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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) – хвороба ХХІ 

століття. На ХОЗЛ страждає 210 мільйонів осіб у всьому світі, і щороку від цієї 

хвороби помирає 3 млн. людей. На відміну від багатьох інших захворювань, 

смертність від ХОЗЛ не тільки зменшується, але, навпаки, зростає. За 

невтішного прогнозу ВООЗ, ХОЗЛ до 2020 займатиме 5-е місце по 

захворюваності й 3-тє місце в структурі смертності серед хвороб, пропустивши 

вперед тільки ішемічну хворобу серця (ІХС), цереброваскулярні захворювання, 

нещасні випадки і депресії (Чучалин А.Г. і співав., 2008, 2010; Фещенко Ю. І. і 

співав., 2012, 2014). Основними причинами такого песимістичного прогнозу є: 

хронічний перебіг захворювання з прогресуючою бронхообструкцією, пізня 

маніфестація симптомів, відсутність ефективних методів лікування, здатних 

зупинити хворобу, і наявність, як правило, множинної поєднаної патології, яка 

може бути патогенетично пов'язана з легеневим захворюванням (Авдеев С.Н. і 

співав., 2007, 2013; Шмелев Е.И., 2013; Чучалин А.Г. і співав., 2014).  

Відомо, що при наявності коморбідної патології у пацієнта можливі суттєві 

зміни клінічних проявів, характеру перебігу та лабораторно-біохімічних 

результатів кожного з асоційованих захворювань (Чучалин А.Г. і співав., 2014). 

В основі розвитку ХОЗЛ лежить хронічне запалення в дихальних шляхах, 

поряд з яким відбувається формування системного запального процесу, який не 

може не впливати на цілий ряд подальших патофізіологічних змін в інших 

системах і органах – позалегеневі його прояви (Крахмалова О.О. та співав., 

2011; Рекалова О.М. і співав., 2015; Танченко О.А. 2016). Однак на 

сьогоднішній день механізми розвитку та прогресування системного запалення 

вивчені недостатньо.  

Серед біомаркерів, які відображають зміни при запаленні, велике значення 

мають білки гострої фази, до яких належить С-реактивний пептид (СРП)  

(Man S. F., Connett J. E., 2006, Зыков К. А., Соколов Е. И., 2013). Регулюючу 

роль у запаленні при ХОЗЛ відіграють макрофаги шляхом викиду таких 

медіаторів, як фактор некрозу пухлини-α (ФНП-α), інтерлейкіну-1 (ІЛ-1), що 

сприяють запаленню (Сергеева Е. В, Черкасова Н. А., 2009, Атаман О. В., 2010). 

Підвищення концентрації прозапальних медіаторів та цитокінів, відображає 

активність та важкість перебігу патологічного процесу. 

У структурі поширеності хвороб кістково-м’язової системи в Україні 

найбільша питома вага припадає на артрити (32,0 %) й остеоартрит (ОА), серед 

працездатних – 17,5 % (Коваленко В.М., 2010). 

У пацієнтів старше 45 років коморбідність ХОЗЛ і ОА спостерігається 

досить часто. Дані літератури свідчать, що особи з ХОЗЛ мають більш високі 
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показники маркерів запалення в сироватці крові, що може призвести до 

прогресування ОА і надалі, до обмеження функції суглобів (Коренєв М.М., 

Шевченко Н.С., 2013; Игнатова Г.Л., 2014). Крім прямого впливу на суглоб, 

медіатори запалення можуть вплинути на функції м'язів. Недавні дослідження 

підтверджують, що запалення відіграє важливу роль у патофізіології ОА 

(Козинская И.А., 2005; Л.Ю. Широкова, 2010; Гуменюк М.І. та співавт., 2014). 

За сучасними уявленнями, дисліпідемія (ДЛ) – це хронічна системна 

запальна реакція організму, яка супроводжується утворенням поодиноких або 

множинних вогнищ ліпідних відкладень в органах-мішенях, що детермінують 

розвиток поліорганної патології. Вважають, що саме порушення ліпідного 

обміну є одним з ініціюючих чинників у запуску запального процесу в органах-

мішенях (Кобалава Ж. Д., 2005, Корнацький В. М. і співав., 2012). 

Актуальним питанням є поєднання порушень ліпідного обміну і 

ревматичних захворювань, у тому числі ОА. Коморбідність цих захворювань 

може призводити до розвитку серцево-судинної патології (Денисов Л. Н., 

Насонова В. А., 2010).  

Стрімке розповсюдження та прогресування поєднаної патології ХОЗЛ, ОА 

і ДЛ у однієї людини дає підставу для вивчення патогенетичних ланок розвитку 

цієї коморбідності, і на цій основі розробки медикаментозної корекції. 

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

Дисертаційна робота виконана, згідно з планом науково-дослідних робіт 

ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академiя» МОЗ України і є 

фрагментом науково-дослідної роботи «Розробка стратегії використання 

епігенетічніх механізмів для профілактики та лікування хвороб, пов'язаних із 

системним запаленням» (№ держреєстрації КВКП 0114U000784). Дисертант є 

одним із співвиконавців даної науково-дослідної роботи. 

Мета роботи: підвищити ефективність комплексної терапії пацієнтів із 

ХОЗЛ у поєднанні з ОА і ДЛ шляхом оптимізації застосування статинів 

(розувастатин) та фенспіриду гідрохлорид (ФГ) для підвищення якості життя, 

покращення безпосередніх та віддалених наслідків лікування.  

Завдання дослідження: 

1. Визначити частоту і характер супутньої патології хворих на ХОЗЛ, у 

мешканців Полтавської області. 

2. Визначити ступінь тяжкості ХОЗЛ і ОА та оцінити клінічні прояви та 

рівень якості життя хворих із коморбідною патологією. 

3. Дослідити показники загально-клінічного аналізу крові, біохімічного 

аналізу крові та ліпідограми у хворих на ХОЗЛ, ОА та ДЛ. 

4. Оцінити показники вентиляційноної функції легень, рентгенологічного 

дослідження суглобів хворих із коморбідною патологією. 



3 

5. Оцінити ефективність застосування розувастатину та комбінації 

розувастатину і ФГ у хворих ХОЗЛ у поєднанні з ОА і ДЛ.  

Об’єкт дослідження – хронічне обструктивне захворювання легень у 

поєднанні з остеоартритом та дисліпідемією. 

Предмет дослідження – динаміка показників системного запалення, 

ліпідного обміну. Оцінка рівня якості життя, клініко-інструментальних і 

антропометричних показників.  

