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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Проблема хронічного обструктивного 

захворювання легень (ХОЗЛ) на сьогодні є важливою для системи охорони 

здоров‟я в Україні та у світі. Ріст захворюваності та смертності, часті 

звертання пацієнтів за медичною допомогою в зв‟язку з загостренням ХОЗЛ, 

невпинне зниження якості життя та високі економічні витрати визначають 

актуальність цієї патології [47, 89, 245, 265, 307]. Проведені епідеміологічні 

дослідження за останні роки визначили значимість ХОЗЛ як для практичної 

медицини, так і для соціально-економічної сфери. Результати досліджень 

показали, що на ХОЗЛ страждають приблизно 4–6 % дорослого населення 

[318]. Згідно з прогностичними даними, за соціально-економічними збитками 

в 2020 році ХОЗЛ посідатиме 5-е місце у світі, як причина смерті - вийде на 

3-є місце в популяції [337]. 

Поширеність ХОЗЛ в Україні становить близько 3000 випадків на 

100 000 населення і щорічно зростає на 8 % [89]. У найближчі роки 

прогнозується подальше зростання захворюваності на ХОЗЛ в Україні [202]. 

Основною причиною звертання хворих на ХОЗЛ за медичною 

допомогою є розвиток загострень захворювання, яке вимагає не тільки 

призначення додаткової терапії, але й госпіталізації [24, 51, 53]. Частий 

розвиток загострень ХОЗЛ призводить до швидкого прогресу хвороби та до 

низької якості життя. Більше того, важке загострення хвороби є основною 

причиною смерті [50, 202, 319, 403]. Чим важче загострення і більша їхня 

частота, тим вищі затрати на ведення хворих на ХОЗЛ [48, 158, 229].  

Пік захворюванності на ХОЗЛ, звичайно, приходиться на 55–65 років 

[5, 45, 84]. Відомо, що для цієї вікової популяції властиві поліморбідність і 

коморбідність [40, 84, 306]. Tривалий перебіг ХОЗЛ формує умови для 

виникнення системних ефектів, які розцінюються як його наслідок. 

Найбільше вивчені метаболічні та м‟язово-скелетні системні ефекти: анемія, 
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поліцитимія, дисфункція скелетних м‟язів, зниження маси тіла, остеопороз та 

інші [36, 88, 283]. 

На сьогодні опубліковано велику кількість результатів досліджень, які 

демонструють існування прямого асоціативного зв‟язку між ХОЗЛ і 

кардіоваскулярними клінічними наслідками [2, 18, 163, 310, 315]. 

Кардіоваскулярні захворювання у хворих на ХОЗЛ розглядаються в якості 

провідних причин смертності та летальності в розвинених країнах світу та в 

Україні, клінічна значущість яких прогресивно зростає в міру старіння 

популяції [44, 87, 315]. 

Поєднання таких нозологічних форм як ХОЗЛ і ІХС входить у поняття 

«кардіо-респіраторна патологія» (КРП) [93, 98]. Із збільшенням віку хворих 

частота розвитку КРП зростає з відповідними клінічними особливостями 

перебігу, які зумовлюють особлий підхід до діагностики та тактики в 

лікуванні [104, 148]. Поєднання ХОЗЛ і ІХС є прогностично несприятливим 

наслідком взаємного перебігу через розвиток гострих серцевих подій 

(нестабільна стенокардія, інфаркт міокарда, розвиток фібриляції шлуночків 

тощо) та раннього розвитку хронічного легеневого серця (ХЛС) [38, 44, 104, 

423]. За переконанням багатьох провідних пульмонологів, при обстеженні 

хворих на ХОЗЛ необхідно надавати більшу увагу активному виявленню 

клінічної симптоматики ІХС, у тому числі безбольової ішемії міокарда, для 

своєчасної діагностики та призначення протишемічної і антиангінальної 

терапії [21, 22]. Водночас аналіз дослідження ІХС у хворих на ХОЗЛ у 

вітчизняній літературі практично відсутній. Виконані поодинокі дослідження 

не зовсім чітко окреслюють фактори ризику, які призводять до розвитку ІХС 

у хворих на ХОЗЛ, недостатньо відображають особливості етіопатогенезу та 

перебігу поєднаної кардіо-респіраторної патології. Більше того, на сьогодні 

багато питань діагностики та лікування поєднання ХОЗЛ і ІХС залишаються 

до кінця невирішеними [30, 75, 168, 403].  

В останні роки все ширше в практику пульмонологічних і загально-

терапевтичних стаціонарів для лікування ХОЗЛ важкого ступеня 
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впроваджується препарат нового покоління рофлуміласт. Препарат у 2011 

році зареєстрований в Україні [137]. Рофлуміласт – потужний селективний 

інгібітор фосфодіестерази-4 (ФДЕ-4), що з одного боку, забезпечує його 

високу протизапальну активність, а з другого боку – значно меншу частоту 

побічних реакцій, ніж при застосуванні неселективних інгібіторів ФДЕ-4 [28, 

251, 252, 259, 298]. Попередньо проведені дослідження довели позитивний 

вплив препарату в складі базової терапії ХОЗЛ на відтермінування рецидиву 

загострення (за матеріалами щорічного конгрессу ERS, 2011) [252, 356]. 

Водночас ми не зустріли робіт у доступній науковій літературі, які б 

висвітлювали вплив рофлуміласту в монотерапії чи в комбінації з іншими 

препаратами на активність імунозапальних змін у бронхо-легеневій системі 

та системному кровотоку у хворих із загостренням ХОЗЛ за поєднання з IХС.  

Велику зацікавленість у провідних науковців і практичних лікарів 

викликає застосування у хворих із стабільною стенокардією напруження та 

при загрозі дестабілізації перебігу ІХС на тлі загострення ХОЗЛ флавоноїдів 

(кверцитину), біологічна активність яких пов'язана з їхньою здатністю 

взаємодіяти з вільними радикалами, інактивувати ліпоксиди, проявляти 

мембранопротекторний ефект і опосередковано модулювати цитокіновий 

профіль [96, 127, 155, 156]. Отже, такий “патологічний тандем”, як 

поєднаний перебіг ХОЗЛ і ІХС, що визначає сутність поняття коморбідності, 

зумовлює спрямування зусиль на проведення досліджень, спрямованих на 

визначенні спільних чинників ризику та на вивченні патогенетичних 

механізмів формування поєднаної патології. Ретельне вивчення 

взаємозв‟язків між факторами ризику та клінічними, вентиляційними й 

електрокардіографічними показниками, ролі місцевого і системного 

запалення, ушкодження ендотелію та розвитку ендотеліальної дисфункції 

периферійних і коронарних артерій, параметрів морфо-функціонального 

стану правих і лівих відділів серця та змін у бронхо-легеневій системі дасть 

можливість запропонувати концепцію формування, розвитку та перебігу 

коморбідності ХОЗЛ і ІХС, алгоритм і критерії ранньої діагностики 
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дестабілізації перебігу ССН І–ІІ ФК за такого поєднання, розробити 

диференційовані підходи до вибору терапії у хворих на ХОЗЛ важкого 

ступеня у фазі загострення з метою підвищення її ефективності та якості 

життя. 

Зв'язок роботи з державними чи галузевими науковими 

програмами, планами, темами. Наукова робота виконана на кафедрі 

внутрішньої медицини №1, клінічної імунології та алергології ім. академіка 

НАМН України Є.М. Нейка ДВНЗ «Івано-Франківський національний 

медичний університет» та є фрагментом комплексних науково-дослідних 

робіт ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» 

”Клініко-патогенетичні особливості механізмів розвитку, прогресування й 

лікування захворювань органів дихання при дії екзо- та ендогенних 

факторів”, № державної реєстрації 01080011216 (2008-2013 рр.) та науково-

дослідної роботи «Підвищення ефективності лікування хворих на ішемічну 

хворобу серця, артеріальну гіпертензію, серцеву недостатність на основі 

розробки диференційованих методів відновного лікування та реабілітації 

такого контингенту хворих, з врахуванням серцево-судинного ризику» 

(номер державної реєстрації 0112U003690) (2012-2017 рр.). Дисертант є 

виконавцем фрагментів роботи цих тем. 

Мета дослідження – підвищення ефективності лікування хворих на 

ХОЗЛ ІІІ ступеня важкості, груп С, D у фазі загострення при поєднаному 

перебігу зі СІХС, стабільною стенокардією напруги І-ІІ ФК на підставі 

дослідження спільних імунологічних механізмів розвитку ХОЗЛ та 

формування коморбідної СІХС, загрози її дестабілізації шляхом 

диференційованого призначення рофлуміласту та кверцетину, як складових 

комплексної медикаментозної терапії, залежно від клінічних, 

електрокардіографічних, спірографічних, структурно-функціональних, 

імунологічних та біохімічних показників. 

Завдання дослідження: 

1. З‟ясувати частоту та чинники ризику поєднаного перебігу ХОЗЛ ІІІ ст. 

важкості, груп С, D та СІХС стабільної стенокардії напруження І-ІІ ФК. 

2. Провести порівняння особливостей клінічного перебігу ХОЗЛ ІІІ ст. 

важкості, груп С, D у фазі загострення при ізольованому перебігу та за 

поєднання зі СІХС стабільною стенокардією напруження І-ІІ ФК. 

3. Визначити стан неспецифічних та специфічних клітинних і гуморальних 

імунних механізмів пошкодження та захисту у хворих із  
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загостренням ХОЗЛ ІІІ ст. важкості, груп С, D за поєднання зі СІХС 

стабільною стенокардією напруження І-ІІ ФК. 

4. Провести порівняльний аналіз показників ліпідного спектру та вмісту 

метаболітів NO в крові, структурних змін та ендотеліальної функції 

периферійних і коронарних артерій у хворих на ХОЗЛ ІІІ ст. важкості, груп 

С, D у фазі загострення при ізольованому перебігу та за поєднання зі СІХС 

стабільною стенокардією напруження І-ІІ ФК. 

5. Дослідити зміни вмісту кардіотрофіну-1 (СТ-1) і «гострофазних» білків 

запалення у хворих на ХОЗЛ за поєднання зі СІХС стабільною стенокардією 

напруження І-ІІ ФК. 

6. Вивчити особливості ФЗД у хворих на ХОЗЛ ІІІ ст. важкості, груп С, D у 

фазі загострення при ізольованому перебігу та за поєднання зі СІХС 

стабільною стенокардією напруження І-ІІ ФК. 

7. Провести оцінку змін структурно-функціональних параметрів серця та 

внутрішньосерцевої гемодинаміки у хворих на ХОЗЛ ІІІ ст. важкості, груп С, 

D у фазі загостренням при ізольованому перебігу та за поєднання зі СІХС 

стабільною стенокардією напруження І-ІІ ФК. 

8. Встановити клініко-патогенетичні предиктори розвитку загрози 

дестабілізації перебігу СІХС стабільної стенокардії напруження І-ІІ ФК у 

хворих на ХОЗЛ ІІІ ст. важкості, груп С, D у фазі загострення й 

запропонувати алгоритм діагностики та лікування зазначеного ускладнення. 

9. Розробити диференційовані підходи до вибору терапії у хворих на ХОЗЛ 

ІІІ ст. важкості, груп С, D у фазі загострення при ізольованому перебігу та за 

поєднання зі СІХС стабільною стенокардією напруження І-ІІ ФК. 

Об’єкт дослідження – патогенетичні механізми формування, розвитку 

та перебігу СІХС стабільної стенокардії напруження І-ІІ ФК у хворих на 

ХОЗЛ ІІІ ст. важкості, груп С, D. 
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Предмет дослідження – фактори ризику, показники клітинного та 

гуморального імунітету, ліпідного обміну, цитокінового статусу, 

вентиляційної функції легень, центральної й периферійної гемодинаміки при 

поєднаному перебігу ХОЗЛ ІІІ ст. важкості, груп С, D та СІХС стабільної 

стенокардії напруження І-ІІ ФК і при дестабілізації її перебігу. 

Методи дослідження: загальноклінічні, антропометричні, біохімічні, 

імуноферментні, імунологічні, клініко-інструментальні, статистичні. 

 

Наукова новизна одержаних результатів  

Проведено довготривалий (до 6 років) клініко-лабораторний, 

функціональний і структурно-морфологічний моніторинг хворих на ХОЗЛ ІІІ 

ступеня важкості, груп С, D, за результатами якого визначені клінічні 

особливості перебігу хвороби. У дисертаційній роботі наведено теоретичне 

узагальнення та нове рішення наукової проблеми, що полягає в розробці 

концепції коморбідності ХОЗЛ і СІХС, а також у підвищенні ефективності 

лікування хворих на ХОЗЛ ІІІ ступеня важкості у фазі загострення за 

поєднання зі СІХС шляхом диференційованого патогенетично 

обґрунтованого підходу у виборі лікувальної стратегії з метою зменшення 

кількості загострень ХОЗЛ і покращення метаболічних процесів у міокарді 

при поєднаній кардіо-респіраторній патології з залученням комбінації 

препаратів рофлуміласту та біофлавоноїду кверцетину, як складових 

комплексної медикаментозної терапії. Результати досліджень поглиблюють 

розуміння патогенетичної суті імунозапальної концепції несприятливого 

перебігу коморбідності ХОЗЛ і CІХС. 

Уперше за результатами комплексного клініко-функціонального та 

імуно-біохімічного досліджень вивчені особливості формування, розвитку та 

перебігу коморбідності ХОЗЛ і СІХС та визначено механізми 

взаємообтяження, що дозволило визначити актуальність проблеми та 

необхідність оптимізації методів діагностики й лікування. 
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Встановлено, що для цієї поєднаної КРП характерною є більш висока 

частота загострення ХОЗЛ та розвиток нестабільного перебігу СІХС ССН І-ІІ 

ФК. Доведено, що при коморбідності ХОЗЛ і СІХС погіршуються всі 

респіраторні симптоми та ФЗД за показниками ЖЄЛ, ОФВ1, ОФВ1/ФЖЄЛ, 

МОШ25-75%, а ХОЗЛ модифікує клінічний перебіг CІХС ССН І-ІІ ФК, що 

супроводжується у 61,1 % випадках атиповим перебігом стенокардії, у 21,0 

% пацієнтів – формуванням БІМ та на 12,0 % збільшенням частоти розвитку 

хронічного легеневого серця. 

Уперше при коморбідності ХОЗЛ і СІХС встановлена висока частота 

несприятливого перебігу СІХС ССН І-ІІ ФК, що проявляється в 45,7 % 

хворих розвитком загрози дестабілізації перебігу, погіршенням 

варіабельності ритму серця (ВРС) та у 64,5 % випадків життєво 

небезпечними порушеннями ритму серця. 

Отримано нові та підтверджено попередні дані про стан клітинної та 

гуморальної ланок імунітету, макрофагально-моноцитарної та цитокінової 

систем при поєднанні ХОЗЛ і СІХС. Встановлено, що при їхньому 

поєднаному перебігу розвивається більш глибокий дисбаланс в імунній 

системі з розвитком комбінованого імунодефіциту (фагоцитарного, 

специфічного клітинного та гуморального). Виявлено активацію 

мікробіоцидної активності та кисеньнезалежних функцій нейтрофілів і 

моноцитів у сироватці крові та в бронхоальвеолярній лаважній рідині (БАЛР) 

із подальшим виснаженням адаптаційних резервів неспецифічної ланки 

клітинного імунітету за показниками кислої фосфатази (КФ), катіонних 

білків і НСТ-тесту у хворих на ХОЗЛ ІІІ ст. важкості у фазі загострення та 

при загрозі дестабілізації перебігу СІХС ССН І-ІІ ФК. 

Визначено, що порушення клітинної та гуморальної ланок імунітету та 

зміни рівнів СТ-1 асоціюються з виразністю запальної відповіді, клінічної 

симптоматики, атерогенезу та структурно-функціональними змінами зі 

сторони бронхо-легеневого комплексу та серцево-судинної системи. 
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Доведено, що у хворих на ХОЗЛ ІІІ ст. важкості груп С, D при поєднанні з 

СІХС ССН І-ІІ ФК настає підвищення продукції СТ-1. 

Встановлено можливість прогнозування частоти загострення ХОЗЛ при 

поєднаному перебігу з СІХС І-ІІ ФК шляхом оцінки макрофагально-

моноцитарної ланки імунітету та рівня біологічних маркерів запалення (С-РБ 

(С-реактивний білок) і α2-макроглобуліну). 

Уточнено наукові дані про зміни функціонального стану ендотеліальної 

функції (ЕФ) при загостренні ХОЗЛ важкого перебігу, асоційованого зі СІХС 

ССН І-ІІ ФК, які проявлялися наростанням частоти патологічних варіантів 

реакції плечової артерії (ПА) на ендотелійзалежні та ендотелійнезалежні 

стимули. Новими є дані про те, що розвиток ЕД може бути причиною 

розвитку коморбідності ХОЗЛ і СІХС та зростання кардіоваскулярного 

ризику, а також більш швидкого прогресування хронічної серцевої 

недостатності (ХСН). Підвищені рівні ліпопротеїнів низької (ЛПНЩ) та дуже 

низької щільності (ЛПДНЩ), зниження вмісту ліпопротеїнів високої 

щільності (ЛПВЩ), високі показники коефіцієнту атерогенності (КА) крові 

та окремі параметри ЕФ можуть виступати діагностичними маркерами 

поєднаного перебігу ХОЗЛ і СІХС. 

Доведено, що при поєднаному перебігу ХОЗЛ та СІХС частіше 

виявляються гіпертрофія лівого (ЛШ) та правого шлуночків (ПШ) і 

ремоделювання міокарда. Встановлено, що при цій мікст-патології 

розвивається діастолічна дисфункція (ДД) ПШ і ЛШ, переважно за I типом 

(тип сповільненої релаксації). Збільшення рівнів СТ-1 засвідчує розвиток 

гіпертрофії міокарда та ремоделювання відділів серця. 

Уперше патогенетично обґрунтовано доцільність і ефективність 

клінічного застосування комбінації препаратів рофлуміласту та кверцетину в 

складі базової терапії ХОЗЛ і стандартної терапії СІХС із метою 

профілактики та лікування загострення ХОЗЛ і загрози дестабілізації 

перебігу ССН І-ІІ ФК. Доведено, що включення комбінації препаратів 

рофлуміласту та кверцетину до складу комплексної медикаментозної терапії 
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при загостренні ХОЗЛ ІІІ ст. важкості, поєднаного зі СІХС ССН І-ІІ ФК, на 

стаціонарному та на амбулаторно-поліклінічному етапах значно покращує 

перебіг указаної патології, скорочує терміни стаціонарного лікування, 

зменшує частоту загострень і підвищує якість життя (ЯЖ). 

