
АНОТАЦІЯ 

Корж Н.В. Оптимізація ведення хворих на ХОЗЛ ІІІ ступеня 

бронхообструкції у поєднанні з надмірною масою тіла з урахуванням основних 

патогенетичних шляхів прогресування. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю - 22 «Охорона здоров’я», 222 «Медицина». Підготовка 

здійснювалась в Івано-Франківському національному медичному університеті 

МОЗ України, Івано-Франківськ, 2021.  

Захист відбудеться у спеціалізованій вченій раді Івано-Франківського 

національного медичного університету МОЗ України, Івано-Франківськ, 2021 

рік. 

Дисертаційна робота присвячена підвищенню ефективності лікування 

хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) ІІІ ступеня 

бронхообструкції з надмірною масою тіла шляхом вивчення особливостей 

перебігу такого поєднання та включення до їх комплексної терапії ксантину та 

модифікації способу життя. ХОЗЛ – залишається важливою медичною, 

соціальною та економічною проблемою, яка на сьогодні глобально наростає, 

насамперед, через несвоєчасне виявлення захворювання та його системні прояви 

(Ю. І. Фещенко та співавт., 2018). Не дивлячись на те, що в дослідження даної 

патології вкладені великі кошти, вона продовжує залишатися однією з головних 

причин смертності населення земної кулі [1, 43, 47, 63]. Популяційні 

дослідження, проведені в розвинутих країнах свідчать про подвоєння показників 

захворюваності, інвалідності та смертності кожні 10 років (Ю. І. Фещенко та 

співавт., 2018). За підрахунками Всесвітньої організації охорони здоров’я за 

наступні 10 років до 2028 року захворюваність на хронічне обструктивне 

захворювання легень зросте вже аж на 30 % (WHO, 2016).  

В Україні рівень первинної інвалідності дорослого і працездатного 

населення внаслідок хвороб органів дихання за останні 5 років в деякій мірі 

стабілізувався і становить 1,1–0,9 на 10 тисяч працездатного населення, все ж 



щорічно в середньому 2000 людей первинно визнаються інвалідами внаслідок 

ХОЗЛ [1, 24, 25, 112].  

Встановлено, що темпи зростання поширеності ХОЗЛ та надмірної маси в 

усьому світі є досить швидкими [9, 26, 29, 116]. Водночас, за глобальними 

прогнозами до 2022 року близько 700 млн дорослих будуть страждати на дану 

патологію (P. Chittal, 2015).  

З метою вивчення ролі прозапальних цитокінів у становленні й перебігу 

ХОЗЛ в Україні та інших державах проведено ряд наукових досліджень [12, 14, 

23, 105, 160].  

Надмірна маса тіла пов’язана з системним запаленням при ХОЗЛ, а в 

адипоцитах жирової тканини відбувається секреція різних адипокінів, в тому 

числі і цитокінів та лептину. Зміни даних показників вивчались в багатьох 

наукових працях, зокрема при бронхіальній астмі, асоційованій з вісцеральним 

ожирінням (Фадєєва Г.А., 2008), доведено підвищення їх рівнів в сироватці 

периферійної крові при ХОЗЛ у хворих з ожирінням (Ступницька Г.Я., 2014). 

Однак немає достатньо даних про те, як змінюються рівні вказаних маркерів саме 

при ХОЗЛ ІІІ ступеня бронхообструкції у хворих з надмірною масою тіла при 

застосуванні в комплексній терапії ксантину та модифікації способу життя, тому 

подальше вивчення взаємообтяження ХОЗЛ ІІІ ступеня бронхообструкції та 

надмірної маси тіла шляхом визначення зміни рівня показників СРБ, sICAM-1, 

TNF-α та лептину буде доцільним та актуальним для прогнозування перебігу та 

підвищення ефективності лікування такої патології [70, 72, 93, 121, 156]. 

У дослідження було включено 135 осіб. Перший етап передбачав вивчення 

особливостей перебігу ХОЗЛ ІІІ ступеня бронхообструкції в залежності від 

показників індексу маси тіла та фази перебігу патології. З цією метою виділено 

наступні групи хворих: основну групу дослідження склали 45 хворих на 

ХОЗЛ із ІІІ ступенем бронхообструкції із надмірною масою тіла; середній вік - 

(61,6 ± 3,1) років. Групу порівняння склали 67 хворих на ХОЗЛ із ІІІ ступенем 

бронхообструкції з нормальною масою тіла; середній вік - (62,9 ± 2,8) років. 

