тиску в легеневій артерії. Проведена терапія L -аргініном збільшила 

фізичну активність хворих на АГ з ХОЗЛ на 20%, свій загальний стан здоров’я хворі оцінили 

вищим балом на 31,6% (р<0,05), у той час як БТ викликала лише тенденційні зміни. 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі представлено теоретичне узагальнення та нові підходи до 

вирішення науково-практичного завдання  сучасної кардіології та пульмонології, а саме підвищення 

ефективності діагностики  ремоделювання серця у хворих на артеріальну гіпертензію, поєднану з 

хронічним обструктивним захворюванням легень з ІІІ ступенем бронхообструкції у фазі ремісії, та 

контролю за корекцією структурно-функціональних змін у серцево-судинній системі та бронхіальної 

провідності шляхом вивчення особливостей клінічного перебігу коморбідної патології, 

ремоделювання серця і судин, функції зовнішнього дихання, інтенсивності імунозапальних процесів, 

що дало можливість удосконалити тактику лікування таких хворих, профілактику прогресування 

обох патологій і виникнення їх ускладнень. 

1. Хворим на артеріальну гіпертензію ІІ стадії, що виникла на тлі хронічного 

обструктивного захворювання легень ІІІ ступеня бронхообструкції  у фазі ремісії, властиві на відміну 

від пацієнтів без патології дихальної системи кашель, задишка при незначних фізичних 

навантаженнях, фізикальні ознаки ураження легень, значно важчий перебіг резистентної до 

препаратів артеріальної гіпертензії зі зміною добового профілю  артеріального тиску на «non-dipper» 

(64,5%), «night-peaker» у 21% пацієнтів, зі зниженням швидкісних і об’ємних показників 

вентиляційної функції легень, з електрокардіографічними ознаками гіпертрофії обох шлуночків і 

правого передсердя. 

2. Якість життя  пацієнтів з артеріальною гіпертензією і хронічним обструктивним 

захворюванням легень зумовлена синдромом «взаємного обтяження» і характерна негативними 

оцінками фізичного функціонування на 41%, життєдіяльності й загального самопочуття на 22% 

нижчими, ніж хворих на артеріальну гіпертензію. Існує кореляційний зв’язок між показником 

загального стану здоров’я і кінцево-систолічним та кінцево-діастолічним об’ємами лівого шлуночка 

(r = -0,63; Р <0,05), між показником фізичних проблем і діаметром правого шлуночка (r = -0,47; Р 

<0,05). 



 

3. Пацієнти з коморбідною патологією: артеріальною гіпертензією II стадії з хронічним 

обструктивним захворюванням легень ІІІ ступеня бронхообструкції у фазі ремісії мають хронічну 

серцеву недостатність зі збереженою систолічною функцією лівого шлуночка, діастолічну 

дисфункцію обох шлуночків з порушеною їх релаксацією, переважання концентричного 

ремоделювання лівого шлуночка у 70,7% і концентричної гіпертрофії у 18,3% випадків, дилатацію 

правого передсердя і правого шлуночка. Проба з реактивною гіперемією свідчить про ендотелільну 

дисфункцію і порушення ендотеліальної вазорегуляції у хворих з поєднаною патологією в порівнянні 

з пацієнтами з артеріальною гіпертензією (на 57%; Р<0,05). 

4. У хворих на АГ, поєднану з ХОЗЛ III ступеня бронхообструкції, прогресуюче знижується 

вентиляційна здатність за рахунок порушення проведення повітря і рестрикційні зміни: зменшення 

ФЖЄЛ у 2 рази, ОФВ1 у 1,6 раза, МШВ50-у 2,6 раза,  ОФВ1/ФЖЄЛ – в 1,2 раза у порівнянні із 

хворими на АГ (всі Р <0,05). Розвиток діастолічної дисфункції у хворих на АГ поступово обмежує 

функції дихальної системи: ЖЄЛ в порівнянні із здоровими менша в 1,2 рази, ОФВ1 – в 1,4 раза, 

індекс Тіффно – в 1,2 раза (всі Р <0,05). 