Методи дослідження: Ступінь тяжкості і ефективність даного 

дослідження оцінюється за рівнем показників загально-клінічного аналізу крові 

(швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ), вміст лейкоцитів), біохімічного 

аналізу крові (рівень СРП, фактору некрозу пухлин-α (ФНП-α), інтерлейкіну-1β 

(ІЛ-1β), фібриногену), ліпідограми (загальний холестерин (ЗХ), тригліцериди 

(ТГ), холестерин ліпопротеїди низької щільності (ХС ЛПНЩ) і високої 

щільності (ХС ЛПВЩ), коефіцієнт атерогенності (КА)), показників функції 

зовнішнього дихання (ФЗД) (життєва ємність легень (ЖЄЛ), обсяг форсованого 

видиху за першу секунду (ОФВ1), ОФВ1/ФЖЄЛ (форсована життєва ємність 

легень), максимальна об’ємна швидкість повітря на рівні видиху 25-75 % 

ФЖЄЛ (МОШ25-75), пікова швидкість видиху (ПШВ), бронходилатаційний тест 

із сальбутамолом), антропометричних показників, вивчення якості життя (ЯЖ) 

пацієнтів; статистичний аналіз отриманих даних. 

Наукова новизна отриманих результатів. Уперше визначена частота і 

характер супутньої патології у хворих на ХОЗЛ у мешканців Полтавської 

області. 

У роботі були вперше вивчені ступінь тяжкості та особливості клінічного 

перебігу ХОЗЛ у поєднанні із ОА і ДЛ, які в період загострення ХОЗЛ, поряд із 

загально-інтоксикаційними, респіраторним синдромами зі зменшенням 

функціональних можливостей хворих в тесті з 6-хвилинною ходою, 

характеризуються наявністю суглобового синдрому з підвищенням індексів 

Лекена і Річі, збільшенням у хворих індексу болю при ходьбі за даними 

візуально-аналогової шкали (ВАШ). 

На підставі проведеного дослідження клінічних проявів, порушення 

вентиляційної функції легень, за даними оцінки ФЗД, показників запальних 

змін у сироватці крові хворих на ХОЗЛ у поєднанні з ОА та ДЛ, достовірно 

доведений вплив системного запалення на перебіг окремо кожної нозології та 

взаємообтяження при їхньому поєднанні. 

Уперше в крові хворих із поєднанням ХОЗЛ, ОА і ДЛ  були вивчені зміст і 

динаміка показників системного запалення: СРП, фібриноген, ФНП-α, IL-1β та 

ШОЕ, лейкоцитів, відзначено, що у хворих із коморбідною патологією 
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спостерігається значне підвищення концентрації всіх маркерів системного 

запалення. 

Клінічно та патогенетично була обґрунтована і доведена можливість і 

доцільність застосування препаратів розувастатину і ФГ у терапії хворих на 

ХОЗЛ, ОА і ДЛ. 

Практичне значення отриманих результатів. Вивчено діагностичну роль 

показників системного запалення у хворих із коморбідною патологією, 

концентрація яких в сироватці крові дозволяє виявити захворювання на 

ранньому етапі розвитку та попередити прогресування патологій.  

Отримані дані дозволяють оптимізувати лікування хворих на ХОЗЛ, ОА та 

ДЛ, що дає можливість стабілізувати перебіг і досягти тривалої ремісії, 

уникнути подальшого прогресування захворювань, зменшити порушення 

функціональних можливостей, втрату соціальних і професійних навичок, 

поліпшити якість і тривалість життя даної категорії хворих. 

Впровадження результатів дослідження. Дисертант за матеріалами 

дослідження впровадив результати наукових розробок у практичну діяльність 

ряду медичних закладів України: пульмонологічне відділення обласної 

клінічної лікарні ім. М.В. Скліфосовського (м. Полтава) (затверджено 

29.10.2016 р.); поліклінічне відділення обласної клінічної лікарні  

ім. М.В. Скліфосовського (м. Полтава) (затверджено 28.10.2015 р.; 29.09.2016 р.; 

29.10.2016 р.; 04.04.2017 р.); терапевтичне відділення КЗ «3-я міська клінічна 

лікарня» Полтавської міської ради (затверджено 01.09.2015 р.; 28.09.2016 р.; 

22.03.2017р.); кардіологічне відділення обласного клінічного кардіологічного 

диспансеру (м. Полтава) (затверджено 28.10.2015 р.; 21.11.2016 р.); 

амбулаторія №1 КЗ «Центр ПМСД № 2» (м. Полтава) (затверджено 

28.10.2015 р.; 31.10.2016 р.; 15.02.2017 р.); терапевтичне відділення 

центральної районної клінічної лікарні (м. Полтава) (затверджено 28.09.2016 р.; 

28.03.2017 р.); медичний центр «Медіон» (м. Полтава) (затверджено 

22.03.2017 р.).  

Упроваджено в навчальний процес кафедри сімейної медицини і терапії 

ВДНЗУ „Українська медична стоматологічна академія” (затверджено 

24.06.2015 р.).  

Особистий внесок здобувача. Автором самостійно проведений патентно-

інформаційний пошук, аналіз джерел літератури за даною темою, здійснено 

відбір, клінічні та частково біохімічні дослідження, вивчено ефективність 

комплексної терапії пацієнтів із ХОЗЛ у поєднанні з ОА і ДЛ. 

Автором виконано статистичну обробку та науковий аналіз отриманих 

результатів, сформульовано основні положення, висновки та практичні 

рекомендації, проведено впровадження результатів досліджень у клінічну і 
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навчальну роботу, здійснено висвітлення здобутків на наукових форумах та в 

періодичних виданнях. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення роботи 

оприлюднені на науково-практичній конференції з міжнародною участю 

«Щорічні терапевтичні читання: від досліджень до реалій клінічної практики 

ХХІ століття» (Харків, 2015); ХІІІ міжнародній науковій конференції студентів 

та молодих вчених: «Актуальні питання сучасної медицини» (Харків, 2016); 

науково-практичній конференції молодих вчених «Медична наука в практику 

охорони здоров’я» (Полтава, 2016 року).  

Публікації. За темою дисертації опубліковано 13 наукових праць, із них 6 

статей входять в до наукометричної бази SciVerseScopus (зарубіжне фахове 

видання), 3 статті в науково-фахових виданнях України, 4 тези, із них 3 тези 

доповіді, у матеріалах конгресів і науково-практичних конференцій; отримано 3 

патенти України на корисну модель; 1 науково-методичний посібник 

затверджений МОЗ. 

Об’єм і структура дисертації. Дисертація викладена українською мовою 

на 127 сторінках основного тексту, складається зі вступу, огляду літератури, 

матеріалів і методів дослідження, розділу власних досліджень, аналізу і 

узагальнення результатів дослідження, висновків, практичних рекомендацій. 