Практичне значення одержаних результатів. Розроблено та 

впроваджено в практику нові методики діагностики та лікування хворих із 

поєднаною КРП: патент на корисну модель «Діагностика коморбідної 

ішемічної хвороби серця у хворих із ХОЗЛ», зареєстровано в Державному 

реєстрі патентів України на винаходи за № 70137 від 25.05.2012 р.; патент на 

винахід «Спосіб діагностики загрози дестабілізації перебігу ішемічної 

хвороби серця при розвитку фази загострення ХОЗЛ», зареєстровано в 

Державному реєстрі патентів України на винаходи за № 95211 від 11.07.2011 

р.; інформаційний лист № 72-2013. Підстава: рішення ПК «Терапія» 

(протокол № 63 від 24.12.2012 р.) «Оптимізація комплексного лікування 

хворих на ХОЗЛ у фазі загострення при поєднанні з ішемічною хворобою 

серця». 

Розроблено діагностичні критерії поєднаного перебігу ХОЗЛ ІІІ ст. 

важкості у фазі загострення за поєднання зі СІХС ССН І-ІІ ФК, які 

враховують виразність локального та системного запалення, зміни 

вентиляційної функції легень, особливості структурної перебудови та 

функціональної здатності серця, показники ліпідного спектру крові, ЕФ та 

ендотеліальних факторів крові. 

Для оптимізації діагностики несприятливих подій у хворих із підозрою 

на дестабілізацію перебігу СІХС ССН І-ІІ ФК при поєднаному перебігу з 

ХОЗЛ ІІІ ст. важкості у фазу загострення розроблено алгоритм ранньої 

діагностики в умовах клінічної практики. 

Запропоновано патогенетично обґрунтований підхід до лікування 

хворих на ХОЗЛ ІІІ ст. важкості при поєднанні зі СІХС ССН І-ІІ ФК. 

Доведений позитивний вплив комбінації рофлуміласту та кверцетину на 

виразність локального та системного запалення, вентиляційну функцію 
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легень, ЕФ периферійних і коронарних артерій, на структурну побудову та 

функціональну здатність серця, на відтермінування першого загострення та 

підвищення ЯЖ. 

Впровадження результатів роботи в практику. Результати наукового 

дослідження впроваджені в лікувальний процес алергологічного відділення 

обласної клінічної лікарні (затв. 10.11.2016 р.), профільних відділень 

обласного клінічного кардіологічного диспансеру (затв. 11.11.2016 р.) та 

обласного фтизіо-пульмонологічного диспансеру м. Івано-Франківська (затв. 

14.11.2016 р.), терапевтичних і пульмонологічних відділень обласних і 

центральних районних лікарень (затв. 16.11.2016 р.) і амбулаторно-

поліклінічних закладів (затв. 17.11.2016 р.), що підтверджено відповідними 

актами про впровадження. 

Теоретичні положення та практичні рекомендації дисертаційної роботи 

використовуються в навчальному процесі на кафедрах пропедевтики 

внутрішньої медицини, внутрішньої медицини №1 , клінічної імунології та 

алергології ім. Є.М. Нейка (затв. 10.11.2016 р.), внутрішньої медицини №2 та 

медсестринства (затв. 11.11.2016 р.), на кафедрі фтизіатрії і пульмонології з 

курсом професійних хвороб (затв. 14.11.2016 р.), на кафедрі загальної 

практики (сімейної медицини), фізичної реабілітації та спортивної медицини 

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» (затв. 

15.11.2016 р.); на кафедрі госпітальної терапії ДВНЗ «Ужгородський 

національний університет» (затв. 16.11.2016 р.); кафедрі внутрішньої 

медицини №1 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. 

Пирогова (затв. 17.11.2016 р.); у відділеннях ішемічної хвороби серця та 

кардіо-пульмонології ДУ «Національний інститут терапії ім. Л.Т. Малої» 

НАМН України (затв. 18.11.2016 р.). 

Особистий внесок здобувача. Здобувачем самостійно проведений 

аналіз наукової літератури за даною темою, обрано напрямок дослідження, 

окреслено проблему, яка потребує вирішення, обґрунтовано мету та 

завдання, визначено об‟єм і методи дослідження, здійснено підбір і розподіл 
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отриманих даних, виконана статистична обробка результатів досліджень. 

Автором самостійно проведено аналіз та узагальнення отриманих 

результатів, сформовано висновки та практичні рекомендації, проведена 

підготовка наукових даних до публікації, написання й остаточне оформлення 

всіх розділів дисертаційної роботи, впроваджено практичні рекомендації в 

лікувальну практику установ охорони здоров‟я та в навчальний процес 

медичних ВНЗ України. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення роботи 

представлені на IV з‟їзді фтизіатрів і пульмонологів України (м. Київ, 20–28 

жовтня 2008 р.), Х–ХІІ Конгресах СФУЛТ (2004 і 2008 рр.), на науковій 

конференції «Бабенківські читання», присвяченій пам ‟яті академіка 

Г.О. Бабенка, 27–28 жовтня 2011 року, на науково-практичній конференції з 

міжнародною участю «Терапевтичні читання – сучасні аспекти діагностики 

та лікування захворювань внутрішніх органів» (Івано-Франківськ, 2012 р.), на 

науково-практичній конференції «Коморбідні стани в практиці лікаря-

інтерніста», м. Тернопіль, 2015 р.), на ІІІ і VІ Національних конгресах 

кардіологів України (Київ, 2013 і 2015 рр.), на науково-практичній 

конференції «Ендотеліальна дисфункція при вік-залежній патології – 

діагностика, профілактика, лікування», 12–13 листопада 2015 р., м. Київ, на 

науково-практичній конференції «Стандарти діагностики та лікування в 

клініці внутрішніх хвороб», м. Вінниця, 27–28 квітня 2016 р., на щорічних 

терапевтичних читаннях: профілактика неінфекційних захворювань на 

перехресті терапевтичних наук присвячена пам„яті академіка Л.Т. Малої 

(Харків, 2016), на науково-практичній конференції з міжнародною участю 

«Бабенківські читання» присвячена пам‟яті академіка Г.О. Бабенка (Івано-

Франківськ, 2016). 

Публікація матеріалів роботи. 

За темою дисертаційної роботи опубліковано 48 наукових праць, у 

тому числі: 21 стаття (із них одноосібних – 5), у наукових фахових виданнях 

України (із них 2 у наукометричній базі Scopus), 4 – в іноземних журналах, 
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24 – у наукових журналах, збірниках, тезах з‟їздів, конгресів, конференцій. 

Отримано один патент України на винахід, один патент України на корисну 

модель, видано інформаційний лист про нововведення в охороні здоров‟я. 

Обсяг та структура дисертації. Повний обсяг дисертації становить 

384 сторінки, основний текст роботи викладено на 297 сторінках, 

ілюстрована 51 таблицею і 26 рисунками та складається зі вступу, 6 розділів 

(огляд літератури, матеріали та методи досліджень, 4 розділи власних 

досліджень), аналізу та узагальнення результатів досліджень, висновків, 

практичних рекомендацій. Покажчик літератури містить 428 джерел, з яких 

191 джерело іноземною мовою. 
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РОЗДІЛ 1 

ХРОНЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ І 

КАРДІОВАСКУЛЯРНА ПАТОЛОГІЯ 

(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

1.1. ХОЗЛ: визначення хвороби, дескриптивна епідеміологія 

(описово-оціночне епідеміологічне дослідження), класифікаційні зміни. 

Сучасні погляди на перебіг ХОЗЛ і загострення хвороби  

 

ХОЗЛ є однією з глобальних проблем сучасної охорони здоров‟я. 

Значна поширеність, тривалий перебіг, часті звертання пацієнтів за 

медичною допомогою в зв‟язку з загостренням, невпинне зниження якості 

життя та високі економічні витрати визначають актуальність цієї патології та 

є відображенням складного, неоднозначного і далекого від кінцевого 

розуміння природи цієї патології [101, 221, 271, 297, 369]. Унаслідок 

тривалого впливу факторів ризику і старіння населення в усьому світі 

спостерігається прискорене зростання ХОЗЛ. Експерти ВООЗ підрахували, 

що на ХОЗЛ страждає від 8 до 22% дорослих у віці 40 років і більше, а на 

помірно-тяжкий перебіг ХОЗЛ хворіють біля 80 млн. людей [355]. За даними 

мета-налізу, в якому було проведено оцінку популяції більше 4 млн людей, 

розповсюдженість ХОЗЛ у світі складає 7,6 %, в Європі – 7,4 %, у тому числі 

серед міських жителів – 10,2 %, тобто захворювання спостерігається як 

мінімум у кожного 15-го жителя планети [326]. За результатами великих 

скринінгових досліджень, поширеність ХОЗЛ вища в людей, які палять, 

порівняно з некурцями; у людей старше 40 років, порівняно з більш 

молодими; у чоловіків, порівняно з жінками [265, 323]. 

Актуальність проблеми полягає не тільки в розповсюдженості ХОЗЛ, 

але й у високій смертності хворих. ХОЗЛ є єдиною патологією, смертність 

від якої в останні роки виросла на 163 %, водночас як летальність від усіх 
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серцево-судинних захворювань, включаючи ішемічну хворобу серця (ІХС) і 

артеріальну гіпертензію (АГ), зменшилася відповідно на 59 % і 64 % [184, 

323]. За прогнозами науковців, в умовах погіршання екології при 

збереженому темпі розповсюдження тютюнокуріння до 2020 р. ХОЗЛ, як 

причина смерті, вийде на 3-є місце в усьому світі, а за економічними 

збитками ХОЗЛ із 12-го місця в 1990 році переміститься до 2020 року на 5-е 

місце, випередивши всі інші захворювання респіраторної системи, у т.ч. 

туберкульоз легень і ВІЛ/СНІД [257, 404]. ХОЗЛ є також одним із найбільш 

інвалідизуючих захворювань і займає друге місце після захворювань серцево-

судинної системи) [206, 285]. ХОЗЛ веде до інвалідизації, у середньому, 

через 10 років після встановлення діагнозу, у половині випадків – це особи 

молодші 50 років [381]. Фінансові витрати, які пов‟язані з ХОЗЛ, тільки в 

Євросоюзі складають більше 10 млрд. доларів на рік [333].  

Нові дані дослідження HEED, в якому взяло участь 1800 пацієнтів, 

показали, що незважаючи на лікування, якість життя 89 % пацієнтів на ХОЗЛ 

залишається поганою. Навіть у тих пацієнтів, які хворіють на ХОЗЛ легкого 

ступеня важкості, спостерігається висока виразність симптомів (кашель – у 

74 %, продукція харкотиння – у 63 % і задишка – у 58 %), а більше 70 % 

хворих обмежені в своїй щоденній діяльності [305]. 

Захворювання дихальної системи в Україні є однією з найпоширеніших 

причин тимчасової втрати працездатності. Рівень первинної інвалідизації 

дорослого та працездатного населення внаслідок хвороб органів дихання за 

останні 5 років складав 18–20 на 10 тисяч населення і є порівняний із таким 

при гіпертонічній хворобі, а в структурі первинної інвалідності переважають 

інваліди ІІ групи [65, 136]. Однією з причин високого статистичного 

показника захворюваності на ХОЗЛ був ще донедавна самий підхід до 

визначення нозологічної назви хвороби [147]. До 2009 року в рубрику 

статистичної звітності в Україні не було окремо винесено ХОЗЛ як 

самостійну нозологічну одиницю, дані офіційної статистики приводилися за 

хронічним обструктивним бронхітом. На межі ХХ і ХХІ століть після 
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проведення великої кількості фундаментальних досліджень як клініко-

функціонального, так і морфологічного напрямків, на зміну поняттю 

хронічний обструктивний бронхіт (ХОБ) прийшло сучасне визначення 

хвороби – ХОЗЛ (в англомовній транскрипції – Cronic Obstructive Pulmonary 

Disease). Більше того, ще донедавна вважалося, що ХОЗЛ є збірне поняття, 

яке об‟єднує групу хронічних неспецифічних захворювань дихальної 

системи, які супроводжуються прогресуючою бронхіальною обструкцією з 

наростаючими ознаками хронічної дихальної недостатності [6, 147]. Це 

визначення ХОЗЛ тривалий час існувало в багатьох Міжнародних і 

вітчизняних рекомендаціях, що створювало труднощі в проведенні 

лікувальних заходів, особливо на ранніх стадіях перебігу хвороби. У 2001 

році комітет GOLD (Global Іnitiative for Obstructive Lung Disease – Глобальна 

ініціатива по обструктивному захворюванню легенів) видав новий, суттєво 

перероблений варіант клінічних рекомендацій, в яких чітко відображені 

питання класифікації, діагностики, клініки, лікування та профілактики ХОЗЛ 

[338]. Починаючи з 2009 року, ця хвороба в Україні враховується як окрема 

нозологічна форма в обліково-звітній документації, що дозволяє отримувати 

достовірну інформацію про захворюваність на ХОЗЛ [62, 207]. Виділення 

ХОЗЛ в окрему рубрику статистичної звітності уже сьогодні дало відчутний 

результат [202]. Отже, проведений аналіз світової і вітчизняної літератури 

свідчить про високий рівень поширеності, інвалідизації та смертності хворих 

на ХОЗЛ. У майбутньому прогнозується збільшення кількості хворих на 

ХОЗЛ не тільки через збільшення кількості курців, але через ріст популяції 

та низького рівня життя. Основними причинами такого прогнозу є: 

хронічний перебіг захворювання з прогресуючою бронхообструкцією, пізня 

маніфестація симптомів, відсутність ефективних методів лікування, здатних 

зупинити хворобу та наявність коморбідної патології, яка, в одних випадках, 

може бути патогенетично пов'язана з ХОЗЛ, а в інших випадках 

розцінюється як випадкове поєднання різних хвороб [2, 91, 220, 277, 294, 

301]. 
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ХОЗЛ – хвороба з складним патогенезом, уявлення про який 

неодноразово змінювалося в міру нагромадження наукових знань щодо цієї 

проблеми [31, 85, 106, 155, 423]. Незважаючи на багаторічне вивчення ХОЗЛ, 

багато питань патогенезу, діагностики та лікування цього стану залишаються 

дискусійними, а літературні дані містять багато протиріч. З одного боку, це 

пов‟язано з не до кінця розкритими механізмами формування цього 

патологічного стану, із другого боку – з об‟єктивними труднощами 

діагностики на ранніх стадіях захворювання. У Програмі GOLD перегляду 

2013 року ключове місце займає розділ «Подальші дослідження» [318]. Цей 

розділ визначає вузькі питання розуміння механізмів розвитку та перебігу 

ХОЗЛ, які вимагають подальшого наукового пошуку і нових напрямків 

терапевтичних підходів у майбутньому. В якості стратегічних напрямків 

наукових досліджень пропонуються:  

- отримання нової інформації про клітинні й молекулярні 

механізми, які беруть участь у запаленні при стабільному перебігу ХОЗЛ і 

при загостреннях; 

- порівняльне вивчення запальної відповіді в курців, екс-курців, 

некурців, які хворіють на ХОЗЛ або без нього для розробки ранніх 

діагностичних критеріїв, які ідентифікують доклінічні стадії хвороби; 

- виявлення маркерів запалення для вироблення нових методів 

лікування і профілактики. 

Отримані в останні роки результати наукових досліджень дали змогу з 

новітніх позицій дати характеристику тим патологічним морфо-

функціональним змінам, які відбуваються в організмі хворого на ХОЗЛ. Так, 

згідно зі спільним документом фахівців Американського Торакального 

товариства (ATS) та Європейського Респіраторного Товариства (ERS) ХОЗЛ 

є захворюванням, котре можна лікувати; воно характеризується неповністю 

оборотним обмеженням швидкості повітряного потоку, що зазвичай 

прогресує, та пов‟язане з патологічною відповіддю легень на інгаляцію 

шкідливих часток і газів, найчастіше – на тютюновий дим. При ХОЗЛ 
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уражаються не тільки легені – виникають і значні системні порушення [246, 

408]. У Програмі GOLD перегляду 2013 року звернуто увагу фахівців на 

раннє виявлення хвороби і навіть виділено крім трьох традиційних стадій, 

«нульову», характеризуючи її, як стан підвищеного ризику у людей, які 

мають хронічні симптоми (кашель і продукцію харкотиння) і водночас 

нормальні показники спірометрії [308]. Об‟єднуючою ознакою всіх ступенів 

важкості ХОЗЛ є постбронходилатуюче зниження співвідношення 

ОФВ1/ФЖЄЛ < 0,70, яке вказує на обмеження експіраторного повітряного 

потоку. Розподільчою ознакою, яка дозволяє провести оцінку між легким (І 

стадія), середньо-важким (ІІ стадія), важким (ІІІ стадія) і дуже важким (ІV 

стадія) перебігом захворювання, є постбронходилатаційне значення 

показника ОФВ1. Водночас, при недоступності динамічного контролю за 

станом функції зовнішнього дихання, ступінь важкості захворювання 

визначається за аналізом клінічних симптомів [143, 202, 372, 385, 397]. 

На сьогодні загальновизнано і вже не викликає дискусій серед 

науковців той факт, що ХОЗЛ є багатокомпонентним захворюванням, при 

якому обмеження повітряного потоку асоціюється з патологічною запальною 

відповіддю дихальних шляхів на дію шкідливих часток і газів, дисфункцією 

мукоціліарного кліренсу (МЦК), структурними змінами як у дихальних 

шляхах, так і в легеневій паренхімі, та проявами системного запалення [61, 

125, 142, 149, 169, 215].  

