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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, 

2022 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, 

41, 62, 64]. 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).  
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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, 23, 24, 110].  

Встановлено, що темпи зростання поширеності ХОЗЛ та надмірної 

маси в усьому світі є досить швидкими [9, 25, 30, 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 [13, 22, 90, 103, 157].  

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 [69, 72, 92, 120, 140]. 

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 
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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 
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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.  
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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. 

A thesis for a degree (Ph.D in Medicine) by 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, 2022. 
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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, 41, 62, 64]. 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, 23, 24, 

110]. 

It has been established that the prevalence rates of chronic obstructive 

pulmonary disease and overweight increase rapidly worldwide [9, 25, 30, 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 [13, 22, 90, 103, 

157].  

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 
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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 

[69, 72, 92, 120, 140]. 

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. 
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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). 
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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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ВСТУП 

Обгрунтування вибору теми дослідження. Проблема хронічного 

обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ) на сьогоднішній день є 

надзвичайно актуальною як для практичної медицини, так і для науковців 

всього світу, оскільки це одна із найрозповсюдженіших патологій людства, що 

потребує глобальних ресурсів для раннього виявлення, а відтак і подальшого 

ефективного лікування. Попередження виникнення та раціональна терапія 

даної патології вважається одним із пріоритетних завдань сучасної 

пульмонології [1, 41, 62, 64]. Згідно з існуючими уявленнями ХОЗЛ – це 

прогресуюче гетерогенне захворювання, яке характеризується стійкими 

респіраторними симптомами та обмеженням прохідності дихальних шляхів 

через патологічні зміни, що спричинені впливом шкідливих чинників і часто 

поєднується з супутньою патологією, яка визначає прогноз, тяжкість перебігу, 

лікувальну тактику і програму реабілітації [1, 23, 24, 110]. Це захворювання 

привертає до себе увагу насамперед безперервно прогресуючим перебігом, 

втратою працездатності, високою інвалідизацією та смертністю. Так, у 1990 р. 

ХОЗЛ займало шосте місце серед усіх причин смерті, а вже в 2001 р. від цього 

захворювання померли 2,7 млн. чоловік, що склало 5 % всіх смертей у світі. [1, 

26, 27, 110]. Важливе значення має і той факт, що ВООЗ прогнозувалось, що до 

2021 р. ХОЗЛ стане третьою провідною причиною смерті в усьому світі. Проте 

уже у 2016 році дане захворювання достроково зайняло третє місце, що робить 

істотний вплив на систему охорони здоров'я в цілому (Global Health Estimates 

2016: Смерть через причину, вік, стать, за країнами та регіонами, 2000-

2016. Женева, Всесвітня організація охорони здоров'я; 2018).  

Важливим фактором, що зумовлює актуальність проблеми ХОЗЛ, є 

висока вартість лікування цієї патології для системи охорони здоров'я та 

суспільства в цілому та відсутність у пацієнтів прихильності до нього [43, 73, 

78]. Згідно з даними Глобальної ініціативи (GOLD, 2017–2018) в ЄС щорічні 

прямі витрати на ХОЗЛ сягають 38,6 млрд. євро. Витрати на ХОЗЛ в цілому в 

три рази перевищують витрати на бронхіальну астму [78, 90, 104]. Тому на 
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сьогоднішній день до проблеми ХОЗЛ привернуто увагу всієї медичної 

громадськості.  Великих зусиль прикладається до розроблення програм щодо 

запобігання розвитку, прогресування патології, удосконалення діагностики та 

лікування з метою покращення якості життя пацієнтів з даною недугою [1, 64, 

121]. 

Це захворювання зі складним і до кінця не вивченим, багатогранним 

патогенезом, для якого характерним є епізодичність перебігу з чергуванням 

періодів ремісії та загострень. Останні вимагають призначення додаткової 

терапії, є найбільш небезпечними прогностично і зумовлюють тяжкість 

перебігу недуги. Часті загострення різко збільшують витрати на лікування  

хворого та негативно впливають на якість життя пацієнтів, що пояснюється 

ескалацією режимів терапії ХОЗЛ, особливо при наявності потреби в 

госпіталізації [21, 64, 78, 105]. 

Згідно сучасних даних в основі більшості хвороб легень та бронхів 

лежить запалення як реакція організму на локальну альтерацію, яке може бути 

спричинене не лише дією бактерій чи вірусів, але й впливом речовин 

антигенної чи гаптенної природи. В останньому випадку розвивається 

гіперчутливість до алергенів, що є особливим вектором реалізації запалення [4, 

27, 153]. З одного боку, це універсальна реакція на дію усіх відомих та 

передбачуваних факторів ризику, з іншого – це головна причина усіх 

функціональних та морфологічних проявів ХОЗЛ. Запуск запалення в 

сенсибілізованому організмі супроводжується вираженим розладом 

мікроциркуляції з наявністю ексудації, розвитком набряку, хемотаксисом 

лейкоцитів до вогнища запалення і місцевою проліферацією клітинних 

елементів [23, 27, 145]. Варто відзначити,що локальний запальний процес при 

ХОЗЛ викликає системну запальну реакцію, яка призводить не тільки до 

зниження функціональної здатності легень, а й формування системних проявів 

і наслідків, таких як депресія, остеопороз, ендотеліальна дисфункція і серцево-

судинні захворювання, втрата м’язової маси, дисфункція скелетних м'язів й 

гіподинамія [70, 151, 162]. 
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До недавнього часу ведучою була точка зору, що виключно ступінь 

тяжкості бронхіальної обструкції пов'язана зі збільшенням частоти загострень 

[9, 25, 35, 83]. Залежність між частотою загострень і тяжкістю симптомів 

продемонстрована у вагомих проспективних дослідженнях. Багато зусиль 

приділено оцінці можливої ролі і позалегеневих факторів щодо підвищення 

ризиків загострення ХОЗЛ [35, 83, 105]. Встановлено, що обтяжувати перебіг 

захворювання можуть наявні у хворих на ХОЗЛ коморбідні стани [19, 32, 33, 

45, 94, 109]. Одним із таких станів є наявність надмірної маси тіла, яку визнано 

однією з ключових проблем 21 століття. Вона входить до числа неінфекційних 

факторів, які призводять до зростання захворюваності та смертності, втрати 

працездатності та інвалідизації, а також чинником ризику розвитку та 

швидкого прогресування цілого ряду хронічних захворювань, в тому числі і 

патології респіраторного тракту [9, 25, 28, 116]. 

Зниження фізичної активності внаслідок посилення задишки при 

фізичному навантаженні, тривале використання системних 

глюкокортикостероїдів з формуванням імуносупресивних ефектів на пізніх 

етапах еволюції хвороби можуть слугувати причиною підвищення ваги у 

хворих на ХОЗЛ [152, 157, 160]. Проте відомо, що й сам перебіг ХОЗЛ 

супроводжується значними порушеннями імунітету, в тому числі цитокінового 

профілю. Відомі дані, що маніфестація системних впливів на ранніх етапах 

становлення ХОЗЛ може виникати раніше, ніж у периферійній крові буде 

задокументовано клінічно значуще епізодичне підвищення маркерів 

прозапальної активації [22, 55, 98]. Запальна реакція являє собою складний 

механізм з безліччю клітин і молекул, де власне цитокіни і забезпечують 

послідовність та завершеність імунної відповіді. Саме особливості хронічної 

запальної реакції визначають характер і індивідуальність перебігу ХОЗЛ, 

швидкість прогресування патологічних змін і ефективність відповіді на 

терапію. Одним із компонентів такого хронічного запалення є нейтрофільний 

запальний процес, що характеризується збільшенням нейтрофілів, макрофагів, 

Т-лімфоцитів [70, 125, 142, 150]. Т-хелпери (Th1) запускають підвищену 
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клітинно-опосередковану відповідь, яка призводить до вивільнення різних 

цитокінів та медіаторів запалення (TNF-α, розчинні молекули міжклітинної 

адгезії-1), які є ключовими компонентами балансу прогресування запалення та, 

відповідно, і патології [20, 22, 161]. Дані біологічно активні сполуки здатні 

спричиняти активацію ендотелію, нарощувати подальшу експресію адгезивних 

молекул, що супроводжується черговим виділенням низькомолекулярних 

медіаторів запалення – гістаміну, простагландинів, що у наслідку генералізує 

запальну реакцію [4, 90, 102]. 

Відомо, що ХОЗЛ супроводжується активацією системи 

антиоксидантного захисту і гострофазових білків, зокрема С-реактивного 

протеїну, який з’являється в плазмі крові вже через 4-6 годин після 

пошкодження. СRP здійснює одразу декілька функцій: медіаторну, 

транспортну, імуномоделюючу [13, 90, 106, 108]. Він активує систему 

комплементу, стимулює захоплення макрофагами ліпопротеїдів, блокує синтез 

медіаторів запалення через ефект зв’язування фосфоліпідів мембран, проте, 

одночасно посилює  й адгезію лейкоцитів до ендотелію, тобто посилює 

запальний каскад [14, 27, 38, 55, 108].  

На сьогодні чітко доведеним є факт можливості використання СRP як 

маркера активації бактеріальної інфекції при загостренні ХОЗЛ. Крім даних 

про те, що зміна рівня СRP є незалежним предиктором прогресування 

бронхообструкції, розвитку дихальної недостатності, серцевосудиних 

захворювань і летальності у хворих на ХОЗЛ в поєднанні з ожирінням, 

гіпертонічною хворобою та постінфарктним кардіосклерозом [27, 38, 55, 106, 

150] в літературних джерелах немає єдиної точки зору щодо можливості 

використання СRP та різних цитокінів для прогнозування дестабілізації ХОЗЛ 

ІІІ ступеня бронхообструкції з подальшим розвитком фази загострення у 

хворих із надмірною масою тіла.  Хоча вважається доведеним факт, що 

надмірна маса супроводжується латентним запаленням жирової тканини, яка є 

продуцентом більше як 50 адипокінів. Останні в свою чергу впливають на 

метаболізм ліпідів, процеси запалення, імунну систему, прицьому продукти 
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метаболізму жирних кислот  стимулюють міграцію  макрофагів та інших 

імунокомпетентних клітин у жирову тканину [13, 28, 40, 117, 147]. 

З метою вивчення ролі прозапальних цитокінів у становленні й перебігу 

ХОЗЛ в Україні та інших державах проведено ряд наукових досліджень. 

Приміром, нам відомі праці, які демонструють цінність даних показників у 

якості прогностичних маркерів при ХОЗЛ у хворих на артеріальну гіпертензію, 

асоційованого з підвищеною масою тіла (Ситник К.О., 2012), ХОЗЛ у 

поєднанні з гіпертонічною хворобою (Меленевич А.Я., 2017), ХОЗЛ поєднане з 

ожирінням (Пилипів Л.І., 2019) та при бронхіальній астмі у поєднанні з 

ожирінням (Галамба А.А., 2016). Проте питання ролі прозапальних цитокінів, 

СRP в процесі генералізації запальної відповіді при падінні  показника ОФВ1 

нижче 50 % у хворих із надмірною масою тіла залишається остаточно не 

визначеним [8, 33, 40, 65, 136]. Дослідження значення sICAM у розвитку та 

прогресуванні ХОЗЛ відслідковується в ряді наукових праць, зокрема значення 

даної молекули вивчалось при інфекційному загостренні патології (Конопкіна 

Л.І., 2012 р.), у хворих на ХОЗЛ з артеріальною гіпертензією (Бичкова Н.Г., 

2014 р.). Однак у літературних джерела недостатньо даних про роль даного 

маркеру у процесі дестабілізації ХОЗЛ ІІІ ступеня бронхообструкції у хворих з 

надмірною масою тіла, що потребує більш детального вивчення даного 

питання [3, 22, 27, 113, 154]. Надмірна маса тіла пов’язана із системним 

запаленням при ХОЗЛ, а в адипоцитах жирової тканини відбувається секреція 

різних адипокінів, в тому числі і цитокінів та лептину. Вивчення змін даних 

показників відслідковуються в ряді наукових праць, зокрема при бронхіальній 

астмі, асоційованій з вісцеральним ожирінням (Фадєєва Г.А., 2008). Доведено 

підвищення їх рівнів в сироватці периферичної крові при ХОЗЛ у хворих з 

ожирінням (Ступницька Г.Я., 2014), хоча як саме змінюються рівні вказаних 

маркерів саме при ХОЗЛ ІІІ ступеня бронхообструкції у хворих з надмірною 

масою тіла, вивчено недостатньо, що вказує на актуальність подальшого більш 

детального дослідження даної проблеми [12, 68, 84, 96, 150]. 
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Окремі науковиі спостереження та дослідженя підтверджують, що маса 

тіла впливає на перебіг захворювань органів дихання та вимагає 

персоніфікованого підходу в призначенні лікування такої патології [56, 145, 

152]. Розглядався перебіг ХОЗЛ у хворих із ожирінням у порівнянні із такими 

пацієнтами зі зниженою масою тіла та зміною при цьому функції зовнішнього 

дихання та було зазначено негативний вплив даної поєднаної патології на дані 

показники, проте було виявлено і негативний вплив надмірної маси тіла на 

функцію зовнішнього дихання в осіб без пульмонологічної патології [25, 65, 

72, 83]. Деякі дослідження продемонстрували вплив метаболічного синдрому 

на обструкцію дихальних шляхів та доведено, що метаболічний синдром 

впливає на прискорення розвитку пневмосклерозу, емфіземи та призводить до 

мікротромбоутворень у судинах, що значно затруднює лікування патології  [3, 

99, 131, 160]. Проте в опрацьованих літературних джерелах недостатньо є 

даних про вплив надмірної маси тіла на перебіг ХОЗЛ ІІІ ступеня 

бронхообструкції та на показники якості життя у таких хворих. 

Дискутабельним залишається і питання щодо доцільності застосування 

модифікації способу життя та її ефективності в комплексному лікуванні ХОЗЛ 

ІІІ ступеня бронхообструкції у хворих з надмірною масою тіла [15, 67]. 

Таким чином, проблема вивчення клініко-лабораторних особливостей 

перебігу ХОЗЛ ІІІ ступеня бронхообструкції у хворих з надмірною масою тіла 

та вплив патології на якість життя з урахуванням показників запальної 

відповіді залишається актуальною і потребує подальшого дослідження, 

розробки нових підходів до розуміння особливостей патогенезу та лікування. 

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

Дисертаційна робота виконана у відповідності до плану наукових 

досліджень Івано-Франківського національного медичного університету 

(ІФНМУ) і є фрагментом комплексної науково-дослідної роботи кафедри 

фтизіатрії та пульмонології з курсом професійних хвороб  Івано-Франківського 

національного медичного університету «Підвищення ефективності лікування 

захворювань органів дихання при дії екзо- та ендогенних факторів на підставі 



25 
 

вивчення їх патогенетичних ланок розвитку, прогресування та обґрунтування 

фармакологічної корекції» (№ державної реєстрації 0116U006777), 

співвиконавцем якої була дисертант. Робота затверджена Вченою Радою  

Івано-Франківського національного медичного університету (Протокол № 19, 

від 20.12.2018 р.) 

Мета дослідження: підвищити ефективність лікування хворих на ХОЗЛ 

ІІІ ступеня бронхообструкції із надмірною масою тіла шляхом вивчення 

особливостей перебігу такого поєднання та включення до їх комплексної 

терапії ксантину та модифікації способу життя. 

 Завдання дослідження: 

1. Вивчити клініко-функціональні особливості перебігу ХОЗЛ ІІІ ступеня 

бронхообструкції у хворих з надмірною масою тіла.  

2. Встановити вплив надмірної маси тіла на якість життя при ХОЗЛ ІІІ 

ступеня бронхообструкції у хворих із надмірною масою тіла. 

3. Дослідити особливості запальної відповіді при ХОЗЛ ІІІ ступеня 

бронхообструкції у хворих із надмірною масою тіла. 

4. Встановити вплив загальноприйнятої базисної терапії ХОЗЛ ІІІ ступеня 

бронхообструкції на клініко-функціональні прояви та запальну відповідь у 

хворих із надмірною масою тіла. 

5. Оцінити ефективність комплексної терапії ХОЗЛ ІІІ ступеня 

бронхообструкції у хворих із надмірною масою тіла із застосуванням під час 

загострення ксантину та подальшою персоналізованою модифікацією способу 

життя. 

Об’єкт дослідження - ХОЗЛ ІІІ ступеня бронхообструкції у хворих із 

надмірною масою тіла. 

Предмет дoслідження - активність системного запалення, клінічні та 

функціональні прояви, якість життя та персоналізований підхід до лікування 

хворих на ХОЗЛ із надмірною масою тіла. 

  Методи дослідження: загальноклінічні (загальний аналіз крові, 

біохімічний аналіз крові, загальний аналіз сечі), оцінка ІМТ, імуноферментні 
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(лептин, CRP, TNF-α та sICAM-1), оцінка ФЗД, рентгенографія органів грудної 

клітки, електрокардіографія, статистичні.  

Наукова новизна отриманих результатів. 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 персоналізованої 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. 

Практичне значення отриманих результатів.  

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 
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з подальшою рекомендацією доповнення базисної терапії персоналізованою 

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 (Патент на корисну модель «Cпосіб прогнозування розвитку загострення 

ХОЗЛ ІІІ ступеня тяжкості у хворих із надмірною вагою». Промислова 

власність. Офіційний бюлетень.- 2017.- №10. 10.10.2017.- С.2. Рішення про 

видачу патенту 119837 Україна, G01N 33\50. Патент на корисну модель 

«Cпосіб прогнозування розвитку загострення ХОЗЛ ІІІ ступеня 

бронхообструкціі у хворих із надмірною масою тіла шляхом визначення рівня 

лептину крові». Промислова власність. Офіційний бюлетень.- 2020.- №10. 

10.02.2020.- С. 2. Рішення про видачу патенту 140200 Україна, G01N 33\50. 

 Особистий внесок здобувача. Дисертація є особистою роботою 

здобувача. Дисертантом проведено аналіз наукової літератури і патентної 

інформації з проблеми клініко-патогенетичних особливостей перебігу та 

лікування ХОЗЛ. Автор брала безпосередню участь у формуванні мети та 

завдань дослідження, клінічному відборі хворих, виконанні клініко-

діагностичних досліджень. Дисертант самостійно проводила формування 

контингенту дослідних та контрольної груп хворих, клінічні та лабораторні 

обстеження пацієнтів, первинну обробку результатів клінічних і спеціальних 

біохімічних та імунологічних методів дослідження. Дисертант особисто 

виконувала аналіз отриманого фактичного матеріалу, статистичну обробку 

даних. Нею написані всі розділи дисертації, сформульовані висновки та 

практичні рекомендації, забезпечено їхнє впровадження в медичну практику, 

узагальнено результати досліджень і опубліковано їх у наукових роботах. 
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Впровадження результатів дослідження. Основні положення 

дисертаційної роботи викладені та обговорені на науково-практичній 

конференції з міжнародною участю «Стратегії профілактики неінфекційних 

хвороб та шляхи їх реалізації» (Харків, 2016); на науково-практичній 

конференції з міжнародною участю «Пульмонологія та коморбідність» 

(Чернівці, 2019); науково-практичній конференції з міжнародною участю 

«Сучасні аспекти діагностики та лікування захворювань внутрішних органів» 

(Івано-Франківськ, 2019); науково-практичній конференції з міжнародною 

участю Галицькі читання «Сучасні уявлення щодо патогенезу запалення: 

місцеві та системні механізми» (Івано-Франківськ, 2019); на ІІ конгресі 

фтизіатрів і пульмонологів України (м. Київ, 2019); науково-практичній 

конференції «Терапія – 2020: досягнення в діагностиці та лікуванні» (Вінниця, 

2020); підсумкових науково-практичних конференціях ДВНЗ «Івано-

Франківський національний медичний університет» (м. Івано-Франківськ, 

2018, 2019, 2020 рік). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 19 друкованих 

праць, у тому числі 7 статтей – у фахових медичних наукових виданнях 

України, 2 статті в закордонних виданнях, 1з них Scopus, 10 робіт в матеріалах 

наукових конгресів і конференцій. За результатами дисертаційного 

дослідження отримано два патенти України на корисну модель. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота викладена 

українською мовою на 167 сторінках друкованого тексту, з них 109 сторінок 

основного тексту. Робота складається зі вступу, огляду літератури, матеріалів 

та методів дослідження, трьох розділів власних досліджень, аналізу та 

узагальнення результатів досліджень, висновків, практичних рекомендацій, 

списку використаних літературних джерел, який містить 162 джерела (92 

кирилицею та 70 латиною), 32 додатки. Дисертація проілюстрована 9 

таблицями та 9 рисунками. 
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РОЗДІЛ 1 

ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ ТА 

НАДМІРНА МАСА ТІЛА: СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ 

(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

1.1. Механізми розвитку і прогресування хронічного обструктивного 

захворювання легень у хворих з надмірною масою тіла  

 

Хвороби органів дихання належать до числа найбільш 

розповсюджених захворювань в Україні, причому їх питома вага серед 

уперше зареєстрованої патологiї внутрішніх органів складає 25,5 % [1, 43, 

47]. Одне з домінуючих місць поміж проблем практичної пульмонології 

посідають хронічні обструктивні захворювання легень (ХОЗЛ), які що в 

середньому діагностуються в 4  6 % осіб дорослої популяції [1, 41, 64, 132]. 

Дане захворювання залишається однією із важливих медичних, соціальних 

та економічних проблем як для практикуючих лікарів, так і науковців всього 

світу, у тому числі для України, що на сьогодні ускладнюється, насамперед, 

несвоєчасним виявленням захворювання, а відтак й запізнілим лікуванням 

[1, 26, 27, 110].  

ХОЗЛ характеризується стійким обмеженням повітряного потоку та 

пов'язана із активацією хронічної запальної відповіді у дихальних шляхах та 

легенях і має тенденцію до швидкого прогресування [1, 23, 24]. Згідно 

сучасних даних, у нашій державі середня кількість хворих цією патологією 

складає 10  14 % від дорослого населення, а це близько 3 мільйонів осіб. 

Дослідження, проведені в промислово розвинутих країнах свідчать про 

подвоєння показників захворюваності, інвалідності та смертності кожні 10 

років [26, 43, 73], а у нашій державі утримується негативна тенденція щодо 

смертності. Відповідно до міжнародних даних у 2016 році ХОЗЛ достроково 

посіло третє місце серед причин смерті в усьому світі. За даними Всесвітньої 
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організації охорони здоров’я на ХОЗЛ страждає 210 мільйонів людей.  За 

їхніми підрахунками за наступні 10 років до 2028 року захворюваність на 

хронічне обструктивне захворювання легень зросте вже аж на 30 % (WHO, 

2016).  