Робота проілюстрована 30 таблицями і 18 рисунками. Список літератури 

складає 287 джерел: із них – 189 кирилицею, 98 – латиною. Дисертація містить 

додатки. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

Матеріали та методи дослідження. У дисертаційній роботі наведені 

результати клінічного, лабораторно-інструментального обстеження та 

лікування 90 хворих на ХОЗЛ у поєднанні з ОА і ДЛ (35 чоловіків і 55 жінок). 

Середній вік хворих складав (59,40 ± 8,05) років. Діагнози ХОЗЛ 

встановлювався згідно Наказу МОЗ України № 555 від 27.06.13 зі змінами 

наказу від 16.04.2014 № 270, остеоартрит – згідно критеріїв Європейських 

рекомендацій (ESCEO), дисліпідемія – на основі Наказу МОЗ України № 16 

від 14.01.2013 року «Методичні рекомендації для лікарів загальної 

практики – сімейної медицини з приводу консультування пацієнтів щодо 

основних засад здорового харчування».  

Обстеження пацієнтів та дослідження проводили при госпіталізації, 

виписці; через 3 та через 6 місяців. Контрольну групу склали 20 практично 

здорових осіб, тієї ж вікової категорії. Паралельно обстежено групу хворих (20 

пацієнтів) із ХОЗЛ і ОА без супутньої дисліпідемії. 
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Критеріями включення пацієнтів у клінічне дослідження були: згода 

хворих на участь в дослідженні; верифіковані діагнози ХОЗЛ, остеоартрит та 

дисліпідемія; тривалість захворювання не менше 6 місяців. 

Критеріями виключення хворих із дослідження були: особи у віці старше 

70 років; бронхіальна астма, пневмонія; хронічна серцева недостатність, 

гострий коронарний синдром; хронічний гепатит, цироз печінки; хронічна 

ниркова недостатність; гостре порушення мозкового кровообігу; психічні 

розлади та онкологічні захворювання в анамнезі; виразкові і ерозивні ураження 

шлунково-кишкового тракту на момент обстеження. 

Для визначення поставлених завдань хворі з коморбідною патологією були 

рандомізовано розділені на дві групи: І група (45 хворих) – хворі на ХОЗЛ І-ІІ 

(А-В), ІІІ (С) та ОА (функціональна недостатність суглоба (ФНС) І, ІІ) у 

поєднанні з ДЛ – базисна терапія і розувастатин 10 мг/добу (КРЕСТОР
®
, 

AstraZeneca UK Ltd.); ІІ група (45 хворих) – хворі на ХОЗЛ І-ІІ (А-В), ІІІ (С) та 

ОА (ФНС І, ІІ) у поєднанні з ДЛ – базисна терапія, розувастатин 10 мг/добу 

(КРЕСТОР
®
, AstraZeneca UK Ltd.) і фенспіриду гідрохлорид 80 мг 2 рази на 

добу (ЕРЕСПАЛ
®
, Les Laboratoires Servier).  

Комплексне клінічне обстеження хворих проводили з урахуванням 

деталізованих скарг, даних анамнезу хвороби, життя, об’єктивного 

дослідження, за допомогою лабораторних та інструментальних методів. 

Визначали антропометричні показники: маса тіла, зріст, обвід талії (ОТ), обвід 

стегон (ОС), ОТ/ОС, індекс маси тіла (ІМТ). 

Для визначення рівня якості життя (ЯЖ) використовували опитувальники 

Short Form Medical Outcomes Study-36 (SF-36), модифіковану шкалу задишки 

(mMRC), COPD Assessment Test (CAT), респіраторний опитувальник госпіталю 

Святого Георгія (SGRQ), європейський опитувальник оцінки якості життя 

(EuroQol-5D). За шкалою Systematic Coronary Risk Evaluation (SCORE) 

оцінювали ризик смертельного серцево-судинного захворювання протягом 10 

років.  

Для клінічної оцінки функціонального стану опорно-рухового апарату 

визначали: суглобовий індекс Річі; суглобовий рахунок; індекс Лекена. 

Для визначення тяжкості стану проводили тест із 6 хвилинною ходою. 

Визначення запальної відповіді проводили шляхом визначення основних 

регуляторів – вміст лейкоцитів крові, ШОЕ (автоматичний гематологічний 

аналізатор ВС-300 plus, «Mindray», Китай), вміст фібриногену (автоматичний 

гемакоагулятор М-200, «Stailex», Китай), СРП, ФНП-α, ІЛ-1β (ЗАО „Вектор-

Бест”, Росія). 

Для виключення ревматоїдного артриту визначали ревматоїдний фактор 

(ТОВ «Ольвекс Діагностикум»). 

http://www.rlsnet.ru/prep_index_id_382914.htm
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Ліпідний спектр визначали на аналізаторі «SAPPHIRE – 400», (TOKYO 

BOEKI MACHINERY LTD, Японія).  

Дослідження ФЗД проводили на діагностично автоматизованому 

комп’ютерному комплексі «Кардіо+» («Метекол», Україна). 

Рентгенографія органів грудної клітини і суглобів виконували за 

допомогою рентгенологічного комплексу РУМ-20 М, ТОВ «Медремкомплект», 

Росія. 

Статистичну обробку даних проводили на персональному комп’ютері з 

використанням програм „Microsoft Excel 2007”, „Statistica for Windows. Version 

6.0” (StatSoft, США) та „SPSS for Windows. Release 13.0”. Для напівкількісних 

та якісних показників розраховували непараметричний критерій U Манна-

Уїтні, для параметричний показників t-критерію Стьюдента.  

Для усіх видів аналізу статистично значущими вважали відмінності при 

p<0,05. Дані приводяться у вигляді середніх значень (М ± m). Напрямок і 

міцність взаємозв'язків між середніми значеннями досліджуваних груп 

встановлено кореляційним аналізом за допомогою критерію Спірмана і 

Пірсона. 

Результати дослідження та їх обговорення. Проведений аналіз архівного 

матеріалу свідчить, що у 64,89% хворих ХОЗЛ має місце супутня серцево-

судинна патологія і в 12,77% – захворювання опорно-рухового апарату. Ці дані 

свідчать про високий рівень коморбідності, що, безумовно, негативно впливає 

на перебіг захворювання та підтверджують раніше проведені дослідження 

(Воронков Л. Г., 2010; Коваленко  В. М. і співав., 2013; Белевский А. С., 2015).  