Отримані в останні роки результати наукових досліджень дали змогу з 

новітніх позицій оцінювати патологічні морфо-функціональні зміни, які 

відбуваються в організмі хворого на ХОЗЛ. Ключовим елементом 

прогресування захворювання є хронічне дифузне запалення з залученням у 

патологічний процес бронхіальної стінки, інтерстиціальної тканини та 

ендотелію судин у легенях [50, 88, 256, 391]. Особливістю ХОЗЛ є 

захоплення в запальний процес термінальних бронхіол із розвитком 

перибронхіального фіброзу, емфіземи легень, навантаження на праві відділи 

серця, що призводить до фатального кінця [83, 95, 279, 307]. Більшість 
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авторів переконливо довели, що запалення респіраторних і термінальних 

бронхіол веде до бронхіальної обструкції, в основі якої лежать набряк стінки 

бронхів, нагромадження слизу, аномалії рухів стінки бронхів і звуження 

просвіту бронхів. Гіперактивність бронхів спричинюється запальним 

процесом у слизовій оболонці. Зміни мукоціліарного транспорту та 

запальний набряк при ХОЗЛ призводять до порушення бронхіальної 

прохідності та формують зворотній компонент бронхіальної обструкції [112, 

147, 283]. Незворотній компонент бронхіальної обструкції викликаний 

морфологічними змінами стінки бронхів і розвитком значних 

пневмосклеротичних змін [240, 393]. Особливої агресії перебіг ХОЗЛ набуває 

при середньо-важкому перебігу з початком морфологічної перебудови 

дихальних шляхів (склероз, фіброз, бронхоспазм, набряк, гіперкринія, 

дискринія), наслідком яких є ремоделювання бронхів і наступне галопуюче 

прогресування його системних проявів. Безперервно прогресуючий перебіг 

ХОЗЛ веде до суттєвого погіршення якості життя пацієнтів, що проявляється 

постійним посиленням задишки, зниженням толерантності до фізичного 

навантаження, обмеженням в щоденній діяльності, страхом смерті та 

схильністю до ліків [24, 53, 225, 245, 29].  

Знання про ХОЗЛ, його етіологію, патогенез, чинники розвитку і 

формування хвороби, підходи до лікування, можливості профілактики та 

реабілітації хворих постійно вдосконалюються. В останні роки у світі 

проходить активне оновлення даних про молекулярні, генетичні, клітинні та 

біохімічні засади ХОЗЛ. Особлива роль в патогенезі ХОЗЛ відводиться 

хронічному запаленню [165, 215, 291, 318, 340]. 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 біохімічного і клітинного складу крові 

та виникненням системних реакцій [40, 214, 235, 252, 341]. Для локального 

запалення характерним є міграція й активація імунокомпетентних клітин 
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крові в тканинах бронхів і легень, десквамація епітеліальних клітин, 

продукція й розпад матриксних білків, фіброз та структурне ремоделювання 

стінки бронхів і легень. Активовані клітини при хронічному запаленні є 

джерелом величезної кількості медіаторів запалення [73, 86, 129, 291]. 

Локалізація і виразність хронічного запалення, його характер та особливості 

пускових механізмів визначають специфіку патологічного процесу, 

індивідуальність клінічної симптоматики, швидкість прогресування ХОЗЛ, а 

також є маркерами адекватної терапії й прогнозу. [88, 186, 202, 275, 340].  

Проведені в останні роки дослідження вказують на генетичну 

схильність до гіперреактивності бронхів, високий рівень поліморфізму генів, 

які регулюють синтез медіаторів запалення. На сьогодні відомі хромосомні 

зони, в яких локалізуються гени, що контролюють імунні реакції (HLA, гени 

Т-клітинних рецепторів (TCR), синтез прозапальних цитокінів (інтерлейкінів 

IL-1β, IL-2, IL-4, IL-8 та ін., IFN-γ), фактор росту опасистих клітин, 

конституційної NO-синтази, гранулоцитарно-макрофагального 

колонієстимулюючого фактора (ГМ КСФ). Більше того, доведена генетично 

зумовлена активність опасистих клітин із надмірним викидом біогенних 

амінів, порушенням фагоцитарної активності альвеолярних макрофагів (AM) 

і нейтрофілів (Нф) [153, 214, 308, 337].  

На сьогодні світовим пульмонологічним товариством активно 

обговорюється проблема оптимізації класифікації та критеріїв встановлення 

діагнозу ХОЗЛ. Експерти прийшли до висновку, що класифікуючи ХОЗЛ за 

ступенем порушення функції зовнішнього дихання без врахування основних 

клінічних симптомів, особливостей перебігу захворювання, фізичної 

працездатності, якості життя й супутньої патології, легко можна допустити 

помилку у визначенні прогнозу та виборі схеми лікування для конкретного 

пацієнта [201, 220, 232, 235, 271]. 

Клінічні прояви ХОЗЛ описані за двома основними різновидами – 

емфізематозним (із переважанням задишки) та бронхітичним (із 

переважанням кашлю та продукції харкотиння) [186]. Водночас, в останні 
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роки проводяться ряд обсерваційних і порівняльних клінічних досліджень, 

метою яких є виявлення окремих фенотипів ХОЗЛ і їхніх специфічних 

маркерів, а також уточнення практичного значення цих фенотипів як із 

визначенням прогнозу захворювання, так і можливості підвищення 

ефективності лікування при більш цілеспрямованому підборі терапії [151, 

158, 235, 322]. У новій класифікації СОLD 2013 р. уперше реалізовано 

інтегральний мультиінструментальний підхід до оцінки високого ризику 

розвитку нових загострень. Згідно з новою класифікацією, хворі на ХОЗЛ із 

вираженою симптоматикою, тяжкою і дуже тяжкою обструкцією, двома й 

більше загостреннями в анамнезі протягом попереднього року 

класифікуються як пацієнти високого ризику розвитку загострень у 

майбутньому. Саме ця категорія хворих потребує стаціонарного лікування, 

яке здатне знижувати частоту загострень. Пацієнтів із частими загостреннями 

виділяють у особливий фенотип, якому відводять надзвичайно суттєву роль 

[158, 242, 297, 322, 397]. 

Дослідження ECLIPSE показало, що фенотип хворого на ХОЗЛ із 

частими загостреннями асоціюється з прискореним зниження функції легень, 

зниженням фізичної активності й якості життя пацієнта та збільшенням 

економічних витрат [241–243, 341, 412]. Пацієнти на ХОЗЛ із фенотипом 

частих загострень становлять особливу групу хворих з вищим ризиком щодо 

швидкості прогресування і смертності, які потребують особливої уваги й 

більш раннього та інтенсивного, а інколи й більш агресивного підходу до їх 

лікування. У фенотипуванні хворих на ХОЗЛ є чітко прагматичне завдання – 

вибір найкращого лікування для пацієнта. Отже, лікування хворих на ХОЗЛ 

залежно від фенотипу відповідає найкращим традиціям медичної практики, а 

саме, передбачає індивідуальний підхід до кожного пацієнта [152, 202, 251, 

288]. 

За клінічними ознаками виділяють дві основні фази перебігу ХОЗЛ: 

стабільну та загострення хвороби. Стабільним вважається стан, коли 

прогресування захворювання можна виявити при тривалому динамічному 
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спостереженні за хворим, а виразність клінічних симптомів суттєво не 

змінюється протягом тижнів і навіть місяців [186]. Загострення – це 

погіршання стану хворого протягом двох і більше послідовних днів, яке 

проявляється наростанням клінічної симптоматики і функціональних 

розладів. Загострення можуть починатися поступово, а можуть 

супроводжуватися стрімким погіршанням стану хворого з розвитком гострої 

дихальної та правошлуночкової недостатності [51, 88, 186, 275]. 

Практично важливим є виділення двох різних за етіологією типів 

загострення ХОЗЛ – інфекційно-залежного загострення і загострення, що 

викликається неінфекційними причинами [32, 51, 53, 116]. Провідна роль в 

розвитку загострень ХОЗЛ, поза сумнівом, належить інфекції респіраторного 

тракту, що зумовлює виникнення до 80 % випадків загострень із 

встановленою етіологією (рівень доказовості II). Ключове місце в розвитку 

інфекційних загострень ХОЗЛ займають бактерійні збудники, які, згідно з 

результатами численних досліджень, виділяються з харкотиння / 

бронхіального секрету в 40–50 % випадків інфекційно-залежних загострень 

захворювання [53, 102, 338]. Головними неінфекційними причинами 

загострення є: дія аерополютантів довкілля, тромбоемболія гілок легеневої 

артерії, декомпенсація серцевої недостатності, призначення ß-

адреноблокаторів, низька комплаєнтність і інші [186, 380, 383].  

Домінуючими мікроорганізмами при бактеріологічному дослідженні 

зразків харкотиння у хворих із загостренням ХОЗЛ є Haemophilus influenzae, 

Streptococcus pneumoniae і Moraxella catarrhalis, питома вага яких, за даними 

різних досліджень становить 13–46 %, 7–26 % і 9–20 %, відповідно [53]. 

Рідше виділяються Haemophilus parainfluenzae, Staphylococcus aureus, 

Pseudomonas aeruginosa і представники сімейства Enterobacteriaceae [102, 

186].  

Відомо, що кількість загострень – критерій, що визначає не лише якість 

життя, а й тяжкість і прогноз захворювання та впливає на смертність. За 

даними міжнародної статистики, госпітальна летальність хворих із 
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загостренням ХОЗЛ становить 8 %, а через рік після загострення – 23 % 

[298]. Клініцистам відомо, що після перенесеного загострення, навіть у разі 

його адекватного лікування, важко й практично неможливо відновити 

функцію легень до початкового рівня. Наростаюча задишка та слабкість 

обмежують виконання пацієнтом звичних фізичних навантажень і призводять 

до детренованості та м'язової атрофії, а хронічна гіпоксемія та зміни 

реологічних властивостей крові сприяють порушенню мікроциркуляції в 

легенях, міокарді й інших органах і системах. Значно зростає 

медикаментозне навантаження на хворого та витрати на його лікування. Ось 

чому зменшення частоти загострень є метою довготривалої терапії ХОЗЛ, а 

зниження витрат на лікування загострень в майбутньому дозволить 

обмежити економічний тягар ХОЗЛ на загальнодержавному рівні [201, 263, 

397, 408, 422]. 

Таким чином, ХОЗЛ є проблемним захворюванням як з медичної точки 

зору, так і в соціальному аспекті. На сьогодні ще недостатньо зрозумілі та 

маловивчені питання патогенезу як самого ХОЗЛ, так і розвитку 

екстрапульмональних ефектів. Продовжуються наукові дослідження щодо 

визначення клінічної симптоматики та вибору сучасних схем лікування в 

залежності від фенотипу означеної патології. Все це вимагає подальших 

досліджень ХОЗЛ із використанням сучасних високоінформативних методів 

діагностики та вибору медикаментозної терапії. 

 

1.2. Поліморбідність і коморбідність при ХОЗЛ. Системні 

екстрапульмональні та кардіоваскулярні ефекти у хворих на ХОЗЛ 

(визначення, перебіг, прогноз, профілактика і лікування) 

 

Поліморбідність і коморбідність – одна із серйозних проблем 

терапевтичної практики на сучасному етапі. Сучасному лікарю часто 

доводиться працювати з пацієнтами, які одночасно страждають від кількох 

захворювань. Більшість науковців протиставляють один одному поняття 



31 

 

поліморбідності і коморбідності, визначаючи першу, як випадкову 

комбінацію в одного пацієнта різних за етіологією й патогенезом 

захворювань, а другу, як множинну наявність декількох захворювань, 

пов'язаних доведеним єдиним патогенетичним механізмом [14]. На сьогоднi 

превалює думка, що коморбідність (лат.: со – разом, morbus – хвороба) 

включає нозологічну синтропію, розвиток патогенетично взаємозалежних, 

закономірно зумовлених (детермінованих) комбінацій хвороб, коли хвороби 

своєрідно «тягнуться» одна за одною, прагнуть поєднатися або готують грунт 

одна для іншої [14, 294]. 

В українській та російській науковій літературі для визначення стану, 

що характеризується наявністю декількох захворювань, які мають як гострий, 

так і хронічний перебіг, використовують терміни «поєднана патологія», 

«комбінована патологія», «супутні» або «асоційовані» захворювання та стани 

[40, 184, 205, 226]. В англомовній науковій літературі частіше 

застосовуються терміни «коморбідні захворювання» або коморбідні стани 

(comorbid diseases, comorbid conditions) [269, 81, 382]. 

Коморбідні захворювання та стани можна умовно розподілити на 4 

групи:  

- каузальні (причинні) – у разі наявності ≥ 2 захворювань з єдиним 

механізмом розвитку; 

- ускладнення основного захворювання; 

- конкурентні – захворювання, не пов‟язані між собою; 

- інтеркурентні – коли на фоні захворювання із хронічним 

перебігом виникає гостре захворювання [382]. 

Поєднана соматична патологія створює труднощі як у встановленні 

діагнозу, так і при проведенні лікування. Гемодинамічні та метаболічні 

фактори при поліпатіях постійно впливають один на одного за типом 

синдрому взаємозв'язку та взаємообтяження. Синергізм ушкоджувальної дії 

цих патологічних станів значно поглиблює клінічну картину кожного з них, 

створюючи додатковий несприятливий вплив на органи-мішені [40, 149, 382, 
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294]. Окрім цього, слід враховувати підвищений ризик виникнення побічних 

ефектів і ускладнень при взаємодії медикаментозних засобів внаслідок 

поліпрагмазії, якої важко уникнути при мікст-патологіях [40, 96, 280]. 

На сьогодні актуальність проблеми поліморбідності терапевтичних 

хворих у всьому світі зумовлена тенденцією до всезагального постаріння 

населення, збільшенням випадків хронізації захворювань, підвищенням 

впливу ушкоджувальних чинників довкілля, що привертає увагу до цієї не 

лише медичної, а й соціальної проблеми [171, 193, 414]. 

Попередніми епідеміологічними дослідженнями встановлено, що 

індивідуальна кількість хронічних захворювань експоненціально зростає 

пропорційно віку пацієнтів. Так, майже у половини всіх хворих у віці 65 

років і більше відзначають як мінімум три захворювання, а в половини з них 

– більше 5. У структурі загальної популяції осіб із двома і більше хронічними 

захворюваннями налічується приблизно 26 %, причому витрати на їх 

лікування складають 50 % всіх витрат системи охорони здоров'я [263, 333]. 

До захворювань, при яких, крім легень, пошкоджується серцево-

судинна, травна, видільна системи та інші органи-мішені, відносять ХОЗЛ 

[100, 149, 241, 294]. Найбільш частим поєднанням відрізняються порушення 

в респіраторному тракті та в серці, що пояснюється спільністю функцій і, 

певною мірою, загальним ембріональним походженням. Відомо, що 

сукупність ембріональних процесів через посередність морфогенетичних 

закономірностей дозрівання окремих структурних елементів веде до 

формування вибіркових системних зв‟язків. Спільність походження може 

визначати не тільки достатньо високу гомологічність структурної організації 

дихальних шляхів і серцево-судинної системи, але й однотипність процесів, 

які в них розвиваються [218]. 

Абнормальний за своєю суттю запальний процес при ХОЗЛ на перших 

стадіях хвороби локалізується в дихальних шляхах і легеневій паренхімі, але 

з часом проявляються його системні ефекти [217]. В останні роки все ширше 

обговорюються системні екстрапульмональні ефекти (прояви, реакції, 
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наслідки) ХОЗЛ, які обтяжують його перебіг, і є важливою частиною 

“причинного патогенетичного кола” [168, 341, 372]. На думку багатьох 

авторів, розвиток позалегеневих ефектів ХОЗЛ має важливе клінічне й 

прогностичне значення [36, 130, 201, 242]. Встановлено, що тим коморбідним 

фоном, на якому маніфестує ХОЗЛ, часто є метаболічні порушення 

(периферична міопатія, зменшення маси тіла, кахексія, порушення 

ендокринного обміну, зокрема, цукровий діабет) [130], артеріальна 

гіпертензія [213, 215, 278], ішемічна хвороба серця [100, 173, 240, 371, 407], 

серцева недостатність [86, 249], інфільтративні захворювання та пухлини 

легень [217, 223], a також первинна легенева гіпертензія [36]. На думку 

багатьох науковців, багато чинників ризику ХОЗЛ програмують не тільки 

виникнення й прогресування бронхіальної обструкції з наступним зниженням 

легеневої функції, але й зумовлюють маніфестацію екстрапульмональних 

ефектів, які в майбутньому змінюють клінічну картину та погіршують 

прогноз ХОЗЛ [2, 205]. Разом із тим, зважаючи на старший вік хворих на 

ХОЗЛ, у них часто зустрічаються супутні захворювання [2,184, 333]. 

Значною мірою це стосується поєднання ХОЗЛ і гіпертонічної хвороби [213], 

стабільної ішемічної хвороби серця [19, 198, 233, 367, 407], серцевої 

недостатності [202, 216], цукрового діабету [223, ], бронхіальної астми [239], 

метаболічного синдрому [335], ожиріння, патології нирок, печінки, 

підшлункової залози та інших органів [190, 396]. На сьогодні доведено, що 

різні коморбідні стани та супутні захворювання можуть мати більш виразний 

вплив на клінічні наслідки у пацієнтів на ХОЗЛ, ніж безпосередньо 

порушення бронхіальної прохідності та редукція легеневої функції. Про це, 

зокрема, свідчать результати епідеміологічних досліджень, згідно з якими 

основною причиною смерті пацієнтів із документованим ХОЗЛ є не 

порушення з боку бронхо-легеневого комплексу [75, 193, 414]. Так, найбільш 

часто пацієнти на ХОЗЛ помирають від кардіоваскулярних причин (25% 

випадків), пухлин різної локалізації (переважно від раку легенів, 20–33% 

випадків) та інших різних причин (близько 30% випадків) [262, 389].  
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На сьогодні найбільше вивчені метаболічні і м‟язово-скелетні системні 

ефекти ХОЗЛ: дисфункція скелетних м‟язів, зниження маси тіла, остеопороз, 

патологія щитоподібної залози, тощо [12, 191]. Приблизно у 30 % пацієнтів 

на ХОЗЛ із середньотяжким і тяжким перебігом відзначається зниження маси 

тіла й погіршення стану периферичної мускулатури [8, 172, 218, 400].  

Сучасними дослідженнями встановлено, що у хворих на ХОЗЛ 

спостерігаються ряд ендокринних дисфункцій, ремоделювання кісткової 

тканини, розлади периферичного кровообігу, депресія, поліцитимія та анемія 

[184, 322, 341, 411]. На думку Ю.М. Мостового (2008), у хворих на ХОЗЛ, 

яке розпочалося ще в молодому (до 30 років) або зрілому віці (31–45 років), 

імунологічне запалення прогресує, уражаючи не тільки легені, але й інші 

органи. При цьому запалення довго, десятиліттями, якщо і лікується, то лише 

за необхідності і переважно тільки симптоматично. А за цей час в організмі 

хворої людини виникають ряд патологічних процесів, які поглиблюють один 

одного. Імунологічне запалення, яке розпочалося в бронхолегеневій системі, 

веде до хронічної гіпоксії тканин, яка наростає протягом тривалого часу. У 

результаті цього в постійно напруженому режимі функціонує серцево-

судинна, ендокринна, нейрогуморальна та інші системи організму [131]. 