Згідно з даними академіка НАМН України Ю.І. Фещенка (2019) 

поширеність ХОЗЛ в Україні зростає, при цьому діагноз ХОЗЛ залишається  

невстановленим аж у 76 % пацієнтів, а адекватне лікування отримує лише 

близько половини хворих [21-23, 25, 123].  

Недостатнє інформування лікарями первинної ланки пацієнтів щодо 

чинників ризику розвитку хвороби, проявів початкових симптомів та 

низький рівень ранньої діагностики є причиною швидкого зростання рівня 

захворюваності ХОЗЛ, інвалідизації і смерті від його ускладнень [1, 6, 23]. У 

теперішній час передбачається, що близько 60 % хворих ХОЗЛ є інвалідами 

другої групи з тривалістю життя 5,5 років після встановлення втрати 

працездатності [32, 77, 153]. Проблема ХОЗЛ посідає важливу позицію серед 

легеневої патології, що зумовлено високими показниками смертності, 

особливо в осіб старше 65 років. Не дивлячись на значні економічні витрати, 

пов’язані з ХОЗЛ, кошти на дану недугу витрачаються нераціонально, а 

лікування таких хворих і до сьогодні залишається проблемним як у плані 

забезпечення медикаментозними засобами (враховуючи їх вартість і 

відсутність загальнодержавних програм фінансування), так і в плані 

наступності лікування, розуміння необхідності постійного 

медикаментозного впливу (після виходу хвороби із фази загострення – 

потреби призначення базисної терапії у фазі ремісії хвороби та її дотримання 

[48, 73, 78]. 

Ведення хворих на ХОЗЛ – це одна з найтяжчих наукових задач та 

медико-соціальних проблем сучасності, починаючи  від клініко-

функціональної діагностики до розробки індивідуальних програм лікування 

пацієнтів, що зумовлено великими фінансовими затратами на лікування 

патології [21-23, 25, 137].  



31 
 

Для вивчення проблеми ХОЗЛ у світі проведено ряд довготривалих 

досліджень за даними яких було показано, що легенева функція може бути 

індикатором загального стану здоров'я та залежати від стилю життя людини, 

стану навколишнього середовища та генетичних факторів [22-24, 47, 118].  

Аналізуючи сучасні наукові джерела стає зрозумілим, що попри 

великий спектр проведених додаткових досліджень не присвячується 

достатньо уваги прогресуванню хвороби у хворих із супутньою патологією,  

особливо на різних етапах перебігу ХОЗЛ і на теперішній час не існує суто 

легеневих предикторів перебігу даного захворювання, особливо у пацієнтів з 

надмірною масою тіла [9, 10, 34, 120, 128]. Тому пошук специфічних 

маркерів ураження органів дихання при цьому захворюванні, а також 

визначення їх можливої прогностичної значущості при ХОЗЛ є суттєво 

необхідним.  

Хоча відомо, що ХОЗЛ є багатокомпонентна патологія, проте все ж 

основні зміни відбуваються в респіраторному апараті. Не дивлячись на те, 

що до патологічного процесу на початку можуть залучатись бронхи 

великого та середнього калібру з перебудовою слизової оболонки та, 

відповідно, із збільшенням площі секретоутворюючих клітин, це не завжди 

може  впливати на обмеження швидкості повітряного потоку, 

захворюваність та смертність [21, 26, 72, 99, 142]. 

Одним із доведених фактів, які визначають небезпеку для перебігу 

ХОЗЛ є загострення. Загострення ХОЗЛ - це складні події, які зазвичай 

пов'язані із посиленням запаленням дихальних шляхів, збільшенням 

виділення слизистого мокротиння ключовим симптомом якого 

є   прогресивне збільшення задишки, кількості та гнійності мокротиння, 

посиленням кашлю і появи свистячого дихання (Адаптована клінічна 

настанова заснована на доказах. Хронічне обструктивне захворювання 

легень, 2020; GOLD 2020)..Цей стан є таким, що вимагає призначення 

додаткової терапії [9, 10, 35]. Стосовно факторів, які можуть бути причиною 

виникнення загострення ХОЗЛ є багато думок, однак до даного часу не 
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встановлено єдиної надійної діагностичної ознаки або біомаркера, які могли 

би бути тригером такого загострення [9, 10, 48, 73]. Ще однією проблемою є 

і те, що самі пацієнти не завжди пов’язують погіршення свого захворювання 

з терміном «загострення» і сам факт загострення часто визначається лише 

тим періодом, який хворий запам’ятав сам, тобто значною мірою залежить 

від особистих відчуттів пацієнтів [9, 10, 134].  

Відоми фактом є те, що ряд захворювань, в тому числі і 

бронхолегеневої системи, призводять до зниження фізичної активності та 

погіршення якості життя пацієнтів. З приводу даного факту проведено ряд 

досліджень, даними яких встановлено, що такий епізод у пацієнтів може 

бути одним із критерієм високого ризику повторного тяжкого загострення 

патології [53, 67]. Такі дані були підтвердженні в процесі проведення інших 

досліджень. У ряді інших робіт цей факт був підтверджений, проте при 

введенні поправки на ступінь виразності задишки, залежність частоти 

госпіталізацій при ХОЗЛ від рівня фізичної активності вже не була 

достовірною [10, 15, 28, 95]. Потенційно збільшувати ризик тяжких 

загострень можуть і такі прояви, як збільшення маси, що може бути  

достовірним предиктором повторної ранньої госпіталізації [9, 10, 25]. Проте 

остаточно не є підтверджений факт про те, чи існує достовірний 

взаємозв’язок між масою тіла при надходженні до лікарні і ймовірністю 

повторної госпіталізації, або ці параметри є наслідками більшої тяжкості 

захворювання. У деяких роботах це припущення було підтверджено [9, 10, 

116].  

За даними окремих досліджень встановлено, що близько дві третіх 

пацієнтів, що хворіють на ХОЗЛ мають надмірну масу тіла або ожиріння, які 

мають властивість погіршувати перебіг патології, що супроводжується в тій 

чи іншій мірі погіршенням клінічної симптоматики та обмеженням фізичної 

активності хворих [9, 12, 152]. 

Провідною проблемою ХОЗЛ, яка визначає тяжкість його перебігу та 

прогресування є наявність значної кількості супутньої патології [5, 45]. Усі 
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хворі, що госпіталізуються внаслідок ХОЗЛ, страждають на декілька 

захворювань. Ризик повторної госпіталізації при ХОЗЛ залежить від 

наявності коморбідних станів [45, 47, 124]. Важливим є і те, що основні 

клінічні ознаки патології проявляються у пацієнтів переважно після 40 років, 

коли, як правило, з'являється симптоматика захворювань інших органів і 

систем, що суттєво ускладнює діагностику і визначають тяжкість перебігу 

основного захворювання та його прогресування [5, 20, 36]. На те, що 

коморбідна патологія здатна обтяжувати перебіг ХОЗЛ та є важливою 

частиною "причинного патогенетичного кола", в останні роки звертається 

особлива увага. Легеневі та позалегеневі прояви ХОЗЛ пов'язані з 

патологічним запальним процесом, який присутній вже на доклінічних 

етапах, а його вираженість збільшується відповідно прогресування 

захворювання [10]. На різних етапах прогресування ХОЗЛ вірогідність 

виникнення системних реакцій різна, частота їх поєднаного перебігу 

наростає з прогресуванням хвороби [Островський, 2011]. Часте поєднання 

ХОЗЛ із супутніми захворюваннями є ключовим фактором прогнозу 

наслідків ХОЗЛ. Деякі з цих захворювань розвиваються незалежно від 

ХОЗЛ, інші мають причинний зв'язок з ХОЗЛ: або захворювання мають 

загальні фактори ризику, або одне захворювання збільшує ризик виникнення 

іншого [GOLD, 2018]. 

У пацієнтів з ХОЗЛ досить часто зустрічаються такі супутні стани, як 

ожиріння, надмірна маса тіла, кахексія з супутньою втратою м’язової маси, 

остеопороз, цукровий діабет 2 типу, тиреоїдний та глюкортикостероїдний 

дисбаланс, синдром хронічного системного запалення, які зумовлюють тяжкі 

клінічні наслідки захворювання [3, 9, 25]. Рядом багатьох проведених 

наукових досліджень було доведено взаємозв’язок між системним 

запаленням та вищевказаними порушеннями у хворих на ХОЗЛ [66, 67]. 

Роль жирової тканини в патогенезі хронічних респіраторних захворювань 

залишається недостатньо вивченою, однак відомо, що вона сама й може бути 

додатковим джерелом системного запалення [10, 13, 57]. 
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Отже, умови сьогодення ставлять перед медичною громадою, а це і 

пульмонологи, і терапевти, і лікарі первинної ланки – кожний на своєму 

етапі роботи з пацієнтом, завдання використання виважених науково 

обґрунтованих та консолідованих схем терапії ХОЗЛ з метою підвищення 

ефективності лікування у напрямку пролонгації фази ремiсiї хвороби [10, 20, 

95]. 

На сьогодні безсумнівним є твердження, що головною ланкою 

патогенезу ХОЗЛ, яка викликає структурні зміни дихальних шляхів і легень 

(бронхіальна обструкція та втрата еластичності паренхіми легень) - є 

імуноопосередковане запалення, яке, з одного боку є універсальною 

реакцією на дію всіх відомих та передбачуваних факторів ризику, а з іншого 

– головною причиною усіх функціональних та морфологічних проявів 

захворювання, особливо у пацієнтів з надмірною вагою, враховуючи 

вагомий внесок клітин жирової тканини в активацію запального процесу [67, 

68, 74]. Запалення при ХОЗЛ, є вкрай динамічним процесом, що відображає 

мінливу комбінацію ефектів клітин у різному функціональному стані та їхніх 

посередників (медіаторів), які мають неоднакові концентраційні та 

дифузійні характеристики [74, 113]. 

Основним місцем запалення при ХОЗЛ є дихальні шляхи, однак 

активне запалення наявне і в легеневій паренхімі та судинах. Часте явище 

при ХОЗЛ -підвищення рівня маркерів запалення не тільки «на території 

легенів», а й у периферійній крові, що свідчить про наявність системної 

запальної реакції, або хронічного запалення, у хворих на ХОЗЛ [23, 24, 27]. 

Локалізація запалення, його характер, особливості пускових механізмів 

визначають специфіку патологічного процесу, клінічну симптоматику, та є 

маркерами адекватності терапії та прогнозу [22, 27, 70]. 

Ключовим елементом прогресування запалення в бронхах є рівень 

прозапальних цитокінів, ролі яких у розвитку та прогресуванні запального 

процесу в бронхолегеневій системі останнім часом надають великого 

значення, оскільки вони є важливим компонентом регуляції як 
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неспецифічного, так і специфічного імунітету [22, 70]. Баланс системи 

прозапальних та протизапальних цитокінів, факторів росту, що регулюють 

їхнє вироблення та взаємодія, а також залучають до місця запалення нові 

імунокомпетентні клітини, визначає ступінь переходу зворотніх компонентів 

обструкції дихальних шляхів в незворотні і, отже, визначає тяжкість 

перебігу ХОЗЛ [24, 32, 35].  

За допомогою цитокінів здійснюється міжклітинна взаємодія імунної 

системи і регуляція імунної відповіді [16, 37, 38]. Тому, для поглиблення 

уявлень про особливості патогенезу ХОЗЛ і розвитку його системних 

ефектів, має важливе значення визначення ролі різних цитокінів, зокрема 

інтерлейкінів, у формуванні бронхо-легеневого запалення [16, 37, 70]. Таким 

чином, активація системи цитокінів у хворих на ХОЗЛ є маркером 

прогресування захворювання з залученням в патогенез усе нових і нових 

складових, включаючи різні системи організму людини, що  вимагає 

особливої фармакотерапевтичної тактики у веденні цих хворих [22, 27, 90].  

Оскільки ключовим патогенетичним механізмом ХОЗЛ, особливо при 

надмірній масі тіла є запалення, актуальним залишається питання щодо ролі 

жирової тканини в його прогресуванні та залежності інтенсивності від ІМТ 

пацієнтів. Тому результати ряду експериментальних і клінічних наукових 

досліджень, що інтенсивно проводяться протягом останнього десятиліття, 

змусили інакше поглянути на роль жирової тканини в організмі.  Доведеним 

фактом є те, що жирова тканина бере активну участь у регуляції багатьох 

функцій організму, в тому числі і імунітету. Виявлено новий феномен: 

ожиріння супроводжується запаленням жирової тканини, яке протікає з 

інфільтрацією жирової тканини імунокомпетентними клітинами [4, 9, 67]. 

Ознаки системного запалення у пацієнтів із ХОЗЛ як в період загострення 

хвороби, так і за стабільного її перебігу підтверджуються збільшенням 

вмісту циркулюючих цитокінів (TNF-α, ІЛ-6 та ІЛ-8), хемокінів та білків 

гострої фази [70, 127, 158]. При чому вираженість цього запалення чітко 

корелює зі ступенем ожиріння. Оскільки запальна реакція реалізується в 
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тканині, що добре васкуляризована та інервована, частка якої може складати 

до 50 % і більше від усієї маси тіла, то вже в силу цього слід очікувати 

системних проявів. При цьому продукти метаболізму жирних кислот 

стимулюють міграцію макрофагів та інших імунокомпетентних клітин у 

жирову тканину [27, 69, 127]. Вони беруть участь у виробленні ферментів, 

кисневих радикалів, цитокінів, хемокінів, компонентів комплементу, різних 

регуляторних субстанцій (колоніє стимулюючих факторів, ІЛ-6, TNF-α, 

факторів, що стимулюють проліферацію фібробластів, лімфоцитів та ін.) . 

Унаслідок таких змін виникає генералізація запальної реакції жирової 

тканини [69, 70, 76]. Таким чином, жироватканина розглядається одним із 

факторів посилення запального процесу в бронхолегеневій системі  та 

порушення вуглеводного обміну у хворих на ХОЗЛ. Аналіз літературних 

джерел свідчить, що в запуску і прогресуванні запального процесу при 

ХОЗЛ провідна роль належить змінам імунної реактивності організму, 

особливо за наявності надмірної маси тіла [65, 66, 75]. 

Для визначення ролі запального процесу як специфічного чинника, 

який є підґрунтям ХОЗЛ, необхідно розрізняти локальне запалення, яке 

протікає безпосередньо в тканинах бронхолегеневого комплексу, і системне 

запалення, яке проявляється певними порушеннями та виникненням 

системних реакцій [22, 55, 76]. Локальний запальний процес 

характеризується міграцією й активацією імунокомпетентних клітин крові в 

тканинах бронхів і легень, які є джерелом величезної кількості медіаторів 

запалення. Локалізація і виразність хронічного запалення, його характер та 

особливості пускових механізмів визначають специфіку патологічного 

процесу, індивідуальність клінічної симптоматики та швидкість 

прогресування ХОЗЛ [3, 4, 25]. 

Значні порушення імунітету, в тому числі і зміни цитокінового 

профілю, є невід'ємною частиною перебігу ХОЗЛ. Сучасні наукові дані 

свідчать про те, що прояв системних впливів на ранніх етапах розвитку 

ХОЗЛ може проявлятись значно швидше, ніж у периферійній крові, що 



37 
 

проявлятиметься епізодичним підвищенням маркерів прозапальної активації 

[4, 13, 90]. Характер перебігу ХОЗЛ, швидкість його прогресування та 

ефективність відповіді на терапію визначаються особливістю хронічної 

запальної реакції [13, 90]. Нейтрофільний запальний процес, для якого 

характерним є збільшенням нейтрофілів, макрофагів, Т-лімфоцитів, 

вважається  одним із компонентів хронічного запалення за Th1-типом, який є 

пусковим механізмом для клітинно-опосередкованої відповіді, що 

призводить до вивільнення різних цитокінів та медіаторів (TNF-α, розчинні 

молекули міжклітинної адгезії-1 [20, 22, 161]. Дані біологічно активні 

сполуки здатні спричиняти активацію ендотелію, нарощувати подальшу 

експресію адгезивних молекул, що супроводжується черговим виділенням 

низькомолекулярних медіаторів запалення – гістаміну, простагландинів, що 

генералізують розвиток запальної реакції [24, 25]. 

ХОЗЛ супроводжується активацією системи антиоксидантного захисту 

і гострофазових білків, зокрема СRP, який є одним із найбільш відомих і 

доступних біомаркерів системного запалення та з’являється в плазмі крові 

вже через 4-6 годин після пошкодження [42, 55, 57]. Історія використання 

цього маркера в медичній практиці багата несподіваними відкриттями, що 

значно урізноманітнює уявлення про СRP при різних патологічних процесах 

в організмі. Даний біомаркер є представником одразу декількох 

функціональних груп: медіаторів, транспортних білків, імуномодуляторів  

[90, 106]. СRP - це білок активної фази, рівень якого підвищений при 

запальних процесах (зокрема ХОЗЛ), може посилювати продукцію інших 

цитокінів, активувати систему комплементу, стимулювати захоплення 

ліпопротеїнів низької щільності макрофагами, посилювати адгезію 

лейкоцитів судинним ендотелієм, тобто збільшувати запальний каскад. За 

даними Т.О. Перцевої (2013), підвищення рівня CRP у хворих на ХОЗЛ 

асоційовано зі зниженням якості їх життя. Також трапляються повідомлення 

про те, що рівень даного фактору в сироватці крові залишається високим і 

при ремісії запального процесу при ХОЗЛ [13, 55]. Проте, в літературних 
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даних немає єдиної точки зору щодо можливості використання СRP та 

різних цитокінів при дестабілізації перебігу та розвитку фази загострення у 

хворих із ХОЗЛ на фоні надмірної ваги [13, 55, 67]. 

Одним із поліпептидних цитокінів та гострофазних білків, який 

продукується переважно мононуклеарними фагоцитами та активованими Т-

лімфоцитами й виконує регуляторні та ефекторні функції в імунній відповіді 

і запаленні [70, 142, 158], відіграє немаловажну роль у хронізації процесу є 

TNF-α. Індивідуальний аналіз рівня даного маркеру у сироватці хворих на 

ХОЗЛ, проведений рядом авторів [22, 55, 90] виявив варіабельний характер 

змін його продукції, що може залежати від опірності організму та наявності 

супутніх захворювань. У літературних джерелах відображені дані про те, що 

хворих на ХОЗЛ із порушеною функцією легень і при дестабілізації 

патологічного процесу реєструється підвищена продукція TNFα, особливо в 

лімфоцитах і мастоцитах та в мокротинні [23, 27, 30, 142]. Проте 

недостатньо вивченою є динаміка даного показника при ХОЗЛ ІІІ ступеня 

бронхообструкції у різні фази патологічного процесу за наявної надмірної 

маси тіла та недостатньо доведеним є факт можливості використання даного 

маркеру в якості визначального предиктору швидшого прогресування ХОЗЛ 

у таких пацієнтів [25, 27, 69]. 

Відомо, що жирова тканина, яка є продуцентом більше, як 50 

адипокінів, може через них впливати, як на метаболізм ліпідів, процеси 

запалення, імунну систему так і на функцію різних органів і систем усього 

організму [28, 65, 66, 148]. Одним із маркерів запалення та  найбільш 

активних трансмітерів, що беруть участь в реалізації імунної відповіді і 

запальної реакції є IL-6, який продукується активованими моноцитами, 

макрофагами, ендотеліальними клітинами, фібробластами, активованими T-

клітинами [65, 66]. Рівень ІЛ-6 прямо корелює з ІМТ і відсотком жирової 

маси. Він впливає на витрату енергії і розподіл жирової тканини в організмі. 

Пропорційно наростанню маси жирової тканини збільшується і  концентрація 

http://humbio.ru/humbio/IMMUNOLOGY/imm-gal/0014293f.htm
http://humbio.ru/humbio/IMMUNOLOGY/imm-gal/00061b26.htm
http://humbio.ru/humbio/physiology/0009abed.htm
http://humbio.ru/humbio/IMMUNOLOGY/imm-gal/000bd465.htm
http://humbio.ru/humbio/har/002cc0ed.htm
http://humbio.ru/humbio/02022001/cytosk_new/0001baf4.htm
http://humbio.ru/humbio/IMMUNOLOGY/0007c621.htm
http://humbio.ru/humbio/IMMUNOLOGY/0007c621.htm
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ІЛ-6. Під його впливом збільшується кількість лейкоцитів і стимулюється 

продукція лептину [65, 66, 93]. 

Щодо ролі адипокінів у розвитку та прогресуванні ХОЗЛ і залежності 

їх рівня від ІМТ, ФЗД, толерантності до фізичного навантаження, тяжкості 

перебігу захворювання  отримані суперечливі літературні дані [56, 65, 69]. 

Одним із найбільш вивчених та широко описаних адипокінів є лептин, що 

виробляється жировою тканиною і регулює метаболічні процеси та 

запалення [69, 93, 102]. Структурні особливості лептину дозволяють 

віднести його до родини прозапальних цитокінів. На гуморальному рівні 

лептин стимулює продукцію ряду прозапальних цитокінів, які сприяють 

синтезу в печінці білків гострої фази [65]. Вміст лептину в плазмі крові 

прямо корелює з кількістю жирової тканини, а також різниться залежно від 

особливостей обмінних процесів, зміни концентрації деяких гормонів і 

цитокінів [65-67]. В одному із досліджень продемонстровано, що рівень 

експресії лептину асоціюється з тяжкістю ХОЗЛ [65-67]. В іншому 

встановлена відсутність залежності тяжкості ХОЗЛ від рівня лептину в 

сироватці крові, а також відмінностей між його рівнем у хворих на ХОЗЛ та 

у здорових осіб [65-67]. Однак встановлений взаємозв’язок між рівнем 

лептину та ІМТ. E. Ahmad показав, що при стабільному перебігу ХОЗЛ 

рівень лептину був нижчим, порівняно з контролем, а при загостренні 

відбувалося його зростання [93]. 

Однією із найважливіших властивостей клітин імунної системи при 

хронічному запальному процесі є їхня здатність до міграції, що дозволяє 

здійснювати функцію імунного нагляду [22, 27]. Ця функція реалізується за 

допомогою спеціальних молекул клітинної адгезії (адгезивних молекул), до 

яких відноситься і розчинна молекула міжклітинної адгезії (англ. — soluble 

intercellular adhesion molecule, sICAM). sICAM стимулює процес міграції 

нейтрофілів, моноцитів, Т-лімфоцитів через альвеоло-капілярну мембрану в 

місце запалення. Дана молекула одночасно може бути представлена як в 

мембранозв'язаній формі на поверхні клітин, так і в розчинній в різних 
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біологічних середовищах [22, 27]. Розчинні форми sICAM здатні 

моделювати адгезію лейкоцитів до ендотелію судин і, таким чином, 

змінювати функціональну активність та морфологічну структуру 

ендотеліальних клітин [22, 30]. Пошкодження ендотелію і розвиток 

ендотеліальної дисфункції лежать в основі формування найбільш значущих 

системних проявів (коморбідних станів) ХОЗЛ. Навіть при стабільному 

перебігу ХОЗЛ відзначається підвищення рівня білків запалення в системній 

циркуляції, включаючи СRP, IL-6, TNF-α зворотна залежність між рівнем 

запальних медіаторів і ОФВ1, СRP, TNF-α дисбаланс між прозапальними і 

протизапальними цитокінами на користь перших. В період загострення 

ХОЗЛ дисбаланс між прозапальними та протизапальними цитокінами в 

сироватці крові у даних хворих стає особливо відчутним та має 

безпосередній зв'язок із особливістю та тяжкістю перебігу загострення 

захворювання [25, 65]. 