5. Показники системної загальної відповіді і фактори нейрогуморальної активації крові 

знаходяться в прямій залежності від важкості патологічного процесу (у пацієнтів з поєднаною 

патологією вміст ЕТ-1 у сироватці крові в 14,6 раза перевищує кількість ЕТ-1 у здорових і в 11,2 раза 

– хворих на артеріальну гіпертензію, TNFα – відповідно, в 3,8 раза і 2 рази, ІЛ-6 – у 8,2 раза і 5,8 раза 

(всі Р <0,05) і від геометрії серця (найвищі кількості речовин є у пацієнтів з ексцентричною 

гіпертрофією лівого шлуночка). 

6. У гострому медикаментозному тесті з L-аргініном доведено, що досліджуваний препарат 

здійснює функціональну корекцію ендотеліальної дисфункції, яка має місце у пацієнтів з АГ і ХОЗЛ, 

гіпотензивний вплив, що підтверджено ДМАТ.  

7. Включення L-аргініну, як функціонального коректора ендотеліальної функції, до базової 

терапії пацієнтів з артеріальною гіпертензією і хронічним обструктивним захворюванням легень 

сприяє покращенню клінічного стану хворих, нормалізує САТ і ДАТ та добовий його профіль з 

домінуючого до лікування «Non-dipper» у 62% пацієнтів до «Dipper» - у 45% і «Non-dipper» у 40% 

хворих після 3-х місяців лікування, впливаючи на якість життя в усіх його аспектах.  

             8. На фоні терапії L-аргініном поліпшується стан систолічної та діастолічної функцій обох 

шлуночків: зменшення розмірів обох передсердь (Р <0,05), КСР ЛШ на 8,3%, КДР ЛШ – на 24%, 

збільшення показника Е/А ЛШ з 0,85 ± 0,02 до 1,09 ± 0,12 (Р <0,05), зменшення товщини задньої 

стінки ЛШ на 6% (Р <0,05), КДР правого шлуночка на 3% (Р <0,05) і зниження середнього АТ у 

легеневій артерії на 40% (Р <0,05); здійснюється позитивний вплив на процеси ремоделювання 

міокарда, оптимізується ендотеліальна функція. L-аргінін покращує об’ємні і швидкісні показники 



 

вентиляційної функції легень, достовірно зменшує вміст вазоконстриктора ЕТ-1 на 33%, вміст ПНУП 

у сироватці крові майже в 2 рази, кількість ІЛ-6 на 43% через 3 місяці від початку терапії.  

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. Для об’єктивної оцінки клінічного перебігу артеріальної гіпертензії у хворих з хронічним 

обструктивним захворюванням легень  III ступеня бронхообструкції у фазі ремісії необхідно 

проводити опитування, які стосуються  якості життя  та включають як фізичний, так і психічний 

компоненти здоров’я (опитувальник SF-36). 

2. Для оптимізації діагностики ремоделювання міокарда та контролю за ефективністю 

корекції порушень структурно-функціонального стану серця і судин у хворих на АГ з поєднанням 

з ХОЗЛ і без нього рекомендується проведення ехокардіографії, динамічне визначення 

допплерівського співвідношення Е/А, проба з реактивною гіперемією плечових артерій. 

3. Пацієнтам з артеріальною гіпертензією в поєднанні з ХОЗЛ ІІІ ступеня бронхообструкції  

показаний контроль функції зовнішнього дихання в динаміці, оскільки погіршення вентиляційних 

механізмів дихання призводять до негативних змін системної гемодинаміки. 

4. В обстеженні пацієнтів з АГ в поєднанні з ХОЗЛ ІІІ ступеня бронхообструкції у фазі 

ремісії доцільно визначати показники запалення і нейрогуморальні чинники (ендотелін-1, 

передсердний натрійуретичний пептид) як найбільш чутливі маркери патологічних процесів і 

ранні предиктори розвитку ускладнень  при артеріальній гіпертензії. 