Одними із потенційних системних ефектів ХОЗЛ розглядається 

кардіоваскулярна патологія, серед якої важливе місце займають ушкодження 

ендотелію з розвитком ендотеліальної дисфункції, метаболічна 

кардіоміопатія, стабільна стенокардія напруження на тлі СІХС, артеріальна 

чи легенева гіпертензія з подальшим розвитком хронічного легеневого серця 

[2, 84, 267, 414, 421]. Результати багатоцентрових досліджень свідчать, що у 

50 % пацієнтів на ХОЗЛ є порушення серцево-судинної системи [414]. 

Зокрема, за офіційною статистикою 2013 року, поширеність усіх форм ІХС 

серед дорослого населення України становить ~ 2,4%, у тому числі серед осіб 

працездатного віку – близько 10%. Захворюваність ~ 2% на рік [47]. 

Поширеність стенокардії суттєво зростає з віком незалежно від статі. У жінок 

показник складає 5–7% у віці 45–64 роки і 10–12% у віці 65–84 років. У 
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чоловіків – 4–7% у віці 45–64 років та 12–14% у 65–84 років [136]. Часте 

поєднання ХОЗЛ і серцево-судинних захворювань пояснюється не тільки 

впливом гіпоксії, а й спільністю патогенезу як ХОЗЛ, так і СІХС. Існує 

прямий асоціативний зв'язок між ХОЗЛ і кардіоваскулярними наслідками: 

смерть пацієнтів найбільш часто виникає не в результаті респіраторного 

захворювання, а від причин, які пов'язані з функціональними порушеннями 

серцево-судинної системи [176, 413]. Синхронний перебіг ХОЗЛ та СІХС 

супроводжується синдромом «взаємного обтяження», який призводить до 

більш ранньої інвалідизації та смерті хворих [99, 193, 247,  307]. Основними 

механізмами патогенезу синдрому «взаємного обтяження» у хворих із 

поєднаною патологією є зміни реологічних властивостей крові, підвищення 

гемостатичного та зниження фібринолітичного потенціалу крові, що сприяє 

порушенням мікроциркуляції в легенях та міокарді, вентиляційній, 

гемодинамічній, а пізніше, і тканинній гіпоксії [86, 325, 326, 355]. 

Більше того, ряд авторів вважає, що хронічне системне запалення, 

активоване й підтримуване ХОЗЛ, – це наріжний камінь розвитку й 

обтяження причинної та ускладненої коморбідності; пусковий фактор 

абсолютної більшості захворювань-сателітів ХОЗЛ; предиктор ряду 

тромботичних і метаболічних ускладнень [4]. 

Недостатня увага до системних ефектів, а інколи неадекватна оцінка їх 

впливу на основні клінічні ознаки ХОЗЛ і структурно-функціональні, 

метаболічні та імунні порушення, є нерідко причиною діагностичних і 

лікувальних помилок [14, 28, 50, 78, 79]. Визнання наявності 

екстрапульмональних проявів у хворих на ХОЗЛ є клінічно значимим, що 

вимагає розширення об‟єму дослідження у відповідної категорії пацієнтів 

[84, 318, 323]. За рекомендацією Ю.І. Фещенко (2015), у клінічному діагнозі 

ХОЗЛ, відповідно до чотирьохступеневої класифікації, яка включає оцінку 

симптомів i показники ОФВ1/ФЖЄЛ у ремісії або при загостренні, слід 

відображати наявність супутніх захворювань або системних ефектів [201]. 

Отже, своєчасна діагностика супутніх захворювань або системних ефектів і 
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вибір раціональної терапії, які засновані на розкритті клітинно-молекулярних 

механізмів запального процесу при ХОЗЛ, може покращити результати 

лікування цієї складної патології. 

 

1.3. Імунозапальна активація і порушення метаболізму як 

концептуальна модель розвитку та прогресії кардіоваскулярної 

патології у хворих на ХОЗЛ. Спільні ланки патогенезу ХОЗЛ і CІХС 

 

1.3.1 Роль клітинної ланки імунітету в реалізації системного 

запалення при ізольованому перебігу ХОЗЛ і при поєднаній кардіоваскулярній 

патології. Протягом останніх років з'ясування особливостей патогенезу 

ХОЗЛ на різних етапах патологічного процесу тісно пов'язано з уточненням 

ролі імунологічного дисбалансу, який є одним із провідних чинників 

розвитку хронічного запального процесу як у бронхах, так і в легенях, а 

зрештою формування й прогресування екстрапульмональних ефектів [2, 61, 

117, 127, 149, 236, ]. За результатами багатьох досліджень встановлено, що у 

виникненні й прогресії ХОЗЛ першорядне значення мають два чинники: 

перший – зміни неспецифічної резистентності та системного імунітету, 

другий – порушення місцевого імунітету, як прояв місцевих запальних змін 

[73, 104, 210, 236, 340]. На думку багатьох дослідників, дослідження 

імунного статусу у хворих на ХОЗЛ може розширити уявлення про 

патогенетичні механізми захворювання, а також може слугувати критерієм 

ефективності терапії, що дає змогу персоніфікувати лікування [73, 197, 210].  

Загальновідомо, що розвиток імунних порушень при хронічних 

неспецифічних захворюваннях легень, зокрема ХОЗЛ, може бути викликаний 

як генетичними чинниками, так і вторинними змінами, які розвиваються під 

впливом різних пошкоджуючих факторів (радіація, куріння тютюну, 

несприятливі виробничі умови, вірусна та бактеріальна інфекція, прийом 

імуносупресорів тощо) [104, 115]. Порушення функції імунної системи 
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спричиняють персистенцію запального процесу в бронхах і легенях та 

зменшення ефективності терапії [104, 115, 197, 236]  

На сьогодні відомо, що плацдармом запалення при ХОЗЛ є дрібні 

бронхи та бронхіоли. В результаті запалення слизової оболонки та 

підслизового шару бронхіального комплексу розвиваються потовщення 

стінок бронхіол, гіпертрофія гладких м‟язів і пошкодження міжальвеолярних 

мембран, що призводить до обструкції дихальних шляхів і потенціює 

розвиток “хибного кола” [104, 187]. Сприяє персистуванню запалення 

залучення до місця первинного пошкодження фагоцитарно активних клітин, 

зокрема нейтрофілів і макрофагів, які є основними джерелами медіаторів 

запалення [104, 140, 206, 210]. Виявлена імунологічна недостатність із 

найбільшою ймовірністю зумовлена порушеннями функціональної 

активності мембранних структур імунокомпетентних клітин, що спричинено 

надмірною активацією ліпопероксидації та недостатньою антиоксидантною 

системою захисту плазми та клітинних елементів крові [89, 162]. Участь 

імунокомпетентних клітин в імунологічному запаленні дихальних шляхів 

визначають ступінь переходу зворотної обструкції дихальних шляхів у 

незворотну обструкцію й тяжкість перебігу ХОЗЛ [115, 210]. 

Проведені дослідження в останні роки підтвердили основну роль 

складної ієрархії міжклітинних взаємодій в патогенезі хронічного запалення 

при ХОЗЛ. В їх реалізації беруть участь різні клітинні елементи (фагоцити, 

еозинофіли, базофіли, лімфоцити, тромбоцити, ендотеліоцити, епітеліоцити, 

фібробласти та ін.) та гуморальні фактори (цитокіни, медіатори, молекули 

адгезії, селектини L, P, E, інтегріни, імуноглобуліни та ін.). Провідна роль у 

патогенезі запалення при ХОЗЛ відведена нейтрофілам (Нф) [140, 206, 210, 

236], альвеолярним макрофагам (АМ) [140, 206, 210] та Т-лімфоцитам [115, 

140, 236]. Саме активовані клітини макрофагальної системи при хронічному 

запаленні бронхів і легень є джерелом величезної кількості молекулярних 

факторів, котрі призводять до тканинної деструкції та ремоделювання 

дихальних шляхів [104, 236, 241]. Ці клітини відіграють основну роль у 
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протимікробному захисті, водночас вони є основними продуцентами протеаз 

і прозапальних цитокінів, які сприяють пошкодженню стінки бронхів і 

запускають ремоделювання бронхіального дерева [104, 206, 236, 241]. Саме 

тому вищезазначені клітини отримали назву «клітини запалення», а 

молекули, що ініціюють процеси запалення, – “молекули запалення”. Нф і 

АМ – це домінуючі клітини, які виявляються в тканинах бронхів і паренхімі 

легень, бронхоальвеолярній рідині та харкотинню у хворих на ХОЗЛ. Нф є 

одніє з багаточисельних популяцій імунокомпетентних клітин (ІКК), 

володіють високим агресивним потенціалом. Основна їх роль – участь у 

реалізації запального процесу різного ґенезу (гнійного, алергічного, 

аутоімунного) та знищенні мікробних агентів, виведенні імунних комплексів, 

алергенів і антигенів [140, 206, 240]. 

На сьогодні загальновизнано, що шлях кумуляції Нф у дихальних 

шляхах визначений дією полютантів і бактеріальних чинників, а також 

опосередкований продукцією молекул запалення активованими Т-

лімфоцитами. Проникаючи у міжклітинний простір, Нф повною мірою 

проявляють свій патогенний потенціал. Поряд із виділенням різних 

прозапальних медіаторів (фактору адгезії тромбоцитів, лейкотрієнів, зокрема 

LTB4, простогландинів Е2 та Е2а, тощо), вони виділяють ряд субстанцій, що 

мають потужний деструктивний потенціал щодо всіх структурних і 

молекулярних компонентів тканин, зокрема, нейтрофільна еластаза, 

макрофагальні металоеластази та кисневі радикали [92, 204, 225, 425]. Крім 

того, катіонні білки та β-глюкоронідаза нейтрофілів може спричинювати 

цитопатогенну дію на клітини епітелію бронхів і альвеоцити [104, 236]. 

Експресія різних молекул адгезії на поверхні нейтрофілів (LFA-1-

CD11a/CD18, Mac1-CD11b/CD18, L-селектин) і на ендотелії (ICAM-1) є 

одним із вагомих етапів патогенезу ХОЗЛ [104]. Більше того, розвиток 

аутоімунних реакцій клітинного та гуморального типу до антигенів слизової 

оболонки бронхів і легеневої тканини пов‟язують із нейтрофілами, що 

сприяють персистенції та хронізації запального процесу. За умов постійної 
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присутності нейтрофілів у дихальних шляхах (при хронічному запаленні) 

відбувається ціла низка морфологічних змін. Нф впливають на формування 

двох патологічних процесів, а саме, на метаплазію слизової оболонки 

дихальних шляхів, що є ознакою хронічного бронхіту (ХБ) та на деструкцію 

легеневої тканини, що призводить до емфіземи [117, 206]. Водночас 

доведено, що у хворих на ХОЗЛ уже при легкому перебігу є помірний 

дефіцит Нф у БАРЛ, а їх фагоцитарна активність суттєво змінюється [104, 

140, 210, 236]. 

Значна частина публікацій, які характеризують Т-клітинний імунітет у 

хворих на ХОЗЛ, присвячена вивченню ендобронхіальних популяцій Т-

лімфоцитів. Встановлено, що суттєву роль у підтримці й прогресуванні 

хронічного запального процесу в бронхах і легеневій тканині належить CD
8+

-

клітинам. Доведено, що в курців без порушення функції зовнішнього 

дихання та хворих на ХОЗЛ легкого ступеня відсотковий вміст топічних 

CD
8+

Т-лімфоцитів вірогідно підвищується, порівняно з нормою [104, 115, 

197]. Водночас, у пацієнтів із тяжкими порушеннями бронхіальної 

прохідності визначається низька кількість ендобронхіальних CD
8+

Т-

лімфоцитів [140, 197]. Дослідження CD
8+

Т-лімфоцитів у хворих на ХОЗЛ 

були проведені також на біопсійному матеріалі слизової оболонки бронхів, 

альвеолярної тканини та легеневих артерій. У хворих на ХОЗЛ із тривалістю 

захворювання більше одного року відносний вміст СD
8+

-лімфоцитів у 

біоптатах слизової оболонки бронхів мав тенденцію до збільшення, що 

вказує на схильність до хронізації запального процесу та затяжного перебігу 

[61, 104]. 

У всіх обстежених пацієнтів із загостренням ХОЗЛ спостерігається 

дефіцит натуральних кілерів (NK), які є особливою популяцією 

цитотоксичних Т-лімфоцитів. В поодиноких дослідженнях у курців на ХОЗЛ 

доведено підвищення кількості CD
16+

-лімфоцитів у підслизовому шарі 

бронхів великого діаметру. Водночас роль натуральних кілерів у патогенезі 

ХОЗЛ остаточно не вивчена. При цьому висловлюється гіпотеза, що ці 
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клітини рекрутуються в дихальні шляхи у відповідь на повторну вірусну або 

бактеріальну інфекцію [115, 197]. 

На сьогодні великої уваги надається проблемі апоптозу, або 

програмованої смерті імунокомпетентних клітин (ІКК). Багатьма 

дослідженнями доведено, що апоптоз проходить на стадіях активації, 

проліферації і диференціювання імунологічних і структурних клітин [82, 212, 

350]. Пролонгація запалення, у тому числі і при ХОЗЛ, може бути викликана 

як посиленнм виживанням імунокомпетентних і структурних клітин, так і 

активаційними процесами їх апоптозу [117, 291]. За результатами попередніх 

досліджень встановлено підвищення, у середньому, в 2 рази кількості CD
95+ 

(Fas/ APO-1)-лімфоцитів (апоптично змінених клітин) у периферичній крові, 

причому їх рівень у пацієнтів із різним ступенем важкості ХОЗЛ не 

відрізнявся [212]. Серед лімфоцитів із схильністю до апоптозу переважали Т-

хелпери/індуктори [216, 291].  

Досягнення в галузі імунології й молекулярної біології свідчать про 

важливу роль імунної активації й системного запалення в патогенезі СІХС 

[142, 165]. Отримані дані свідчать про те, що ці фактори є самостійними 

незалежними предикторами високого серцево-судинного ризику [117]. 

Водночас, дослідження клітинної ланки імунітету у хворих на ХОЗЛ при 

поєднанні з СІХС практично відсутні. Поодинокі дані стверджують, що у 

хворих на ХОЗЛ ІІІ ступеня важкості, поєднаного зі СІХС, незалежно від 

наявності або відсутності ХСН, спостерігається значне зниження 

фагоцитарної активності нейтрофілів, що вочевидь, на думку дослідників, є 

первинним патогенетичним дефектом, який саме і сприяє розвитку та 

прогресуванню ХОЗЛ і зумовлює наявність важких загострень бактеріальної 

природи [117, 149]. Дослідження функціональної активності 

імунокомпетентних клітин у хворих на ХОЗЛ ІІІ ступеня важкості, 

поєднаного зі CІХС, вказують на підвищення показників спонтанної 

проліферативної активності лімфоцитів відносно даних контрольної групи 

[149]. За даними окремих досліджень, загострення ХОЗЛ при поєднанні з 
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СІХС супроводжувалося зменшенням рівнів як абсолютної, так і відносної 

кількості СD
22+

-лімфоцитів. Найбільш виразне зменшення показника СD
22+

-

лімфоцитів автори спостерігали у хворих на ХОЗЛ у фазі загострення при 

поєднанні із супутньою СІХС, який становив (20,2±0,67)% [117]. Отже, 

наведені результати дослідження поєднаного перебігу ХОЗЛ і СІХС 

вказують на неоднозначні зміни імунологічних показників у хворих із 

поєднаною кардіо-респіраторною патологією. Ретельне їх вивчення 

сприятиме розумінню патогенетичних механізмів коморбідності СІХС при 

ХОЗЛ, розробці напрямів корекції, прогнозування та профілактики розвитку 

загострень і дестабілізації перебігу, що є вельми перспективним у плані 

підвищення ефективності лікування та якості життя у подібної категорії 

хворих.  

1.3.2. Місце гуморальних імунних механізмів у розвитку системних 

кардіоваскулярних ефектів (проявів, ускладнень) у хворих на ХОЗЛ. Біологічні 

маркери в оцінці кардіоваскулярного ризику. За останнє десятиліття 

досягнуто значного прогресу в розумінні патогенезу кардіоваскулярної 

патології, яка розвивається на тлі ХОЗЛ, що дозволяє не тільки доповнити 

«портрет» наявних (існуючих) форм СІХС, але і ввести в клінічну практику її 

нові варіанти, зокрема, «коморбідну СІХС», яка переважно зумовлена 

порушеннями функціонування імунної системи [2, 100, 169, 281, 365]. 

Більшість дослідників відзначають, що активність і тривалість перебігу 

синдрому системної запальної відповіді в бронхолегеневому комплексі при 

ХОЗЛ індивідуальні й, вірогідно, детерміновані [4, 16, 300, 308]. Численні 

дослідження довели, що розвиток імунних порушень при ХОЗЛ може бути 

викликаний як первинними змінами імунного статусу, які зумовлені 

генетичними факторами, так і вторинними змінами, які розвиваються під 

впливом прямої або опосередкованої дії патогенних або умовно патогенних 

збудників і продуктів їх життєдіяльності [15, 61, 286, 291, 339]. Більше того, 

при ХОЗЛ виникає незворотна деформація легеневої тканини в результаті 

розвитку емфіземи, що в свою чергу також забезпечує утворення постійного 
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антигенного матеріалу [69, 114]. Проведені попередні дослідження довели 

значення хронічного запалення при ХОЗЛ у розвитку ІХС [84, 80, 145, 197, 

365]. Водночас, на сьогодні до кінця невідомо, яку роль у розвитку 

атеросклерозу коронарних судин, у формуванні ендокардіальної та 

міокардіальної дисфункцій при ХОЗЛ відіграють порушення гуморальної 

ланки імунітету. Серед причин прогресивного перебігу ХОЗЛ велике 

значення має розвиток у пацієнтів імунодефіцитного стану або надмірної 

активації імунітету [18, 70, 114, 183, 310]. 