Невід’ємною комплексною частиною сучасної медичної науки, яка 

отримала за останні роки широке розповсюдження, є оцінка стану пацієнта, 

хворого на ХОЗЛ, а саме його ЯЖ, що відповідно до рекомендацій ВООЗ, 

визначається як індивідуальне співвідношення людиною свого становища в 

житті суспільства з власними цілями, планами, можливостями і ступенем 

загальної невлаштованості та має прогностичне значення [12, 52, 67, 72]. Це 

широке і складне поняття, яке охоплює фізичне здоров’я людини, її 

психологічний стан, рівень незалежності, соціальний статус та їх зв’язок з 

основними особливостями оточення людини [49, 52, 67].  

Недостатньо уваги присвячено і вивченню рівня фізичної активності 

хворих на ХОЗЛ у поєднанні з надмірною масою тіла. Однак деякими 

роботами все ж було доведено, що рівень фізичної активності при ХОЗЛ є 

нижчим, ніж у відповідних вікових групах практично здорових осіб  [26, 49, 

72]. 

Показник ЯЖ вказує на суб’єктивне сприйняття пацієнтом своєї 

хвороби і великою мірою може відображати ефективність лікування. 



41 
 

Визначення ЯЖ хворих на ХОЗЛ є актуальним, так як є важливим 

додатковим критерієм стратегії лікарської тактики [26, 60, 68]. Вона набуває 

особливого значення в умовах наявності коморбідної патології, оскільки 

традиційний медичний висновок, зроблений лікарем у сукупності з оцінкою 

ЯЖ, наданою самим хворим, складають повну та об’єктивну характеристику 

стану здоров'я пацієнта [21, 23, 28]. У медичній практиці оцінка якості життя 

може надати лікарю цінну інформацію про перебіг патології і таким чином 

допомогти у проведенні корекції лікування. Немаловажне значення аналіз 

показників має на етапі реабілітації хворих, коли реабілітаційні програми 

розробляються на основі індивідуальних даних [21, 23, 28]. На сьогоднішній 

день даний метод широко застосовують у всіх галузях медицини і у кожній 

існують захворювання, котрі найбільш погіршують якість життя. У ряді 

випадків ЯЖ може стати основним критерієм, за допомогою якого 

оцінюється можливість використання того чи іншого препарату або 

ефективність нового методу лікування [21, 23, 28]. 

Для вивчення ЯЖ у хворих на ХОЗЛ використовуються різні 

опитувальники. Зокрема, згідно рекомендацій GOLD (2013) для оцінювання 

симптомів та якості життя вказана можливість використання респіраторного 

опитувальника клініки Святого Георгія (англ. – St. George Respiratory 

Questionnaire (SGRQ)) [26, 49, 65, 67] і його скорочена модифікація з 36 

питань (36-item short form, SF – 36). Опитувальник SGRQ пройшов 

процедуру валідності на різних мовах і застосовується в повсякденній 

практиці багатьох країн [67].  

Значна кількість досліджень, що присвячена вивченню ЯЖ пацієнтів 

при ХОЗЛ, зокрема, у поєднанні із гастроезофагеальною рефлексною 

хворобою, з хронічним панкреатитом, з кардіоваскулярною патологією, з 

супутніми розладами психоемоційної сфери (Товт-Коршинська М. І., 2014, 

Maatman R. C., 2016), не надає достатньої інформації про можливість 

використання даного показника, як критерію оцінки прогресування ХОЗЛ ІІІ 

ступеня бронхообструкції у хворих з надмірною масою тіла та для 
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використання даних з метою покращення ефективності лікування такої 

патології [67]. 

Таким чином, проведений аналіз наукової літератури підтверджує 

погляди на патогенез хронічного обструктивного захворювання легень, як на 

багатокомпонентну патологію, яка викликає структурні зміни дихальних 

шляхів, дисфункцію мукоциліарного кліренсу, запальну 

імуноопосередковану реакцію зі сторони дихального тракту, що в сумі 

призводить до порушення ФЗД та розвитку значних системних проявів [48, 

67]. 

Серед можливих предикторів виникнення загострень (особливо таких, 

що потребують лікування у стаціонарі), необхідно відокремити клінічні 

ознаки (наприклад, задишку), антропометричні характеристики (зокрема, 

надмірну масу тіла), анамнестичні дані (у першу чергу, історію попередніх 

загострень), зміни у функціональних характеристиках респіраторного 

апарату, системні прояви та коморбідні стани, а також низку соціо-

економічних показників та якість життя таких пацієнтів [48, 67]. 

Враховуючи погляд на ХОЗЛ як на комплексну патологію, з токи зору 

прогнозування перебігу захворювання важливим виглядає ретельне вивчення 

не тільки даних анамнезу, ознак ураження бронхолегеневого апарату, а й 

дослідження змін в усьому організмі хворого, включаючи оцінку 

функціонального стану інших органів та систем, ідентифікацію коморбідних 

станів, а також визначення рівня маркерів хронічного запалення [48, 49, 65].  

Сучасні дослідження ефективності терапевтичних втручань при ХОЗЛ 

були спрямовані більшою мірою на покращення ФЗД. Утім, існуючі 

лікувальні програми, не забезпечують припинення прогресування 

бронхіальної обструкції [48, 65, 67]. Вплив препаратів, що застосовуються 

для лікування ХОЗЛ на інші маркери ураження легеневого апарату, системні 

прояви захворювання та на перебіг супутніх станів поки не є достатньо 

оціненим, тому представляє великий інтерес для подальшого вивчення. 

Такий підхід та дані досліджень можуть стати підґрунтям для більш 



43 
 

успішної тактики ведення хворих на ХОЗЛ, її індивідуалізації, особливо за 

наявної коморбідної патології, зокрема надмірної маси тіла [48, 67]. 

 

1.2. Сучасні аспекти медикаментозної терапії хронічного 

обструктивного захворювання легень ІІІ ступеня бронхообструкції та 

модифікації способу життя при його поєднанні з надмірною масою тіла 

 

Мультифакторність та взаємопотенціювання механізмів розвитку, 

прогресування й генералізації ХОЗЛ, а часто запуск системних проявів 

патології, вимагають постійної уваги медичної громади до пошуків нових 

дієвих препаратів чи раціоналізації вже існуючих програм терапії з метою 

підвищення ефективності лікування [1, 64, 65]. Як відомо головним 

постулатом медицини з часів Гіпократа й до нині є принцип профілактики: 

будь-яке захворювання завжди легше попередити, ніж потім лікувати. Таким 

чином, вимальовується чітка аналогія й у рубриці самого ХОЗЛ, яке краще 

підтримувати у фазі ремісії, ніж застосовувати активну терапію при 

дестабілізації та розвитку фази загострення [63-65].  

Стрімка еволюція наукових знань у галузівиникнення та прогресування 

ХОЗЛ, розвиток фармакологічної індустрії, а також збільшення числа 

обстежених пацієнтів та необхідність індивідуальних підходів до 

лікувальної тактики ставлять перед медициною завдання розробки нових 

раціональних підходів терапії [59, 65, 68]. На сьогодні прискорене зростання 

поширення ХОЗЛ унаслідок тривалого впливу факторів ризику і старіння 

населення планети має величезний економічний вплив: за даними 2011 року, 

1/5 частину серед причин втрати працездатності становлять ХОЗЛ, середній 

вік виходу на пенсію пацієнтів із ХОЗЛ – 54 роки [119]. У США прижиттєві 

збитки від ХОЗЛ досягають 316 тис. доларів на особу, причому до 60% цих 

коштів витрачаються впродовж останніх 6-9 міс життя [77, 119]. Нам 

імпонує думка провідних вчених-пульмонологів, що в даний час 

рекомендується використовувати комплексний підхід до оцінки стану 
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хворого на ХОЗЛ з використанням опитувальників; визначення 

функціональних порушень за допомогою спірометрії; вивчення анамнезу 

загострень, ризиків несприятливих подій у майбутньому [10, 23, 81].  

Ми погоджуємось з твердженням академіка Ю. І. Фещенка та співав. 

[80-81], що в терапії  ХОЗЛ інгаляційний шлях введення лікарських засобів є 

пріоритетним, тому дуже важливо підібрати препарат у зручному для 

пацієнта доставковому пристрої, навчити пацієнта техніці інгаляції [80, 98, 

143]. В останньому керівництві Глобальної ініціативи щодо боротьби з 

ХОЗЛ була підтверджена парадигма, яка робить акцент не тільки на 

зменшенні симптомів захворювання, а й на зниженні майбутніх  ризиків 

[119]. При цьому зниження частоти загострень є головним завданням 

менеджменту ХОЗЛ, а проведення адекватної базисної терапії дозволяє 

досягти значного зниження ризику загострень [1, 119].  

На сьогоднішній день питання лікування ХОЗЛ охоплює два етапи 

ведення патології: лікування у стабільну фазу та лікування у фазу 

загострення патологічного процесу. За даними провідних вітчизняних 

вчених Ю.І. Фещенка, І.О. Перцевої, Ю.М. Мостового та інших [44, 54, 78] 

не меншу увагу потрібно звернути на комплексне курування коморбідного 

захворювання задля менш обтяжливого перебігу поєднаної патології [76, 82].  

Комплексний підхід до лікування поєднаної патології повинен 

звертати увагу на перебіг та прогресування запальних змін у бронхіальному 

дереві та покращувати опірність організму до дії шкідливих факторів [63, 87, 

89]. О.М. Рекалова [47] стверджує, що в лікуванні потрібно акцентувати 

погляд на препарати, які будуть впливати на імуноопосередкований 

запальний процес в організмі. 

За останні роки проведено багато досліджень, результати яких 

засвідчують, що збільшення маси тіла може бути фактором ризику більш 

швидшого прогресування ХОЗЛ [65, 67]. Негативний вплив надмірної маси 

тіла на систему дихання проявляється навіть за відсутності вже існуючої 

хронічної патології легень. Взаємообтяження механізмів перебігу та 
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прогресування ХОЗЛ та надмірної маси тіла потребує уваги для пошуків 

нових дієвих препаратів чи перегляду вже існуючих алгоритмів лікування з 

метою підвищення їхньої терапевтичної ефективності [25, 65, 66]. 

Оскільки ХОЗЛ є такою патологією, що потребує не тільки негайних, а 

і довгострокових досягнень цілей у лікуванні, то згідно рекомендацій GOLD 

перед медициною постає ряд важливих завдань, а саме: зменшення задишки 

у пацієнта, попередження прогресування хвороби, покращення загального 

стану та збільшення толерантності до фізичних навантажень, а особливо у 

пацієнтів з надмірною масою тіла [1, 119]. І на сьогодні є зрозумілим, що 

тільки досягненням успішної бронходилятації не дає в повному обсязі 

досягнути поставленої мети. Вивчення нових терапевтичних напрямків при 

ХОЗЛ у поєднанні з надмірною вагою дадуть чітке бачення досягнення, як 

короткострокових, так і довгострокових цілей [1, 63, 119].  

Сучасний підхід до комплексної терапії хворих при розвитку 

загострення ХОЗЛ ІІІ ступеня бронхообструкції згідно зі схемами, 

передбаченими матеріалами наказу МОЗ України № 555 від 27.06.2013  р. 

(Адаптована клінічна настанова заснована на доказах. Хронічне 

обструктивне захворювання легень, 2020; GOLD 2020) спрямований на 

ліквідацію запального процесу в бронхах (небулізацію 

глюкокортикостероїдами, високодозне призначення інгаляційних 

глюкокортикостероїдів, у подвійній фіксованій комбінації із 2-агоністами 

пролонгованої дії: (флютіказон+сальметерол, будесонід+формотерол) та 

потрійній фіксовані комбінації з 2-агоністами пролонгованої дії та 2-

агоністами короткої дії (флутіказон + умеклідініум + вілантерол, 

беклометазон + формотерол + глікопірроніум), а також при потребі системні 

глюкокортикостероїди, покращення бронхіальної прохідності (інгаляційні 

2-агоністи короткої та пролонгованої дії: сальбутамол (альбутерол), 

тербуталін, формотерол, салметерол, індакатерол, перевагу віддають 

небулізації комбінації короткодіючих 2-агоністів та холінолітиків 
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(іпратропіум+ фенотерол, іпратропіум + сальбутамол), у випадку відсутності 

ефекту від інгаляційних бронходилататорів використовують перорально 

пролонговані теофіліни чи амінофілін довенно крапельно), відновлення 

мукоциліарного кліренсу (ердостеїн, карбоцистеїн, N - ацетилцистеїн), 

елімінацію етіологічного фактору причини загострення [1, 64, 119]. 

У випадку інфекційного загострення ХОЗЛ ІІІ ступеня 

бронхообструкції стартова антибактеріальна терапія носить емпіричний 

характер, з переважним призначенням пероральних антибактеріальних 

препаратів: макроліди (азитроміцин, еритроміцин) при потребі (недієвість 

терапії, алергічні реакції) – фторхінолони (моксифлоксацин). Оцінку 

ефективності антибактеріальної терапії необхідно проводити через 48–72 

год. від початку лікування [1, 63, 64]. Основними критеріями ефективності в 

цей термін слід вважати зменшення проявів інтоксикації та зниження 

температури тіла хворого, відсутність ознак дихальної недостатності. При 

потребі використовують ступінчасту антибактеріальну терапію, яка 

передбачає двоетапне застосування антибіотиків: на початку лікування 

парентеральне введення препаратів з наступним переходом на пероральний 

прийом відразу після стабілізації клінічного стану пацієнта. Перевагами 

ступеневої терапії є зменшення тривалості парентерального введення 

антибіотиків, що забезпечує значне зниження вартості лікування та 

скорочення терміну перебування пацієнта в стаціонарі при збереженні 

високої клінічної ефективності [1, 64, 77]. Перехід із парентерального на 

пероральний прийом антибіотика слід застосовувати за умови стабілізації 

стану пацієнта: відсутність лихоманки (<37,5°C) при двох вимірюваннях з 

інтервалом 8 год; зменшення вираженості задишки; позитивна динаміка 

інших симптомів захворювання; згода пацієнта на пероральний прийом 

антибіотика. Як правило, можливість переходу на пероральне застосування 

антибіотика з’являється через 2–4 дні від початку лікування [1, 64, 77]. При 

проведенні ступеневої терапії перевагу надають антибактеріальним 

препаратам, що мають дві лікарські форми — як для парентерального 
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введення, так і для застосування per os. Однак для прийому всередину 

можливе призначення антибіотиків інших груп, які мають подібні 

антимікробні властивості та однаковий рівень набутої резистентності. 

Вибраний препарат повинен мати також високу біодоступність, не 

взаємодіяти з іншими засобами, добре переноситися, мати тривалий період 

напіввиведення та оптимальну вартість курсу лікування  [1, 63, 64, 77]. 

Незважаючи на наявність на фармакологічному ринку 

високоефективних бронходилататорів, топічних кортикостероїдів все ж 

значна частина хворих на ХОЗЛ відмічає прогресування захворювання з 

супутнім порушенням якості життя та частими загостреннями, які 

визначають прогресування ХОЗЛ [26, 65, 67]. Впровадження 

індивідуалізованого підходу до лікування як під час загострення ХОЗЛ, так і 

в стабільний період, покращення комплайнсу і прихильності до лікування 

дасть можливість збільшити ефективність терапії даного захворювання. 

Лікування ХОЗЛ має бути направлене не тільки на зменшення обструкції 

дихальних шляхів та запалення у бронхіальному дереві, але й на лікування 

супутньої патології [26, 67, 68]. Терапія має бути комплексною з 

включенням модифікації способу життя, нутрітивної підтримки та 

фармакотерапії. Сучасна стратегія лікування ХОЗЛ спрямована на 

зменшення частоти та тяжкості загострень хвороби, покращення 

толерантності до фізичних навантажень та якості життя пацієнтів [1, 67, 75].  

Для прогнозування перебігу ХОЗЛ важливим питанням є вивчення не 

тільки даних анамнезу та ознак ураження бронхолегеневого апарату, а й змін 

в усьому організмі хворого, включаючи оцінку функціонального стану 

інших органів та систем, ідентифікацію коморбідних станів, а також 

визначення рівня маркерів хронічного запалення [9, 10, 73, 76], результатом 

якого є спазм гладкої мускулатури бронхів та гіперсекреція слизу з 

одночасним розвитком набряку слизової оболонки бронхів та її інфільтрації 

клітинами, що беруть участь у запальному процесі [75, 76]. Тому важливим 

фактором при призначенні терапії є зменшення прогресування запального 
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процесу, зниження частоти загострень і забезпечення максимально можливої 

якості життя пацієнтів [75, 76]. Сучасні дослідження ефективності 

терапевтичних втручань при ХОЗЛ були спрямовані більшою мірою на 

покращення ФЗД. Втім, існуючі лікувальні програми, не забезпечують 

припинення прогресування бронхіальної обструкції [23, 48, 83].  

Важливим моментом при лікуванні загострення ХОЗЛ є необхідність 

призначення препаратів парентерального введення зі швидким ефектом дії  

та повинен впливати на обидві патогенетичні ланки [75, 76]. Такими є 

ксантини, які мають неселективну дію та одночасно впливають на запалення 

і бронхоспазм, механізм дії яких зумовлений переважно блокуванням 

аденозинових рецепторів, пригніченням фосфодіестераз, підвищенням 

вмісту внутрішньоклітинного цАМФ у присутності іонів магнію [75, 76, 78]. 

Накопичення цАМФ у клітинах гладких м’язів бронхів приводить до їх 

розслаблення і розвитку бронхолітичного ефекту. Протизапальна дія 

інгібітора ФДЕ реалізується за рахунок пригнічення вироблення 

лейкотрієнів, інтерлейкінів, гістаміну, фактора некрозу пухлини 

імунокомпетентними клітинами (нейтрофілами, Т-лімфоцитами, 

еозинофілами, макрофагами, опасистими клітинами) [75, 76].  

Оскільки для пацієнтів із ХОЗЛ унаслідок постійної гіпоксемії 

характерний фоновий дефіцит калію і магнію, а тривале їх перебування на 

базисній терапії ß-агоністами короткої дії та інгаляційних 

глюкокортикостероїдах може призвести до поглиблення дефіциту 

есенціальних мікроелементів та погіршення стану хворого, то ксантин із 

вмістом магнію і калію у плазмових концентраціях – це єдиний 

парентеральний інгібітор ФДЕ для госпітального застосування комплексної 

дії [48, 75, 76]. Цей фермент необхідний для реалізації протизапальної дії 

ГКС та відновлює чутливість β2 -адренергічних рецепторів до β2 –

адреноміметиків [75, 76].  

Проте на сьогодні немає відпрацьованого єдиного підходу та 

недостатньо даних літератури про ефективність даного препарату при  
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лікуванні  фази загострення ХОЗЛ ІІІ ступеня бронхообструкції у хворих з 

надмірною масою тіла з подальшою персоніфікованою модифікацією 

способу життя, що включатиме корекцію харчування та фізичної активності 

з метою зниження маси тіла [23, 49, 59].  

Оскільки вплив препаратів, що застосовуються для лікування ХОЗЛ ІІІ 

ступеня бронхообструкції при надмірній масі тіла на інші маркери ураження 

легеневого апарату, системні прояви захворювання та на перебіг супутніх 

станів поки не є достатньо оціненим, тому представляє великий інтерес для 

подальшого вивчення. Такий підхід та дані досліджень можуть стати 

підґрунтям для більш успішної тактики ведення хворих на ХОЗЛ, та її 

індивідуалізації, особливо за наявної коморбідної патології  [75, 76].  

Проведено ряд епідеміологічних досліджень, які показали зменшення 

смертності при ХОЗЛ у хворих з ожирінням із супутньою артеріальною 

гіпертензією при застосуванні блокаторів рецепторів до ангіотензину (БРА) 

та/або статинів. Показано також, що БРА можуть покращувати функцію 

легень, можливо позитивно впливаючи на функцію респіраторних м'язів, 

пригнічуючи оксидантний стрес та запалення [5, 19, 36, 84, 155]. Цікавими є 

дослідження ефективності застосування статинів при ХОЗЛ за наявності 

ожиріння, метаболічного синдрому, цукрового діабету [5, 19, 36, 84]. Було 

доведено їх позитивний вплив на активність системного запалення та перебіг 

серцево-судинної патології у пацієнтів з ХОЗЛ Однак, лікарські засоби 

відіграють тільки невелику роль. Препарати, призначені для цієї мети, 

обмежені в кількості і ефективності. Такі фармакологічні засоби можуть 

призначатися при ІМТ>30 [8]. У даний час встановлено, що ізольоване 

застосування лікарських препаратів для лікування ожиріння є неефективним. 

Їх дія носить допоміжний характер, а основні показання до призначення це: 

полегшення дотримання дієти в окремих хворих, яким важко це зробити на 

початку лікування; збереження маси тіла після рецидиву (Галамба А.А., 2016 

рік). 
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Проведені дослідження медикаментозної корекції і бронхіальної астми 

у хворих з ожирінням, в основі яких було доведено ефективність 

застосування поряд з базисною терапією психотерапії, дихальної гімнастики, 

лікувального масажу, спелеотерапії [8].  

Згідно з провідними рекомендаціями щодо зниження маси тіла, ІМТ 

використовують не тільки для діагностики надмірної маси тіла, ожиріння, 

але і для оцінки ефективності терапії та визначення подальшої тактики 

ведення таких пацієнтів. Першим і обов'язковим етапом лікування хворих із 

надмірною масою тіла є зміна способу життя [28, 65, 67]. Модифікація 

способу життя повинна включати індивідуальний розрахунок дієти, зміну 

стереотипу харчування і відмову від шкідливих звичок [28, 65, 67].  

Дієтотерапія є однією з найважливіших складових лікування і 

профілактики надмірної маси. Для зниження маси тіла поступлення енергії 

має бути меншою за її витрати. Поступлення енергії в організм відбувається 

тільки з їжею, а її витрати залежать від рівня основного обміну, 

теплоутворення і фізичного навантаження [8, 67, 68]. На основний обмін 

витрачається 60-65 %, на теплоутворення – 10 %, а на фізичну активність – 

всього 25-30 % енергії [8, 67, 68]. 