Пацієнти спостерігались у стабільну фазу патологічного процесу та у фазу 

загострення. Контрольну групу склали 23 практично здорових осіб без наявних 



ознак пульмонологічних захворювань та іншої патології внутрішніх органів 

репрезентативних за статтю, віком, з них 12 було із надмірною масою тіла. 

У результаті дослідження встановлено, що ХОЗЛ ІІІ ступеня 

бронхообструкції супроводжується наростанням задишки, порушенням функції 

зовнішнього дихання, посиленням кашлю, вираженими проявами системного 

запалення в організмі, що проявляється зростанням рівнів лептину, CRP, TNF-α 

та sICAM-1 та змінами показників якості життя. Проте для даної патології у 

поєднанні з надмірною масою тіла є характерним більш виражені клінічні та 

функціональні зміни на фоні вищої інтенсивності запалення, що підтверджується 

отриманими нами даними зі сторони досліджуваних показників. 

На другому етапі вивчали ефективність розробленої комплексної терапії у 

хворих на ХОЗЛ ІІІ ступеня бронхообструкції в поєднанні з надмірною масою 

тіла. Усі хворі основної групи (n=27) у фазу загострення поряд із базисною 

терапією отримували препарат ксантину, який являв собою комбінований 

препарат теофіліну, калію хлорид та магнію хлорид у дозі 5мл/кг маси тіла, 

розподілений на три введення/добу, внутрішньовенно краплинно протягом 7 діб. 

Також хворим основної групи на тлі лікування ХОЗЛ була запропонована 

комплексна терапія з модифікацією способу життя, що передбачала навчання, 

корекцію харчування та регулярні фізичні навантаження, розроблені для 

кожного хворого індивідуально, протягом трьох місяців, тому за їхньою згодою 

пацієнти були розподілені таким чином: пацієнти І підгрупи (n=15) отримували 

тільки препарат ксантину, а пацієнти ІІ підгрупи (n=12) дали згоду ще і на 

модифікацію способу життя.  

Результати нашого дослідження довели, що лікування ХОЗЛ ІІІ ступеня 

бронхообструкції у пацієнтів в поєднанні з надмірною масою тіла із включення 

до їх комплексної терапії ксантину та модифікації способу життя сприяє більш 

значному покращенню клініко-функціональних показників, а саме зниженню 

задишки, кашлю, зменшенню кількості сухих хрипів, покращенню функції 

зовнішнього дихання, позитивній динаміці зі сторони показників запальної 

відповіді та проявилось покращенням якості життя пацієнтів. 



Доповнено наукову концепцію визначення факторів прогнозування 

перебігу та прогресування ХОЗЛ ІІІ ступеня бронхообструкції шляхом вивчення 

ролі системного запалення у хворих з надмірною масою тіла.  

Поглиблено наукові дані про те, що більша вираженість системного 

запалення, яке притаманне для ХОЗЛ ІІІ ступеня бронхообструкції, 

спостерігається у хворих із надмірною масою тіла та супроводжується суттєвим 

підвищенням вмісту TNF-α, СRP, лептину та sICAM-1 у сироватці крові.  

На підставі вивчених факторів вперше встановлено роль надмірної маси 

тіла у швидшому прогресуванні ХОЗЛ ІІІ ступеня бронхообструкцї. 

Обґрунтована доцільність включення до комплексного лікування ксантину 

та персоніфікованої модифікації способу життя з дотриманням стандартів 

базисної терапії та проспективно проаналізована ефективність запропонованої 

схеми щодо покращення клінічного перебігу даного коморбідного стану, 

пригнічення активності запалення, а також підвищення якості життя пацієнтів. 

На основі проведених досліджень доведено, що ХОЗЛ ІІІ ступеня 

бронхообструкції у хворих із надмірною масою тіла супроводжується змінами 

запальної відповіді, що проявляєтьсяя підвищенням сироваткових рівнів CRP, 

TNF-α, лептину та sICAM-1.  

Доведено доцільність визначення рівнів даних показників у сироватці 

периферійної крові з метою оцінки активності запального процесу та розробки 

заходів щодо попередження прогресування ХОЗЛ ІІІ ступеня бронхообструкції 

у хворих із надмірною масою тіла.   