На сьогодні доведено, що “білки гострої фази” (БГФ) запалення 

відіграють важливу роль у патогенезі запалення при ХОЗЛ і при атерогенезі 

[162, 233, 258, 408, 426]. Системні маркери запалення, особливо С-

реактивний білок (С-РБ) і фібриноген значно підвищені в крові пацієнтів із 

стабільним ХОЗЛ, порівняно з здоровими людьми, що вказує на системний 

характер запалення [73, 240, 291, 419]. Існують докази, що концентрація 

системного фібриногену і IL-6 різко підвищується під час загострення ХОЗЛ, 

а збільшення кількості фібриногену асоціюється з виділенням гнійного 

харкотиння, інтенсивним кашлем і симптомами інфекції верхніх дихальних 

шляхів [60, 329, 415].  

Підвищенння концентрації С-РБ у крові може посилювати продукцію 

цитокінів, активувати систему комплементу, стимулювати захоплення 

ліпопротеїнів низької щільності макрофагами, посилювати адгезію 

лейкоцитів судинним ендотелієм [2, 87, 300, 420.]. Збільшення вмісту α2-

фракції глобулінів спостерігається під час гострого запалення, тоді як 

підвищення вмісту гамма-глобулінів характеризує аутоімунний процес, 

хронічну інфекцію або лімфопроліферативні захворювання [31, 194]. Разом з 

тим, механізми розвитку запалення за участі “білків гострої фази” запалення 

не до кінця розкриті, не встановлені особливості взаємозв‟язків з іншими 

ланками імунітету й іншими чинниками атеросклеротичного процесу в 

коронарних судинах. 
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Особливої актуальності набули дослідження патогенетичних 

механізмів порушення цитокінового статусу при коморбідності ІХС у хворих 

на ХОЗЛ. При ХОЗЛ рівень цих маркерів збільшується не тільки в легенях, 

але й у периферичній крові, що вказує на системний характер запалення [78, 

149, 189, 295]. Доведено, що збільшення секреції прозапальних цитокінів з 

одного боку та дисбаланс співвідношення опозиційних пулів цитокінів з 

другого боку, можуть відігравати важливу роль у патогенезі ІХС за рахунок 

посилення агрегації клітинних елементів до судинного ендотелію та 

стимуляції його прокоагулятивної активності, що в кінцевому результаті 

посилює патологічний імунологічний каскад і призводить до 

цитокінопосередкованого атероматозу [125, 245, 385, 427]. Більше того, 

підвищені рівні прозапальних цитокінів (ІL-1β, ІL-17 і TNF-α) можуть 

пригнічувати скоротливість міокарда, сприяти апоптозу кардіоміоцитів, 

розвитку гіпертрофії стінок міокарда та ремоделюванню відділів серця [76, 

147, 183, 198]. Ряд авторів довели вплив підвищеного рівня ІL-18 на 

клінічний перебіг ХОЗЛ і АГ [212, 213]. При збільшенні рівня ІL-1, 

розчинного рецептора інтерлейкіну-2 (sIL-2) i TNF-α спостерігали 

підвищення функціонального класу (ФК) ХСН і порушення діастолічної 

функції серця [198]. Високий рівень TNF-α викликає прогресування ХСН 

[248, 250] і погіршення якості життя [244, 394]. Виявлено негативний вплив 

високої концентрації ІL-6 на скоротливу функцію серця при ХСН [16, 78, 

162, 291]. У тканинах серця, взятих під час пересадки у хворих із ішемічною 

та дилaтаційною кардіоміопатією, було виявлено велику кількість ІL-18 і 

його рецепторів, що дозволило запідозрити патологічну роль цього цитокіну 

[338]. Встановлено, що цитокіни ІL-1 i TNF-α посилюють продукцію білка 

МСР-1 (monocyte chemoattractant protein-1), який викликає міграцію 

моноцитів в інтиму судин [351, 352] і тим самим сприяє розвитку 

атеросклерозу. Отже, проведений аналіз наукової літератури вказує на 

важливу роль біологічних маркерів у розвитку запалення у хворих на ХОЗЛ, 

особливо при його загостренні, водночас механізми формування, розвитку та 
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перебігу коморбідності ІХС у хворих на ХОЗЛ як у фазі ремісії, так і при 

загостренні, за участі гуморальної ланки імунітету до кінця не розкриті, 

більше того, не встановлені особливості взаємозв‟язків з іншими ланками 

імунітету та чинниками атеросклеротичного процесу, що зумовлює 

проведення подальших досліджень.  

1.3.3.  Патогенетичні механізми формування та розвитку 

атеросклерозу (атерогенезу) і коморбідної ІХС у хворих на ХОЗЛ.  

Проблема поєднаного перебігу ХОЗЛ і ІХС впродовж останнього 

десятиліття знаходиться в центрі уваги як пульмонологів, так і кардіологів, 

але при цьому існують діаметрально протилежні погляди на ту роль, яку 

відіграє ХОЗЛ у формуванні та підсиленні важкості перебігу ІХС, і тому вона 

не може вважатися вирішеною [2, 17, 260, 289]. За останнє десятиліття 

досягнутий значний прогрес у розумінні патогенезу ІХС, який розвивається 

на тлі ХОЗЛ. В основу нової концепції покладено дані про імунну активацію 

та системне запалення як маркерів високого кардіоваскулярного ризику та 

несприятливого прогнозу [15, 193, 338, 426]. Проведені в останні роки 

фундаментальні дослідження доводять, що при ХОЗЛ розвиток ІХС є певною 

мірою закономірним, особливо при сукупності чинників ризику [20, 26, 148, 

385]. 

На сьогодні розглядаються більше 200 чинників ризику атерогенезу, 

серед яких провідна роль належить вільнорадикальним процесам, обтяженій 

спадковості, курінню тютюну, цукровому діабету, ожирінню, холестерину 

окиснених ліпопротеїнів низької щільності (ХС ЛПНЩ), судинному стресу 

при артеріальній гіпертензії, інфекційним агентам тощо [283, 338, 365, 414].  

Вивченню патогенетичних механізмів розвитку й перебігу ІХС у 

хворих на ХОЗЛ, і на цій основі виникнення серцевої недостатності (СН), 

надається багато уваги, про що свідчить велика кількість наукових 

досліджень і публікація їх результатів [1, 2, 42, 198]. Відсутність єдиного 

розуміння патогенетичної сутності запалення в атерогенезі, формуванню та  
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еребігу ІХС зумовлено тим, що ознаки системного запалення носять 

неспецифічний характер і виявляються при різних формах серцевої патології 

[306]. Разом з тим, на думку багатьох дослідників, запальний процес постійно 

супроводжує всі стадії розвитку атеросклеротичного пошкодження артерій 

[314, 351, 354, 367]. Водночас безпосередні причини запальної реакції в 

стінці судин досі залишаються нез‟ясованими. Скрупульозний аналіз 

доступної наукової літератури вказує на декілька версій пояснення етіології 

та патогенетичних механізмів формування атеросклеротичного процесу. 

Згідно з однією, першопричиною атероматозу є активація 

вільнорадикального окислення та порушення балансу прооксидантної і 

антиоксидантної систем, що формують змінену імунну відповідь, приводячи 

до порушення мікроциркуляції та реологічних властивостей крові [20, 43, 

332, 373]. Згідно з іншою концепцією, при активації пероксидації ліпідів 

найбільш дрібні й атерогенні субфракції ліпопротеїнів низької щільності 

(ЛПНЩ) проникають через межендотеліальні проміжки та нагромаджуються 

в субендотеліальному просторі. При мінімальному ступені окислення різних 

фракцій ліпідів вони діють на ендотелій, викликаючи експресію 

міжклітинних і клітинних молекул адгезії, тим самим запускаючи процес 

атерогенезу. Виражене окислення різних фракцій ліпідів призводить до 

інтенсивного захоплення їх макрофагами з подальшим пошкодженням 

ендотелію та його цілісності [40, 55, 69, 86, 265, 378]. 

Багатьма дослідженями доведено, що атеросклеротичне ураження 

стінки артерії виникає тільки при поєднанні змін у судинній стінці та 

порушенні обміну ліпопротеїнів (ЛП), тому тезис М.М. Анічкова “…без 

ліпідів немає атеросклерозу” залишається незмінним і на сьогодні (1956). 

Порушення ліпідного профілю крові при розвитку атеросклерозу 

привертають увагу дослідників [20, 67, 240]. На сьогодні доведено, що одним 

із факторів атеросклеротичного ураження артерій та розвитку ішемічної 

хвороби серця є гіпер-і дисліпідемія. Так, при підвищенні рівня загального 

холестерину вище 5 ммоль/л ризик смерті від ускладнень ІХС зростає втричі 
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[240, 367, 386, 414]. В експериментальних дослідженнях встановлено, що 

одним із наслідків взамодії ЛПНЩ-ІК із моноцитами є збільшення продукції 

ними цитокінів [281]. З наявними експериментальними даними 

узгоджуються встановлені високі рівні ЛПНЩ і ЛПНЩ-IgG при серцевій 

недостатності, які є ознакою швидкого прогресу атеросклерозу [42, 177, 244, 

421]. Патогенетичне значення підвищеного рівня ЛПНЩ полягає в активації 

системи комплементу за класичним шляхом, оскільки відомо, що рецептори 

для С1-q комплементу експресуються на всіх клітинах атеросклеротичної 

бляшки, включаючи ендотелій, гладком‟язові клітини, моноцити та Т-

лімфоцити. Однак на сьогодні немає достатнього розуміння природи 

ліпідного чинника, проатерогенного значення гіперхолестеринемії (ГХС), 

гіпертригліцеринемії (ГТГ) та вільних жирних кислот (ВЖК), які 

циркулюють у крові. Підтвердженням цьому є результати дослідження 

останніх років, які продемонстрували, що біля половини пацієнтів із ІХС 

мають нормальні рівні ліпідів, у 1/3 із них визначаються підвищений рівень 

тригліцеридів (ТГ), зниження рівня холестерину (ХС) ліпопротеїнів високої 

щільності (ЛПВЩ) й практично нормальні концентрації ХС ЛПНЩ [94, 95]. 

Отже, на сьогодні розуміння патогенезу атеросклерозу вийшло за рамки 

оцінки значення гіперхолестеринемії як провідного механізму цього процесу.  

Фундаментальними дослідженнями останніх років доведена суттєва 

роль імунного запалення в атерогенезі. Ознаки локального та системного 

запального процесу при атеросклерозі прослідковуються уже на найбільш 

ранніх стадіях розвитку ураження стінки судин [86, 265, 282, 378]. Основним 

підходом при з‟ясуванні можливої ролі запалення та аутоімунних процесів в 

атерогенезі є визначення природи антигенів і характеру їх взаємодій, ролі 

імунокомпетентних клітин і медіаторів запалення [329]. 

Початковий етап місцевого запалення – взаємодія моноцитів із 

ендотелієм. Це приводить до активації обох типів клітин, експресії ними 

прозапальних цитокінів, що стимулює міграцію лейкоцитів у 

субендотеліальний простір [332]. Поряд із наведеним, на сьогодні 
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безпосередні причини запальної відповіді в стінці судин при поєднанні ХОЗЛ 

і ІХС залишаються нез‟ясованими. Водночас, на думку дослідників, серед 

складових патогенезу поєднаної синтропії ХОЗЛ і ІХС важливе місце 

займають оксидативний стрес, гіпоксемія, системне запалення, ендотеліальна 

дисфункція, гіперактивація симпатичної нервової системи, активація ренін-

ангіотензин-альдостерон системи, атеротромбоз тощо, які ведуть до 

модифікації та перебудови компонентів інтими, що в кінцевому результаті 

призводить до ремоделювання судин [74, 180, 284, 290, 394]. Розглядаючи 

питання атерогенезу у хворих на ХОЗЛ, у першу чергу необхідно 

враховувати той факт, що різні клінічні варіанти ІХС мають один 

морфологічний базис – атеросклероз коронарних артерій [301, 359].  

Згідно із сучасними уявленнями, інфільтрація інтими артерій вільними 

жирними кислотами (ВЖК) з утворенням жирових смужок вже може 

супроводжуватися прозапальною активацією [86]. ВЖК, інкорпоровані в 

екстрацелюлярний матрикс інтими артерій через зв‟язки з протеогліканами, 

сприяють ослабленню антиоксидантних систем ендотелію і створюють 

сприятливі умови для ослаблення антиоксидантних якостей ендотелію і для 

оксидативної модифікації ЛПНЩ [66, 414]. Останні являють собою своєрідну 

суміш окислених протеїнів і ліпідів, які знаходяться на різних етапах 

оксидантної модифікації [86, 378]. Модифіковані таким чином ліпопротеїни 

набувають властивостей активних індукторів запального процесу [86, 282].  

Традиційно в пацієнтів із документованою ішемічною хворобою серця 

прозапальна активація розглядається в якості незалежного предиктора ряду 

кардіоваскулярних подій, таких як раптова смерть, атеротромбоз різної 

локалізації, вперше виявлена серцева недостатність (СН) та ін. [332]. При 

цьому багато дослідників зіткнулися з різними та досить істотними 

обмеженнями при спробах оцінки інтенсивності прозапальної активації за 

допомогою біологічних маркерів. 

Результатами численних клінічних досліджень доведено, що  

С-реактивний білок активно втягується в процеси атеротромбозу, включаючи 
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дисрегуляцію фібринолізу за допомогою збільшення експресії та активності 

циркулюючого інгібітора активатора плазміногену [273, 424], a також бере 

участь у розвитку дисфункції ендотелію артерій [371]. Американська 

асоціація кардіологів (American Heart Association) настійно рекомендує 

рутинно використовувати рівень С-РБ в якості маркера індивідуального 

кардіоваскулярного ризику, особливо в пацієнтів, що не мають клінічних 

ознак кардіоваскулярних захворювань [406]. При цьому в клінічній практиці 

концентрація С-РБ в плазмі крові менше 1 мг/л розглядається як показник 

низького ризику, а більше 3 мг/л і вище як показник високого 

кардіоваскулярного ризику. Окремими дослідженнями встановлено у 70% 

хворих на стенокардію гіперактивацію імунокомпетентних клітин і значну 

секрецію прозапальних цитокінів (TNF-α, ІL-6 і ІЛ-8, IFN-γ), що 

супроводжується активацією системного імунного запалення у вигляді 

підвищення рівня С-реактивного білка [353, 417, 426]. 

Особливої актуальності набули дослідження порушення цитокінового 

статусу у хворих на ХОЗЛ за поєднання з ІХС [62, 78, 164, 329, 365]. У 

процесі імунного запалення при ХОЗЛ і атеросклерозі залучаються всі групи 

цитокінів, як прозапальних, так і протизапальних. Доведено, що цитокіни 

зумовлюють продукцію «білків гострої фази» запалення, таких як 

фібриноген, С-РБ, α2- макроглобулін, тощо [148, 227, 394]. Серед медіаторів 

міжлейкоцитарної взаємодії найбільше значення при атеросклерозі надається 

ІL-1 і ІL-6, які активують тромбоцити, підвищують їх агрегаційні 

властивості. За їхньої участі у стінці судин розвивається складний запальний 

процес, який призводить до формування, росту та дестабілізації бляшки, 

підвищення адгезивної здатності ендотелію судин до клітин крові, а також 

підвищує коагуляційну активність крові. Все це може завершуватися 

розвитком серцево-судинних катастроф [15, 20, 78, 291, 415].  

Дослідженнями доведено, що ІL-1, ІL-17 можуть індукувати більшу 

частину місцевих і загальних проявів запальної реакції при атеросклерозі 

[384]. Більше того, ІL-1 є для ряду клітин хемоаттрактантом, сприяє активації 
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клітин у вогнищі запалення, посилює продукцію ними інших цитокінів, а 

також простогландинів, синтез колагену й фібронектину, стимулює 

фагоцитоз, генерацію супероксид-радикалів, викликає дегрануляцію пінявих 

клітин [230].  

Установлено, що цитокіни ІL-1 і TNF-α посилюють продукцію білка 

МСР-1 (monocyte chemoattractant protein-1), який викликає міграцію 

моноцитів в інтиму судин і тим самим, сприяє розвитку атеросклерозу [351, 

352]. Все це спричиняє розвиток ексудативної й проліферативної складових 

запальної реакції. Основними продуцентами ІL-1 є моноцити та макрофаги, а 

також В-лімфоцити [14, 91].  

При збільшенні рівня ІL-1, розчинного рецептора інтерлейкіна-2 (sIL-

2R), TNF-α та ІL-6 спостерігається підвищення функціонального класу (ФК) 

ХСН [28] і порушення діастолічної функції серця [80]. Високий рівень TNF-α 

викликає прогресування ХСН і погіршення якості життя [391]. Висока 

концентрація ІL-6 негативно впливає на скоротливу функцію серця при ХСН 

[180]. У тканинах серця, взятої під час пересадки у хворих із ішемічною і 

дилятаційною кардіоміопатією, було виявлено велику кількість ІL-6 і його 

рецепторів, що дозволяє запідозрити патологічну роль цього цитокіну в 

розвитку та перебігу ІХС [386].  

Іншими дослідженнями доведено, що високий рівень ІL-12, ІL-18 і IFN-

γ в експериментальних тварин сприяє розвитку атеросклерозу, а блокада цих 

цитокінів знижує вираженість явищ атеросклерозу на 15–69 % [282, 329]. 

Наявність високих рівнів TNF-α, який синтезується та вивільняється з 

активованих лімфоцитів і макрофагів, сприяє проникненню лейкоцитів через 

ендотелій судин [164, 177]. Ряд авторів довели вплив підвищеного рівня IL-

18 на важкість клінічного перебігу АГ у хворих на ХОЗЛ [182, 213]. 

За результатами вітчизняних дослідників, у хворих із стабільною 

стенокардією напруження по мірі збільшення кількості уражених коронарних 

артерій відмічається вірогідне збільшення рівнів прозапальних маркерів (С-

РБ, IL-1, TNF-α, ІСАМ-1) і зниження протизапальних цитокінів (IL-4, IL-10). 
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При цьому найбільш чутливими маркерами запалення, рівень яких значно 

змінюється навіть при ураженні одної коронарної артерії, виявились 

протизапальні IL-10 і ІL-4, рівень яких досягав (41,7 ± 3,2) пг/мл і 

(11,5 ± 2,3) пг/мл, відповідно. За ангіографічними ознаками ураження 

коронарних артерій та при розрушенні атеросклеротичної бляшки виявлені 

максимальні рівні С-РБ і ІL-8 [164, 180, 258, 415.]. Водночас не виявлено 

чіткого зв‟язку між синтезом мононуклеарними клітинами ІL-6 і 

вираженістю ліпідного обміну та кількістю аутоантитіл до модифікованих 

ліпопротеїнів, що свідчить про різну активність прозапальної імунної 

відповіді на ліпідне антигенне навантаження у хворих із ІХС [148].  