Пацієнтам з надмірною масою тіла персоніфіковано призначають 

низькокалорійну дієту, яка передбачає обмеження легкозасвоюваних 

вуглеводів (цукор, солодощі, випічка, хлібобулочні і макаронні вироби), але 

збагачення білком, клітковиною та вітамінами. Найбільш оптимальною 

система харчування зі зниженням добової калорійності на 15-20% від рівня 

фізіологічної норми [8 ,67, 68]. Дані літератури свідчать про те, що після 

зниження маси тіла внаслідок короткочасного інтенсивного обмеження 

раціону зменшуються величини таких маркерів запалення, як CRP, TNF-α та 

його рецепторі.  Отримано дані про те, що корекція способу життя 

призводить до зниження експресії прозапальних цитокінів і підвищення 

протизапальних [2, 3, 26, 67, 69].  
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Ще однією складовою модифікації способу життя є корекція фізичної 

активності, обсяг та інтенсивність якої обираються для кожного пацієнта 

виключно індивідуально. Мета призначення полягає у тому, що під час 

роботи окислювальні процеси в м’язах проходять набагато інтенсивніше, 

ніж у спокої, відповідно збільшуються витрати вуглеводів і жирів. Лише при 

досягненні стабільного енергетичного дефіциту в організмі хворого можна 

розраховувати на успіх у лікуванні надмірної маси тіла [26-28, 67]. 

Підвищена фізична активність призводить до зменшення кількості 

абдомінального жиру, підвищує «суху» (м’язи й кістки) масу тіла. Під її 

впливом покращується фізична форма, знижується кров’яний тиск і 

покращується толерантність до глюкози, чутливість до інсуліну і ліпідний 

профіль. У цілому такий стан має позитивний вплив на тривалі результати 

корекції  надмірної маси тіла [48,49,67]. Дані літератури свідчать про те, що 

після зниження маси тіла внаслідок короткочасного інтенсивного обмеження 

раціону та проведеній корекції фізичної активності зменшуються величини 

таких маркерів запалення, як CRP, TNF-α та його рецепторів [25-29, 67, 69, 

70]. Фізична активність у пацієнтів з ХОЗЛ полягає у виконанні 

інтервальних низькоінтенсивних тренувань (діафрагмальне дихання, підйом 

плечей, зведення рук за спиною, скручування на прес, присідання, 

відведення ноги стоячи, згинання ноги стоячи, підйом на носки), тривалість 

яких варіюється в залежності від показника ОФВ1 [48, 49, 61, 72]. 

Однак, слід зауважити, що повернення до звичного способу життя веде 

не тільки до відновлення початкової маси тіла, але і до повернення колишніх 

параметрів запалення [48, 49, 65].  

Власне наявність невирішених проблем у формуванні сприятливих умов 

розвитку ХОЗЛ ІІІ ступеня бронхообструкції у хворих з надмірною масою 

тіла та генерації фази загострення у таких пацієнтів, яка розцінюється як 

ускладнення перебігу патології, затрудненість випереджувальної 

діагностики такої ситуації диктують необхідність поглибленого вивчення 

причин і механізмів періодичної активації запального процесу, а 
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цілеспрямований підхід до вчасної діагностики та корекції проявів 

коморбідності мало б позитивний вплив на їх перебіг та лікування. 

Таким чином, з метою підвищення ефективного лікування та 

подовження тривалості ремісії ХОЗЛ, поєднаної із надмірною масою тіла, 

нормалізації запальної відповіді, покращення якості життя у даної категорії 

хворих є доцільним використання не тільки медикаментозної контролюючої 

терапії, але й модифікації способу життя, що включає корекцію маси тіла та 

фізичної активності. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1. Клінічна характеристика хворих 

 

Дослідження проводилося на базі комунального некомерційного 

підприємства «Івано-Франківський обласний фтизіопульмонологічний центр 

Івано-Франківської обласної ради. Центр легеневих захворювань» упродовж 

2018-2021 р.р. Перед початком дослідження отримано дозвіл комісії з 

етичних питань Івано-Франківського національного медичного університету 

(протокол №19 від 20.12.2018 року) та інформовану письмову згоду від 

пацієнтів на участь у науковому дослідженні та проведення всіх необхідних 

маніпуляцій. 

Для вирішення поставлених у роботі мети і завдань клінічного 

дослідження було включено 135 осіб. 

Критерії включення в дослідження були: 

- підписання інформованої згоди пацієнтом; 

- верифікований діагноз ХОЗЛ ІІІ ступеня бронхообструкції 

щонайменше за 12 місяців (наказ МОЗ України №555 від 27.06.2013; GOLD, 

2018); 

- показники функції зовнішнього дихання після проведення проби 

з бронхолітиком короткої дії (4 інгаляції сальбутамолу по 100 мкг): 30%< 

ОФВ1<50 % від належних у поєднанні з ОФВ1/ФЖЄЛ<70 %; 

- пацієнти з ХОЗЛ ІІІ ступеня бронхообструкції з надмірною 

масою тіла (ІМТ - 25-29,9 кг/м²) у фазу загострення та у фазу ремісії; 

- пацієнти з ХОЗЛ ІІІ ступеня бронхообструкції з нормальною 

масою тіла (ІМТ – 18,5-24,9 кг/м²) у фазу загострення та у фазу ремісії; 

Критеріями виключення були: 

- наявність супутньої патології, яка не передбачена протоколом і 

може змінити фармакокінетику і фармакодинаміку препаратів, що 
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застосовуватимуться в дослідженні, а також впливати на інтерпретацію 

даних; 

- наявність у хворих нейропсихічної патології, яка може впливати 

на комплаєнс між пацієнтом та лікарем; 

- непереносимість пацієнтами препаратів, що застосовувались в 

дослідженні; 

- відмова пацієнтів від участі в дослідженні. 

Для досягнення сформульованої мети і розв’язання поставлених 

завдань проведене поглиблене клінічне та лабораторно-інструментальне 

обстеження. Дослідження проводили у фазу ремісії та на момент верифікації 

розвитку фази загострення, з подальшим спостереженням за даними  

пацієнтами після стабілізації процесу, протягом 3 місяців. Ті пацієнти, що 

знаходились у стабільній фазі процесу отримували базисну терапію згідно 

чинного наказу МОЗ України № 555 від 27.06.2013р., що передбачає 

використання пролонгованих бронхолітиків, комбінованих бронхолітиків із 

2-агоністами пролонгованої дії: (флютіказон+сальметерол, 

будесонід+формотерол) інгаляційних та/чи ситемних 

глюкокортикостероїдів, за потреби короткодіючих бронхолітиків  (β2 -

агоністів). 

Дослідження проводилось у два етапи (рис 2.1).  

Перший етап (рис.2.1) передбачав вивчення особливостей перебігу 

ХОЗЛ ІІІ ступеня бронхообструкції в залежності від показників ІМТ та фази 

перебігу патології. З цією метою виділено наступні групи хворих:  

- основну групу дослідження склали 45 хворих на ХОЗЛ із ІІІ ступенем 

бронхообструкції (чоловіків – 37 (75,6 %), жінок – 11 (24,4 %) із надмірною 

масою тіла); середній вік - (61,9 ± 3,1) років. Вони були розподілені на 

підгрупи в залежності від фази патології: до першої підгрупи увійшло 18 

хворих (40 %) у фазу ремісії патологічного процесу, другу підгрупу склали 

27 хворих (60 %) у фазу загострення.  
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- групу порівняння склали 67 хворих на ХОЗЛ із ІІІ ступенем 

бронхообструкції (чоловіків – 51 (76,1 %), жінок 17 (25,4 %) із нормальною 

масою тіла; середній вік - (62,9 ± 2,8) років. Вони теж були розподілені на 

підгрупи в залежності від фази патології: до першої підгрупи увійшло 25 

хворих (37,3 %) у фазу ремісії патологічного процесу, підгрупу 2 склали 42 

хворих (62,7 %) 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.  

 

 

 

 

 І етап 

 

 

 

 

                                           

 

                                                 

 ІІ етап                                                

                                 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1 - Дизайн дослідження 
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На другому етапі вивчали ефективність розробленої комплексної 

терапії у хворих на ХОЗЛ ІІІ ступеня бронхообструкції в поєднанні з 

надмірною масою тіла. Усі 27 хворих основної групи у фазу загострення 

поряд із базисною терапією отримували препарат ксантину, який являв 

собою комбінований препарат теофіліну, калію хлорид та магнію хлорид , 

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

Також хворим основної групи на тлі подальшого лікування ХОЗЛ була 

запропонована комплексна терапія з модифікацією способу життя, що 

передбачала персоналізоване навчання, корекцію харчування та регулярні 

фізичні навантаження, протягом трьох місяців. Згоду на таку модифікацію 

способу життя дали 12 пацієнтів, що склали ІІ підгрупу дослідження. Решта 

15 пацієнтів, що отримували тільки базисну терапію,  склали І підгрупу 

дослідження. Ті пацієнти, котрі дали згоду на модифікацію способу життя, 

впродовж усього лікування  мали змогу консультуватися з лікарем-

дієтологом та лікарем ЛФК задля розробки дієтологічних рекомендацій та 

корекції фізичного навантаження. 

Зменшення маси тіла здійснювали згідно рекомендацій нутріціолога 

шляхом призначення раціону із поступовим зниженням енергетичної 

цінності до 1800-2000 ккал/день, з урахуванням кількості 

білків/жирів/вуглеводів (БЖУ) (діагр) та з правильним розприділеенням цих 

нутрієнтів протягом дня (рис. 2.2). 
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Рис. 2.2. Розподіл співвідношення БЖУ протягом дня.  

 

Пацієнтам проводилось навчання щодо правильної побудови раціону 

та надано базові знання про харчову цінність та корись різних видів 

продуктів, для подальшої можливості самостійно коригувати план 

харчування. Методика контролю добової калорійності підбиралась для 

кожного пацієнта індивідуально (обрахування калоражу з використання 

таблиць калорійності, застосування правил «здорової тарілки» та «здорової 

жмені»). Пацієнтам зменшували масу тіла в середньому не більше 10 % від 

початкової (в середньому 2-3 кг на місяць). В якості фізичного навантаження 

використовували комплекс вправ рекомендовані для пацієнтів з ХОЗЛ 

GOLD III після стабілізації патологічного процесу (через 2 тижні після 

закінчення загострення ХОЗЛ) [61]. Тренування проводились мінімум 2 рази 

на тиждень, тривалістю від 20 хв до 1 години. У інші (вільні від тренування) 

дні рекомендовано виконувати звичайну фізичну активність, а також 

дозовану ходьбу з акцентом на дихання. Оцінка ефективності проводилась 

через 3 місяці (таб. 2.1). 
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Таблиця 2.1 

Комплекс вправ, використаних для фізичного навантаження 

Діафрагмальне дихання ЧД = 10/хв., тривалість 2 хв. 

Підйом плечей 3 підходи по 6 разів 

Скручування на мобільність хребта 3 підходи по 10 разів 

Зведеня рук за спиною 3 підходи по 6 разів 

Скручування на прес 3 підходи по 5 разів 

Присідання ½ амплітуди 3 підходи по 10 разів 

Відведення ноги стоячи 3 підходи по10 разів 

Згинання ноги стоячи 3 підходи по 10 разів 

Підйом на носки 3 підходи по 10 разів 

Діафрагмальне дихання ЧД = 10/хв., тривалість 2 хв. 

Критеріями клінічної ефективності лікування ХОЗЛ були: інволюція 

симптоматики, динаміка функції зовнішнього дихання та стабілізація 

клініко-лабораторних, імунологічних параметрів стану хворого, покращення 

якості життя. 

 

2.2. Комплекс використаних методик при спостереженні за хворими на 

хронічне обструктивне захворювання легень ХОЗЛ III ступеня 

бронхообструкції 

 

Діагноз ХОЗЛ встановлювався відповідно до наказу МОЗ України 

№555 від 27.06.2013 та положеннями, що сформульовані в документі GOLD 

(Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease). Тривалість 

захворювання, частоту загострень ХОЗЛ протягом останнього року 

оцінювали за рахунок ретроспективного вивчення анамнезу за медичною 

документацією. 

Усім хворим на ХОЗЛ проводили загальноклінічні методи досліджень, 

що передбачало детальне вивчення анамнезу, скарг, даних фізикального 
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обстеження хворих, результатів лабораторних та інструментальних методів 

обстеження (комп’ютерну спірографію, рентгенографію органів грудної 

клітки, електрокардіографію);  

Визначення надмірної маси встановлювали за індексом маси тіла, 

який розраховували за формулою Кетле: І = m/h² (m – маса тіла в кілограмах, 

h – зріст у метрах в квадраті (кг/м²).) де, за класифікацією ВООЗ (2014) 

нормальна маса тіла - ІМТ 19-24,9 кг/м², надмірна маса тіла – ІМТ 25-29,9 

кг/м². Антропометричні методи дослідження включали вимірювання зросту 

(см) з точністю до 0,5 см, ваги (кг) з точністю до 0,1 кг. Отримані результати 

використовувались для визначення ступеня ожиріння та оцінки фізичного 

розвитку пацієнтів.  

Дослідження функції зовнішнього дихання (ФЗД) з характеристикою 

основних бронхообструктивних показників (форсована життєва ємність 

легень (ФЖЄЛ), об’єм форсованого видиху за 1 хвилину (ОФВ1)), проводили 

методом комп’ютерної спірометрії за допомогою апарату „SpiroСom medic” 

(ХАІ, м. Харків, Україна) в положенні пацієнта. До проведення дослідження 

пацієнти не приймали пролонговані  β2 - адреноміметики протягом не менше 

12 годин,  β2-адреноміметики короткої дії (сальбутамол) - не менше 6 годин. 

Перед проведенням спірометрії спірограф калібрували. Розпочинали з 

виконання вихідного спірографічного дослідження. Потім проводили 

бронходилатаційний тест для визначення оборотності бронхіальної 

обструкції: пацієнти приймали інгаляційно β2- адреноміметик короткої дії - 

сальбутамол у дозі 400 мкг, після чого очікували 20 хвилин для проведення 

повторного спірографічного дослідження. Стійке обмеження прохідності 

дихальних шляхів, яке підтверджується зменшенням співвідношення ОФВ1/ 

ФЖЄЛ після прийому бронхолітика нижче 0,7 дозволяло підтвердити 

діагноз ХОЗЛ. За результатами проведеного дослідження кінцевому аналізу 

підлягали наступні показники: ОФВ1 - об’єм форсованого видиху за першу 

секунду, ОФВ1/ФЖЄЛ - об’єм форсованого видиху за першу секунду/ 

форсованої життєвої ємності легень. Виявлені порушення кваліфікувалися 
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як обструктивні, рестриктивні, змішані. Діагностичним критерієм ХОЗЛ 

GOLD III є зменшення 30 %< ОФВ1<50 % від належних у поєднанні з 

ОФВ1/ФЖЄЛ<70% та покращення ОФВ1 не більше, ніж на 12 % від 

належного після застосування фармакологічної проби, що вказує на неповну 

зворотність бронхообструкції. 

Для оцінки якості життя використовували спеціалізований та 

специфічний респіраторний опитувальник SGRQ (Saint George's Respiratory 

Questionnair). Права на його використання, письмовий дозвіл та методика 

обробки результатів були надані безпосередньо розробником опитувальника 

P. W. Jones. 

Респіраторний опитувальник святого Георгія містить 76 питань, 

відповіді на які відображають суб’єктивну оцінку пацієнтом респіраторних 

порушень, фізичної активності, психосоціальної адаптації, вплив статусу 

здоров’я на повсякденну роботу, емоційне сприйняття захворювання, 

відносини з близькими людьми, необхідність в лікуванні і прогнозу 

захворювання. В якості оціночних параметрів ЯЖ застосовують 4 шкали:  

«Симптоми» - суб’єктивна оцінка пацієнтом ступеня виразності 

клінічних ознак ХОЗЛ; «Активність» - суб’єктивна оцінка пацієнтом ступеня 

обмеження фізичної активності, зумовленої захворюванням; «Вплив» - 

суб’єктивна оцінка пацієнтом виразності психологічних та соціальних 

проблем в результаті захворювання; «Сума» - загальний показник ЯЖ, що 

характеризує в цілому негативний вплив ХОЗЛ на стан здоров’я. Оцінка 

опитувальника проводиться по 100 бальній системі. Чим вище бал, тим 

більш негативний вплив хвороби на ЯЖ пацієнта. 

Для характеристики вираженості системного запалення визначали 

рівні лептину, CRP, TNF-α та sICAM-1 у сироватці крові хворих та у 

контрольної групи. 

Рівні TNF-α та sICAM - визначали за допомогою ELISA-наборів 

(«Dialcone», Франція) (медична лабораторія «Діамеб», угода від 14.12.2018 

року). У наборах використано використаний "сендвіч" варіант 
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твердофазного імуноферментного аналізу. Для реалізації цього варіанту  

застосовували два моноклональних антитіла з різною епітопною 

специфічністю до цитокінів. Одне з них іммобілізовано на твердій фазі 

(внутрішня поверхня лунок), друге кон'юговане з біотином. На першій стадії 

аналізу, цитокіни, що містяться в калібрувальних та досліджуваних пробах, 

зв'язуються з антитілами, іммобілізованими на внутрішній поверхні лунок. 

На другій стадії аналізу іммобілізований цитокін взаємодіє з кон'югатом 

другого антитіла - біотина. Кількість зв'язаного кон'югату прямо 

пропорційно кількості цитокіну в досліджуваному зразку. На останній стадії 

аналізу в лунки вносять авидин - пероксидазу. 

Під час інкубації з субстратної сумішшю відбувається фарбування 

розчину в лунках. Ступінь забарвлення прямо пропорційна кількості 

зв'язаних мічених антитіл. Після вимірювання оптичної щільності розчину в 

лунках на підставі калібрувальної кривої розраховується концентрація 

цитокіну в визначених зразках. 

СRP у сироватці крові визначали напівкількісним методом латекс-

аглютинації за допомогою набору реактивів “Dialab” (Австрія) (медична 

лабораторія «Діамеб», угода від 14.12.2018 року). методом латекс-

аглютинації за допомогою набору реактивів “Dialab” (Австрія). Для 

визначення СРБ ми центифугували протягом 15 хв сироватку крові вміст при 

5000 об/хв. Для дослідження відбирали надосадову рідину, яку розводили 

0,9 % NaCl шляхом титрування по вмісту загального білка. 

Рівень лептину визначали за допомогою набору «DRG Лептин ELISA» 

(Німеччина) (медична лабораторія «Діамеб», угода від 14.12.2018 року). 

Метод базується  на принципі «сендвіча». Мікротитрувальні лунки покриті 

моноклональними антитілами, специфічними до уникального антигенного 

сайту на молекулі лептину. Аліквота проби пацієнта з ендогенним лептином 

інкубується в лунці з специфічним біотинільований моноклональним анти-

лептин антитілом. Формується «сендвіч-комплекс». Після інкубації 

незвязаний матеріал відмивається і додається кон'югат (ферментний 
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комплекс стрептавидин-пероксидаза) для виявлення зв'язаного лептину. 

Після додавання субстрату, визначається інтенсивність отриманого 

зафарбовування, яка пропорційна концентрації лептину в зразку.  

 

2.3. Методи статистичної обробки результатів 

 

Для статистичної обробки матеріалу на всіх етапах дослідження були 

використані комп’ютерні програми на основі Microsoft Excel (розрахунок 

відносних величин, їх похибок, t-тесту). Частина завдань розробки даних 

виконувалась із використанням ліцензованих пакетів статистичного аналізу 

Microsoft Excel, зокрема програм описової статистики та графічного 

зображення [11, 139, 143, 145]. 

Достовірність отриманих показників підтверджувалась шляхом 

розрахунку похибки (±m) для відносних величин за загальновідомою 

формулою.  

Вірогідність різниці даних у порівнюваних групах, враховуючи велику 

кількість спостережень і наближеність внаслідок цього до нормального 

розподілу, доводили на підставі розрахунку коефіцієнта t (Ст’юдента) і 

визначення за таблицею точності безпомилкового прогнозу (р), відмінність 

вважали достовірною при р<0,05. Проводили парний факторний 

кореляційний аналіз із обрахунком коефіцієнта кореляції Пірсона (r)  [11, 

139, 143, 145]. 
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РОЗДІЛ 3 

КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ 

ХРОНІЧНОГО ОБСТРУКТИВНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ ІІІ 

СТУПЕНЯ БРОНХООБСТРУКЦІЇ У ХВОРИХ З НАДМІРНОЮ 

МАСОЮ ТІЛА 

 

3.1. Особливості клінічної симптоматики та лабораторно-

інструментального дослідження при хронічному обструктивному 

захворюванні легень ІІІ ступеня бронхообструкції у хворих з надмірною 

масою тіла 

 

ХОЗЛ це патологія для якої властива різноманітність проявів клінічної 

картини перебігу – від субклінічного до значно виражених клінічних ознак,  

з подальшим розвитком ряду тяжких ускладнень. Симптоматика даної 

патології стає більш виразною зі зростанням ступеня тяжкості бронхіальної 

обструкції. На перебіг ХОЗЛ можуть впливати ряд факторів, в тому числі і 

наявність коморбідної патології. Незважаючи на такий поліморфізм 

клінічних проявів, для перебігу даної хвороби однозначно властивими є ряд 

симптомів: задишка, яка спочатку виникає при фізичних навантаженнях, а 

далі зберігається у стані спокою, значно обмежуючи активність хворого; 

кашель більше вранці та впродовж дня, зрідка вночі, який носить постійний 

чи періодичний характер; виділення харкотиння, як правило, у невеликій 

кількості після кашлю, слизового характеру, при чому у фазу загострення 

процесу пацієнти відмічають значне посилення задишки при фізичних 

навантаженнях, зміну слизистого характеру харкотиння на гнійний, а також 

появу інтоксикаційного синдрому та при об’єктивному обстежені виявлено 

везикулярне дихання з жорстким відтінком і збільшення кількості сухих 

хрипів. 

Характерними фізикальними ознаками вважають подовження фази 

видиху, наявність розсіяних сухих (свистячих та дзижчачих) хрипів 
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переважно на видиху; послаблення дихальних шумів (унаслідок 

гіперінфляції та емфіземи) та діжкоподібна форма грудної клітки, 

коробковий  відтінок перкуторного звуку на пізніх етапах. Рентгенологічні 

зміни включають збільшення об’єму легень; сплощення і низьке стояння 

діафрагми; ознаки пневмосклерозу; збільшення ретростернального 

повітряного простору; зменшення чіткості легеневого малюнку . 