5. Пацієнтам з артеріальною гіпертензією поєднаною з ХОЗЛ ІІІ ступеня бронхообструкції, 

і без нього рекомендується застосовувати у складі базової терапії L-аргінін для тривалого 

застосування: у 4,2% розчині в перші 5 днів лікування довенно від 10 до 30 крапель/ хвилину (з 

поступовим збільшенням) і наступним переводом хворих на пероральний прийом препарата по 

одній мірній ложці 5 разів на добу протягом курсу по 3 місяці з переривами в один місяць. 
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АНОТАЦІЯ 

Дронь Л. А. Оптимізація фармакотерапії артеріальної гіпертензії у хворих на хронічне 

обструктивне захворювання легень донатором оксиду азоту. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.02 – 

внутрішні хвороби. Івано-Франківський національний медичний університет, МОЗ України, 2019. 

Робота присвячена підвищенню ефективності діагностики та лікування хворих на АГ, 

поєднану з ХОЗЛ ІІІ ступеня бронхообструкції у фазі ремісії з включенням до комплексної терапії 

L- аргініну.  

Обстежено 140 хворих на есенціальну гіпертензію, з них 82 пацієнти з АГ, поєднаною з ХОЗЛ 

з ІІІ ступенем бронхообструкції у фазі ремісії. Підтверджені визначальні чинники та патогенетичні 

механізми формування обтяжливого впливу АГ на перебіг ХОЗЛ. Запропоновано L-аргінін як 

донатор оксиду азоту для потенціювання вазо– та кардіопротекторних ефектів комплексної 

патогенетичної терапії хворих на  поєднану патологію. Лікування протягом 3 місяців L- аргініном 

покращує профіль АТ і бронхіальну прохідність, якість життя хворих, структурно-функціональні 

показники серця, покращує ендотеліальну функцію, сприяє зменшенню активності прозапальних 

цитокінів, знижує рівень легеневої гіпертензії у хворих на АГ, поєднану з ХОЗЛ. 

Ключові слова: артеріальна гіпертензія, хронічне обструктивне захворювання легень, аргінін.                         

 

АННОТАЦИЯ 

Дронь Л. А. Оптимизация фармакотерапии артериальной гипертензии у больных 

хроническим обструктивным заболеванием легких донатором оксида азота. - Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 

14.01.02 - внутренние болезни. Ивано-Франковский национальный медицинский университет, МЗ 

Украины, 2019. 



 

 Работа посвящена повышению эффективности диагностики и лечения больных АГ, 

ассоциированной с ХОБЛ ІІІ степени бронхообструкции в фазе ремиссии, включенным в 

комплексную терапию L- аргинином. 

        Обследовано 140 больных с эссенциальной АГ, из них 82 пациента с АГ, ассоциированной с 

ХОБЛ ІІІ степени бронхообструкции, фаза ремиссии. Подтверждены факторы и патогенетические 

механизмы формирования отягощающего влияния АГ на течение ХОБЛ.  

Предложено L-аргинин, донатор оксида азота, для потенциирования вазо- и 

кардиопротекторных эффектов патогенетической терапии больных АГ и ХОБЛ. Фармакотерапия в 

течение 3 месяцев L- аргинином улучшает профиль АД и бронхиальную проходимость, качество 

жизни больных, структурно-функциональные показатели сердца, улучшает эндотелиальную 

функцию, способствует уменьшению активности провоспалительных цитокинов, снижает уровень 

легочной гипертензии у больных АГ и ХОБЛ. 

Ключевые слова: артериальная гипертензия, хронические обструктивные заболевания легких, 

аргинин. 

                                                                           ANNOTATION  

      Dron L. A. Optimization of pharmacotherapy of arterial hypertension for patients with 

chronic obstructive pulmonary disease with nitrogen oxide donor.  – The manuscript. 