У досліджуваних хворих з коморбідною патологією основними скаргами зі 

сторони дихальної системи були: кашель з незначною кількістю харкотиння, 

що важко відходить мав місце у 56 (62,0%) пацієнта, зі значною кількістю – у 9 

(10,0%) пацієнтів, сухій кашель мав місце у 25 (28,0%) пацієнтів; гнійне 

харкотиння мало місце у місце у 4 (4,4%) пацієнтів, слизово-гнійне у 58 (64,0%) 

пацієнтів, слизове – у 29 (32,0%) пацієнтів; задишка, яка виникала при 

помірному фізичному навантаженні у 67 (74,0%) хворих, при незначному –  

у 23 (26,0%) хворих та симптоми інтоксикаційного синдрому: підвищення 

температури тіла до субфебрильних цифр, пітливість, головний біль, 

зниження працездатності, загальна слабкість. Фізикально найбільш 

характерними ознаками були коробковий звук, ослаблене везикулярне дихання 

і наявність сухих свистячих хрипів в легенях, схильність до тахікардії та 

підвищення артеріального тиску (середні показники систолічного артеріального 

тиску склали (149,84+7,49) мм рт. ст., діастолічного артеріального тиску –  

(92,6+4,63) мм рт. ст.).  
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Підвищення АТ, на нашу думку, можна пояснити наслідком гіпоксії та 

різким коливанням внутрішньо-торакального тиску, що виникає під час кашлю 

і викликає активацію симпатичного відділу автономної (вегетативної) нервової 

системи, що співпадає з думкою авторів (Ребров А. П., 2015; Petrasova D., 

Stancak B., 2016). 

Клініко-функціональні порушення у хворих ХОЗЛ у поєднанні з ОА і ДЛ 

супроводжуються не тільки посиленням вираженості симптомів, а й 

обмеженням фізичної активності, зростаючим спектром психоемоційних і 

соціальних проблем, що демонструє рівень ЯЖ.  

За результатами нашого дослідження встановлено, що поєднана патологія 

негативно впливає на клінічний перебіг та рівень ЯЖ хворих на ХОЗЛ, ОА і 

ДЛ, тест із 6-тихвилинною ходою (336 ± 18) м, погіршує важкість гонартриту 

(р<0,05), призводить до зростання показника ВАШ, вираженості ранкової 

скутості майже в 2 раза. 

Встановлено статистично достовірний зв’язок (p<0,05), між стадією ХОЗЛ і 

погіршенням якості життя. Так у хворих на ХОЗЛ із І стадією цей показник склав 

(31,4 ± 3,2) %, у хворих із ІІ стадією до (49,2 ± 4,1) % із IІІ стадією до                

(64,0 ± 3,4) %. Достовірно більше страждають від захворювання жінки.  

Виявлений прямий кореляційний зв'язок між ознаками ДЛ і наявністю 

ожиріння (р<0,05) та несприятливий клінічний перебіг та прогноз у хворих на 

ХОЗЛ і ОА через наявність супутньої ДЛ.  

На підтвердження сучасного уявлення про ХОЗЛ, нами виявлено у хворих 

виражений бронхообструктивний синдром, ОФВ1 – (64,2 ± 2,4) % від 

належного значення), різко зниженого (у середньому до 4,5%) показника 

проросту ОФВ1, подібне є проявом хронічного запалення, яке погіршує перебіг 

супутньої патології. Встановлений середньої сили кореляційний взаємозв'язок 

між віком і ступенем обструктивного синдрому, чим більше вік, тим сильніше 

виражений обструктивний синдром (r =-0,73, р<0,05). 

Популяційними дослідженнями доведено, що смертність у хворих на ОА 

від серцево-судинних подій вища, ніж у людей без остеоартриту. Нами було 

виявлено, що при рентгенологічному дослідженні частіше виявляється 

двобічний тип ураження колінних суглобів у 80% (n=36), проти 14% (n=3) у 

групі контролю. Звернули увагу на те, що у пацієнтів із супутньою ДЛ 

найчастіше відмічали виражені рентгенологічні ознаки (субхондральний 

остеосклероз, значне звуження суглобової щілини, наявність множинних 

остеофітів, субхондральних кіст, кіст Бейкера) (р<0,05). Наявність супутньої 

ДЛ достовірно ускладнює перебіг остеоартриту, що співпадає з сучасною 

думкою (Копилова Д. О., і співав., 2011; Мендель О. І, 2011; Наумов А. В., 

2014). 
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Доведено, що характер клітинного профілю залежить від ступеню ХОЗЛ. 

Встановлено, що при тяжкому ступені ХОЗЛ рівень лейкоцитів крові вище – 

(13,08 ± 0,9) × 10
9
/л, р<0,05, порівняно з середнім ступенем захворювання – 

(10,16 ± 0,12) × 10
9
/л, р<0,05, ШОЕ у хворих із тяжким ступенем захворювання 

сягав (19,5 ± 1,01) мм/год, тоді як при середньому ступені захворювання – 

(16,04 ± 0,99) мм/год.  

Рівень фібриногену крові був також достовірно вище при тяжкому 

перебігу ХОЗЛ – (6,15 ± 0,3) г/л, р<0,05, порівняно з середнім ступенем 

перебігу захворювання – (4,73 ± 0,12) г/л, р<0,05.  

Встановлений сильний прямий кореляційний взаємозв'язок між ФНП-α  

та ІЛ-1β (r=0,74, р<0,05) і середньої сили кореляційний взаємозв’язок між 

ФНП-α і рівнем фібриногену (r=0,37, р<0,05). Отримали сильний прямий 

кореляційний зв'язок між рівнем СРП і віком хворих (г=0,48, р<0,05), і рівнем 

СРП із рівнем фібриногену (r=0,44, р<0,05). Відзначено сильний прямий 

кореляційний взаємозв'язок між рівнем ІЛ-1β і ІМТ (r=0,49, р<0,05). При 

проведенні статистичного аналізу було звернуто увагу, що хворі старше  

55 років мали рівень ІЛ-1β вище, ніж хворі молодше 55 років. 

Універсальним фактором ризику розвитку ХОЗЛ і кардіоваскулярної 

патології є куріння. Існує тісний взаємозв'язок між курінням і виникненням 

системної запальної реакції, порушенням ендотеліальної функції. У пацієнтів 

нашого дослідження, що курять, була зафіксована тенденція до підвищення всіх 

показників системного запалення в сироватці крові (р<0,05). При коморбідності 

захворювань реєстрували більш високі рівні фібриногену – (4,47 ± 0,12) г/л, 

СРП – (15,32 ± 0,01) мг/мл, ФНП-α – (14,65 ± 3,11) пг/мл, у порівняно з хворими 

без ДЛ.  