Для встановлення особливостей клінічної симптоматики, лабораторно-

інструментального дослідження та подальшої індивідуалізації лікування 

нами  було вивчено перебіг ХОЗЛ ІІІ ступеня бронхообструкції у хворих з 

нормальною та надмірною масою тіла у фазі ремісії та у фазу загострення. 

Загальновідомо, що основними клінічними симптомами ХОЗЛ є 

задишка,  кашель з мокротинням чи малопродуктивний, зміна фізикальних  

даних (сухі хрипи, подовження видиху та ін.). Так при спостереженні за 

нашими пацієнтами у фазу ремісії найчастішим суб’єктивним проявом був 

кашель, який спостерігався із самого початку у пацієнтів всіх груп 

дослідження, причому проведені спостереження показали, що надмірна маса 

тіла не впливала на наявність чи відсутність даного симптому. Так, у 9 

(50,00 %) пацієнтів основної групи хворих наявним був сухий кашель, у 7 

(38,89 %)  – кашель супроводжувався виділенням харкотиння, у 2 (11,11 %) 

хворих даний симптом був відсутнім. У пацієнтів групи порівняння даний 

показник не показав суттєвої різниці. Зокрема, у 10 (44,00 %) пацієнтів даної 

групи хворих наявним був сухий кашель, у 12 (48,00 %) – кашель 

супроводжувався виділенням харкотиння, у 2 (8,00 %) хворих цей симптом 

був відсутнім.  

Наявність задишки також була характерною для всіх груп 

досліджуваних хворих. У таких пацієнтів спостерігалась тенденція до більш 

виражених проявів даного симптому у хворих з надмірною масою тіла, 

причому більший прояв даного симптому був при звичному фізичному 

навантаженні. Так, якщо у пацієнтів з нормальною масою тіла задишка в 

стані спокою ідентифікувалася в 11 (44,00 %) хворих, а при звичних 
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фізичних навантаженнях вона спостерігалася у 14 (56,00 %), то у пацієнтів 

основної групи задишка при звичних фізичних навантаженнях 

спостерігалася у 1,2 рази (р10,05) частіше,  ніж у групі порівняння.  

На наш погляд прогнозованим є той факт, що поєднання ХОЗЛ та 

надмірної маси тіла зумовлювало збільшення частоти ідентифікації задишки 

при фізичному навантаженні 1,2 рази (р10,05) (табл. 3.1). 

Таблиця 3.1 

Розподіл частоти виявлення клінічної симптоматики (%) при 

хронічному обструктивному захворюванні легень ІІІ ступеня 

бронхообструкції в залежності від маси тіла у фазу ремісії 

Клінічні симптоми 

Хворі на ХОЗЛ ІІІ 

ступеня 

бронхообструкції з 

надмірною масою 

тіла, n=18 

(основна група) 

Хворі на ХОЗЛ ІІІ 

ступеня 

бронхообструкції 

з нормальною 

масою тіла, n=25 

(група 

порівняння) 

р1 

абс. P±m абс. P±m 

Задишка при 

звичайних фізичних 

навантаженнях 

15  66,67±11,11 14 56,00±9,93 ˂0,05 

Задишка в стані спокою 6  33,33±11,11 11 44,00±9,93 ˂0,05 

Кашель з виділенням 

харкотиння 
7  38,89±11,49 12 48,00±9,99 ˃0,05 

Кашель сухий 9  50,00±11,79 10 44,00±9,80 ˃0,05 

Відсутність кашлю 2 11,11±7,41 2 8,00±5,43 ˃0,05 

Коробковий відтінок 

та/чи притуплення 

перкуторного звуку 

16 88,89±7,41 22 88,00±6,50 ˃0,05 

Наявність сухих хрипів 15 83,33±8,78 21 84,00±7,33 ˃0,05 

Послаблення дихальних 

шумів, подовження фази 

видиху 

16 88,89±7,41 22 88,00±6,50 ˃0,05 
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Примітка. р1 - достовірність різниці показників між основною групою 

та групою порівняння.  

 

Важливе місце в діагностиці досліджуваної нами патології мають і дані 

фізикального обстеження. Зокрема, коробковий відтінок та/чи притуплення 

перкуторного звуку зафіксовано у 22 (88,00 %) хворих групи порівняння та у 

16 (88,89 %) хворих основної групи, що свідчить про наявність при ІІІ 

ступені бронхообструкції у хворих на ХОЗЛ емфізематозних змін та явищ 

пневмосклерозу.  

Щодо інших об’єктивних ознак при первинному огляді, то найчастіше 

в пацієнтів фіксувалася наявність множинних сухих хрипів, які 

спостерігалися у 15 (83,33 %) хворих основної групи та у 21 (84,00 %) 

хворих групи порівняння. Подовження фази видиху та послаблення 

дихальних шумів вислуховувалися нами відповідно в 16 (88,89  %) пацієнтів 

основної групи та у 22 (88,00 %) хворих групи порівняння. Слід зазначити, 

що дані фізикального обстеження носили мінливий характер упродовж 

всього спостереження та не залежали від ваги пацієнтів, хоча мали більш 

маніфестний характер при надмірній масі тіла. 

Більш показові зміни за час обстеження спостерігались у пацієнтів під 

час фази загострення, а найбільше при надмірній масі тіла. У таких пацієнтів 

задишка була більш виразніша і частіше виникала, як в спокої, так і при 

фізичному навантаженні. У стані спокою задишка спостерігалась у 21 (77,78 

%) хворих, що перевищувало даний показник у 1,4 рази (р10,05) у пацієнтів 

з нормальною масою тіла, де таких пацієнтів було 23 (54,76  %), а задишка 

при фізичному навантаженні у пацієнтів з надмірною масою тіла 

спостерігалась у 1,2 рази (р1˂0,05) частіше, ніж у пацієнтів з нормальною 

масою тіла (88,89 % та 71,43 % відповідно).  

Спостереження за пацієнтами з ХОЗЛ ІІІ ступеня бронхообструкції 

показало, що перебіг фази загострення патології супроводжується 
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посиленням кашлю, збільшенням виділення її кількості та 

появою/збільшенням гнійності, проте суттєвої різниці між пацієнтами з 

надмірною та нормальною масою тіла не спостерігалось. Так, при надмірній 

масі тіла сухий кашель діагностували у 11 (40,74 %) пацієнтів, у 16 (59,26 %) 

– кашель супроводжувався виділенням більшої кількості  харкотиння. У 10 

(23,81 %) пацієнтів групи порівняння наявним був сухий кашель, у 28 (66,67 

%) – кашель супроводжувався виділенням харкотиння, і тільки у 3 (7,14  %) 

хворих даний симптом був відсутнім (табл. 3.2). 

Більш динамічніший характер мали й фізикальні прояви під час фази 

загострення. Так, у пацієнтів фіксувалось збільшення кількості сухих 

свистячих та дзижчачих хрипів, причому більш виразніше у 1,2 рази 

(р10,05) дані прояви були в пацієнтів з надмірною масою тіла. Щодо інших 

об’єктивних ознак, то подовження фази видиху та послаблення дихальних 

шумів та перкуторні дані залишались без суттєвих відмінностей.  

Подовження фази видиху та послаблення дихальних шумів 

вислуховувалися нами в 25 (92,59 %) пацієнтів основної групи та у 38 (90,48 

%) пацієнтів групи порівняння, коробковий відтінок та/чи притуплення 

перкуторного звуку зафіксовано у 24 (88,89 %) пацієнтів основної групи та у 

36 (85,71 %) пацієнтів групи порівняння відповідно (табл. 3.2).  
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Таблиця 3.2 

Розподіл частоти виявлення клінічної симптоматики (%) при 

хронічному обструктивному захворюванні легень ІІІ ступеня 

бронхообструкції в залежності від маси тіла при розвитку фази 

загострення 

Клінічні симптоми 

Хворі на ХОЗЛ ІІІ 

ступеня 

бронхообструкції 

з надмірною 

масою тіла, n=27 

(основна група) 

Хворі на ХОЗЛ ІІІ 

ступеня 

бронхообструкції з 

нормальною масою 

тіла, n=42 

(група порівняння) 

р1 

абс. P±m абс. P±m 

Задишка при звичайних 

фізичних навантаженнях 
24 88,89±6,05 30 71,43±6,97 ˃ 0,05 

Задишка в стані спокою 21 77,78±8,00 23 54,76±7,68 ˂0,05 

Кашель з виділенням 

харкотиння 
16 59,26±9,46 28 66,67±7,27 ˃0,05 

Кашель сухий 11 40,74±9,46 10 23,81±6,57 ˃0,05 

Відсутність кашлю 0 0,00±0,00 3 7,14±3,97 ˃0,05 

Коробковий відтінок та/чи 

притуплення перкуторного 

звуку 

24 88,89±6,05 36 85,71±5,40 ˃0,05 

Наявність сухих хрипів 26 
96,30±7,483,

63 
34 80,90±6,07 ˂0,05 

Послаблення дихальних 

шумів, подовження фази 

видиху 

25 92,59±5,04 38 90,48±4,53 ˃0,05 

Примітка. р1 - достовірність різниці показників між основною групою 

та групою порівняння.  
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3.2. Особливості показників функції зовнішнього дихання та 

якості життя при хронічному обструктивному захворюванні легень ІІІ 

ступеня бронхообструкції у хворих з надмірною масою тіла  

 

Оскільки ХОЗЛ - це патологія, яка завжди супроводжується 

незворотнім обмеженням повітряного потоку у дихальних шляхах, то 

виявлення порушень бронхіальної прохідності відіграє важливу роль у 

діагностиці хронічних обструктивних захворювань органів дихання, 

особливо за наявної коморбідної патології. Одним із найбільш доступних та 

інформативних методів для такої діагностики є спірографічне дослідження 

ФЗД, а саме його показники, такі як об'єм форсованого видиху за першу 

секунду, форсована життєва ємність легень та співвідношення ОФВ1/ФЖЄЛ. 

У процесі нашого дослідження до групи пацієнтів з ХОЗЛ ІІІ ступеня 

бронхообструкції відносили хворих, які мали ОФВ1 від 50 % до 30 % від 

належних, ОФВ1/ФЖЄЛ<70 % та зворотністю ОФВ1 не більше, ніж на 12 % 

від належного після проведення фармакопроби з β2-агоністом короткої дії 

сальбутамолом у дозі 400 мкг. 

Обстежуючи пацієнтів, нашим завданням було встановити ймовірний 

вплив надмірної маси тіла на зміну показників функції зовнішнього дихання 

у хворих на ХОЗЛ ІІІ ступеня бронхообструкції у різні фази патологічного 

процесу.  

При оцінці спірометричних показників у хворих на ХОЗЛ обох груп у 

фазу ремісії захворювання було виявлено зниження досліджуваних 

показників у порівнянні з групою практично здорових осіб. Порівнюючи 

відповідні дані в досліджуваних групах, нами виявлено, що у хворих 

основної групи ОФВ1 був у 2,0 рази (р1˂0,001), ФЖЕЛ у 1,2 рази (р1˃0,05), 

ОФВ1/ФЖЄЛ у 1,4 (р1˂0,001) рази, а у хворих групи порівняння - ОФВ1 у 

1,8 раз (р3˂0,001), ФЖЕЛ у 1,1 (р3˃0,05) раз, ОФВ1/ФЖЄЛ у 1,4 рази нижче 

(р3˂0,001) від аналогічних показників у практично здорових осіб.  
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Однак при функціональному обстеженні та детальному аналізі,  

співставляючи  показники функції зовнішнього дихання у пацієнтів основної 

групи та групи порівняння, показової різниці їхніх змін не було виявлено і 

їхні значення були практично ідентичними. Так, у фазу ремісії показник 

ОФВ1 пацієнтів основної групи  був менший у 1,1 раз (р5˃0,05), показники 

ФЖЄЛ в 1,04 раз (р5˃0,05) та ОФВ1/ФЖЄЛ у 1,06 раз (р5˃0,05) від значень 

групи порівняння.  

Фаза загострення досліджуваної патології супроводжувалась більш 

показовим зниженням показників ФЗД, проте, як і фазу ремісії, значних 

відмінностей між показниками досліджуваних груп не спостерігалось. Так , у 

пацієнтів групи порівняння ОФВ1 був менший від групи ПЗО у 2,2 рази 

(р4˂0,001), ФЖЄЛ у 1,2 рази (р4˂0,05), а ОФВ1/ФЖЄЛ у 1,4 рази (р4˂0,001). 

У пацієнтів основної групи ми спостерігали більш вираженіші зміни. 

Так, показник ОФВ1 менший був у 2,4 рази (р2˂0,001), показник ФЖЄЛ у 1,3 

рази (р2˂0,001), а ОФВ1/ФЖЄЛ у 1,5 рази (р2˂0,001) від даних показників 

групи ПЗО та у 1,1 раз у 1,2 рази та у 1,1 рази (р6˃0,05) від аналогічних 

показників групи порівняння (рис. 3.1). 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Основна група, фаза 
ремісії n=18

Основна група, фаза 
загострення n=27

ПЗО з надмірною 
масою тіла n=12

Група порівняння, 
фаза ремісії n=11

Група порівняння, 
фаза загострення 

n=25

ПЗО з нормальною 
масою тіла n=42

ОФВ1
(% належн)

ФЖЄЛ 
(% належн)

ОФВ1/
ФЖЄЛ

p5 ˃0,05 

p6 ˃0,001 



71 
 

Примітки:  

р1 - достовірність різниці показників між основною групою у фазі 

ремісії та групою ПЗО з надмірною масою тіла; 

р2 - достовірність різниці показників між основною групою у фазі 

загострення та групою ПЗО з надмірною масою тіла;  

р3 - достовірність різниці показників між групою порівняння у фазі 

ремісії та групою ПЗО з нормальною масою тіла;  

р4 - достовірність різниці показників між групою порівняння у фазі 

загострення та групою ПЗО з нормальною масою тіла;  

р5 - достовірність різниці показників між основною групою у фазі 

ремісії та групою порівняння у фазі ремісії;  

р6 - достовірність різниці показників між основною групою у фазі 

загострення та групою порівняння у фазі загострення. 

 

Рис. 3.1.Показники функції зовнішнього дихання (%) у хворих на ХОЗЛ  

із ІІІ ступенем бронхообструкції в різні фази патологічного процесу в 

залежності від маси тіла, (M ± m) 

 

Таким чином, аналізуючи отримані дані, ХОЗЛ ІІІ ступеня 

бронхообструкції в обстежених пацієнтів супроводжується порушенням 

ФЗД, що виникало за рахунок обструктивних змін бронхіального дерева на 

рівні середніх та дрібних бронхів, проте дані зміни достовірно не залежали 

від маси тіла пацієнтів. 

Оцінку якості життя проводили, використовуючи спеціалізований та 

специфічний респіраторний опитувальник SGRQ (Saint George's Respiratory 

Questionnair). Права на його використання, письмовий дозвіл та методика 

обробки результатів були надані безпосередньо розробником опитувальника 

P. W. Jones. 

Складовими даного опитувальник є шкали: симптоми, активність, 

вплив хвороби та загальна якість життя. Оцінка проводиться за 100-бальною 
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шкалою у відсотковому співвідношенні, де «100» - це найгірший можливий 

статус здоров'я, а «0» - найкращий можливий статус здоров'я. Підводячи 

підсумки опитувальників нами було встановлено зміни зі сторони 

показників якості життя у пацієнтів обох груп дослідження . Проте у 

пацієнтів за наявної надмірної маси тіла були вищі показники за всіма 

шкалами опитувальника, ніж у пацієнтів з нормальною вагою. Достовірним 

фактом було те, що більш показовіші відхилення спостерігались при 

загостренні патології.  

Зокрема, у фазу ремісії у пацієнтів основної групи показники 

«симптоми», «вплив», «загальна якість життя» бути достовірно вищими, 

аніж аналогічні показники в групі порівняння (66,0±3,6 проти 58,0±2,5, 

49,0±2,2 проти 41,0±2,02, 51,0±2,50 проти 40,0±2,10. У той же час, не 

виявлено відмінності між показником «активність» між двома групами 

порівняння у фазі ремісії. Під час фази загострення у пацієнтів основної 

групи показник «симптоми» зріс у 1,14 разів (р3 ˃0,05), «активність» - у 1,16 

разів (р3 ˂0,05), «вплив» у 1,18 разів (р3 ˂0,01) та «загальна якість життя» у 

1,17 разів (р3 ˂0,05), а у пацієнтів групи порівняння у 1,12 (р4˃0,05), у 1,14 

(р4˂0,01), у 1,24 (р4˂0,001) та у 1,27 разів (р4˂0,001) по аналогічних шкалах 

відповідно, порівняно із стабільною фазою. Показники якості життя у 

хворих на ХОЗЛ в залежності від наявності супутньої надмірної маси тіла за 

опитувальником шпиталю Святого Георгія наведено в таблиці 3.3. 
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Таблиця 3.3  

Показники якості життя у хворих на ХОЗЛ в залежності від наявності 

супутньої надмірної маси тіла та фази патологічного процесу за 

опитувальником госпіталю Святого Георгія 

Показники, 

одиниці 

Вимірю-

вання 

Основна група, 

n = 45 

Група порівняння, 

n = 67 

р
1
 

р
2
 

р
3
 

р
4
 

Фаза 

ремісії, 

n = 18 

Фаза 

загострена, 

n = 27 

Фаза 

ремісії, 

n = 25 

Фаза 

загострення, 

n = 42 

Симптоми, 

бали 
66,0±3,60 75,0±3,80 58,0±2,50 65,0±3,40 

˃
0

,0
5
 

˂
0

,0
1
 

˃
0

,0
5
 

˃
0

,0
5
 

Активність, 

бали 
54,0±2,40 63,0±3,00 49,0±2,20 56,0±2,40 

˃
0

,0
5
 

˂
0

,0
1
 

˂
0

,0
5
 

˂
0

,0
1
 

Вплив, 

бали 
49,0±2,20 58,0±2,50 41,0±2,02 51,0±2,30 

˂
0

,0
1
 

˂
0

,0
1
 

˂
0

,0
1
 

˂
0

,0
0
1
 

Загальна 

якість 

життя, 

бали 

51,0±2,50 60,0±2,80 40,0±2,10 51,0±2,30 

˂
0

,0
1
 

˂
0

,0
0
1
 

˂
0

,0
5
 

˂
0

,0
0
1
 

Примітки:  

1. р1 – достовірність різниці результатів основної групи у фазі 

ремісії та групи порівняння у фазі ремісії; 

2. р2 - достовірність різниці результатів основної групи у фазі 

загострення та групи порівняння у фазі загострення; 

3. р3 - достовірність різниці результатів основної групи у фазі 

ремісії та фазі загострення; 

4. р4 – достовірність різниці результатів групи порівняння у фазі 

ремісії та фазі загострення. 
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Дослідження якості життя при ХОЗЛ ІІІ ступеня бронхообструкції 

показало зростання в тій чи іншій мірі всіх параметрів, однак у хворих з 

надмірною масою тіла показало, що такі пацієнти мають вищі показники 

якості життя у порівнянні з пацієнтами з нормальною масою тіла. Вивчення 

даного критерію дозволяє оцінити стан пацієнта з наступним визначенням 

безпосереднього впливу надмірної маси тіла на перебіг патології та 

врахувати ці факти при медикаментозній корекції фази загострення в 

комплексі з подальшою модифікацією способу життя у фазу ремісії. 

 

3.3. Особливості запальної відповіді при хронічному обструктивному 

захворюванні легень ІІІ ступеня бронхообструкції  

 

Результати, викладені в попередніх розділах роботи, свідчать, що одне з 

чільних місць у патогенезі формування ХОЗЛ належить порушенням 

балансу систем реактивності організму та активації запального процесу. 

Часто вони набувають неконтрольованого з боку макроорганізму розвитку, 

що, у тому числі, проявляється й галопуючим наростанням частоти 

загострень, а відтак і прогресуванням патології. 

Запалення – це один ыз провідних механізмів виникнення та 

прогресування ХОЗЛ, а його вираженість може значною мірою впливати на 

характер та обсяг медикаментозного втручання при цьому захворюванні. 

Запалення, поряд із гіпоксією при ХОЗЛ, відіграє важливу роль у 

формуванні системних проявів хвороби.  

Для вивчення питання впливу надмірної маси тіла на перебіг ХОЗЛ ІІІ 

ступеня бронхообструкції та для характеристики вираженості системного 

запалення визначали рівні лептину, CRP, TNF-α та sICAM-1 у сироватці 

крові хворих та у контрольної групи.  

Дослідження проведено 45 хворим на ХОЗЛ ІІІ ступеня 

бронхообструкції з надмірною масою тіла, 67 хворим на ХОЗЛ ІІІ ступеня 

бронхообструкції з нормальною масою тіла. Контрольну групу склали 23 



75 
 

ПЗО без наявних ознак захворювань респіраторно-вентиляційного тракту й 

іншої патології внутрішніх органів, з них 12 з надмірною вагою. 

Так, у процесі проведення роботи нами встановлено, що в ПЗО з 

нормальною масою тіла (n=11) рівень CRP у сироватці крові був 2,80±0,80 

мг/л, TNF-α – 95,30±13,80 пг/мл, sICAM-1 - 401,6±22,00 нг/мл, а рівень 

лептину склав 7,20±1,30 нг/мл, а в ПЗО з надмірною масою тіла (n=12) рівні 

даних маркерів були дещо вищими і становили відповідно 5,10±1,30 мг/л, 

113,20±13,60 пг/мл, 443,20±21,40 нг/мл та 12,00±2,40 нг/мл.  

Слід відмітити, що рівні даних показників при ХОЗЛ ІІІ ступеня 

бронхообструкції були вищими у пацієнтів з ідентифікованою надмірною 

масою тіла, проте більш виражені зміни спостерігались при дестабілізації 

процесу, тобто розвитку фази загострення. 

При визначенні концентрації ТNF-α та СRP сироватки крові у 

пацієнтів з ХОЗЛ ІІІ ступеня бронхообструкції з нормальною масою тіла 

нами було констатовано зростання їх рівнів у фазу ремісії у порівнянні з 

групою ПЗО, а саме у 1,4 рази (р3˃0,05) та у 2,4 рази (р3˃0,05). Проте у 

хворих основної групи дані зміни були більш виражені. Так, ТNF-α був 

вищий у 1,8 рази (р1˂0,001) від показника групи ПЗО та у 1,6 разів (р5˂0,01) 

більше показника групи порівняння, а рівень у СRP у 2,4 рази (р1˂0,001) 

вище від даних групи ПЗО та у 1,9 разів (р5˂0,05) аналогічного показника 

групи порівняння. 