Dissertation for a candidate degree in medical sciences, by specialty 14.01.02 – internal diseases. – 

Ivano-Frankivsk National Medical University, 2019. 

 The dissertation is devoted to improving the effectiveness of diagnosis and treatment of AH 

with co-existent COPD with the inclusion of L-arginine into combination treatment.  

 There were examined 140 patients: 82 patients presented with AH and co-existent stage III 

COPD in the remission phase. The control group comprised 58 patients with stage II first-degree/second-

degree AH. Both groups were divided into subgroups: BT or BT with L-arginine. 

               Before treatment of the patients, their BP corresponded to first – second-degree AH according 

to the WHO classification, while in the patients with a comorbidity, systolic SBP and DBP were 

significantly higher - average daytime and nighttime SBP exceeded those in the comparison group by 

19.7% (р<0,05) and 39.3% (р<0,001), respectively. Bronchial obstructive syndrome and PH contributed 

to changes in daily BP profile to non-dipper profile and night-peaker profile in 46,5% and 21% of the 

patients, respectively, while in the patients with essential AH, dipper profile and non-dipper profile were 

observed in 58,7% and 29,3% of the patients, respectively. 

 In the patients with AH, the indicator of mean SBP within the pulmonary circulation 

corresponded to normal values - (25±1,3) mm Hg, while in the patients with a comorbidity, it 



 

corresponded to first-degree PH according to the classification proposed by Amosov M.M. (1971) - 

48±2,6 mm Hg. 

According to spirometry, in the patients with a comorbidity, forced expiratory volume in 1 

second was (37,6±3,5)% as compared to the patients without COPD - (79,1±4,32)% (р<0,01). 

There were significant differences in the structural and functional indicators of both ventricles; in 

the patients of the main group, EDD LV, ESV LV exceeded those in the patients with AH by 12% and 

13,8%, respectively (р<0,001). The indicator of LV diastolic filling was 7% lower than in the control 

group (p<0,05) indicating the development of diastolic dysfunction. In the patients with a comorbidity, 

the RV and transverse dimension of the RA increased indicating RV systolic failure.   

When carrying out the Celemajer-Sorensen test for reactive hyperemia, there was observed a 

decrease in BA diameter in both groups as compared to healthy individuals indicating endothelial 

dysfunction. In the patients of both groups and healthy individuals, the mean values of BA diameter 

increased by 5%, 19% and 13%, respectively (р<0,05) in response to sublingual administration of 

nitroglycerin. Endothelial dysfunction resulted in significantly increased release of vasoconstrictors and 

neurotransmitters of inflammatory response - in the patients with a comorbidity, plasma concentration of 

IL-6 was 1.4 times higher (р<0,01) than in the patients with AH. There was observed a similar increase 

in the activity of TNF-α (р<0,001), ANP (р<0.001) ET-1 (р<0,001). 

We performed an acute drug test with the administration of L-arginine. The enlargement of BA 

diameter in response to L-arginine infusion was 22% in the patients of the main group, 10% in the 

patients with AH, 17% in healthy individuals (р<0,05) indicating the properties of L-arginine to be 

similar to those of nitrates.  

Treatment with L-arginine resulted in significant changes in daily BP profiles; the main group 

included 45% of the patients with dipper profile, 40% of the patients with non-dipper profile, 5% of the 

patients with over-dipper profile. 

The decrease in BP within the pulmonary circulation contributed to the increase in ventilation 

and gas exchange as indicated by increased LC and the increase in the Tiffeneau index to (68,2±3,25)% 

(р<0,05). There was a moderate, statistically significant positive correlation between the Tiffeneau 

index and average daytime SBP (r = 0,70; p<0,05). 

There was observed the following effect of therapy with L-arginine on structural and functional 

changes in both ventricles – in the patients with a comorbidity, a reduction in LV and RV diastolic 

dysfunction manifestations was found: LV isovolumic relaxation time increased by 34% (p<0,05) that 

increased the E/A ratio to (1,22±0,06, p<0,05) indicating better LV diastolic function; RV EDD reduced 

from (3,23±0,06) cm to (2,65±0,03) cm (p<0,001) 3 months after treatment with L-arginine started. 