У пацієнтів, що курять відзначалася тенденція до підвищення всіх маркерів 

системного запалення в сироватці крові. Достовірні відмінності отримані для 

рівня фібриногену. У пацієнтів, що курять він достовірно вище (5,51 ± 0,89) г/л, 

р<0,05, ніж у некурящих (3,25 ± 0,56) г/л, р<0,05. Рівень лейкоцитів крові, 

ШОЕ, СРП був значно підвищений у пацієнтів, що курять. Встановлений 

прямий кореляційний взаємозв’язок між рівнем фібриногену (r=0,38, р<0,05), 

СРП (r=0,331, р<0,05) зі стажем куріння.  

Виявлений негативний кореляційний взаємозв'язок між стажем курця, 

ОФВ1 і ІМТ: чим більше стаж курця, тим більше маса тіла (r=-0,558, р<0,05) і 

тим менше ОФВ1 (r=-0,511, р<0,05). 

Отже отримані результати дослідження доводять взаємообтяжуючий вплив 

ХОЗЛ, ОА і ДЛ.  

Після проведення запропонованих схем лікування позитивний результат 

відмічався в обох групах. 
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Аналізуючи клінічні дані, лабораторно-інструментальні показники та 

рівень якості життя нашого дослідження, встановлено, що включення в 

комплексне лікування хворих із коморбідною патологією розувастатину 

призводить до незначних змін. Дані опитувальника SGRQ у І групі після  

6- місячної терапії становили (41,2 ± 2,1) бала, 6-ти хвилинний тест збільшився 

на 22 %, (р˃0,05). 

Комбінація розувастатину і ФГ статистично значимо покращує клінічні 

прояви ХОЗЛ (100 % зменшення вираженості задишки за шкалою mMRC, 

кашель, нічні симптоми), підвищує рівень ЯЖ: загальний бал за 

опитувальником SGRQ після 6-місячної терапії склав (40,3 ± 1,9) бала, проти 

45,8 ± 2,4 на вихідному етапі. Достовірно відмічено підвищення толерантності 

до фізичного навантаження протягом усього періоду дослідження, через  

6 місяців від початку лікування дистанція, що долали хворі ІІ групи за 6 хвилин 

достовірно збільшилася (р<0,05) у середньому на 36,5%. 

На тлі терапії розувастатином і ФГ середнє число загострень запального 

процесу в легенях у хворих на ХОЗЛ ІІ-й стадії (0,78 ± 0,15) загострень в рік 

було в 2,6 рази нижче (р<0,05), ніж у пацієнтів контрольної групи (1,84 ± 0,17) 

загострень в рік, та незначно нижче ніж у хворих І-ї групи (0,80 ± 0,20) 

загострень в рік.  

У хворих на ХОЗЛ III стадії ІІ групи показник середньої кількості 

загострень достовірно знизився відносно вихідних даних (1,64 ± 0,17) проти 

(2,86 ± 0,18) загострень в рік, проте лише в 1,5 рази, що було недостовірно 

нижче (р>0,05), ніж у пацієнтів контрольної групи (2,46 ± 0,12) загострень в рік 

та І-ї групи хворих (2,12 ± 0,17) загострень за рік. 

У проведеному дослідженні встановлені достовірні зміни індексу Лекена в 

групі хворих, що приймали розувастатин, який у процесі лікування зменшився 

на 3,29% (8,53 ± 1,26), (р>0,05) через 3 місяця і практично, залишався на тому ж 

рівні через 6 місяців подальшого спостереження 3,27% (8,48 ± 1,82), (р>0,05). 

Натомість застосування комбінації розувастатину і фенспіриду гідрохлорид 

дало більш значний результат терапії: через 3 місяця – на 15,22% (8,08 ± 1,34), 

p>0,05 та через 6 місяців на 20,04% (7,62 ± 1,04), р<0,05. Інтенсивність болю в 

суглобах достовірно знизилася на 36,7% (36,54 ± 7,34), (р<0,05) та на 51,9% 

(27,71 ± 6,23), (р<0,05), разом із тим знизилися прояви больового, суглобового 

та запального індексів, ранкової скутості. 

За шкалою ВАШ зміни відбувалися в позитивному напрямку, проте через  

6 місяців спостереження в І групі результати були гірші, порівняно з ІІ групою 

хворих (32,36 ± 4,48) проти (25,63 ± 6,32), (р<0,05). 
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Також значно покращився показник ЯЖ EuroQol-5D у пацієнтів, що 

застосовували комбінацію розувастатину і фенспіриду гідрохлорид (5,67 ± 0,43) 

проти (3,12 ± 0,14), (р<0,05). 

Встановлене істотне збільшенням приросту ОФВ1 (у середньому до 9,4 %), 

збільшення всіх показників ФЗД (ЖЄЛ – (74,2 ± 2,7) % від належного значення, 

ОФВ1 (70,4 ± 2,9) % від належного значення, ОФВ1/ФЖЄЛ – (80,0 ± 2,3),  

МОШ 25-75 – (60,2 ± 2,2), ПШВ – (66,2 ± 2,3)) під впливом систематичного 

прийому розувастатину і ФГ.  

Комбінована терапія призвела до статистично значимого зменшення 

рівня ОТ та індексу ОТ/ОС, порівняно з терапією тільки розувастатином, 

зменшення рівня загального холестерину – (4,45 ± 0,64) ммоль/л проти групи з 

прийомом розувастатину – (5,4 ± 0,85) ммоль/л, ТГ – (1,59 ± 0,29) ммоль/л 

проти (2,29 ± 0,32) ммоль/л, ХС ЛПНЩ – (2,44 ± 0,80) ммоль/л проти (2,85 ± 

0,82) ммоль/л та КА (3,35 ± 0,28) проти (4,17 ± 0,33). Подібні результати 

свідчать про позитивний вплив комбінації розувастатину і ФГ на процеси 

атерогенезу і зниження ризику серцево-судинних захворювань. 

Після 3 міс лікування у хворих, що отримували розувастатин у комбінації 

з ФГ, відмічали достовірне зниження всіх досліджуваних маркерів, а саме, 

лейкоцитів з (13,7 ± 2,16) × 10
9
/л до (7,3 ± 0,06) × 10

9
/л, ШОЕ з (22,85 ± 3,16) 

мм/год до (9,8 ± 1,12) мм/год, рівень фібриногену знизився з (5,64 ± 0,36) г/л до 

(4,85 ± 0,3) г/л. Показники рівня системного запалення в І групі через 3 місяця 

знизилися, але відрізнялися від таких у хворих ІІ групи, (р<0,05). 