Аналізуючи зміни рівнів даних маркерів у хворих досліджуваних груп 

при розвитку фази загострення захворювання ми виявили, що вони були 

більш динамічними у пацієнтів з надмірною масою тіла, що проявилось  

зростанням вмісту ТNF-α у 2,3 рази (p2˂0,001) від даних групи ПЗО та у 1,5 

разів (р6˂0,001) від даних групи порівняння. Значно перевищував у таких 

пацієнтів дані ПЗО, а саме у 4,0 рази (p2˂0,001), рівень СRP та був більший 

від рівнів групи порівняння всього у 1,2 рази (p6˂0,001) (таб. 3.4).  
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Таблиця 3.4 

Рівень СRP, TNF-α у обстежених хворих на ХОЗЛ із ІІІ ступенем 

бронхообструкції в залежності від маси тіла у різні фази патологічного 

процесу, (M ± m) 

П
о
к
аз

н
и

к
и

 

П
З
О

 з
 н

ад
м

ір
н

о
ю

 м
ас

о
ю

 т
іл

а,
 

n
=

1
2
 

Основна 

группа, 

n=45 
ПЗО з 

норма-

льною 

масою 

тіла, 

n=11 

Група 

порівняння, 

n=67 

р
1
 

р
2
 

р
3
 

р
4
 

р
5
 

р
6
 

1 під 

група 

фаза 

ремісії, 

n=18 

2 під 

група 

фаза 

загост

рення, 

n=27 

1 під 

група 

фаза 

ремісі

ї, 

n=25 

2 під 

група 

фаза 

загост

рення, 

n=42 

TNF-

α, 

пг/мл 

113,20

± 

2,30 

207,74

± 

2,34 

265,79

± 

4,95 

95,30 

± 

7,60 

133,90

± 

15,80 

178,80

± 

10,90 ˂
0

,0
0
1
 

˂
0

,0
0
1
 

˂
0

,0
5
 

˂
0

,0
0
1
 

˂
0

,0
0
1
 

˂
0

,0
0
1
 

СRP, 

мг/л 

5,10 

± 

0,60 

12,35 

± 

0,40 

20,55

± 

0,22 

2,80 

± 

0,80 

6,60 

± 

1,80 

17,10 

± 

1,00 ˂
0

,0
0
1
 

˂
0

,0
0
1
 

˃
0

,0
5
 

˂
0

,0
0
1
 

˂
0

,0
1
 

˂
0

,0
1
 

Примітки:  

1. р1 - вірогідність різниці показників між основною групою у фазі 

ремісії та групою ПЗО з надмірною масою тіла; 

2. р2 - вірогідність різниці показників між основною групою у фазі 

загострення та групою ПЗО з надмірною масою тіла; 

3. р3 – вірогідність різниці показників між групою порівняння у 

фазі ремісії та групою ПЗО з нормальною масою тіла; 

4. р4 - вірогідність різниці показників між групою порівняння у 

фазі загострення та групою ПЗО з нормальною масою тіла; 



77 
 

5. р5 - вірогідність різниці показників між основною групою у фазі 

ремісії та групою порівняння у фазі ремісії; 

6. р6 - вірогідність різниці показників між основною групою у фазі 

загострення та групою порівняння у фазі загострення. 

 

Також характерною ознакою для перебігу ХОЗЛ ІІІ ступеня 

бронхообструкції нами було констатовано зростання рівня лептину, а також 

залежність його рівня від маси тіла та фази патологічного процесу. Так, 

аналізуючи отримані результати, нами було підтверджено дані про 

зростання даного маркера у хворих з ХОЗЛ, проте більш виражені та 

показові зміни спостерігались при ідентифікації надмірної маси тіла. У 

таких хворих рівень даного маркеру в сироватці периферійної крові у фазу 

ремісії був у 2,5 рази (р1˂0,001) вищий від таких показників групи ПЗО та у 

2,5 разів (р7˂0,001) вищий від показників групи порівняння та значно 

зростав при дестабілізації процесу.  

Так, у фазу загострення у групі порівняння його рівень у сироватці 

крові становив (16,10±1,80) нг/мл, що було у 1,4 рази (р6˃0,05) вище від 

таких показників у фазу ремісії та у 2,2 рази (р4˂0,001) вище від даних 

групи ПЗО. Найвищий рівень лептину в сироватці крові встановлений у 

хворих на ХОЗЛ ІІІ ступеня бронхообструкції з надмірною масою тіла. Цей 

показник у фазу загострення у таких пацієнтів був у 1,8 разів (р5˂0,001) 

вищий від даних рівнів у фазу ремісії, у 3,3 рази від даних групи порівняння 

(р8˂0,001) та у 4,4 рази (р2˂0,001) даних групи ПЗО (табл. 3.5).  

 

  



78 
 

Таблиця 3.5 

Рівень лептину у обстежених хворих на ХОЗЛ ІІІ ступеня 

бронхообструкції в різні фази патологічного процесу та в залежності від 

маси тіла, (M±m) 

Показник

и 

ПЗО з 

над 

Мір 

ною 

ма 

сою 

тіла, 

n=12 

Основна 

группа, 

n=45 ПЗО з 

норма 

льною 

масою 

тіла, 

n=11 

Група 

порівняння, 

n=67 

р
1
 

р
2
 

р
3
 

р
4
 

р
5
 

р
6
 

р
7
 

р
8
 

1 

підгру

па 

фаза 

ремісі

ї, 

n=18 

2 

підгру

па 

фаза 

загостр

ення, 

n=27 

1 

підгру

па 

фаза 

ремісі

ї, 

n=25 

2 

підгру

па 

фаза 

загостр

ення, 

n=42 

Лептин, 

нг/мл 

12,00

±2,40 

29,50

± 

4,10 

53,10± 

4,70 

7,20± 

1,30 

11,50

± 

1,80 

16,10 

± 

1,80 ˂
0
,0

0
1
 

˂
0
,0

0
1
 

˃
0
,0

5
 

˂
0
,0

0
1
 

˂
0
,0

0
1
 

˃
0
,0

5
 

˂
0
,0

0
1
 

˂
0
,0

0
1
 

ШОЕ, 

мм/год 

11,70

±1,70 

17,80

± 

1,30 

22,50± 

,80 

9,70± 

1,50 

12,90

± 

1,20 

17,30 

± 

1,60 

˂
0
,0

1
 

˂
0
,0

0
1
 

˃
0
,0

5
 

˂
0
,0

0
1
 

˂
0
,0

5
 

˂
0
,0

5
 

˂
0
,0

1
 

˂
0
,0

5
 

Примітки:  

1. р1 - вірогідність різниці показників між основною групою у фазі 

ремісії та групою ПЗО з надмірною масою тіла; 

2. р2 - вірогідність різниці показників між основною групою у фазі 

загострення та групою ПЗО з надмірною масою тіла; 

3. р3 – вірогідність різниці показників між групою порівняння у 

фазі ремісії та групою ПЗО з нормальною масою тіла; 

4. р4 - вірогідність різниці показників між групою порівняння у 

фазі загострення та групою ПЗО з нормальною масою тіла; 

5. р5 - вірогідність різниці показників між основною групою у фазі 

ремісії та основною групою у фазі загострення; 
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6. р6 - вірогідність різниці показників між групою порівняння у 

фазі ремісії та групою порівняння у фазі загострення; 

7. р7 - вірогідність різниці показників між основною групою у фазі 

ремісії та групою порівняння у фазі ремісії; 

8. р8 - вірогідність різниці показників між основною групою у фазі 

загострення та групою порівняння у фазі загострення. 

 

Водночас нами було відмічено зміни зі сторони молекули адгезії - 

sICAM-1. Ми не встановили суттєвої відмінності рівня sICAM-1 між 

пацієнтами обох груп у фазу ремісії, проте констатували вищі його значення 

у хворих при загостренні патології, причому більш виражено при  надмірній 

масі тіла (табл. 3.6).  

 

Так, якщо у пацієнтів на ХОЗЛ із ІІІ ступенем бронхообструкції обох 

досліджуваних груп спостерігалось зростання рівня sICAM-1 сироватки 

крові у фазу ремісії в порівнянні з групою ПЗО у 1,2 рази (p3˂0,01), 

(р1˂0,05) то у фазу загострення рівень даного показника в пацієнтів групи 

порівняння був вищий у 1,3 рази (p4˂0,001) від значень групи ПЗО та у 1,1 

раз (p6˃0,05)  від даного показника у фазу ремісії. У пацієнтів основної 

групи у фазу загострення рівень sICAM-1 становив (658,20±34,30) нг/мл, що 

було вищим від аналогічного показника групи ПЗО у 1,5 рази (p2˂0,001)  та 

у 1,3 рази (p5˂0,01) рівня sICAM-1 в час ремісії та більше від аналогічного 

показника групи порівняння у 1,3 рази (p8˂0,01), де значення даного 

маркеру під час загострення становило (485,20±22,20) нг/мл (табл. 3.6). 
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Таблиця 3.6 

Рівень sICAM-1 у обстежених хворих на ХОЗЛ ІІІ ступеня 

бронхообструкції в різні фази патологічного процесу та в залежності від 

маси тіла, (M±m) 

Показ 

ник 

ПЗО з 

надмір

ною 

масою 

тіла, 

n=12 

Основна группа, 

n=45 
ПЗО з 

нормал

ьною 

масою 

тіла, 

n=11 

Група 

порівняння, 

n=67 

р
1
 

р
2
 

р
3
 

р
4
 

р
5
 

р
6
 

р
7
 

р
8
 

1 

підгру

па 

фаза 

ремісії, 

n=18 

2 

підгру 

па 

фаза 

загост 

рення, 

n=27 

1 

підгру

па 

фаза 

ремісії, 

n=25 

2 

підгр

упа 

фаза 

загост

рення

, n=42 

Sicam

-1, 

нг/мл 

443,20

± 

21,40 

514,00

± 

24,30 

658,20

± 

34,30 

401,60

± 

22,0 

485,20

± 

22,20 

527,20

± 

26,20 
˂

0
,0

5
 

˂
0
,0

0
1
 

˂
0
,0

1
 

˂
0
,0

0
1
 

˂
0
,0

1
 

˃
0
,0

5
 

˃
0
,0

5
 

˂
0
,0

1
 

Примітки:  

1. р1 - вірогідність різниці показників між основною групою у фазі 

ремісії та групою ПЗО з надмірною масою тіла; 

2. р2 - вірогідність різниці показників між основною групою у фазі 

загострення та групою ПЗО з надмірною масою тіла; 

3. р3 – вірогідність різниці показників між групою порівняння у 

фазі ремісії та групою ПЗО з нормальною масою тіла; 

4. р4 - вірогідність різниці показників між групою порівняння у 

фазі загострення та групою ПЗО з нормальною масою тіла; 

5. р5 - вірогідність різниці показників між основною групою у фазі 

ремісії та основною групою у фазі загострення; 

6. р6 - вірогідність різниці показників між групою порівняння у 

фазі ремісії та групою порівняння у фазі загострення; 
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7. р7 - вірогідність різниці показників між основною групою у фазі 

ремісії та групою порівняння у фазі ремісії; 

8. р8 - вірогідність різниці показників між основною групою у фазі 

загострення та групою порівняння у фазі загострення. 

 

Отримані нами дані свідчать, що ХОЗЛ ІІІ ступеня бронхообструкції 

супроводжується наростанням задишки, посиленням кашлю, порушенням 

функції зовнішнього дихання, 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 та доводить доцільність у подальшому пошуку підвищення 

ефективності лікування як фази загострення ХОЗЛ, так і подальшої 

модифікації способу життя таких пацієнтів поряд із базисною терапією фази 

ремісії. 

 

3.4. Оцінка взаємозв’язку досліджуваних показників у хворих на 

ХОЗЛ ІІІ ступеня бронхообструкції в залежності від маси тіла  

 

Для вивчення впливу надмірної маси тіла на показники ФЗД та 

запальної відповіді організму у різні фази патологічного процесу нами був 

проведений кореляційний аналіз.  

Нами було відмічено, що у фазу ремісії рівень CPR мав прямий і 

сильний кореляційний зв’язок з TNF (rx,y= 0,82±0,20, р<0,001), зворотній і 

сильний зв’язок з ОФВ1 (rx,y=-0,82±0,20, р<0,001), зворотній і середньої сили 

кореляційний зв’язок з ФЖЄЛ (rx,y= -0,67±0,26, р<0,001) та ОФВ/ФЖЄЛ 

(rx,y= -0,70±0,25. р<0,001).  
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Рівень TNF мав зворотній і сильний кореляційний зв’язок з ОФВ1 (rx,y= 

-0,72±0,24, р<0,001) та  ФЖЄЛ (rx,y= -0,72±0,24, р<0,001) та зворотній 

середньої сили зв’язок з ОФВ/ФЖЄЛ (rx,y= -0,50±0,31, р<0,001).  

У фазу загострення рівень CPR мав прямий і середній зв’язок з TNF 

(rx,y= 0,59±0,29, р<0,001), зворотній і сильний зв’язок з ОФВ1 (rx,y= -

0,73±0,24, р<0,001) та ОФВ/ФЖЄЛ (rx,y= -0,74±0,24, р<0,001), а також 

зворотній і середньої сили зв’язок з ФЖЄЛ (rx,y= -0,62±0,28, р<0,001).  

Рівень TNF мав зворотній середній зв’язок з ОФВ1 (rx,y= -0,43±0,32, 

р<0,001), з ФЖЄЛ (rx,y= -0,39±0,33, р<0,001) та з ОФВ/ФЖЄЛ (rx,y= -

0,34±0,33, р<0,001). 

Таким чином, надмірна маса тіла має негативний вплив на перебіг 

ХОЗЛ ІІІ ступеня бронхообструкції за рахунок порушення ФЗД, що 

супроводжується зниженням ОФВ1 та ОФВ/ФЖЄЛ. У таких хворих 

відбувається активація запальної відповіді зростанням концентрації 

показників запалення в сироватці периферичної крові порівняно з 

аналогічними показниками у практично здорових осіб (р<0,001) та пацієнтів 

з нормальною масою тіла  та зниженням якості життя хворих, що 

відображається зростанням симптомів за всіма шкалами опитувальника 

шпиталю Святого Георгія (SGRQ). 
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РОЗДІЛ 4 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ 

ХРОНІЧНОГО ОБСТРУКТИВНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ ІІІ 

СТУПЕНЯ БРОНХООБСТРУКЦІЇ У ХВОРИХ З НАДМІРНОЮ 

МАСОЮ ТІЛА 

 

На першому етапі нашої роботи було встановлено достовірні клініко-

функціональні зміни на фоні виражених проявів системного запалення в 

організмі, що проявлялось  зростанням рівнів лептину, CRP, TNF-α та 

sICAM-1 та  змінами показників якості життя з більш вираженими 

порушеннями у хворих з надмірною масою тіла. То ж на другому етапі 

нашим завданням було вивчення ефективності комплексної терапії у хворих 

на ХОЗЛ ІІІ ступеня бронхообструкції в поєднанні з надмірною масою тіла.  

Усі 27 хворих основної групи у фазу загострення поряд із базисною 

терапією отримували препарат ксантину, який являв собою комбінований 

препарат теофіліну, калію хлорид та магнію хлорид, розподілений на три 

введення/добу, довенно краплинно протягом 7 діб. Також хворим основної 

групи на тлі подальшого лікування ХОЗЛ була запропонована комплексна 

терапія з модифікацією способу життя, що передбачала навчання, корекцію 

харчування та регулярні фізичні навантаження, які були розроблені для 

кожного пацієнта індивідуально, протягом трьох місяців. Згоду на таку 

модифікацію способу життя дали 12 пацієнтів, що склали ІІ підгрупу 

дослідження. Решта 15 пацієнтів, що отримували тільки базисну терапію, 

склали І підгрупу дослідження. Ті пацієнти, котрі дали згоду на модифікацію 

способу життя, впродовж усього лікування мали змогу консультуватися з 

лікарем-дієтологом та лікарем ЛФК задля розробки дієтологічних 

рекомендацій та корекції фізичного навантаження. 

Медикаментозне лікування загострення ХОЗЛ проводилось до 

нормалізації стану пацієнтів, а саме зменшення задишки, кашлю, виділення 
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мокротиння, зменшення кількості сухих хрипів та достовірного 

покращенням самопочуття і клініко-лабораторних показників.  

Стан пацієнтів, клініко-функціональні та лабораторні показники, а 

також динаміку рівнів СRP, TNF-α, sICAM та лептину оцінювали на 10-у 

добу і через 3 місяці після лікування. 

 

4.1. Вплив комплексної терапії з використанням ксантину на клініко-

функціональні та лабораторні характеристики при лікуванні фази 

загострення хронічного обструктивного захворювання легень ІІІ 

ступеня бронхообструкції у хворих з надмірною масою тіла 

 

Застосування комплексної терапії з використанням ксантину при 

лікуванні фази загострення ХОЗЛ легень ІІІ ступеня бронхообструкції в 

пацієнтів обох підгруп сприяло наступній клінічній ефективності. Так, слід 

відзначити, що кашель з виділенням харкотиння, більше вранці, зберігалися 

до 10 -ї доби лікування в 12 (44,44 %) пацієнтів, а сухий кашель у 10 (37,04 

%) та повна його відсутність тільки у 5 (18,52 %) пацієнтів. Збереження 

задишки при звичних фізичних навантаженнях було характерним у 18 (66,67 

%) пацієнтів на 10-у добу від початку лікування, в стані спокою у 9 (33,33 

%) пацієнтів. Результатом лікування також була і позитивна динаміка зі 

сторони фізикальних змін. У пацієнтів обох підгруп фіксувалось зменшення 

кількості сухих свистячих та дзижчачих хрипів. Так, уже на 10-у добу така 

динаміка спостерігалось у 10 (37,03 %) пацієнтів. У 17 (62,96 %) дані явища 

зберігалися (рис. 4.1).  

Щодо інших об’єктивних ознак, то подовження фази видиху, 

послаблення дихальних шумів та перкуторні дані у більшості пацієнтів 

залишались без суттєвих відмінностей. Подовження фази видиху та 

послаблення дихальних шумів надалі вислуховувалися нами в 24 (88,89  %) 

пацієнтів, коробковий відтінок та/чи притуплення перкуторного звуку 

зафіксовано у 23 (85,19 %) пацієнтів (рис. 4.1). 
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Примітка: р1 – достовірність різниці результатів до лікування та після 

лікування. 

 

Рис. 4.1. Клініко-функціональні показники (%) на 10-у добу лікування фази 

загострення хронічного обструктивного захворювання легень ІІІ ступеня 

бронхообструкції у хворих з надмірною масою тіла 

 

При оцінці функції зовнішнього дихання при застосуванні в 

комплексній терапії препарату ксантину ми констатували зростання 

показників у пацієнтів обох підгруп та найбільш показовими були зміни зі 

сторони показника ОФВ1. Так, на 10-у добу лікування в 15 пацієнтів ОФВ1 у 

середньому зріс в 1,3 рази (р1˂0,05), ФЖЄЛ та ОФВ1/ФЖЄЛ зросли у 1,1 

раза (р1˃0,05), що становило 44,0 %, 68,8 % та 58,7 % відповідно, порівняно 

з аналогічними даними до початку лікування пацієнтів (рис. 4.2). 
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Примітки: р1 – достовірність різниці показників на початку та на 10-у 

добу лікування; р2 – достовірність різниці результатів хворих до лікування 

та ПЗО; р3 – достовірність різниці результатів хворих після лікування та 

ПЗО. 

 

Рис. 4.2. Показники функції зовнішнього дихання (%) на 10-у добу лікування 

фази загострення хронічного обструктивного захворювання легень  

ІІІ ступеня бронхообструкції у хворих з надмірною масою тіла, (M ± m) 

 

Оцінюючи показники якості життя пацієнтів на 10-у добу від початку 

лікування з використанням респіраторного опитувальника госпіталю 

Святого Георгія, нами було встановлено незначні позитивні зміни зі сторони 

усіх показників. Зокрема, показник «симптоми» зменшився всього у 1,1 рази 

(р1˃0,05), «вплив» у 1,1 рази (р1˃0,05), а показник «активність» залишився 

без змін та «загальна якість життя» у 1,2 рази нижче  (р1˂0,05), від 

аналогічних показників до лікування патології (табл. 4.1).  
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Таблиця 4.1 

Показники якості життя у хворих на ХОЗЛ на 10-у добу лікування фази 

загострення хронічного обструктивного захворювання легень ІІІ 

ступеня бронхообструкції у хворих з надмірною масою тіла 

Показники, 

одиниці 

вимірювання, 

бали 

ХОЗЛ ІІІ ступеня бронхообструкції у хворих з 

надмірною масою тіла, n=27 
р1 

До лікування Після лікування 

Симптоми 82,50±3,50 75,00±3,20 ˃0,05 

Активність 63,00±3,10 63,00±3,10 ˃0,05 

Вплив 63,80±2,80 58,00±2,70 ˃0,05 

Загальна 

якість життя 
72,00±3,12 60,00±2,60 ˂0,05 

Примітка. р1 - вірогідність різниці при порівнянні показників на початку та  

на 10-у добу лікування. 

 

Застосування комплексної терапії з використанням ксантину при 

лікуванні фази загострення ХОЗЛ ІІІ ступеня бронхообструкції в пацієнтів з 

надмірною масою тіла сприяло вже на 10-у добу покращенню клінічної 

симптоматики, позитивній динаміці зі сторони показників функції 

зовнішнього дихання та незначному покращенню якості життя таких 

пацієнтів. 
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4.2. Динаміка показників СRP, TNF-α, sICAM та лептину під впливом 

медикаментозної терапії  фази загострення хронічного обструктивного 

захворювання легень ІІІ ступеня бронхообструкції у хворих з надмірною 

масою тіла із застосуванням ксантину 

 

При вивченні досліджуваної проблеми було виявлено, що перебіг 

ХОЗЛ ІІІ ступеня бронхообструкції у хворих з надмірною масою тіла 

супроводжується вираженими проявами системного запалення в організмі, 

що проявляється  зростанням рівнів лептину, CRP, TNF-α та sICAM-1. При 

оцінці даних показників при застосуванні в комплексній терапії препарату 

ксантину спостерігалась позитивна динаміка їх рівнів, зокрема на 10-у добу 

концентрація рівня СRP у таких пацієнтів зменшилась у 1,2 рази (р1˃0,05),  а 

рівня TNF-α у 1,4 рази (р1˂0,05), що становило, відповідно, (17,16±1,4) мг/л 

проти (20,6 ± 1,9) мг/л та (89,85±20,1) пг/мл проти (265,8 ± 22,3) пг/мл до 

лікування (рис. 4.3). 