The improvement of endothelial function during the Celemajer test was observed – BA diameter 

increased by 27,7% versus 7,7% in the patients who underwent BT only. In the patients with a 



 

comorbidity, L-arginine reduced serum concentration of IL-6 by 1,9 times, TNF-α by 2,3 times, ANP by 

2,4 times. 

Dynamic analysis of QoL using the SF-36 questionnaire demonstrated that the patients with a 

comorbidity assessed their general health and physical functioning as those being 20% and 40% worse 

than in the patients without pulmonary pathology. Therapy with L-arginine increased physical activity 

in the patients with a comorbidity by 20%; the patients assessed their general health status with a higher 

score (by 31,6%, р<0,05), while BT caused tendentious changes. 

 Thus, the research work confirmed the presence of AH to aggravate the clinical course of 

COPD. Treatment with L-arginine was proven to be accompanied by the improvement of BP profile, 

bronchial patency, QoL, structural and functional heart parameters, and the increase in endothelium-

dependent vasodilation within 3 months. L-arginine was proven to reduce the activity of anti-

inflammatory cytokines, PH level in the patients with AH and co-existent COPD. 

Key words: arterial hypertension, chronic obstructive pulmonary disease, arginine. 

 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

АГ – артеріальна гіпертензія 

ГЛШ – гіпертрофія лівого шлуночка 

ДМАТ – добове моніторування артеріального тиску 

ЕГ – ексцентрична гіпертрофія 

ЕД – ендотеліальна дисфункція 

ЕЗВД – ендотелій залежна вазодилятація 

ЕНЗВД – ендотелій незалежна вазодилятація 

ЕТ-1 – ендотелін 1 

ЖЄЛ – життєва ємність легень 

ІЛ-6 – інтерлейкін 6 

ІММЛШ – індекс маси міокарда лівого шлуночка 

КДР – кінцевий діастолічний розмір 

КР – концентричне ремоделювання 

КСР – кінцевий систолічний розмір 

ЛШ – лівий шлуночок 

ММЛШ – маса міокарда лівого шлуночка 

МШП – міжшлуночкова перегородка 

ПА – плечова артерія 

ПНУП – передсердний натрійуретичний пептид 



 

ПП – праве передсердя 

СТЛА – середній тиск легеневої артерії 

ТМШП – товщина міжшлуночкової перетинки 

ФЖЄЛ – форсована життєва ємність легень 

ЧІР – Час ізоволюмічної релаксації 

ЧУ – час уповільнення потоку 

ЧУШРДН – час уповільнення швидкості раннього діастолічного наповнення 

BA - brachial artery (плечова артерія) 

BP - blood pressure (артеріальний тиск) 

BT - basic therapy  

DBP - diastolic blood pressure (діастолічний артеріальний тиск) 

eNOS – ендотеліальна NO-синтаза 

EDD - end-diastolic dimension (кінцево-діастолічний розмір) 

ESV - end-systolic volume (кінцево-систолічний об’єм) 

FFVI – об’єм форсованого видиху за першу секунду 

IVRT – ізоволюмічний час розслаблення 

LC - lung capacity (життєва ємність легень) 

(LV) - left ventricular (лівий шлуночок) 

МEF 25% - максимальна обємна швидкість видиху на рівні дрібних бронхів 

MEF 50% - максимальна обємна швидкість видиху на рівні середніх бронхів 

МEF 75% – максимальна обємна швидкість видиху на рівні великих бронхів  

PH -pulmonary hypertension (легенева гіпертензія) 

QoL - quality of life (якість життя) 

RA - right atrium (праве передсердя) 

RV - right ventricle (правий шлуночок) 

SBP - systolic blood pressure (систолічний артеріальний тиск) and diastolic blood pressure (DBP) 

TNFα – тумор некротичний фактор α  
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