IL-18 розглядається як сигнальний месенджер для залучення VCAM-1, 

хемокінів (IL-8), цитокінів (IL-6) і матричної металопротеїнази [230, 338]. 

Крім того, IL-18, особливо в комбінації з IL-12, відповідальний за індукцію 

та регуляцію експресії більшості прозапальних цитокінів, які беруть участь в 

атерогенезі. Так, IL-18 активує мінокін не тільки в Т-клітинах, але  в 

макрофагах і інших гранулоцитарних клітинах [102, 338]. Такий процес 

розглядається як доказ існування паракринної регуляції атерогенезу за 

рахунок модуляції прозапальної активності [335]. Встановлено, що при 

розпаді атероми збільшується експресія IL-18 і особливо його рецептора IL-

18R/β [282, 338].  

Таким чином, вираженість коронарного атеросклерозу при ХОЗЛ 

безпосередньо пов‟язана з гіперреактивним типом запальної імунної 

відповіді, a гіперпродукція мононуклеарами прозапальних цитокінів 

поєднується з більшою активацією/дисфункцією ендотелію. Вищенаведені 

дані ще раз стверджують важливу роль “білків гострої фази” запалення та 

цитокінів у розвитку як самого ХОЗЛ, так і коморбідності ІХС при ХОЗЛ, а 

їхні рівні та поєднана дія визначають специфічність механізмів 

коморбідності. На сьогодні актуальними залишаються питання визначення 

залежності змін ремоделювання як судинної стінки, так і міокарда, та 

швидкості розвитку декомпенсаційних процесів із сторони серцево-судинної 
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системи, залежно від рівня різних активаторів запального процесу, зокрема 

С-РБ та цитокінів у системному кровотоку, тканинах серцевого м‟яза, стінці 

артеріальних судин і, бронхоальвеолярній рідині та інших середовищах чи 

тканинах.  

1.3.4.  Роль ендотелію, ендотеліальних факторів і ендотеліальної 

дисфункції у формуванні коморбідності ХОЗЛ і ІХС.  

Одним із системних ефектів ХОЗЛ розглядається кардіоваскулярна 

патологія, серед якої важливе місце займають ІХС, артеріальна або легенева 

гіпертензія з подальшим розвитком хронічного легеневого серця (ХЛС). Ці 

патологічні стани супроводжуються пошкодженням ендотелію та розвитком 

ендотеліальної дисфункції (ЕД) [39, 125, 213, 423, 424].  

На сьогодні відомо, що ендотелій судин виконує багатогранні функції, 

у тому числі, транспортні та бар‟єрні, бере участь у метаболізмі 

позаклітинного матриксу, біосинтезі різнопланових цитокінів, регулює 

процеси коагуляції й агрегації тромбоцитів, контролює транспортування 

розчинних речовин у клітинах судинної стінки, здійснює контроль імунних, 

запальних і репаративних процесів, підтримує баланс місцевих процесів 

гемостазу [2, 32, 121]. Ендотелій бере участь у вивільненні вазоактивних 

речовин і дезагрегантів, у фібринолізі та регулюванні імунних реакцій. 

Клітини ендотелію мають власну ферментативну активність, впливають на 

гладком‟язові клітини, регулюють їх зростання і захищають від дії 

вазоконстрикторів [32, 121]. 

Ендотелій вистилає внутрішню поверхню кровоносних судин і є 

гормонально активною тканиною, яку називають найбільшою «ендокринною 

залозою» людини. У світлі сучасних патофізіологічних теорій ендотеліальні 

клітини є автономним серцево-судинним ендокринним органом [32, 131]. 

Цілісність ендотелію судин, збереження вибіркової проникності по 

відношенню до фагоцитів, тромбоцитів і факторів згортання крові виключно 

важливі для нормального функціонування мікроциркуляції і гемостазу [131].  
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Унікальне розміщення клітин ендотелію на границі між циркулюючою 

кров‟ю і тканинами робить їх найбільш вразливими для різних патогенних 

чинників, які знаходяться в системному та в тканинному кровоплинах. 

Власне клітини ендотелію першими зустрічаються з реактивними вільними 

радикалами, окисленими протеїнами, гормонами, гіперхолестеринемією, 

гіперглікемією, молекулами “середньої маси” та інфекційними агентами 

[121]. Ендотеліальні клітини чутливі до змін гемодинаміки та 

нейрогуморальних факторів, які циркулюють у крові (вазоактивні субстанції 

й медіатори). Під дією цих факторів ендотеліальні клітини синтезують і 

виділяють біологічно активні субстанції, які модулюють судинний тонус і 

структуру судин, гемостаз і тромбоз (через їх антитромбоцитарну, 

антикоагуляційну й фібринолітичну функції). Ендотелій судин бере активну 

участь у розвитку запалення шляхом експресії молекул хетаксису та адгезії 

на клітинній мембрані [32, 121]. Запалення змінює фізіологічні функції 

ендотелію і веде до розвитку ендотеліальної дисфункції. Ендотелій впливає й 

на інші процеси, включаючи судинне ремоделювання. При цьому 

порушується ендотелійзалежна вазодилатація та підвищується ригідність 

артерій, що сприяє розвитку артеріальної гіпертензії [64, 124, 192, 281, 399]. 

Активація і/або пошкодження ендотелію має фундаментальне значення 

для розвитку широкого спектру патологічних процесів. Дисфункція 

ендотелію лежить в основі формування синдрому поліорганних порушень 

при критичних станах [64, 263, 276, 357, 299]. Більше того, порушення 

ендотелійзалежної вазодилатації та підвищення ригідності артерій сприяє 

розвитку артеріальної гіпертензії, ІХС, тощо [191, 192, 212, 399]. Саме тому 

об‟єднуючою стала концепція про ендотелій і ендотеліальну дисфункцію як 

про мішень для профілактики і лікування патологічних процесів, що 

зумовлюють розвиток і прогресування серцево-судинних і легеневих 

захворювань [84, 399]. 

Під ендотеліальною дисфункцію (ЕД) розуміють дисбаланс 

фізіологічних механізмів і біологічних речовин, які в нормі забезпечують 
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гомеостаз і тонус судин [121`]. На сьогодні не викликає сумніву, що ЕД є 

одним із найбільш ранніх маркерів і важливих патогенетичних ланок 

атеросклерозу, при якій порушується баланс між ендотеліальними 

факторами, що потенційно мають захисну дію (NO, ендотеліальний фактор 

гіперполяризації, простагландин – PGI), та факторами, які пошкоджують 

стінку судин (ЕТ-1, тромбоксан А2, супероксид-аніон) [257, 276]. 

Дисфункція ендотелію, що розвивається при порушенні рівноваги між 

ендотеліальними факторами, сприяє вазоконстрикції, підвищеному 

клітинному росту, накопиченню в них ліпідів, проліферації гладком‟язових 

клітин (ГМК), адгезії й агрегації тромбоцитів крові та тромбоутворенню в 

судинах [121, 300]. Зазначимо, що дія вільних радикалів, циклогеназних 

простогландинів та інших активаторів ІХС, а також гіпоксія, знижують 

здатність ендотелію синтезувати та виділяти ендогенні релаксуючі фактори, 

зокрема, простоциклін (PG12), простогландин Е2 і головний вазодилататор 

оксид азоту (NO) [32, 121]. 

Для підтримання нормального тонусу судин із великої кількості 

біологічно активних речовин, які продукуються ендотелієм, найважливішим 

є NO. У нормальних умовах ендотелій постійно продукує NO за допомогою 

ендотеліальної NO-синтетази (eNOS). NO володіє ангіопротекторними 

властивостями, пригнічуючи проліферацію гладеньких м‟язів судин і 

моноцитів, тим самим запобігаючи патологічному ремоделюванню судинної 

стінки та прогресуванню атеросклерозу. Оксид азоту синтезується в 

організмі людини як побічно – внаслідок низької специфічності низки 

окисних ферментативних систем проміжного метаболізму, так і 

спеціалізованою ферментативною системою – NO-синтетазами (NOS) [15, 

121]. Після утворення в ендотеліоцитах NO дифундує в просвіт судин і до 

гладком‟язових клітин судинної стінки. Проникаючи в гладком‟язову 

клітину, NO зв‟язується з простетичною групою гену розчинної 

гуанілатциклази, внаслідок чого різко та швидко збільшується кількість 

циклічного гуанозинмонофосфату (цГМФ). У свою чергу, збільшення вмісту 
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цГМФ зумовлює зниження вмісту вільного кальцію в цитоплазмі та значне 

зниження чутливості до нього скоротливого апарату міоцитів судини, що 

веде до дилатації кровоносних судин, у тому числі вінцевих артерій [121, 

179]. Вважають, що причиною порушення дилатації судин при атеросклерозі 

також може бути зниження синтезу NO. На користь цієї гіпотези свідчать 

результати досліджень, які довели, що інфузія L-аргініну значно покращує 

ендотелійзалежну вазодилатацію, можливо, завдяки підвищенню синтезу NO 

[121]. NO-залежне порушення вазодилатації та парадоксальна 

вазоконстрикція епікардіальних судин має особливе клінічне значення у 

виникненні ішемії міокарда за умови розумового, фізичного або холодового 

стресу. Доведено, що перфузія міокарда регулюється резистентними 

вінцевими артеріями, тонус яких залежить від здатності коронарного 

ендотелію до вазодилатації. Тому, навіть за відсутності атеросклеротичних 

бляшок, дефіцит NO в коронарному ендотелії може призвести до ішемії 

міокарда [64, 65, 124].  

Універсальність ангіопротекторної дії оксиду азоту зумовлена ще й 

тим, що NO володіє антиоксидантною активністю, пригнічує агрегацію та 

адгезію тромбоцитів, ендотеліально-лейкоцитарну взаємодію та міграцію 

моноцитів. 

Встановлено, що NO: 

– зменшує адгезію лейкоцитів до епітелію; 

– гальмує трансендотеліальну міграцію лейкоцитів; 

– підтримує нормальну проникність ендотелію для ліпопротеїдів і 

моноцитів; 

– пригнічує окислення ЛПНЩ в субендотелію; 

– гальмує проліферацію і міграцію гладком‟язових клітин судин і 

синтез ними колагену; 

– володіє антитромботичними властивостями, пригнічуючи адгезію 

тромбоцитів, їх активацію і агрегацію; 

– активує тканинний активатор плазміногену. 
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Оксид азоту є потужним вазодилататором, що регулює тонус судин, 

приводячи до вазорелаксації опосередковано через підвищення рівнів цГМФ, 

завдяки чому підтримується нормальний базальний тонус судин і 

здійснюється вазодилатація у відповідь на різноманітні стимули. З‟явилися 

переконливі дані, що NO є важливою складовою тромботичної відповіді на 

надрив атеросклеротичної бляшки [121]. 

При хронічних серцево-судинних захворюваннях відбувається 

зниження синтезу NO, яке зумовлене: порушеннями експресії або 

транскрипції eNOS; зниженням доступності запасів L-аргініну для 

ендотеліальної NOS; прискореним метаболізмом NO (при підвищеному 

утворенні вільних радикалів) [85, 333]. 

Багато чинників ризику погіршують функцію ендотелію, знижуючи, 

зокрема біодоступність оксиду азоту як у результаті зниження його синтезу, 

так і в результаті його посиленого розпаду [85, 94, 105, 121]. Однією з 

найбільш істотних ланок, що пошкоджується в ендотелії при атеросклерозі, є 

порушення в системі синтезу NO і пригнічення NO-синтази під впливом 

підвищеного рівня холестерину і ліпопротеїнів низької щільності крові [25, 

32, 35, 121].  

Іншими вазодилататорами, які беруть участь у регуляції течії крові під 

час ФН, виступають ацетилхолін і брадикінін, проте їх роль і механізми дії 

залишаються не зовсім зрозумілими. Водночас основним вазоконстриктором 

судин виступає ендотелін-1, який синтезується та виділяється 

ендотеліальними клітинами, викликаючи тривале скорочення судинних 

гладких м‟язів. Відомо, що гіпоксія, ішемія та зростання концентрації 

ангіотензину-ІІ крові викликають збільшення синтезу ендотеліну-1 

ендотеліальними клітинами за декілька хвилин. У нормі вивільнення 

ендотеліну-1 пригнічується оксидом азоту за принципом зворотного зв'язку і 

цей процес у здорових людей збалансований [31, 121, 376]. 

На сьогодні доведено, що ЕД при ІХС має генералізований та 

системний характер. При ІХС і, більшою мірою, при хронічній серцевій 
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недостатності (ХСН), структурна цілісність ендотеліального шару 

порушується, і частина молекули NО попадає в потік крові, де інактивується 

в результаті реакцій вільнорадикального окислення [32, 35, 257, 399]. На 

сьогодні не викликає сумніву, що ЕД є одним із найбільш ранніх маркерів і 

важливих патогенетичних ланок атеросклерозу. Ендотеліальна дисфункція та 

ремоделювання судин, як її наслідок, є важливими механізмами формування 

та прогресування серцево-судинної патології [35, 399]. У багатьох роботах 

доведено прямий кореляційний зв‟язок між ризиком виникнення серцево-

судинних подій та дисфункцією ендотелію в різних когортах пацієнтів [20, 

35, 399]. Таким чином, ЕД є одним iз ключових ланок серцево-судинного 

континууму. Є вагомі докази участі ендотеліальної дисфункції в генезі 

атерогенезу, артеріальної гіпертензії та ішемії міокарда, виникненні 

коронарного тромбозу, ремоделювання лівого шлуночка та розвитку ХСН 

[35, 84]. 

Пошкодження стінки судин можуть бути, як структурними 

(травматичні, реакція антиген-антитіло на судинній стінці, атероматоз), так і 

функціональними, які зумовлені порушеннями клітинного метаболізму, 

виснаженням енергетичних запасів клітин, пригніченням окремих 

функціональних систем судинної стінки, розвитком запалення [84, 125, 257, 

387]. 

Роль атерогенезу й ендотеліальної дисфункції в патогенезі 

кардіоваскулярної патології вивчалася переважно у хворих на ізольовану 

ІХС, при якій структурно-функціональні порушення судинної стінки визнані 

основою патогенезу ішемічних розладів серцевого м‟яза. Враховуючи, що 

перфузія міокарда регулюється резистивними коронарними артеріями, тонус 

яких залежить від вазодилатуючої здатності коронарного ендотелію, то 

навіть за відсутності атеросклеротичних бляшок дефіцит NO у коронарному 

ендотелію здатний призвести до міокардіальної ішемії [105, 124, 399]. 

За останні роки в кардіологічній практиці виявлений взаємозв‟язок 

функціонального стану ендотелію з низкою патологічних процесів як 
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відносно розвитку захворювання від субклінічних проявів до маніфестування 

картини, так і перебігу та прогнозу захворювання [20, 121, 179]. 

За великою кількістю експериментальних і клінічних робіт доведена 

причетність атеросклеротичного ураження судин не лише до порушень 

обміну ліпідів, але й активації запального процесу в судинній стінці [28, 172, 

187]. Очевидно, що як класичні ліпідні чинники, так і запальні молекули, 

реалізують свою патогенетичну дію через формування ендотеліальної 

дисфункції. Однак питання, якою мірою рівень маркерів запалення корелює з 

порушеннями функції ендотелію та структурно-морфологічним станом 

міокарда у хворих з різними клінічними формами ІХС залишається 

недостатньо вивченим, що потребує подальших досліджень. 

На сьогодні ще недостатньо повідомлень у науковій літературі про 

значення ендотеліальної дисфункції в розвитку та у формуванні 

кардіоваскулярної патології у хворих на ХОЗЛ. З одного боку, це зв‟язано зі 

складністю патогенезу та мозаїчністю клінічних проявів поєднаного перебігу 

ХОЗЛ і ІХС, а з другого боку – з недооцінкою значення й ролі запалення в 

порушенні функції ендотелію [187, 191, 197, 198, 248]. Аналіз наукових 

досліджень показує, що ХОЗЛ і атеросклероз мають ряд загальних 

патогенетичних механізмів, що дозволило дослідникам висунути гіпотезу 

про важливу роль ХОЗЛ в розвитку ендотеліальної дисфункції [4, 5, 245]. 

Так, за даними окремих дослідників, у хворих на ХОЗЛ при розвитку ХЛС, 

ендотеліальні функції релаксації істотно знижуються у 78,4 % хворих [84]. 

Відомо також, що гіпоксія призводить до підвищення агрегації тромбоцитів i 

синтезу тромбоксану, знижує продукцію простацикліну та посилює 

антитромбогенну активність ендотелію [179]. Наявність у системній 

циркуляції крові клітин запалення й прозапальних медіаторів у хворих на 

ХОЗЛ може свідчити про системне ушкодження ендотелію [33, 125, 195]. 

Більше того, при розвитку хронічної серцевої недостатності ішемічної 

етіології важка систоло-діастолічна дисфункція міокарда супроводжується 

системною дисфункцією ендотелію у 84 % хворих [103]. Потенційними 
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чинниками пошкодження ендотелію при ХОЗЛ виступають локальне або 

дифузне запалення бронхолегеневої тканини, порушення процесів 

вільнорадикального окиснення, гіпоксія, дисбаланс у системі протеїнази-

інгібітори, клітинні та позаклітинні медіатори запалення, бактеріальні 

токсини, полютанти тютюнового диму, імунні комплекси та 

нейрогуморальна дисфункція [59, 64, 84, 86]. Виявлення порушень 

потокозалежної вазодилатації (ПЗВД) та зміна рівнів у крові ендотеліальних 

факторів у хворих на поєднану КРП може бути меседжером як системної 

ендотеліальної дисфункції, так і в коронарних артеріях. Більше того, сукупна 

оцінка стану ендотелію, ендотеліальних факторів крові та ендотеліальної 

функції периферичних артерій при поєднанні з електрокардіографічними 

показниками може мати дуже важливе клінічне значення для прогнозу 

ймовірності розвитку несприятливих фіналів при коморбідності ІХС у 

хворих із загостренням ХОЗЛ [93]. 

На сьогодні існують різні методи діагностики пошкодження ендотелію. 