 

Примітки: р1 – достовірність різниці показників на початку та на 10-у добу 

лікування; р2 – достовірність різниці результатів хворих до лікування та 

ПЗО. р3 – достовірність різниці результатів хворих після лікування та ПЗО.  
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Рис. 4.3. Рівень СRP, TNF-α, лептину та sICAM-1 на 10-у добу 

лікування фази загострення хронічного обструктивного захворювання легень 

ІІІ ступеня бронхообструкції у хворих з надмірною масою тіла , (M ± m) 

 

Сприятливим результатом проведеної нами корекції лікування також 

була і позитивна динаміка зі сторони показників лептину та sICAM-1. Так, 

на 10-у добу від початку лікування рівень лептину зменшився у 1,3 рази 

(р1˂0,05), що становило (40,84±3,1) нг/мл, а рівень sICAM-1 зменшився у 1,2 

рази (р1˂0,001), що становило,  відповідно (548,5±5,3) нг/мл, проти 53,1±4,7 

та 658,2±6,1 значень до лікування (рис.4.3). 

З наведених вище даних випливає, що медикаментозне лікування ХОЗЛ 

ІІІ ступеня бронхообструкції у хворих з надмірною масою тіла  у фазі 

загострення із застосуванням препарату ксантину призводило до 

достовірного зниження концентрації рівнів СRP, TNF-α, лептину та рівня 

sICAM-1 вже 10-у добу від початку лікування.  

 

4.3. Вплив модифікації способу життя у фазу ремісії хронічного 

обструктивного захворювання легень ІІІ ступеня бронхообструкції у 

хворих з надмірною масою тіла на клініко-функціональні, лабораторні 

показники, показники системного запалення та якість життя пацієнтів 

 

Вплив модифікації способу життя у фазу ремісії ХОЗЛ ІІІ ступеня 

бронхообструкції у хворих з надмірною масою тіла на клініко-

функціональні, лабораторні показники, показники системного запалення та 

якість життя визначали 27 пацієнтам з надмірною масою тіла (І підгрупа - 15 

пацієнтів, котрі отримували препарат ксантину, проте після стабілізації 

процесу отримували тільки базисну терапію;ІІ підгрупа - 12 пацієнтів, які 

під час загострення отримували препарат ксантину та після стабілізації 

процесу базисну терапію і дали згоду на модифікацію способу життя, що 

передбачала навчання, корекцію харчування та регулярні фізичні 
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навантаження протягом трьох місяців. Відповідно дані показники оцінювали 

через три місяці від початку комплексної терапії. 

Слід відзначити, що результатом застосування комплексної терапії 

була позитивна динаміка, як зі сторони клініко-функціональних, так і 

лабораторних показників через 3 місяці у пацієнтів обох підгруп. Так, 

кашель з виділенням харкотиння, більше вранці, зберігався у 5 пацієнтів І 

підгрупи (33,33%) та у 4 пацієнтів ІІ підгрупи (33,33 %), сухий кашель 4 

пацієнтів І підгрупи (26,66 %) та у 5 пацієнтів ІІ підгрупи (41,66 %) та повна 

його відсутність тільки у 3 пацієнтів І підгрупи (20,0 %) та у 2 пацієнтів ІІ 

підгрупи  (16,66 %).  

Збереження задишки при звичних фізичних навантаженнях було 

характерним у 10 (66,66 %) пацієнтів І підгрупи та у 9  (75,0 %) пацієнтів ІІ 

підгрупи, в стані спокою у 5 (33,33 %) пацієнтів І підгрупи та у 3 (25,0 %) 

пацієнтів ІІ підгрупи. У пацієнтів обох підгруп фіксувалось зменшення 

кількості сухих свистячих та дзижчачих хрипів. Така динаміка  

спостерігалось у 9 (60,0% ) пацієнтів І підгрупи та у 7 (58,33 %) пацієнтів ІІ 

підгрупи. Щодо інших об’єктивних ознак, то подовження фази видиху, 

послаблення дихальних шумів та перкуторні дані у більшості пацієнтів 

залишались без суттєвих відмінностей. Подовження фази видиху та 

послаблення дихальних шумів надалі вислуховувалися нами в 12 (80,95  %) 

пацієнтів І підгрупи та у 10 (83,33 %) пацієнтів ІІ підгрупи, коробковий 

відтінок та/чи притуплення перкуторного звуку зафіксовано у 13 (85,71 %) 

пацієнтів І підгрупи та у 11 (91,67 %) пацієнтів ІІ підгрупи (рис. 4.4). 
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Примітка: р0,05 - вірогідність різниці при порівнянні показників на початку 

та через 3 місяці лікування. 

 

Рис. 4.4. Клініко-функціональні показники через три місяці від початку 

комплексної терапії хронічного обструктивного захворювання легень ІІІ 

ступеня бронхообструкції у хворих з надмірною масою тіла 

 

При оцінці функції зовнішнього дихання значного достовірного її 

покращення нами відмічено не було, проте все ж більш позитивна динаміка 

спостерігалась зі сторони показника ОФВ1 у пацієнтів, котрі поряд з 

базисною терапією мали модифікацію способу життя. Так, у хворих І 

підгрупи через 3 місяці лікування встановлено зростання показника ОФВ1 у 

1,3 рази (р1˃0,05), ФЖЄЛ та ОФВ1/ФЖЄЛ у 1,1 рази (р1˃0,05), проти 

показників, які ми отримували до лікування. У пацієнтів ІІ підгрупи ми 

відмітили більш позитивне покращення ФЗД, що проявилось зростанням 
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показника ОФВ1   в 1,5 разів, ФЖЄЛ в 1,2 рази ОФВ1/ФЖЄЛ та в 1,3 рази 

проти даних, отриманих нами на початку терапії таких хворих (рис. 4.5). 

 

 

Примітка: р1 - вірогідність різниці при порівнянні показників І підгрупи на 

початку та через три місяці лікування; р2 - вірогідність різниці при 

порівнянні показників ІІ підгрупи на початку та через три місяці лікування . 

 

Рис. 4.5. Показники функції зовнішнього дихання (%)через три місяці від 

початку комплексної терапії хронічного обструктивного захворювання 

легень ІІІ ступеня бронхообструкції  у хворих з надмірною масою тіла , (M ± 

m) 

 

При оцінці якості життя з використанням респіраторного 

опитувальника госпіталю Святого Георгія, було встановлено, що 

модифікація способу життя з включенням навчання хворих, корекції 

харчування та дозованого фізичного навантаження на тлі базисної терапії  

була більш ефективною та сприяла кращій позитивній динаміці практично за 

всіма шкалами опитувальника. Через 3 місяці лікування у пацієнтів І 

підгрупи, котрі отримували в комплексній терапії препарат ксантину, вагомо 
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покращувались показники за шкалами опитувальника Святого Георгія. Так, 

у таких пацієнтів спостерігалось вірогідне зменшення кількості балів за 

шкалами «симптоми», «активність», «вплив» у 1,16 разів та «загальна якість 

життя» у 1,18 рази (р1<0,05).  

Проте порівнюючи дані, котрі отримані після аналізу результатів 

застосування в комплексній терапії модифікації способу життя, було 

відмічено більш позитивну динаміку щодо відновлення даних показників. 

Так у пацієнтів ІІ підгрупи через 3 місяці такої терапії показники за шкалами 

«симптоми» були менші у 1,49 рази, «активність» у 1,4 рази, «вплив» у 1,45 

раз та «загальна якість життя» у 1,42 рази (р2<0,001), порівняно з даними на 

початку лікування (табл. 4.2). 

 

Таблиця 4.2 

Показники якості життя через три місяці від початку комплексної 

терапії хронічного обструктивного захворювання легень ІІІ ступеня 

бронхообструкції у хворих з надмірною масою тіла 

Показники, 

одиниці 

вимірювання 

І підгрупа, n= 15 ІІ підгрупа, n= 12 

р1 р2 До 

лікування 

Після 

лікування 

До 

лікування 

Після 

лікування 

Симптоми, 

бали 

75,00± 

3,60 

64,50± 

3,30 
75,00±3,80 50,40±3,40 <0,05 <0,001 

Активність, 

бали 

63,00± 

3,20 

54,00± 

2,82 
63,00±2,66 44,80±2,20 <0,05 <0,001 

Вплив, бали 
58,00± 

3,02 

49,90± 

2,62 
58,00±2,30 40,00±2,00 <0,05 <0,001 

Загальна 

якість 

життя, бали 

60,00± 

3,40 

50,84± 

2,48 
60,00±2,20 42,20±2,00 <0,05 <0,001 

Примітки:  
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1. р1 - вірогідність різниці при порівнянні показників І підгрупи на 

початку та через три місяці лікування; 

2. р2 - вірогідність різниці при порівнянні показників ІІ підгрупи на 

початку та через три місяці лікування. 

 

Оцінюючи показники системного запалення через три місяці із 

застосуванням комплексної терапії патології нами була констатована 

позитивна динаміка зі сторони даних показників у пацієнтів обох підгруп, 

проте більш показовими ці зміни були у пацієнтів ІІ підгрупи, котрі дали 

згоду на модифікацію способу життя. 

Зокрема, у пацієнтів даної підгрупи  встановлено зниження 

концентрації СRP у 1,6 разів та рівня TNF-α у 1,9 разів (р2<0,001), що 

становило (12,87±2,8) мг/л проти (20,6 ± 1,9) мг/л та (139,89±30,25) пг/мл 

проти (265,8 ± 22,3) пг/мл до лікування.  Позитивною динамікою також 

можна зазначити і результати зі сторони показників лептину та sICAM-1. 

Так, через три місяці від початку лікування рівень лептину у пацієнтів ІІ 

підгрупи зменшився у 1,5 рази, а рівень sICAM-1 зменшився у 1,4 рази 

(р2<0,001). 

Позитивні зміни, хоча не досить показові, спостерігались і у пацієнтів  

І групи, в яких встановлено зниження концентрації СRP у 1,4 рази та рівня 

TNF-α у 1,6 разів (р1<0,05), що становило (14,75±2,1) мг/л проти (20,6 ± 1,9) 

мг/л та (166,25±31,21) пг/мл проти (265,8 ± 22,3) пг/мл до лікування.  

Рівні лептину та sICAM-1 залишались практично ідентичними 

показникам до лікування. Так через три місяці від початку лікування рівень 

лептину зменшився у всього у 1,1 рази, а рівень sICAM-1 зменшився у 1,2 

рази (р1<0,05), що становило (48,27±3,64) пг /мл проти (53,1±4,7) пг /мл та 

(548,50±4,70) пг /мл проти (658,2±6,10) пг /мл (рис. 4.6). 
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Примітки: р1 - вірогідність різниці при порівнянні показників І підгрупи на 

початку та через три місяці лікування; р2 - вірогідність різниці при 

порівнянні показників ІІ підгрупи на початку та через три місяці лікування . 

 

Рис. 4.6. Показники системного запалення через три місяці від початку 

комплексної терапії хронічного обструктивного захворювання легень ІІІ 

ступеня бронхообструкції у хворих з надмірною масою тіла 

 

Резюме. Таким чином, було встановлено, що пацієнти з ХОЗЛ ІІІ 

ступеня бронхообструкції потребували більш диференційованого підходу до 

лікування в залежності від маси тіла. У пацієнтів з ХОЗЛ ІІІ ступеня 

бронхообструкції з наявною надмірною масою тіла застосування 

комплексної терапії з використанням ксантину та модифікації способу життя 

при лікуванні патології сприяє  покращенню клінічної симптоматики, 

позитивній динаміці зі сторони показників функції зовнішнього дихання, що 

проявилось зменшенням кашлю, задишки, зростанням показника ОФВ1. 

Такий лікувальний підхід має більш позитивний вплив на показники 

активності запалення, що проявилось достовірним зниженням концентрації 
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рівнів СRP, TNF-α, лептину та рівня sICAM-1, а також сприяло покращенню 

якості життя таких пацієнтів, на що вказує позитивна динаміка за шкалами 

опитувальника шпиталю Святого Георгія (SGRQ). 

 

Матеріали даного розділу опубліковані в наукових працях: 

1. Korzh NV, Ostrovskyy MM. Dynamics of systemic inflammatory markers in case 

of exacerbation of COPD (III degree of bronchial obstruction) in overweight patients 

with the optimization of management and treatment. The Pharma Innovation Journal. 

2021;10:9–13. [129].  

2. Korzh NV, Ostrovskyy MM. The implication of soluble intercellular adhesion 

molecule in the progression of COPD in overweight patients. Art of Medicine. 

2021;1(17): 27-32. [130]. 
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РОЗДІЛ 5 

АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Серед багатьох факторів, які впливають на якість життя людини, одне з 

чільних місць посідають захворювання органів дихання. Погіршення 

епідемічної ситуації, урбанізація, вплив соціальних факторів, тютюнопаління 

та інше призвели до того, що в даний час захворювання органів дихання, і, 

зокрема, ХОЗЛ та його ускладнення, формують одну з провідних проблем 

сучасної пульмонології [1, 7, 23]. 

Незважаючи на постійне вивчення проблеми розвитку та прогресування 

ХОЗЛ,  дане захворювання посідає важливу позицію серед легеневої патології 

та  залишається надзвичайно актуальною як для практичної медицини, так і для 

науковців всього світу враховуючи економічні витрати в зв’язку з високою 

інвалідизацією населення. [9, 10]. У 1990 р. ХОЗЛ займало шосте місце серед 

усіх причин смерті, а вже в 2001 р. від цього захворювання померли 2,7 млн 

чоловік, що склало 5 % всіх смертей у світі, а за показником років життя, що 

асоційовані з інвалідністю, ХОЗЛ у 2020 р., за оцінками експертів, займе вже 5-

у позицію в рейтингу провідних причин втрати працездатності в усьому світі 

[1, 26, 110]. 

У даний час, незважаючи на всі досягнення медицини, захворюваність 

ХОЗЛ у всьому світі набуває загрозливих масштабів. На жаль хвороба не 

діагностується до тих пір, поки не стане клінічно маніфестною, що призводить 

до гіподіагностики і значної недооцінки загального збитку [9, 10, 23]. 

Окремо варто зазначити, що витрати на медикаментозну базисну терапію 

ХОЗЛ (а це найбільш економічно перспективна й доцільна ланка впливу, адже 

базисна терапія достовірно продовжує фазу ремісії, а відтак – усуває потребу у 

витратах, пов’язаних із непрацездатністю, стаціонарним лікуванням тощо) 

становлять лише 7 %, а це втричі менше, ніж при бронхіальній астмі, хоча 

сумарні економічні витрати на досліджувану нами патологію в 2,2 рази 

перевищують витрати на лікування бронхіальної астми, майже в 4 рази – 
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пневмоній та більш ніж у 18 разів – туберкульозу [9, 77, 101]. В умовах 

сьогодення до причин, що провокують стрімке зростання ХОЗЛ, на думку 

провідних вчених світу, відносять: процеси прогресуючого старіння населення 

у розвинених країнах; збільшення інвазії вірусів, як тригерів пошкодження 

слизової оболонки дихальних шляхів; наростаючу тенденцію до погіршення 

умов довкілля й формування на цьому підґрунті виснаження імунного захисту 

[20, 63, 77].  

Сьогодні добре відомо, що найгіршим епізодом в перебігу ХОЗЛ є 

загострення захворювання, лікування якого потребує використання значних 

медико-соціальних ресурсів та суттєво збільшує ймовірність смерті пацієнтів 

[9, 10, 23]. Проте проблема достовірної діагностики загострення ХОЗЛ усе ще 

залишається досить актуальною [9, 10, 23]. У той же, час розуміння факторів, 

що передують загостренню та призводять до виникнення потреби у 

стаціонарному лікуванні, не є чітким, а дані відносно цієї проблеми обмежені 

та дуже суперечливі [9, 10, 23]. 

Однією з найбільш актуальних проблем у пульмонологічній клініці є 

ведення пацієнтів із ХОЗЛ та коморбідною патологією, яка, як відомо, може 

значно обтяжувати його перебіг. Одним із таких коморбідних станів 

вважається надмірна маса тіла [9, 10, 26, 28, 49, 65]. Дана патологія за рахунок 

наявності спільних факторів ризику взаємообтяження, а саме, зниження 

фізичної активності внаслідок посилення задишки при фізичному 

навантаженні, тривале використання системних глюкокортикостероїдів з 

формуванням імуносупресивних ефектів на пізніх етапах еволюції хвороби, 

сприяє більш ранньому формуванню ускладнень [10, 25, 28, 65]. Рядом 

наукових спостережень та досліджень підтверджено, що маса тіла не тільки 

впливає на перебіг захворювань органів дихання, а і вимагає персоніфікованого 

підходу в призначенні лікування такої патології [10, 26, 28, 49, 65]. Стан 

адаптаційних процесів у хворих на ХОЗЛ з надмірною масою тіла зазнає змін, 

а роль у прогресуванні патологічних змін дійсно не викликає сумніву, однак 

потребує подальшого вивчення з метою визначення нових терапевтичних 
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мішеней. Це диктує необхідність більш детального вивчення особливостей 

такого поєднання та розробки індивідуальних підходів до діагностики та 

лікування пацієнтів [10, 26, 28, 65, 66]. 

Тому мета даного дослідження полягала у вивченні особливостей 

перебігу та підвищення ефективності лікування хворих на ХОЗЛ ІІІ ступеня 

бронхообструкції із надмірною масою тіла шляхом включення до їх 

комплексної терапії ксантину та модифікації способу життя. 

Відповідно до мети, дисертаційне дослідження передбачало декілька 

етапів. Перший етап - це вивчення особливостей перебігу ХОЗЛ ІІІ ступеня 

бронхообструкції в залежності від показників ІМТ та фази перебігу патології. 

В дослідження було включено 135 осіб, з яких 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 із 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. 

Одним із первинних механізмів розвитку та прогресування ХОЗЛ є 

запалення, а його інтенсивність може значною мірою впливати на характер та 

обсяг медикаментозного втручання при цьому захворюванні, тому значна увага 

була приділена визначенню вмісту CRP, TNF-α, лептину та sICAM-1 у 

сироватці крові таких хворих та визначенню взаємозв’язку з клініко-

функціональними показниками за умов поєднаного перебігу ХОЗЛ та 

надмірної маси тіла. 

Завданням другого етапу було вивчення ефективності 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 
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являв собою комбінований препарат теофіліну, калію хлорид та магнію хлорид, 

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 протягом трьох 

місяців, які були підібрані кожному пацієнту індивідуально. 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.  

Незважаючи на поліморфізм клінічних проявів, при ХОЗЛ виділяють ряд 

симптомів, які зустрічаються, переважно, кожен зокрема або й усі разом. 

Основними з таких проявів є: задишка, яка спочатку виникає при фізичних 

навантаженнях, а далі зберігається у стані спокою, кашель більше вранці та 

впродовж дня, зрідка вночі, виділення харкотиння, як правило, у невеликій 

кількості після кашлю, слизового характеру, причому у фазу загострення 

процесу пацієнти відмічають значне посилення задишки при фізичних 

навантаженнях, кашлю та зміну слизистого характеру харкотиння на гнійний, а 

також появу інтоксикаційного синдрому та при об’єктивному обстежені 

виявлено везикулярне дихання з жорстким відтінком і збільшення кількості 

сухих хрипів [26, 32, 65, 66].  

Характерними фізикальними ознаками вважають подовження фази 

видиху, наявність розсіяних сухих (свистячих та дзижчачих) хрипів, 

послаблення дихальних шумів (унаслідок гіперінфляції та емфіземи) та 

коробковий  відтінок перкуторного звуку на пізніх етапах. Рентгенологічні 

зміни включають збільшення об’єму легень; сплющення і низьке стояння 

діафрагми; ознаки пневмосклерозу; збільшення ретростернального повітряного 

простору; зменшення чіткості легеневого малюнку [26, 32, 65, 66]. 

Хоч дані зміни були характерними для всіх обстежених хворих, 

показової різниці в клінічних проявах патології у пацієнтів обох груп нами не 

було відмічено, проте все ж хочемо зазначити, що задишка, кашель та 
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збільшення кількості сухих свистячих хрипів на видосі, більш виразніше 

проявлялась у пацієнтів з наявною надмірною масою тіла, особливо при 

загостренні патології. Відомо, що ХОЗЛ це захворювання, яке 

супроводжується обмеженням повітряного потоку у дихальних шляхах, тому 

виявлення порушень бронхіальної прохідності відіграє важливу роль у 

діагностиці хронічних обструктивних захворювань органів дихання, особливо 

за наявної коморбідної патології [1, 64, 77]. При функціональному обстеженні 

та детальному аналізі результатів,  співставляючи  дані, показової різниці їхніх 

змін в обох груп не було виявлено і їхні значення були практично 

ідентичними. Проте варто зазначити, що при загостренні захворювання у 

пацієнтів з надмірною масою тіла все ж проявлялась більш виразніше, що 

фіксувалось при аналізі отриманих нами даних [25-28].  

Призначення базисної терапії з застосуванням ксантину у фазі 

загострення ХОЗЛ ІІІ ступеня бронхообструкції у хворих з надмірною масою 

тіла проявилося певним позитивним впливом на клініко-функціональні 

показники, так вже на 10-у добу від початку лікування у більшої половини 

пацієнтів ми спостерігали зменшення кашлю та задишки та незначну 

позитивну динаміку зі сторони фізикальних змін, що супроводжувалось 

зменшенням кількості сухих свистячих хрипів, частковим покращенням 

функції зовнішнього дихання, що проявлялось зростанням показника ОФВ1 

[25-28]. 

Клінічні і функціональні зміни, які більше проявлялись при 

надмірній масі тіла, підтверджувались і результатами, отриманими при 

аналізі показників за допомогою респіраторного опитувальника SGRQ,  

адже ХОЗЛ негативно впливає на якість життя таких пацієнтів, яка є важливим 

аспектом для оцінки ефективності профілактики та лікування, а також 

виявлення груп ризику з психологічними та соціальними проблемами, що 

пов’язані із захворюванням, на що також вказують дані Н.Л. Перельман [52, 

67].  
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Підтвердженням цього були отримані нами дані – у всіх хворих на ХОЗЛ 

ІІІ ступеня бронхообструкції, незалежно від фази перебігу хвороби, 

спостерігалися зміни якості життя порівняно з контролем [26, 28]. изначаючи 

залежність показників якості життя за респіраторним опитувальником 

шпиталю Святого Георгія у хворих на ХОЗЛ ІІІ ступеня бронхообструкції від 

маси тіла нами було виявлено зростання показників практично за всіма 

шкалами, проте більш виразніше фіксувались зміни за шкалами  «симптоми» 

та «загальна якість життя», причому дані зміни були достовірно вищими у 

пацієнтів з надмірною масою тіла та більш показовішими при загостренні 

хвороби. Отримані нами результати співзвучні та узгоджуються з даними 

інших досліджень, в яких вивчалась залежність показників якості життя у 

хворих на ХОЗЛ від ІМТ [26, 28, 49, 67].  