Обгрунтовано доцільність включення до комплексної терапії загострення 

ХОЗЛ ІІІ ступеня бронхообструкції у хворих із надмірною масою тіла ксантину 

з подальшою рекомендацією доповнення базисної терапії персоніфікованою 

модифікацією способу життя, що мало позитивний вплив на перебіг 

захворювання та якість життя пацієнтів.  

Аргументовано необхідність проведення оцінки показників ЯЖ 

(респіраторний опитувальник клініки Св. Георгія, SGRQ) для виявлення впливу 

хвороби на фізичний і психологічний стан хворих. 



Запропоновано спосіб прогнозування розвитку загострення хронічного 

обструктивного захворювання легень ІІІ ступеня тяжкості у хворих із надмірною 

масою тіла шляхом визначення рівнів CRP та лептину в сироватці крові.  

Ключові слова: хронічне обструктивне захворювання легень, 

бронхообструкція, надмірна маса тіла, системне запалення, лікування. 

 

ANNOTATION 

Korzh N.V. Optimization of management of patients with COPD III degree of 

bronchial obstruction combined with overweight, taking into account the main 

pathogenetic patterns of progression. – Qualifying scientific work as a manuscript. 
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specialty - 22 “Health care”, 222 “Medicine”. The thesis was prepared in Ivano-

Frankivsk national medical university of the Ministry of Health of Ukraine, Ivano-

Frankivsk, 2021. 

The thesis will be defended at the Specialized Academic Council of Ivano-

Frankivsk national medical university of the Ministry of Health of Ukraine, Ivano-

Frankivsk, 2021. 

The thesis research is devoted to the improvement of treatment effectiveness of 

COPD patients with III degree of bronchial obstruction and overweight by studying the 

peculiarities of its course and the use of xanthine as part of the complex therapy, as 

well as  lifestyle modification. COPD still remains an important medical, social and 

economic problem, which is currently becoming global, primarily due to late diagnosis 

of the disease and its systemic manifestations (Yu. I. Feshchenko et al., 2018). Despite 

the fact that the study of this pathology is well-financed, it continues to be one of the 

main causes of mortality worldwide [1, 43, 47, 63]. Population-based studies 

conducted in developed countries show that morbidity, disability and mortality rates 

double every 10 years (Yu. I. Feshchenko et al., 2018). The World Health Organization 

(WHO) estimates that the incidence of chronic obstructive pulmonary disease will 

increase by 30% over the next 10 years (by 2028). (WHO, 2016).  

Although over the last 5 years in Ukraine the primary disablement rate due to 

respiratory diseases among adult and able-bodied population has stabilized to some 



extent and is 1.1-0.9 per 10 thousand working-age population, yet almost 2,000 people 

are initially recognized as disabled due to COPD annually [1, 24, 25, 112].  

It has been established that the prevalence rates of chronic obstructive pulmonary 

disease and overweight increase rapidly worldwide [9, 26, 29, 116]. At the same time, 

global prediction is that about 700 million adults will suffer from this pathology by 

2022 (P. Chittal, 2015).  

A number of scientific investigations has been carried out in Ukraine and other 

countries in order to study the role of pro-inflammatory cytokines in the formation and 

course of chronic obstructive pulmonary disease [12, 14, 23, 105, 160].  

Overweight is associated with systemic inflammation in chronic obstructive 

pulmonary disease, as different adipokines are secreted in adipocytes of fatty tissue, 

including cytokines and leptin. Changes in these indicators have been studied in many 

scientific works, particularly in bronchial asthma associated with visceral obesity 

(Fadeieva G.A., 2008), and their increased levels were observed in the peripheral blood 

serum in COPD patients with obesity (Stupnitskaia G.Ya. 2014).  However, there is 

not enough data on how the levels of these markers change in COPD (III degree of 

bronchial obstruction) patients with overweight who were administered xanthine as 

part of their complex therapy together with lifestyle modifications, that’s why further 

study of the comorbidity of COPD (III degree of bronchial obstruction) and overweight 

by determining the violations in the levels of CRP, sICAM-1, TNF-α and leptin will 

be worth and relevant to predict the course and increase the effectiveness of treatment 

of this pathology [70, 72, 93, 121, 156].  