В якості маркерa ураження ендотелію судин використовують дослідження в 

периферичній крові циркулюючих (десквамованих) ендотеліальних клітин, 

оскільки підвищення кількості ендотеліальних клітин у крові відображає 

ступінь ураження судин і дозволяє зробити висновок як про тяжкість 

перебігу захворювання, так і про ефективність проведеної терапії [32, 121]. 

Важливе значення надається визначенню ендотеліальної функції за 

допомогою реактивної гіперемії та фізичного навантаження [35, 287]. На 

сьогодні відомо, що в фізіологічних умовах під час фізичного навантаження 

(ФН) спостерігається дилатація артерій у скелетних м'язах і міокарді та 

системний викид у кровоносне русло ендотеліальних факторів і 

катехоламінів навантаження, що призводить до ПЗВД в артеріях привідного 

типу [35, 55, 65, 287]. Ця реакція скерована на адекватне забезпечення 

міокарда та інших тканин киснем при підвищенні енергетичних витрат. 

Власне поява градієнту напруги течії крові є фізіологічним стимулом 

продукції ендотелієм судинно-активних факторів, у тому числі, ендотеліну-1, 
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оксиду азоту, фактора Віллебранда, тромбомодуліну, тканинного активатора 

плазміногену та його інгібіторів, тощо [41, 179, 335, 399].  

Ендотелійнезалежну вазодилатацію (ЕНВД) визначають як 

максимальну величину відсотка розширення артерії протягом 5 хв. після 

сублінгвального прийому 0,5 мг нітрогліцерину при щохвилинній реєстрації 

[121, 399]. 

На сьогодні найбільш доступним, безпечним і широко 

розповсюдженим способом діагностики атеросклерозу є ультразвукова 

оцінка структурно-функціональних змін магістральних артерій [182, 399]. 

Комплекс ультразвукових методів дослідження включає визначення ПЗВД, 

вимірювання товщини інтими-медії (ТІМ) та оцінку ремоделювання артерій. 

Отже, виявлення порушень ПЗВД, ЕНВД, морфологічні зміни стінки артерій 

і зміна рівнів у крові ендотеліальних факторів у хворих на поєднану КРП 

може бути меседжером системної ендотеліальної дисфункції, у тому числі 

коронарних артерій, що визначає актуальність подальших досліджень. 

 

1.4. Сучасні підходи до лікування ХОЗЛ. Проблеми в лікуванні 

поєднаної кардіореспіраторної патології 

 

На сьогодні питання раціональної фармакотерапії та оптимального 

вибору лікарських засобів при різних захворюваннях мають особливу 

актуальність. Це визначається, з одного боку, розширенням фармацевтичного 

ринку та появою великої кількості нових лікарських засобів і, з другого боку 

збільшенням поширеності різних коморбідних станів, які багато в чому 

ускладнюють проведення лікарської терапії і вимагають особливо пильної 

уваги до контролю ефективності та безпеки лікарських засобів [65]. 

Сучасному лікарю часто доводиться працювати з пацієнтами, які одночасно 

страждають від кількох захворювань. При поліпатіях гемодинамічні та 

метаболічні фактори постійно впливають один на одного за типом синдрому 

«взаємозв'язку» та «взаємообтяження». Синергізм ушкоджувальної дії 
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коморбідних патологічних станів значно поглиблює клінічну картину 

кожного з них, створюючи додатковий несприятливий вплив на органи-

мішені [387]. Окрім цього, слід враховувати підвищений ризик виникнення 

побічних ефектів і ускладнень при взаємодії медикаментозних засобів 

внаслідок поліпрагмазії, якої важко уникнути при мікст-патологіях [7, 14, 17, 

33, 310]. Отже, поєднана соматична патологія створює труднощі як у 

встановленні діагнозу, так і при проведенні лікування [7, 16, 232, 234].  

На сучасному етапі терапія ізольованого перебігу ХОЗЛ здійснюється у 

відповідності з клінічними настановами, які визначені Наказами МОЗ 

України за №128 від 19.03.2007 року та за №555 від 27.06.2013 року та 

сучасними міжнародними рекомендаціями (GOLD перегляду 2013–2016 рр.) 

терапії ХОЗЛ [133, 137, 312-314], однак проблема лікування ХОЗЛ і надалі 

залишається актуальною як для наукових працівників, так і для практичних 

лікарів. І це викликано дуже важливою акцентуацією, а саме, наявністю 

системних ефектів і супутньої патології у хворих на ХОЗЛ [2, 17, 125, 131].  

В Україні за минулі 17 років колективом провідних спеціалістів нашої 

країни три рази розроблялися клінічні рекомендації з діагностики та 

лікування ХОЗЛ. Перші з них були затверджені наказом МОЗ України за № 

499 від 28.10.2003 р.[134], другі – наказом МОЗ України за № 128 від 

19.03.2007 р. [135] і треті – наказом МОЗ України за №555 від 27.06.2013 р. 

[137]. Відповідно до прийнятих у світовій практиці принципів клінічні 

настанови підлягають уточненню та доповненню кожні 3–5 років. До причин, 

які зумовлюють необхідність внесення змін у діючі клінічні рекомендації, 

відносять появу нової інформації щодо етіопатогенезу ХОЗЛ, вдосконалення 

діагностичних методів і поява нових препаратів та методик лікування. 

Основною метою базової терапії ХОЗЛ є контроль симптомів 

захворювання, зменшення частоти й важкості загострень, а також 

попередження розвитку та зменшення важкості ускладнень [49, 50, 159, 219, 

220]. Базова терапія повинна проводитися постійно [121, 125, 128, 201, 220]. 
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Лікування стає більше успішним при відмові хворого від тютюнокуріння [84, 

157, 317]. 

Традиційно підбір терапії при ХОЗЛ ґрунтується на клінічних проявах, 

варіабельності бронхіальної обструкції та її оборотності, що не завжди 

корелюють з активністю запалення. Як справедливо відзначає Л.I. Яшина 

«…необхідно розуміти, що активність захворювання далеко не завжди 

співзвучна з його важкістю» [237]. Тому для досягнення більшого успіху в 

лікуванняі ХОЗЛ терапія повинна бути більш цілеспрямованою, 

диференційованою та персоналізованою [201`]. Водночас, як зазначають ряд 

авторів, знизити смертність пацієнтів на ХОЗЛ не здатний ні один лікарський 

препарат, а з нефармакологічних методів у цьому відношенні ефективні лише 

відмова від куріння та оксигенотерапія [239, 247, 287]. 

Для базової терапії ХОЗЛ в Україні застосовують широкий спектр 

препаратів, які включають β2-агоністи (короткої і тривалої дії), холінолітики 

(короткої і тривалої дії), метилксантини, інгаляційні та пероральні 

глюкококтикостероїди (ГКС), комбінації іГКС / ТДБА, нестероїдні 

протизапальні засоби, муколітики й антиоксиданти, а при загостренні 

хвороби антибіотики [23, 30, 49, 165, 285, 286, 327, 374]. 

На жаль, ні один із препаратів базової терапії, які на сьогодні 

застосовуються для лікування ХОЗЛ, не дозволяє завжди досягти контролю 

над симптомами хвороби у значної кількості хворих, особливо при його 

важкому перебігу [112, 151, 236]. Навіть при адекватному використанні 

рекомендованих стандартів лікування лікарі нерідко константують випадки 

недостатнього контролю захворювання, особливо, якщо воно обтяжено 

коморбідною патологією [160, 169, 171, 188, 236]. Одним із можливих 

пояснень відносно невисокої ефективності сучасної фармакотерапії ХОЗЛ 

експерти вважають гетерогенність популяції пацієнтів із цією патологією.  

Згідно з новою редакцією керівництва GOLD, вибір препарату або 

комбінації препаратів для базової терапії ХОЗЛ залежить від декількох 

факторів – виразності симптомів, ступеня вентиляційних порушень і частоти 
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загострень, інакше кажучи від того, до якої клінічної групи (A, B, C, D) 

відноситься пацієнт [372].  

Препарати першої лінії (першого вибору) представлені засобами, 

ефективність і безпека яких доведена в рамках великих мультицентричних 

досліджень, і власне вони повинні призначатися в першу чергу [206, 218–220, 

229]. Препаратами першого вибору, тобто такими, що мають найбільшу на 

сьогоднішній день доказову базу, у пацієнтів групи А є β2-агоністи короткої 

дії або холинолітики короткого дії, в групі В – β2-агоністи короткої дії або 

холинолітики тривалої дії, в групах С і D – комбінація β2-агоністів короткої 

дії і іГКС або холінолітиками тривалої дії [235, 286]. 

Препарати другого вибору та альтернативні лікарські засоби мають 

меншу доказову базу і / або менш сприятливе співвідношення ефективності й 

безпеки, ніж препарати першої лінії. Їх можна застосовувати в тих випадках, 

коли застосування препаратів першої лінії неможливе з яких-небудь причин 

(протипоказання, непереносимість, економічні фактори тощо), або на 

додаток до терапії першої лінії при її недостатньої ефективності [229]. 

Не слід побоюватися призначення потрійної і навіть 

багатокомпонентної схеми лікування, якщо терапія першої лінії не 

забезпечує контроль над симптомами захворювання та загостреннями [236, 

408]. 

Монотерапія β2-агоністами й холінолітиками короткої дії не може 

надійно попередити прогресуюче зниження дихальної функції легенів у 

хворих на ХОЗЛ. Водночас, у цілому ряді досліджень було доведено, що 

комбінована базова терапія середньоважкого та важкого ХОЗЛ із 

включенням препаратів, які направлені на різні ланки його патогенезу, 

дозволяє в більшій мірі зменшити вираженість симптомів і скоротити ризик 

загострень, ніж монотерапія [143, 157, 200, 237, 286]. 

Аналізу впливу різних препаратів бронхолітичної дії на супутні ризики 

і прогноз у хворих на ХОЗЛ як у монотерапії, так і в комбінації, присвячено 

багато досліджень. Зокрема, дослідження ефективності комплексної 
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фармакотерапії при ХОЗЛ (холінолітики короткої дії – іпратропій; 

антиоксиданти – N-ацетилцистеїн, поліоксідоній) не випрадали надії 

дослідників: ці препарати не впливали на швидкість зниження ОФВ1 [3, 82]. 

Одним із ефективних холінолітиків тривалої дії, який використовується 

для тривалого лікування хворих на ХОЗЛ, є тіотропіум бромід (Спірива) 

[330, 410, 418]. На сьогодні відомо, що тіотропіум бромід має 

фармакокінетичну селективність до М3-мускаринових рецепторів. Тривалість 

дії тіотропію більше 24 годин (рівень доказовості А). Тіотропіум бромід не 

відноситься до препаратів 1-ї лінії при загостренні ХОЗЛ, водночас його 

відміна не обов‟язкова в період загострення хвороби [218, 299, 330, 406]. 

Тіотропіум бромід ефективний як у монотерапії, так і при комбінації з 

пролонгованими β2-агоністами або з іГКС [108, 143, 334, 404, 406]. 

Багато років ведеться дискусія, що краще призначати при ХОЗЛ – 

бронхолітики холінолітичної дії або пролонговані β2-агоністи, або β2-агоністи 

в комбінації з глюкокортикостероїдами (ГКС) [3, 413]. За результатами 

проведеного дослідження INSPIRE (Investigating New Standards for 

Prophylaxisin Reducing Exacerbations) [377] встановлено перевагу тіотропію 

броміду, порівняно з комбінацією сальматерол / флутіказону пропіонатом 

щодо профілактики загострень і зв‟язаних із ними наслідків. Автори 

метаналізу згодилися з думкою інших дослідників про перевагу тіотропію 

броміду в відношенні ризику летального наслідку від респіраторних причин 

на тлі оптимізації кардіоваскулярної безпеки. Застосування 18 мкг/добу 

Спіриви не супроводжувалося виникненням аритмій, погіршенням 

кровопостачання міокарда й змінами вегетативного статусу пацієнтів. 

Водночас, проведені дослідження показали, що комплексне лікування зі 

застосуванням тіотропіуму броміду мало чіткіший ефект щодо корекції 

прозапальних і протизапальних інтерлейкінів та інтерферону. Пролонгування 

призначення вказаного препарату терміном до 180 діб у комплексній терапії 

хворих на ХОЗЛ II стадії сприяло максимальному відновленню до 

фізіологічних значень досліджуваних трансмітерів запального процесу та 
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максимальній компенсації однієї з ключових функціональних ланок й 

бар‟єрних механізмів легень – системи сурфактанта [108]. Подальші 

досвідчення засвідчили на користь безпеки застосування Спіриви у хворих на 

ХОЗЛ при супутній ІХС [146, 377]. Разом із тим, важливою стала проблема 

встановити не тільки ефективність різних стратегій лікування ХОЗЛ, але й 

ступінь їх безпеки, враховуючи високу поліморбідність захворювань, і їх 

вплив на клінічні наслідки. Ці задачі були адресовані двом рандомізованим 

контрольованим дослідженням: TORCH (Towardsa Revolutionin COPD Health) 

і UPLIFT (Under standingthe Potential Longterm Impactson Fuctionwith 

Tiotropium) [261, 270, 292, 299, 385]. 

У дослідженні UPLIFT, в яке включали хворих на ХОЗЛ віком старших 

40 років із анамнезом куріння не менше 10 пачко/рік, продемонстрована 

можливість зменшити прояви ХОЗЛ, знизити швидкість ОФВ1 при 

використанні тіотропію броміду [292, 406]. Доведено, що високоселективний 

холінолітик тіотропію бромід володіє рядом важливих переваг перед 

пролонгованими β2-агоністами не тільки щодо кардіоваскулярної безпеки, 

але й сприяння підвищенню сатурації кисню в нічний час [404]. Більше того, 

селективний МЗ холінолітик тіотропій під час лікування пацієнтів із ХОЗЛ 

протягом 4-х років продемонстрував тривале покращення функції легень 

[292, 297, 407, 410] та зменшення кількості загострень [418]. Важливими 

виявилися результати дослідження впливу тіотропію броміду у складі 

базового лікування ХОЗЛ на процеси морфологічної перебудови та місцевих 

бар‟єрних факторів захисту слизових оболонок бронхів. Встановлено, що 

ліквідація загострення ХОЗЛ II стадії при прийомi тіотропію броміду 

впродовж 1-го місяця супроводжується частковим покращенням ознак 

морфофункціонального стану як епітеліальних клітин бронхів, так і підлеглої 

сполучної тканини власної пластинки слизової оболонки на тлі деякого 

підвищення рівнів лізоциму, slgA та зменшенням рівня колагену IV у 

бронхоальвеолярній лаважній рідині [143, 292, 330]. Дослідження UPLIFT 

засвідчило, що тіотропіум значно зменшує ризик захворювання з подальшою 
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госпіталізацією (співвідношення ризиків 0,86; p < 0,002), порівняно з 

контрольною групою [286]. 

Основна мета дослідження TORCH полягала у визначенні, чи є значне 

зниження смертності від усіх причин у хворих на ХОЗЛ, які отримували 

сальметерол і флутиказону пропіонат у комбінації (50/500 мкг), або окремо, в 

порівнянні з плацебо. Цей документ описує конструкцію протоколу та 

підходи, прийняті в цьому дослідженні. Дослідження засвідчило значний 

ефект комбінації салметерола/флутиказону пропіонату щодо смертності при 

фармакологічному лікуванні ХОЗЛ, а зібрані результати дослідження значно 

пролили світло на природу цього захворювання [270, 299]. 

Ефективність лікування будь-якої патології залежить від глибокого 

знання всіх ланок її патогенезу. Багатьма дослідженнями доведено, що в 

основі ХОЗЛ лежить запалення. Ключовими клітинами запалення при ХОЗЛ 

є нейтрофіли, макрофаги, Т-лімфоцити та інші клітини лімфоцитарного ряду 

[102, 114, 235]. Ще недавно з метою протизапальної терапії ХОЗЛ 

застосовували тільки кортикостероїди – системні та інгаляційні. У 2012 році 

був опублікований метааналіз досліджень, присвячений вивченню впливу 

ГКС на запалення в легенях при ХОЗЛ [326]. Аналіз показав досить 

варіабельну дію ГКС на різні клітини запалення. Зокрема, ці препарати 

сприяли зменшенню кількості лімфоцитів у бронхоальвеолярному лаважі й 

біоптаті з бронхів. Водночас на рівень нейтрофілів у біоптаті вони не 

впливали, а вміст макрофагів навіть підвищували. Це дозволило авторам 

припустити, що ГКС можуть бути найбільш ефективні у хворих на ХОЗЛ із 

переважно лімфоцитарним типом запалення в легенях. Що стосується 

клінічних ефектів ГКС, то в більшості тривалих контрольованих клінічних 

дослідженнях (ISOLDE, EUROSCOP, Copenhagen City Lung Study, Lung 

Health Study) не вдалося показати достовірний вплив цих препаратів на 

показник ОФВ1 у хворих із різною стадією ХОЗЛ. Коливання середнього 

щорічного зниження ОФВ1 були в межах 44–57 мм/рік у групах з активним 

лікуванням іГКС і від 47–69 мл/рік у групах плацебо [260]. Крім того, не всі 
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дослідження змогли продемонструвати вплив ГКС на такі кінцеві точки, як 

частота загострень і якість життя [287]. При цьому існують досить вагомі 

докази підвищення ризику серйозних побічних ефектів при застосуванні 

системних ГКС, насамперед виникнення пневмонії [370]. В обсерваційних 

дослідженнях на тлі тривалого лікування ГКС, особливо при використанні 

великих доз, спостерігалось підвищення ризику остеопатії та переломів. При 

цьому довготривале лікування ГКС не змінювало ні падіння ОФВ1, ні 

смертність у пацієнтів на ХОЗЛ (рівень доказовості А) [287, 296]. Водночас у 

деяких рандомізованих контрольованих дослідженнях було доведено, що в 

пацієнтів із ХОЗЛ і показником ОФВ1 менше 50 % від належних величин 

терапія ГКС знижує частоту загострень ХОЗЛ, зменшує клінічні симптоми, 

покращує якість життя (рівень доказовості А) [112, 145, 219, 370]. 

Застосування ГКС у хворих на ХОЗЛ в інгаляційній формі (іГКС) дозволило 

значно (в 20–50 раз) знизити добову дозу й уникнути багатьох системних 

ефектів, таких як феномен імуносупресії, зниження стійкості до інфекції 

тощо [145, 219, 370, 376]. Протизапальний ефект іГКС викликаний їх дією на 

біологічні мембрани клітин і зменшенням проникності легеневих капілярів. 