Через 6 місяців після лікування в обох групах пацієнтів рівень лейкоцитів, 

ШОЕ, фібриногену статистично значимо зменшилися. Разом із тим при 

порівнянні цих показників між досліджуваними групами зафіксовано, що 

рівень лейкоцитів крові пацієнтів, що отримували розувастатин, знизився до 

(7,21 ± 0,5) × 10
9
/л, тоді як у хворих, які отримували комбінацію розувастатину і 

ФГ – до (5,11 ± 0,7) ×10
9
/л, (р<0,05). 

Рівень ШОЕ у хворих І групи знизився до (10,70 ± 2,1) мм/год, тоді як у 

пацієнтів ІІ групи рівень ШОЕ – (7,5 ± 0,87) мм/год. Значно зменшився вміст 

фібриногену сироватки крові у хворих, що застосовували комбінацію 

препаратів розувастатину і ФГ – (3,17 ± 0,46) г/л, у хворих, що приймали тільки 

розувастатин цей показник склав (5,35 ± 0,31) г/л, (р<0,05). 

Через 3 місяців після лікування в обох групах пацієнтів рівень ФНП-α,     

ІЛ-1β та СРП зменшився. Разом із тим при порівнянні цих показників між 

досліджуваними групами зафіксовано, що рівень ФНП-α в сироватці крові 

пацієнтів, що отримували розувастатин знизився до (3,44 ± 1,59) пг/мл, тоді як 

у хворих, які отримували комбінацію препаратів розувастатин і ФГ, показник 

знизився до (2,2 ± 1,3) пг/мл, (р<0,05). 
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Рівень ІЛ-1β в І-й групі зменшився до (2,84 ± 1,73) пг/мл, тоді як в ІІ групі 

до (1,79 ± 0,77) пг/мл, (р<0,05). 

При дослідженні рівня СРП у сироватці крові після 3 міс лікування у 

хворих, що отримували комбінацію препаратів розувастатину і ФГ, відмічали 

достовірне зниження його до (5,0 ± 1,13) мг/л, а у хворих, що отримували 

тільки розувастатин до (8,7 ± 1,27) мг/л, (р<0,05). 

Через 6 місяців терапії комбінацією препаратів розувастатину і ФГ усі 

маркери системного запалення, що досліджувалися, також мали тенденцію до 

зниження – ФНП-α до (1,17 ± 0,68) пг/мл, ІЛ-1β – до (1,31 ± 0,67) пг/мл та СРП 

до (4,1 ± 0,9) мг/л, тоді як у хворих, що приймали тільки розувастатин 

достовірного зниження не відмічалося – ФНП-α до (3,23 ± 0,9) пг/мл, ІЛ-1β до 

(2,71 ± 0,8) пг/мл та СРП до (8,6 ± 1,1) мг/л, що вказує на потужну 

протизапальну дію їхнього поєднаного застосування та призводить до 

позитивного впливу на перебіг коморбідної патології. 

Включення до комплексної терапії пацієнтів із ХОЗЛ, ОА і ДЛ 

розувастатиному і ФГ зумовлює потенціювання позитивних ефектів цих 

препаратів, сприяє більш вираженій динаміці клінічних, лабораторних та 

інструментальних показників, значному покращенню ЯЖ, що обґрунтовує 

доцільність використання запропонованої схеми з метою підвищення 

ефективності лікування досліджуваних захворювань. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі наведене теоретичне узагальнення та вирішення 

конкретного завдання оптимізації терапії коморбідної патології: хронічного 

обструктивного захворювання легень, остеоартриту і дисліпідемії, що полягає у 

застосуванні розувастатину та фенспіриду гідрохлорид, спрямованих на 

покращення безпосередніх та віддалених наслідків лікування, підвищення 

якості і тривалості життя. 

1. У хворих на хронічне обструктивне захворювання легень Полтавської 

області супутня дисліпідемія зустрічається у 64,89% і в 12,77% захворювання 

остеоартрит, які безумовно мають негативний взаємовплив на перебіг 

захворювань.  

2. Коморбідна патологія в значній мірі обтяжує клінічний перебіг та рівень 

якості життя, призводить до погіршення ступеня тяжкості захворювань, хворих 

хронічним обструктивним захворюванням легень у поєднанні з остеоартритом і 

дисліпідемією (загальний бал опитувальника госпіталю Святого Георгія –        

(45,8 ± 2,4), тест з 6-хвилинною ходою – (339 ± 18) м; зростання показника 
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візуально аналогової шкали майже в 2 рази, вираженість ранкової скутості 

(р<0,05).  

3. У хворих на коморбідну патологію встановлений високий рівень 

показників системного запалення: лейкоцити (13,08 ± 0,9) × 10
9
/л, фібриноген 

(5,17 ± 0,12) г/л, С-реактивний пептид (15,32 ± 0,01) мг/мл, фактор некрозу 

пухлини-α (14,65 ± 3,11) пг/мл крові, порівняно з хворими без супутньої 

дисліпідемії (р<0,05). По отриманим антропометричним даним хворі мали 

підвищену масу тіла, що значно підвищувало ризик серцево-судинних подій у 

даних пацієнтів. 

4. Встановлений більш виражений бронхообструктивний синдром (обсяг 

форсованого видиху за першу секунду – (64,2 ± 2,4) % від належного), різко 

знижений (у середньому до 4,5%) показник приросту обсягу форсованого 

видиху за першу секунду у хворих із коморбідною патологією, що обумовлено 

хронічним запальним процесом. 

При рентгенологічному дослідженні суглобів у хворих із хронічним 

обструктивним захворюванням легень і остеоартритом переважає І-ІІ стадія 

ураження колінних суглобів, супутня ж дисліпідемія достовірно ускладнює 

перебіг остеоартриту (р<0,05). 

5. Використання розувастатину в комплексній терапії протягом 6 місяців 

при коморбідній патології призводить до незначного покращення клінічних, 

лабораторно-запальних показників (фібриноген – (5,35 ± 0,31) г/л; фактор 

некрозу пухлини-α – (3,23 ± 0,9) пг/мл; інтерлейкін-1β – (2,71 ± 0,8) пг/мл;  

С-реактивний пептид – (8,6 ± 1,1) мг/л, р>0,05) та рівня якості життя.  

Комбінація препаратів розувастатину і фенспіриду гідрохлорид в 

комплексному лікуванні статистично значимо покращує клінічний перебіг 

хронічного обструктивного захворювання легень і остеоартриту (зменшення 

тривалості скутості у суглобах через 3 місяці на 46,16% (13,63 ± 3,7), р<0,05, 

через 6 місяців терапії ранкова скутість була відсутня), підвищує рівень якості 

життя (дані опитувальника госпіталю Святого Георгія після 6 місячної терапії – 

(40,3 ± 1,9) бала, тест з 6-хвилинною ходою – (463 ± 21) м, р<0,05), зменшує 

середнє число загострень хронічного обструктивного захворювання легень 

протягом року (р<0,05). 