The study involved 135 individuals. The first stage involved the study of the 

peculiarities of COPD course (III degree of bronchial obstruction), depending on the 

BMI and the phase of pathology. For this reason, the following groups of patients were 

identified: main study group consisted of 45 patients suffering from COPD (III degree 

of bronchial obstruction) with overweight; the average age was (61.6 ± 3.1) years. The 

comparison group involved 67 patients with COPD (III degree of bronchial 

obstruction) with normal body weight; the average age was (62.9 ± 2.8) years. Patients 

were observed in the stable phase of the pathological process and in the exacerbation 

phase. The control group consisted of 23 apparently healthy individuals without any 



signs of pulmonary diseases or any other pathologies of internal organs, representative 

by sex and age, while 12 of them were overweight.  

The study revealed that COPD (III degree of bronchial obstruction) is 

accompanied by increased shortness of breath, impaired respiratory function, 

intensified cough, severe manifestations of systemic inflammation in the body, 

evidenced by increased levels of leptin, CRP, TNF-α and sICAM-1 and changes in the 

quality of life. However, this pathology in combination with overweight is 

characterized by more pronounced clinical and functional changes on the background 

of intensified inflammation, which is confirmed by our findings for the studied 

indicators. 

The second stage involved the study of the effectiveness of worked-out complex 

therapy for COPD (III degree of bronchial obstruction) patients with overweight. All 

patients of the main group (n = 27) in the exacerbation phase, were administered 

xanthine medication at a dose of 5 ml/kg of body mass, divided into three 

injections/day, intravenously for 7 days along with their basic therapy. And what is 

more, patients of the main group treated for COPD were also recommended a 

comprehensive therapy with lifestyle modifications, which involved education, dietary 

changes and regular physical exercises designed for each individual patient for three 

months. That’s why it was agreed to subdivide the patients in the following way: 

patients of subgroup I (n = 15) were administered xanthine only, and patients of 

subgroup II (n = 12) also agreed to a lifestyle modification.  

The research findings proved that the treatment of overweight patients who 

suffer from COPD (III degree of bronchial obstruction) with xanthine as part of their 

complex therapy and lifestyle modifications contributes to a more significant 

improvement in clinical and functional indices, namely reduces shortness of breath, 

cough, moist rales, wheezing, improves respiratory function, shows positive dynamics 

of inflammatory response, resulting in better quality of patient’s life. 

The study made it possible to supplement the scientific concept of determining 

the factors for predicting the course and progression of COPD (III degree of bronchial 

obstruction) by studying the role of systemic inflammation in patients with overweight.  



The scientific data suggest that increased systemic inflammation, which is 

characteristic of COPD (III degree of bronchial obstruction), is observed in overweight 

patients, accompanied by a significant increase in levels of TNF-α, CRP, leptin and 

sICAM-1 in blood serum. 

Based on the studied factors it became possible to establish the role of excessive 

body weight in rapid progression of COPD (III degree of bronchial obstruction). 

We have evidenced the advantages of xanthine use in complex treatment and 

lifestyle modification in compliance with the standards of basic therapy and analyzed 

the effectiveness of the suggested treatment approach in the improvement of clinical 

course of this comorbid condition, suppression of inflammatory activity and 

improvement of the quality of patient’s life. 

The research findings revealed that COPD (III degree of bronchial obstruction) 

in overweight patients is accompanied by changes in the inflammatory response, 

accompanied by increased serum levels of CRP, TNF-α, leptin and sICAM-1. 

The study proved the importance of determining the levels of these indicators in 

peripheral blood serum in order to assess the activity of inflammatory process and take 

measures to prevent the progression of COPD (III degree of bronchial obstruction) in 

patients with overweight. 

We have substantiated the use of xanthine medication as a part of complex 

therapy of COPD (III degree of bronchial obstruction) exacerbations in patients with 

overweight with subsequent recommendations on lifestyle modifications, which 

showed positive influence on the course of the disease and quality of patient’s life. 

We have rationalized the necessity to assess the QOL (respiratory questionnaire 

of St. George’s Clinic, SGRQ) to identify the impact of the disease on the patient’s 

physical and psychological state.  

We have set forward the method for predicting the development of exacerbations 

in patients suffering from chronic obstructive pulmonary disease (III degree of 

bronchial obstruction) with overweight by determining the levels of CRP and leptin in 

blood serum 

Key words: chronic obstructive pulmonary disease, bronchial obstruction, 

overweight, systemic inflammation, treatment. 
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