Оцінюючи результати проведеного лікування досліджуваної патології 

нами було відмічено позитивну динаміку зі сторони клініко-функціональних, 

лабораторних показників у таких пацієнтів. Проте при застосуванні 

комплексної терапії із включенням модифікації способу життя, встановлено 

більш позитивну динаміку через 3 місяці лікування, що також співзвучно із 

результатами, отриманими після аналізу опитувальника SGRQ. В 

останньомубільш виражений позитивний вплив мала модифікація способу 

життя, підтвердженням чого були достовірно нижчі показники за шкалою 

симптомів, активності, впливу захворювання та загальної ЯЖ в порівнянні з 

відповідними показниками у хворих, які отримували поряд з базисною 

терапією тільки ксантин. Отримані дані ще раз доводять, що погіршення 

функції дихання та тяжкості симптомів, посилення задишки сприяють 

зниженню ЯЖ у хворих на ХОЗЛ, особливо за наявної надмірної маси тіла. Під 

час оцінки тяжкості перебігу коморбідної патології необхідно належним чином 

оцінити її рівень, який на сьогодні, не менш важливий ніж визначення 

легеневої функції. [25, 65, 72].  

На сьогодні більшість пульмонологів схиляються до думки, що загальні 

патогенетичні механізми поєднаного перебігу ХОЗЛ і ряду системних ефектів 
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(надмірна маса тіла, остеопороз, анемія та ін.) пов’язані з наявністю хронічного 

запального процесу в організмі [47, 66, 69, 70]. Останні десятиріччя присвячені 

вивченню ролі жирової тканини в підтримці системного запалення, в основі 

якого лежить взаємозв’язок між клітинами жирової тканини і маркерами 

запального процесу. Результати нашої роботи доводять вірогідну відмінність 

показників імунної відповіді як у фазі загострення, так і у фазі ремісії, 

порівняно з показниками групи ПЗО. Отримані нами дані співзвучні з даними 

Т.О. Перцева та Л.І. Конопкіна (2012 рік). Ми підтримуємо їх думку, що одним 

із маркерів такого процесу є CRP, який є гострофазним білком та синтезується 

у відповідь на ушкодження бронхолегеневої тканини внаслідок запалення. Для 

визначення цінності CRP як біомаркера системного запалення або тяжкості 

ХОЗЛ було досліджено його вміст в сироватці крові порівняно з 

прозапальними цитокінами, зокрема, TNFα, який продукується переважно 

мононуклеарними фагоцитами та активованими Т-лімфоцитами і відноситься 

до сімейства факторів некрозу пухлин. TNFα, вважається ключовим 

прозапальним цитокіном і гострофазним білком, а також приймає участь в 

хронізації процесу, як за рахунок підвищення адгезії макрофагів, так і, 

опосередковано, через фактор активації тромбоцитів [22, 54, 55]. Локалізація і 

виразність хронічного запалення, його характер та особливості пускових 

механізмів визначають специфіку патологічного процесу, індивідуальність 

клінічної симптоматики та швидкість прогресування ХОЗЛ [21, 22, 54, 55]. 

Хронічний запальний процес при ХОЗЛ, навіть на етапі стабілізації, 

проявляється значним імунологічним дисбалансом, що є одним із постійних 

провідних факторів прогресування захворювання [22, 69, 

70]. Однією із найважливіших властивостей клітин імунної системи є їх 

здатність до міграції, що дозволяє здійснювати функцію імунного нагляду. Ця 

функція реалізується за допомогою спеціальних молекул клітинної адгезії 

(адгезивних молекул), до яких відноситься і розчинна молекула міжклітинної 

адгезії (англ. — soluble intercellular adhesion molecule, sICAM). sICAM 

стимулює процес міграції нейтрофілів, моноцитів, Т-лімфоцитів через 
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альвеоло-капілярну мембрану в місце запалення. Дана молекула одночасно 

може бути представлена як в мембранозв'язаній формі на поверхні клітин, так і 

в розчинній у різних біологічних середовищах[22, 69, 70]. Розчинні форми 

sICAM здатні моделювати адгезію лейкоцитів до ендотелію судин, відіграють 

важливу роль у формуванні запальних реакцій, будучи раннім предиктором їх 

при ХОЗЛ. SICAM впливає на функціональну активність лейкоцитів і збільшує 

не тільки їх число в осередку запалення, а й регулює процеси хемотаксису, 

адгезії і фагоцитозу [22, 69, 

70]. 

Ми погоджуємся з думкою Т.О. Перцева (2013) та М.І. Гуменюк (2014), 

що активація запального процесу при ХОЗЛ ІІІ ступеня бронхообструкції 

підтверджується збільшенням концентрації показників CRP, TNF та sICAM та 

результатами власного дослідження доводимо, що такі зміни є більш 

виразнішими у пацієнтів з надмірною масою тіла, що підтверджує 

безпосередній вплив жирової тканини на інтенсивність запального процесу 

[55-57, 90]. За отриманими результатами у таких пацієнтів рівні CRP, так і TNF 

та sICAM в тій чи іншій мірі перевищувала значення групи порівняння, а та в 

більшій мірі рівні групи ПЗО.  

Проведений нами кореляційний аналіз виявив важливість факторів 

ризику надмірної маси тіла в перебігу ХОЗЛ. Так нами було встановлено 

прямий і сильний кореляційний зв’язок CPR з TNF, зворотній і сильний зв’язок 

CPR з ОФВ1, зворотній і середньої сили кореляційний  зв’язок CPR з ФЖЄЛ, 

зворотній і сильний кореляційний зв’язок TNF з ОФВ1 та ФЖЄЛ та зворотній 

середньої сили зв’язок TNF з ОФВ/ФЖЄЛ у фазу ремісії. 

Зворотній кореляційний зв’язок між показниками концентрації CPR та 

форсованими функціональними показниками легень були попередньо вивчені в 

інших дослідженнях, які довели, що на тлі зниження форсованих показників 

вентиляційної здатності легень підвищується інтенсивність системного 

запалення. Одним з механізмів розглядається дисфункція ендотелію, що 

призводить до інфільтрації легеневих судин та пошкодження легеневої 
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тканини [67-69]. Отримані нами дані вказали на прямий і середній зв’язок CPR 

з TNF, зворотній і сильний зв’язок CPR з ОФВ1 та ОФВ/ФЖЄЛ, а також 

зворотній і середньої сили зв’язок CPR з ФЖЄЛ, зворотній середній зв’язок 

TNF з ОФВ1, з ФЖЄЛ та з ОФВ/ФЖЄЛ у фазу загострення патології. 

Оцінка впливу комплексної терапії показала деяку позитивну динаміку 

досліджуваних показників, більш показово зі сторони TNF у хворих обох 

підгруп вже на 10-у добу від початку лікування, проте все ж їх рівні у 

сироватці крові були дещо співставні. Однак через 3 місяці лікування у хворих 

із модифікацією способу життя, яка передбачає навчання, корекцію харчування 

та регулярні фізичні навантаження протягом трьох місяців на тлі комплексної 

терапії концентрація sICAM та TNF в сироватці крові була у 1,2 рази, а CPR у 

1,3 рази нижче у порівнянні з хворими, котрі отримували тільки базисну 

терапію, що є свідченням більшої ефективності поєднання такого лікування 

[26-29]. 

Результати досліджень Garamori G. et al., 2014 доводять, що зміна 

способу життя може сприяти незначному зниженню інтенсивності хронічного 

системного запалення, проте все ж зумовлює призначення фармакологічних 

препаратів, які здатні зменшити інтенсивність запалення [104]. Результати 

дослідження Перцевої Т.О. та ін., 2013р. доводять, що на тлі адекватного 

медикаментозного лікування ХОЗЛ рівні маркерів запалення поступово 

нормалізуються, найшвидше CPR [54].  

Рядом наукових досліджень доведено, що надмірна маса тіла пов’язана із 

системним запаленням при ХОЗЛ, а в адипоцитах жирової тканини 

відбувається секреція різних адипокінів, у тому числі і цитокінів та лептину. 

Вивченню лептину, який визначає стан імунного гомеостазу та ангіогенезу 

присвячена велика кількість робіт [55, 120, 145]. Однак важливим відкриттям 

стало визначення ролі лептину в ураженні органів дихання, враховуючи, що 

лептин є стимулятором вентиляції, фактором визначаючим процеси дозрівання 

та розвитку легень, а також респіраторних захворювань, включаючи 
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обструктивний синдром нічного апное, бронхіальну астму, ХОЗЛ та рак легень 

[28, 92].  

Так вивчення змін даних показників відслідковуються в серії наукових 

праць, зокрема при бронхіальній астмі, асоційованій з ожирінням (Галамба 

А.А., 2016), при ХОЗЛ у хворих з ожирінням (Ступницька Г.Я., 2014). Вміст 

лептину у хворих на ХОЗЛ залежить від показників ІМТ, що підтверджено в 

дослідженнях, результати яких довели тісний зв’язок між концентрацією 

лептину у сироватці крові та вмістом TNF-a та прямий кореляційний зв’язок з 

показниками ІМТ у пацієнтів з ХОЗЛ [8, 72].  

За результатами власного дослідження у хворих на ХОЗЛ ІІІ ступеня 

бронхообструкції рівень лептину в сироватці крові перевищував відповідні 

показники у практично здорових осіб, що більш виразніше проявлялось при 

загостренні хвороби у пацієнтів з надмірною масою тіла. Більш вірогідніше 

зменшення концентрації даного маркеру у сироватці крові у пацієнтів, котрі 

отримували комплексну терапію із застосуванням модифікації способу життя 

доводить вплив жирової тканини на процеси синтезу лептину та ймовірність 

його зростання за рахунок місцевого запального процесу в бронхах та 

альвеолах та залежність його концентрації від маси тіла та фази патологічного 

процесу [27, 29].  

Отримані результати визначення концентрації лептину в сироватці крові 

хворих на ХОЗЛ підтверджують гіпотезу про важливу роль адипоцитокіну в 

розвитку системного запалення низької інтенсивності, що сприяє 

прогресуванню коморбідної патології і залежить від маси тіла пацієнта [29, 72]. 

Отже, поєднання ХОЗЛ і надмірної маси тіла із активацією системного 

запалення, порушенням якості життя таких пацієнтів складає окремий фенотип 

хвороби, вивчення якого стало вимогою часу для удосконалення підходів 

діагностики, прогнозування загострення та підвищення ефективності лікування 

даної патології.  

Визначення рівнів  CPR, TNF, sICAM та лептину у сироватці крові 

хворих на ХОЗЛ ІІІ ступеня бронхообструкції є вагомим маркером системного 
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запалення, концентрація яких більш виражена при надмірній масі тіла, а 

комплексна терапія із застосуванням ксантину та включенням модифікації 

способу життя при лікуванні патології сприяє  покращенню клінічної 

симптоматики, позитивній динаміці зі сторони показників функції зовнішнього 

дихання, що проявилось зростанням показника ОФВ1, зменшенням кашлю, 

задишки. Такий лікувальний підхід дозволяє знизити інтенсивність системного 

запалення, яке відобразилось достовірним зниженням концентрації рівнів СRP, 

TNF-α, лептину та рівня sICAM-1, а також сприяє покращенню якості життя 

таких пацієнтів, на що вказує позитивна динаміка за шкалами опитувальника 

шпиталю Святого Георгія (SGRQ). 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення та 

оптимізовано вирішення наукового-практичного завдання пульмонології, що 

полягає у підвищенні ефективності лікування та покращення прогнозу для 

хворих на хронічне  обструктивне захворювання легень ІІІ ступеня 

бронхообструкції у поєднанні з надмірною вагою з урахуванням 

патогенетичних ланок поєднаної патології. 

1. Встановлено, що надмірна маса тіла сприяє більш тяжкому перебігу  

хронічного обструктивного захворювання легень ІІІ ступеня бронхообструкції, 

що підтверджується посиленням задишки, кашлю та збільшенням кількості 

сухих свистячих хрипів на видосі та вірогідним зниженням показника 

зовнішнього дихання ОФВ1 у 1,1 рази у порівнянні з відповідними 

показниками у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень з 

нормальною масою тіла (р>0,05), що більш виразніше проявлялась при 

загостренні патології. 

2.  Надмірна маса при хронічному обструктивному захворюванні легень ІІІ 

ступеня бронхообструкції призводить до зниження симптомів якості життя за 

всіма шкалами опитувальника шпиталю Святого Георгія (SGRQ): «симптоми» 

у 1,2 рази, «вплив» у 1,2 рази та «загальна якість життя» у 1,3 рази в 

повсякденній життєдіяльності (р>0,05) порівняно з даними пацієнтів з 

нормальною масою тіла. 

3. Перебіг хронічного обструктивного захворювання легень ІІІ ступеня 

бронхообструкції  у хворих із надмірною масою тіла супроводжується 

активацією запальної відповіді, що супроводжується зростанням концентрації 

таких показників, як CRP у 2,4 рази, TNF-α у 1,8 разів, sICAM-1 у 1,2 рази та 

вмісту лептину у 2,5 рази в сироватці крові порівняно з показниками у 

практично здорових осіб (р<0,001) та вище від значень групи порівняння у 1,9 

разів, в 1,6 разів, в 1,1 раз та у 2,5 рази (р<0,001) відповідно.  
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Визначено, що фазу ремісії рівень сироваткового CPR мав прямий і сильний 

кореляційний зв’язок з TNF (rx,y= 0,82±0,20, р<0,001), зворотній і сильний 

зв’язок з ОФВ1 (rx,y=-0,82±0,20, р<0,001), зворотній і середньої сили 

кореляційний зв’язок з ФЖЄЛ (rx,y= -0,67±0,26, р<0,001) та ОФВ/ФЖЄЛ (rx,y= -

0,70±0,25. р<0,001).  

Рівень сироваткового TNF мав зворотній і сильний кореляційний зв’язок з 

ОФВ1 (rx,y= -0,72±0,24, р<0,001) та  ФЖЄЛ (rx,y= -0,72±0,24, р<0,001) та 

зворотній середньої сили зв’язок з ОФВ/ФЖЄЛ (rx,y= -0,50±0,31, р<0,001).  

У фазу загострення рівень сироваткового CPR мав прямий і середній зв’язок з 

TNF (rx,y= 0,59±0,29, р<0,001), зворотній і сильний зв’язок з ОФВ1 (rx,y= -

0,73±0,24, р<0,001) та ОФВ/ФЖЄЛ (rx,y= -0,74±0,24, р<0,001), а також 

зворотній і середньої сили зв’язок з ФЖЄЛ (rx,y= -0,62±0,28, р<0,001).  

Рівень сироваткового TNF мав зворотній середній зв’язок з ОФВ1 (rx,y= -

0,43±0,32, р<0,001), з ФЖЄЛ (rx,y= -0,39±0,33, р<0,001) та з ОФВ/ФЖЄЛ (rx,y= -

0,34±0,33, р<0,001). 

4. Доведено, що комплексна терапія хронічного обструктивного 

захворювання легень ІІІ ступеня бронхообструкції у хворих із надмірною 

масою тіла із застосуванням препарату ксантину вже на 10-й день лікування 

сприяє зростанню показника зовнішнього дихання ОФВ1 у 1,3 рази на тлі 

позитивної динаміки опитувальника за шкалами «симптоми» у 1,1 рази, 

«вплив» у 1,1 рази та «загальна якість життя» у 1,2 рази (р>0,05), зниження 

концентрації CRP у 1,2 рази (р>0,05), TNF-α у 1,4 рази (р<0,05), sICAM-1 у 1,2 

рази (р<0,001) та вмісту лептину у 1,3 рази (р<0,05) в сироватці крові 

порівняно з показниками у хворих, котрі не отримували препарат ксантину. 

5. Модифікація способу життя, що передбачала персоналізоване навчання, 

корекцію харчування та регулярні фізичні навантаження, протягом трьох 

місяців на тлі комплексної терапії хронічного обструктивного захворювання 

легень ІІІ ступеня бронхообструкції у хворих із надмірною масою тіла сприяє 

зростанню показника зовнішнього дихання ОФВ1 у 1,3 рази, покращенню 

показників якості життя за шкалами «симптоми», «вплив», «активність» у 1,16 
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разів та загальної якості життя у 1,18 рази за даними опитувальника шпиталю 

Святого Георгія (SGRQ) на тлі зниження концентрації  CRP у 1,6 разів, TNF-α 

у 1,9 разів, sICAM-1 у 1,2 рази та вмісту лептину у 1,5 разів (р<0,001) в 

сироватці крові порівняно з відповідними показниками у хворих, які не дали 

згоду на модифікацію способу життя.  
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. Враховуючи те, що поєднання ХОЗЛ із надмірною масою тіла 

супроводжується тяжчим перебігом патології, яке супроводжується 

посиленням задишки, кашлю та збільшенням кількості сухих свистячих 

хрипів на видосі та вірогідним зниженням ФЗД на фоні активації запального 

процесу, слід звертати увагу на наявність надмірної маси тіла, як на чинник 

несприятливого перебігу і проводити заходи з її корекції. 

2. Хворим на ХОЗЛ ІІІ ступеня бронхообструкції, особливо за 

наявності надмірної маси тіла задля оцінки активності запального процесу 

доцільно визначати концентрацію CRP, TNF-α , sICAM-1 та вмісту лептину в 

сироватці крові, оскільки підвищення цих показників супроводжується 

тяжчим перебігом патології та погіршенням якості життя таких пацієнтів.  

3. У хворих на ХОЗЛ ІІІ ступеня бронхообструкції за наявності 

надмірної маси тіла доцільно для ефективності лікування фази загострення 

призначати комплексну терапію із застосуванням препарату ксантину у дозі 

5 мл/кг маси тіла, розподілених на три введення/добу, довенно краплинно 

протягом 7 діб. 

4. За наявності надмірної маси тіла хворим на ХОЗЛ ІІІ ступеня 

бронхообструкції в складі комплексної терапії доцільно проводити 

модифікацію способу життя, яка передбачає персоналізоване навчання, 

корекцію харчування та регулярні фізичні навантаження, протягом трьох 

місяців що спрямоване на зниження маси тіла, покращення фізичної 

активності та сприятиме зменшенню симптомів ХОЗЛ, зменшенню вмісту 

CRP, TNF-α, sICAM-1 та вмісту лептину, покращенню якості життя, для 

оцінки якої слід застосовувати опитувальник шпиталю Святого Георгія 

(SGRQ). 
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4. Корж НВ, Островська КМ. Зміна показників якості життя у хворих 

на ХОЗЛ з надмірною масою тіла. Матеріали 88-науково-практичної 

конференції студентів та молодих вчених із міжнародною участю «Інновації 

в медицині». Ів.-Франківськ, 28-30 березня 2019; 230-31.  

5. Корж НВ, Островський ММ. Вплив клінічних проявів на показники 

якості життя у хворих на ХОЗЛ. Матеріали науково-практичної конференції з 

міжнародною участю "Пульмонологія та коморбідність», м. Чернівці, 28-29 

березня 2019; 34-5.  

6. Корж НВ, Островський ММ. Діагностичне значення рівня CRP при 

ХОЗЛ GOLD III у хворих з надмірною масою тіла. Науково практична 

конференція з міжнародною участю «Бабенківські читання» присвячена 

пам'яті академіка Г.О.Бабенка, м. Яремче, 24-25 жовтня 2019; 61.  

7. Корж НВ, Островський ММ. Рівень маркера системного запалення CRP 

у хворих на ХОЗЛ GOLD III у фазу ремісії в залежності від маси тіла. 

Науково практична конференція з міжнародною участю «Бабенківські 

читання» присвячена пам'яті академіка Г.О. Бабенка, м. Яремче 24-25 жовтня 

2019; 62.  

8. Корж НВ, Островський ММ. Рівень маркерів запалення у хворих на 

ХОЗЛ ІІІ ступеня бронхообструкції з надмірною масою тіла в залежності від 

дотримання ними базисної терапії. Науково-практичнаконференція з 
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міжнародною участю «Сучасні аспекти діагностики та лікування 

захворювань внутрішних органів». Івано-Франківськ, 11 квітня 2019; 49-51.  

9. Корж НВ. Вплив надмірної маси тіла на рівні маркерів системного 

запалення у хворих на COPD GOLD III. Стендова доповідь. Всеукраїнська 

науково-практична конференція з міжнародною участю, Дніпро 

Алергосамміт, 24-25 червня 2020 р., Дніпро.  

10. Островський ММ, Корж НВ, Шевчук-Будз УІ. Пролонговані 

бронхолітики: прихильність, тривалість, ефект. Науково-

практичнаконференція «Терапія 2020: досягнення в діагностиці та 

лікування», м. Вінниця, 24-25 липня 2020 р. 

Наукові праці які додатково відображають наукові результати 

дисертації: 

1. Корж НВ. Спосіб прогнозування розвитку загострення хронічного 

обструктивного захворювання легень ІІІ ступеня бронхообструкції у хворих 

із надмірною масою тіла шляхом визначення рівня лептину крові. 

Промислова власність. Офіційний бюлетень. 2020; 3. 10.02.2020. Рішення 

про видачу патенту 140200Україна, G01N 33\50. 

 2. Корж НВ. Cпосіб прогнозування розвитку загостреня ХОЗЛ ІІІ 

ступеня тяжкості у хворих із надмірною вагою. Промислова власність. 

Офіційний бюлетень. 2017; 10:2. 10.10.2017. Рішення про видачу патенту 

119837 Україна, G01N 33\50 
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Додаток А1 

Апробація результатів дисертації: 

1. Міжнародна науково–практична конференція «Терапевтичні читання 

(присвячені памяті академіка НАМН України Є.М.Нейка» (Івано–Франківськ-

Яремча, Україна, 4-5 жовтня 2018 р.) – публікація тез. 

2. Науково-практична конференція з міжнародною участю "Пульмонологія 

та коморбідність» (Чернівці, Україна, 28-29 березня 2019 р.) – публікація тез. 

3. 88-науково-практична конференція студентів та молодих вчених із 

міжнародною участю «Інновації в медицині» (Івано-Франківськ, Україна, 28-30 

березня 2019 р.) – публікація тез. 

4. Науково практична конференція з міжнародною участю «Бабенківські 

читання» присвячена пам'яті академіка Г.О.Бабенка (Яремче, Україна, 24-25 

жовтня, 2019 р.) – публікація тез. 

5. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні 

аспекти діагностики та лікування захворювань внутрішних органів» (Івано-

Франківськ, Україна, 11 квітня 2019 р.) – публікація тез. 

6. Науково-практична конференція «Терапія 2020: досягнення в діагностиці 

та лікування» (Вінниця, Україна, 24-25 липня 2020 р.) – публікація тез. 

7. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю 

Дніпро Алергосамміт (Дніпро, Україна, 24-25 червня 2020 р.) – публікація тез, 

стендова доповідь. 
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