Запропонована комбінація препаратів призводить до статистично 

значимого зменшення рівня загального холестерину (4,45 ± 0,64) ммоль/л 

проти групи з прийомом розувастатину (6,64 ± 0,81) ммоль/л, тригліцеридів 

(1,59 ± 0,29) ммоль/л проти (2,27 ± 0,31) ммоль/л, холестерин ліпопротеїдів 

низької щільності (2,44 ± 0,80) ммоль/л проти (4,15 ± 0,83) ммоль/л та 

коефіцієнту атерогенності (5,26 ± 0,23) ммоль/л проти (2,11 ± 0,27) ммоль/л. 
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Під впливом комбінованої терапії достовірно знижується рівень 

показників запальної відповіді (лейкоцити (5,11 ± 0,7) × 10
9
/л, швидкість 

осідання еритроцитів (7,5 ± 0,87) мм/год, фібриноген (3,17 ± 0,46) г/л, фактор 

некрозу пухлини-α (1,17 ± 0,68) пг/мл, інтерлейкін-1β (1,31 ± 0,67) пг/мл та  

С-реактивний пептид (4,1 ± 0,9) мг/л). 

 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. Лікарям першої ланки у хворих на ХОЗЛ до плану обстеження 

необхідно включити скринінг ураження суглобів (індекс Лекена, больовий, 

суглобовий, запальний індекс, візуально-аналогова шкала, вираженість 

ранкової скутості, анкета EuroQol-5D) визначення показників антропометрії та 

ліпідного обміну. 

2. Із метою підвищення ефективності тривалого лікування хворих на ХОЗЛ 

у поєднанні з ОА і ДЛ до комплексної терапії, необхідно включати препарати 

розувастатин (10 мг/добу) і фенспіриду гідрохлорид (80 мг два рази на добу). 

3. Для оцінки ефективності та безпечності комбінованої терапії 

розувастатином і фенспіриду гідрохлорид слід контролювати клініко-

інструментальні (тяжкість ХОЗЛ, больовий синдром, рухова активність, 

реєстрація антропометричних даних, контроль функції зовнішнього дихання) та 

лабораторні дані (лейкоцити, ШОЕ, ІЛ-1β, ФНП-α, СРП, ЗХ, ТГ, ХС ЛПНЩ, 

ХС ЛПВЩ). 
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хронічного обструктивного захворювання легень у поєднані з ішемічною 

хворобою серця у осіб похилого віку / Л. В. Савченко, Г. С. Хайменова // 

Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2014. – Т.14. – Випуск 4 (48). – С. 92-

96. (Здобувачем проведено обстеження хворих, аналіз отриманих даних, 

формування висновків). 

2. Ждан В. М. Використання статинів при коморбідній патології у практиці 
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(Здобувачем виконано пошук та аналіз літературних джерел, клінічне 

обстеження пацієнтів). 
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Г. С. Хайменова // Wiadomosci Lekarskie, Рolska. – 2015. – Tom LXVIII, Nr 3    
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cz. II. – Р. 354-357. (Здобувачем виконано пошук та аналіз літературних 

джерел, клінічне обстеження пацієнтів). 

4. Хайменова Г.С. Современный взгляд на фармакотерапию остеоартрита в 

сочетании с сердечно-сосудистой патологией / Г. С. Хайменова, М. Ю. Баба- 

нина, Г. В. Волченко, М. В. Ткаченко, И. В. Иваницкий, В. Н. Ждан // 
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АНОТАЦІЯ 

 

Хайменова Г.С. Клініко-патогенетичні механізми перебігу та 

оптимізація терапії коморбідної патології: хронічне обструктивне 

захворювання легень і остеоартрит. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

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

національний медичний університет", Івано-Франківськ, 2017. 

Дисертація присвячена питанням діагностиці і лікування коморбідної 

патології: хронічне обструктивне захворювання легень, остеоартрит і 

дисліпідемія (90 хворих). 

На підставі проведеного дослідження клінічних проявів, порушення 

вентиляційної функції легень, показників запальних змін в сироватці крові 

хворих із коморбідною патологією, достовірно доведений вплив системного 

запалення на перебіг окремо кожної нозології та взаємообтяження при їх 

поєднанні. 

Доведена ефективність комплексного застосування розувастатину і 

фенспіриду гідрохлорид в терапії хворих з коморбідною патологією, що 

позитивно впливає на клінічні ознаки, показники системного запалення та 

ліпідного обміну, рівень якості життя (р<0,05). 

Ключові слова: хронічне обструктивне захворювання легень, остеоартрит, 

дисліпідемія, розувастатин, фенспіриду гідрохлорид. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Хайменова Г. С. Клинико-патогенетические механизмы течения и 

оптимизация терапии коморбидной патологии: хроническое 

обструктивное заболевание легких и остеоартрит. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.02 – внутренние болезни. ГВУЗ «Ивано-Франковский 

медицинский национальный университет», Ивано-Франковск, 2017.  

Проблема коморбидности набирает все больше актуальности, которая 

заключается в раскрытии ее проблемы, определение общей платформы для 

объединенных болезней с целью активного воздействия на их механизмы 

развития и применения лекарственных средств. То есть определить влияние 

коморбидных состояний на основе патогенеза болезней и механизмов 

гомеостаза организма над трансформацией течения основного заболевания с 

последующим назначением рациональной фармакотерапии. Доказано, что в 

основе развития хронического обструктивного заболевания легких (ХОЗЛ), 
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остеоартриту (ОА) и дислипидемии (ДЛ) лежит системное воспаление, и 

объединяет данные патологии.  

Увеличение частоты сочетанного течения заболеваний с возрастом 

представляет определенные трудности как для их диагностики так и для 

лечения. Известно, что при наличии коморбидной патологии у пациента 

возможны существенные изменения клинических проявлений, характера 

течения и лабораторно-биохимических результатов каждого из 

ассоциированных заболеваний.  

Среди биомаркеров, которые отражают изменения при воспалении, 

большое значение имеют С-реактивный пептид (СРП), фактор некроза 

опухоли-α (ФНО-α), интерлейкин-1β (ИЛ-1β), фибриноген повышение которых 

отражает активность и тяжесть течения патологического процесса.  

Нами обследовано 90 больных на ХОЗЛ, ОА, ДЛ и 20 больных без 

сопутствующей ДЛ. Проводился архивный анализ историй болезней пациентов 

с ХОБЛ (установлено, что у 64,89% пациентов с ХОЗЛ встречается 

сопутствующая сердечно-сосудистая патология и у 12,77% остеоартрит). 

Достоверно доказано влияние системного воспаления на течение отдельно 

каждой нозологии и взаимоотягощение при сочетании (СРП – (13,1 ± 1,7) мг/л; 

ИЛ-1β – (5,08 ± 2,37) пг/мл; ФНО-α – 4,89 ± 2,0 пг/мл; фибриноген – (5,9 ± 0,33) 

г/л, р<0,05). Установлена сильная прямая корреляционная связь между ФНО-α 

и ИЛ-1β (r=0,74, р<0,05) и положительная корреляционная взаимосвязь между 

ФНО-α и уровнем концентрации фибриногена (r=0,42, р<0,05). Уровень 

фибриногена находится в прямой корреляционной взаимосвязи со стажем 

курения (r=0,38, р<0,05). Обнаружена средней силы корреляционная связь 

между уровнем СРП и возрастом больных (г=0,48, р<0,05) и связь между 

уровнем СРП и фибриногеном (r=0,44, р<0,05). Отмечена сильная 

корреляционная связь между уровнем ИЛ-1β и ИМТ (r=0,49, р<0,05).  

Установлено, что применение комбинации препаратов розувастатина и 

фенспирида гидрохлорид (ФГ) в течении 6 месяцев достоверно улучшает 

клинические (100% уменьшение выраженности одышки по шкале mMRC, 

кашель, ночные симптомы, продолжительность скованности в суставах, тест с 

6-ти минутной ходьбой) и лабораторно-инструментальные показатели (СРП – 

(4,1 ± 0,9) мг/л; ИЛ-1β – (1,31 ± 0,67) пг/мл ФНО-α – (1,17 ± 0,68) пг/мл, 

фибриноген – (3,17 ± 0,46) г/л; показатели липидограммы (общий холестерин  

(45 ± 0,64) ммоль/л, триглицериды (1,59 ± 0,29) ммоль/л, холестерин 

липопротеиды низкой плотности (2,44 ± 0,80) и коэффициент атерогенности 

(5,26 ± 0,23) ммоль/л); увеличение всех показателей функции внешнего 

дыхания (р<0,05), прирост ОФВ1 (в среднем до 9,4%), у больных 

принимающих комбинированную терапию. 
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Исследуемая терапия оптимизировала план введения больных с 

коморбидной патологией, улучшала прогноз течения заболеваний и повысила 

качество жизни пациентов (опросник Short Form Medical Outcomes Study-36 

(р<0,05), EuroQol-5D, общий балл по опроснику Святого Георгия составил (40,3 

± 1,9) балла против (45,8 ± 2,4) балла на выходном этапе). Комбинированная 

терапия привела к статистически значимому уменьшению уровня обхвата талии 

и индекса обхвата талии / обхвата бедер по сравнению с терапией только 

розувастатином, снижение уровня общего холестерина (4,45 ± 0,64) ммоль/л, 

против группы с приемом розувастатина, триглицеридов (1,59 ± 0,29) ммоль/л, 

против (2,29 ± 0,32) ммоль/л, липопротеидов низкой плотности (2,44 ± 0,80) 

ммоль/л, проти (2,85 ± 0,82) ммоль/л, коэффициента атерогенности (3,35 ± 0,28) 

против (4,17 ± 0,33), (р<0,05).  

Ключевые слова: хроническое обструктивное заболевание легких, 

остеоартрит, дислипидемия, розувастатин, фенспирида гидрохлорид. 

 

SUMMARY 

 

Khaymenova G. S. Clinico-pathogenetic mechanisms of the flow and the 

optimization of therapy comorbide pathology: chronic obstructive pulmonary 

disease and osteoarthritis. – The manuscript. 

Thesis for a candidate's degree by specialty 14.01.02 – Internal Diseases. SHEI 

"Ivano-Frankivsk National Medical University", Ivano-Frankivsk, 2017. 

The dissertation is devoted to questions of diagnostics and treatment of 

comorbide pathology: chronic obstructive pulmonary disease (COPD), osteoarthritis 

(OA) and dyslipidemia (DL) (90 patients). 

On the basis of the study of clinical manifestations, impaired ventilation lung 

function, according to assessment of respiratory function, indicators of inflammatory 

changes in the blood serum of patients with COPD in combination with OA and DL, 

the influence of systemic inflammation on the course of each nosology and the 

mutual burden in combination is verified. 

The efficiency of the complex application of rosuvastatin and fenspiride 

hydrochloride in the treatment of patients with comorbide pathology has been proved, 

which positively influenced the clinical signs, indicators of systemic inflammation 

and lipid metabolism, and the quality of life (р<0,05). 

Key words: chronic obstructive pulmonary disease, osteoarthritis, dyslipidemia, 

rosuvastatin, fenspiride hydrochloride. 
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ І ПОЗНАЧЕНЬ 

 

ВАШ – візуально аналогова шкала;  

ВООЗ – Всесвітня організація охорони здоров'я; 

ДЛ – дисліпідемія; 

ЖЄЛ – життєва ємність легенів; 

ЗХ – загальний холестерин; 

ІЛ-1β – інтерлейкін-1β; 

ІМТ – індекс маси тіла; 

ІХС – ішемічна хвороба серця; 

КА– коефіцієнт атерогенності; 

ХС ЛПВЩ – холестерин ліпопротеїди високої щільності; 

ХС ЛПНЩ – холестерин ліпопротеїди низької щільності; 

ОА – остеоартрит; 

ОС – обхват стегон; 

ОТ – обхват талії; 

ОФВ1 – обсяг форсованого видиху за першу секунду; 

ПШВ – пікова швидкість видиху; 

СРП – С-реактивний пептид; 

ТГ – тригліцериди; 

ФГ – фенспіриду гідрохлорид; 

ФЖЄЛ – форсована життєва ємність легенів; 

ФЗД – функція зовнішнього дихання; 

ФНП-α – фактор некрозу пухлини альфа; 

ФНС – функціональна недостатність суглоба; 

ХОЗЛ – хронічне обструктивне захворювання легень; 

ШОЕ – швидкість осідання еритроцитів; 

CAT – COPD Assessment Test – тест для оцінки тяжкості хронічного 

обструктивного захворювання легень; 

EuroQol-5D – європейський опитувальник оцінки якості життя; 

mMRC (Medical Research Council Dyspnea Scale) – модифікована шкала 

задишки; 

SF-36 – Short Form Medical Outcomes Study. 
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