На сьогодні відомо, що іГКС беруть участь у метаболізмі арахідонової 

кислоти та синтезі лейкотрієнів і простогландинів, інгібує метаболізм і 

секрецію цитокінів, попереджує пряму міграцію й активацію клітин 

запалення – лімфоцитів, значно менше нейтрофілів, моноцитів, базофілів, 

еозинофілів і опасистих клітин. Препарати іГКС пригнічують проліферацію 

фібробластів і зменшують синтез колагену, що знижує темпи розвитку 

склеротичних процесів у стінках бронхів. Найбільш суттєвими в 

протизапальній дії іГКС є наступні фактори: гальмування синтезу або 

зниження IgE-залежного виходу медіаторів запалення з лейкоцитів, 

підвищення активності нейтральної ендопептидази – фермента, який 

порушує синтез медіаторів запалення, пригнічення опосередкованої 

моноцитами й еозифільними катіонними білками цитотоксичності та 

зменшення їх вмісту в бронхоальвеолярному просторі, зниження проникності 
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епітелію дихальних шляхів і ексудації плазми через ендотеліально-

епітеліальний бар‟єр, зниження гіперактивності бронхів [287, 370, 391, 402]. 

Довготривале застосування іГКС у складі комбінованої терапії 

рекомендується хворим із важким і дуже важким перебігом ХОЗЛ та частими 

загостреннями. Разом із тим доведено, що довготривала монотерапія іГКС 

менш ефективна, ніж комбінація іГКС+БДТД (рівень доказовості А) [292]. 

Комбінації іГКС і БДТД зменшують кількість загострень, покращують 

функцію легень і статус здоров‟я (рівень доказовості А) [261.]. Комбіноване 

застосування іГКС і β2-агоністів тривалої дії при ХОЗЛ обґрунтовано 

патогенетичним впливом на вираженість бронхообструкції, мукоціліарної 

дисфункції та запального процесу в бронхах і структурних змінах легеневої 

тканини (зниження тонусу гладкої мускулатури бронхів, зменшення СD
8+

-

лімфоцитів, рівня маркерів запалення (IL-8, TNF-альфа), покращення 

мукоціліарного транспорту). Здатність іГКС попереджувати розвиток 

толерантності β2-адренорецепторів і збільшити швидкість синтезу даного 

класу рецепторів стало запорукою для залучення в клінічну практику 

комбінації іГКС і β2-агоністів тривалої дії для пацієнтів із ХОЗЛ при 

поєднанні з ІХС [311, 355]. У більшості досліджень, які підтвердили 

ефективність комбінації іГКС і β2-агоністів тривалої дії, було досягнуто 

зменшення вираженості задишки, зменшення кількості загострень на 25 % 

протягом року, зменшення кількості госпіталізацій, покращення легеневої 

функції та покращення якості життя [261, 318, 326]. При цьому щорічна 

частота загострень ХОЗЛ склала 0,85 у групі комбінованої терапії та 1,13 у 

групі плацебо, що свідчить про 25 % зниження ризику розвитку загострень 

ХОЗЛ протягом року. Показники легеневої функції та якості життя пацієнтів 

також виявились найкращими в групі, яка отримувала комбіновану терапію, 

в порівнянні з плацебо, монотерапією БДТД або іГКС [261, 385, 422]. При ІІ 

стадії ХОЗЛ були отримані кращі результати лікування, в тому числі у 

відношенні сповільнення прогресування хвороби [292, 385]. Отже, клінічні 

дослідження свідчать про значний додатковий ефект на функцію легень і 
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зменшення симптомів у пацієнтів, які отримували комбінацію препаратів 

пролонгованого β2-агоніста тривалої дії сальматеролу й інгаляційного 

кортикостероїду флутіказону при порівнянні з її окремими компонентами. 

У РКД INSPIRE (Investing New Standards for Prophylaxis in Reduction of 

Exacerbations) була проведена спроба порівняти ефективність стратегій 

лікування важкого і дуже важкого ХОЗЛ, які базувалися на використанні 

комбінації пролонгованого β2-агоніста салметерола й іГКС флутиказона 

(50/500 мкг 2 рази на добу) з монотерапією тіотропієм у дозі 18 мкг/добу 

[311]. Результати дослідження були наведені на 17-му світовому конгресі 

пульмонологів [425]. У дослідженні взяли участь 1300 пацієнтів на ХОЗЛ 

важкого та дуже важкого перебігу (середній вік пацієнтів становив 64 років, 

ОФВ1 менше 39 % від належних значень, період спостереження склав 2 

роки). В якості критеріїв були взяті показник частоти загострень ХОЗЛ, а 

також комбінований показник, який включав величину якості життя, 

смертність, частоту побічних ефектів і відмову від лікування. Щорічна 

частота загострень ХОЗЛ у групі тіотропію та комбінованого лікування 

салметерол + флутиказон була співставима (1,32 і 1,28 відповідно). Показник 

смертності виявився нижчим у групі салметерол+флутиказон, порівняно з 

групою тіотропію броміду (3 і 6 % відповідно), проте в групі комбінованого 

лікування, порівняно з монотерапією тіотропієм спостерігалася більша 

кількість пневмоній (р = 0,008). Дослідники прийшли до висновку, що 

клінічна ефективність обох стратегій лікування, яка була оцінена за 

величиною загострень, співставима [338]. 

Разом з тим, як свідчать результати багатьох інших досліджень, в яких 

вивчався вплив тривалого застосування іГКС на ХОЗЛ важкого і вкрай 

важкого ступеня перебігу суперечливі, і деякі з них не продемонстрували 

здатності іГКС призупинити неухильне падіння ОФВ1. Тому постійно 

ведуться пошуки нових ефективних протизапальних засобів і комбінацій 

препаратів для терапії ХОЗЛ [73, 165]. 
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До недавнього часу традиційним у лікуванні при бронхіальній 

обструкції, особливо важкої, було призначення системних глюкокортикоїдів 

у високих дозах при поєднанні з метилксантинами, зокрема, з амінофіліном і 

великою кількістю інфузійних розчинів. Однак застосування препаратів 

групи метилксантинів супроводжується вираженими побічними ефектами, а 

їх сприятливий вплив на функцію легень і клінічний результат помірно 

виражений і непостійний [88, 186]. Вони можуть діяти як неселективні 

інгібітори фосфодіестерази, але також мають ряд небронхолітичних ефектів, 

значення яких вельми дискутабельне. Теофілін у високих дозах ефективний 

при ХОЗЛ, але володіє високою токсичністю. Низькі дози теофіліну 

зменшують загострення у хворих ХОЗЛ, але не покращують 

постбронхолітичну функцію легень (рівень доказовості В). Безконтрольне 

застосування теофіліну викликає порушення з боку серцево-судинної 

системи, зокрема, тахікардію та аритмію. На сьогодні внутрішньовенне 

введення метилксантинів (теофілін, амінофілін) вважають терапією другої 

лінії і рекомендують лише в окремих випадках при недостатній відповіді на 

застосування бронходилатуючих препаратів короткої дії [229]. І так, 

підводячи підсумок з використання ГКС у лікуванні ХОЗЛ необхідно 

вказати, що вітчизняний протокол щодо ХОЗЛ і міжнародні документи 

GOLD перегляду 2013–2016 рр. в якості протизапальної терапії 

рекомендують систематично застосовувати іГКС тільки при важкій і вкрай 

важкій стадіях ХОЗЛ [45, 49, 137, 145, 200]. Водночас до теперішнього часу 

не вирішено питання про необхідність протизапальної терапії у хворих із 

легким і середньоважким перебігом ХОЗЛ. У зв'язку з цим привертає увагу 

препарат фенспірид (Ереспал) – негормональний препарат, що володіє 

оригінальною протизапальною дією на респіраторну систему. Численними 

дослідженнями доведено його ефективність і добру переносимість [73, 89, 

165, 218, 236]. 

У відповідності до міжнародного узгоджувального документа GOLD 

2013 року і Наказу МОЗ України за № 555 «Уніфікований клінічний протокол 
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первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) 

медичної допомоги та реабілітації «Хронічне обструктивне захворювання 

легені» від 27.06.2013 року, оптимальною стратегією у веденні хворого на 

ХОЗЛ має бути якомога раннє виявлення захворювання, відмова від 

тютюнокуріння, своєчасне призначення постійної базової фармакотерапії та 

запобігання загостренню [136, 313]. У цьому контексті комплексна оцінка 

стану хворого на ХОЗЛ передбачає розподіл за фенотипом і групою ризику, 

що дозволяє підібрати максимально ефективну терапію для кожної категорії 

хворих [157, 288, 297, 340, 400]. У схему лікування пацієнтів із загостренням 

ХОЗЛ важкого перебігу груп C і D фенотипу із частими загостреннями, 

поряд із бронхолітиками тривалої дії й іГКС рекомендовано включати новий 

препарат рофлуміласт [136, 251,252]. Препарат у 2011 році зареєстрований в 

Україні. Рофлуміласт – потужний селективний інгібітор фосфодіестерази-4 

(ФДЕ-4), що з одного боку, забезпечує його високу протизапальну 

активність, а з другого боку – значно меншу частоту побічних реакцій, ніж 

при застосуванні неселективних інгібіторів ФДЕ. Попередньо проведені 

дослідження довели позитивний вплив препарату в складі базової терапії 

ХОЗЛ на відтермінування рецидиву загострення (за матеріалами щорічного 

конгресу ERS, 2011 р.) [251, 252, 322]. Як показав недавній огляд 

Кокранівського співробітництва, що включав 23 дослідження з вивчення 

ефективності рофлуміласту (n = 9211), цей препарат забезпечує поліпшення 

показника ОФВ1, у середньому, на 45,59 мл та зниження ризику загострень 

ХОЗЛ на 22 % (відношення ризику 0,78) порівняно з плацебо [298]. 

Рофлуміласт показаний в якості додаткового засобу до базової терапії ХОЗЛ 

як у фазі загострення, так і в період ремісії [251, 252, 322]. 

Важливою перевагою рофлуміласту є його сприятливий 

кардіоваскулярний профіль безпеки. У наукових працях показано, що 

рофлуміласт на 35 % скорочує ризик таких серйозних кардіоваскулярних 

подій, як нефатальний інфаркт міокарда та інсульт (р = 0,019) [426]. 

Можливим поясненням цього позитивного ефекту рофлуміласту вважають 
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його потенційний вплив на системне запалення, яке сьогодні розглядається 

як основна об‟єднуюча ланка між ХОЗЛ і коморбідною кардіоваскулярною 

патологією [28, 364]. Водночас нами не зустрінуто робіт у доступній 

науковій літературі, які б висвітлювали вплив рофлуміласту на клінічну 

симптоматику, вираженість запалення, лімфоцитарну активацію, продукцію 

імуноглобулінів і цитотоксичного супероксид аніону та інші показники. 

На особливу увагу заслуговує ведення хворих на ХОЗЛ при загостренні 

захворювання. Відомо, що загострення ХОЗЛ є основним фактором 

прогресування захворювання, госпіталізації пацієнтів, погіршення якості їх 

життя, зростання смертності та збільшення економічних втрат від цієї 

патології [48, 110, 165, 267]. У виникненні й розвитку загострення ХОЗЛ 

важливе значення відіграють бактеріальні фактори та респіраторні віруси, що 

визначає доцільність використання антибактеріальних засобів та 

противірусних препаратів. Для з'ясування етіології загострення ХОЗЛ 

розроблені сучасні високоінформативні методи, діагностичні тести, але 

відсутні загальноприйняті діагностичні алгоритми та практично не 

розроблені схеми лікування хворих із загостренням ХОЗЛ вірусної етіології 

[53]. 

Найбільш часта причина загострення ХОЗЛ (близько 80 %) – це 

інфекція трахео-бронхіального дерева, яка в більшості випадків викликається 

бактеріальними збудниками [53, 293]. Разом із тим, їх роль у загостренні 

цього захворювання продовжує обговорюватись. З одного боку, приблизно у 

50% хворих під час загострення при проведенні бронхоскопії з нижніх 

дихальних шляхів виділено бактеріальні збудники у концентрації більше 

10
6
 КУО, а з іншого боку, у значної частини пацієнтів встановлено 

колонізацію слизової оболонки бронхів і в стабільній фазі захворювання [53]. 

На думку багатьох фахівців, сама колонізація повітряних шляхів може бути 

причиною прогресування ендобронхіального запалення. 

За умов розвитку загострення ХОЗЛ iз явними ознаками респіраторної 

інфекції відбувається по суті приєднання другої хвороби зі своїми законами 
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розвитку, при якій в ансамблі патогенетичних механізмів провідну роль 

відіграють мікроорганізми та їх взаємовідношення з хазяїном. Відновлення 

рівноваги досягається або за допомогою антибактеріальних ліків (найчастіше 

при тяжких загостреннях), або шляхом подальшої мобілізації власних 

захисних механізмів [53]. 

Ступінь важкості загострення ХОЗЛ може бути важливою 

детермінантою типу мікроорганізму [53, 367]. Так, у хворих із загостренням 

легкого ступеня найчастіше виявляється S. pneumoniae, при більш значущому 

падінні ОФВ1 і більш тяжкому клінічному перебігу загострення та/або при 

коморбідних захворюваннях частіше ідентифікуються Н. іпfluеncае і 

M. сatarralis, у пацієнтів з досить вираженим обмеженням повітряного потоку 

під час загострення патологічного процесу може ідентифікуватись 

Р. aeruginosa. 

Наукові дослідження, присвячені важкому загостренню ХОЗЛ, коли 

пацієнти потребують штучної вентиляції, показали, що за цих умов 

найчастіше ідентифікується Р. aeruginosa [53, 371]. 

Основу терапії хворих із інфекційним загостренням ХОЗЛ складають 

антибактеріальні препарати, які призначають із урахуванням чіткої їх 

фармакодинаміки й фармакокінетики, а також доказів їх клінічної та 

бактеріологічної ефективності, отриманих у рандомізованих контрольованих 

дослідженнях. Разом із тим, ще й зараз більшість лікарів у світі 

використовують антибактеріальні препарати при будь-якому загостренні 

ХОЗЛ. Такий принцип, на жаль, сприяє тому, що антибактеріальні препарати 

більш, ніж у 50 % випадків використовуються нераціонально, що призводить 

до зростання резистентності бактеріальних збудників, підвищення частоти 

побічних і токсичних реакцій, подовження терміну лікування, а також 

збільшення його вартості [5, 88].  

Для проведення емпіричної антибактеріальної терапії слід 

використовувати антибіотики, які мають направлений спектр антимікробної 

дії, високу активність щодо основних ймовірних збудників НДШ, 
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оптимальний профіль безпеки (низька частота розвитку побічних ефектів), 

можливість створювати високі концентрації в тканинах і біологічних рідинах 

органів дихання, оптимальне співвідношення вартість/ефективність, 

зручність у застосуванні, що сприяє дотриманню хворим режиму лікування 

[49, 50, 53]. В усіх діючих клінічних настановах відсутні вказівки щодо 

застосування якихось конкретних препаратів чи режимів антибіотикотерапії, 

оскільки така практика може призвести до швидкого формування 

резистентності мікрофлори [50]. 

За останні 40 років було проведено велику кількість рандомізованих 

плацебо-контрольованих клінічних досліджень, метою яких було доведення 

терапевтичної переваги антибіотикотерапії над плацебо при загостренні 

ХОЗЛ. У результаті було виявлено позитивний ефект антибіотиків у хворих 

із збільшенням проявів трьох кардинальних симптомів: задишки, об‟єму 

мокроти та міри її гнійності [407]. Позитивний ефект спостерігався, крім 

того, у пацієнтів, які мали збільшення проявів двох із цих кардинальних 

симптомів. Дослідження, проведені в амбулаторних пацієнтів із загостренням 

ХОЗЛ, показали взаємозв‟язок між наявністю гнійного харкотиння та 

присутністю у ньому бактерій, що за поєднання з посиленням задишки або 

збільшенням об‟єму харкотиння зумовлює використання антибіотиків [50, 

51, 53, 102, 130]. 

На основі отриманих у масштабних дослідженнях даних, були 

запропоновані такі показання до призначення антибіотиків при ХОЗЛ: 

1) у хворих із загостренням захворювання, при наявності трьох 

кардинальних симптомів – посилення задишки, збільшення об‟єму і ступеня 

гнійності мокроти; 

2) у хворих із загостренням ХОЗЛ при наявності двох кардинальних 

симптомів, один з яких – збільшення ступеня гнійності мокроти; 

3) у пацієнтів із важким загостренням ХОЗЛ, які потребують 

механічної вентиляції легень (інвазивна або неінвазивна).  

Останнім часом все більшої популярності у світі набуває використання 
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біомаркерів для вирішення питання щодо доцільності призначення 

антибактеріальної терапії хворим із загостренням ХОЗЛ. Серед біомаркерів 

найбільш вивченими є прокальцитонін, С-реактивний білок, неоптерін. 

Визначення концентрації цих речовин у плазмі крові хворих є перспективним 

методом, який може застосовуватись для диференціювання інфекційної та 

неінфекційної природи загострення. Найбільш інформативним і зручним для 

використання в клінічній практиці є прокальцитонін. За результатами 14 

досліджень, в яких взяло участь 4221 пацієнт із гострими респіраторними 

інфекціями, було встановлено, що використання цього маркера дозволило 

суттєво скоротити тривалість застосування антибіотиків без помітного 

негативного впливу на показники якості діагностики та погіршення частоти 

несприятливих результатів лікування. Позитивні результати використання 

протоколів антибактеріальної терапії на основі моніторингу прокальцитоніну 

також були підтверджені й для віддаленого періоду після виписки хворих із 

стаціонару [295].  

Всі пацієнти з інфекційним загостренням ХОЗЛ, які потребують 

проведення антибактеріальної терапії, згідно з рекомендаціями GOLD 

перегляду 2013 року, розподіляються на три групи. Групу А складають 

пацієнти з легким загостренням без факторів ризику летального наслідку. У 

них збудником можуть бути: гемофільна паличка, пневмокок, мораксела, 

хламідія і віруси. У групу В входять пацієнти із середньоважким 

загостренням за наявності одного чи декількох факторів ризику летального 

наслідку. У них збудниками є ті ж мікроорганізми, що й в групі А + 

пеніцилінрезистентний пневмокок та представники сімейства 

ентеробактерій. Групу С складають пацієнти із важким загостренням за 

наявності фактору ризику синьогнійної інфекції. У цій групі збудники ті ж 

самі, що й у групі В + синьогнійна паличка. 

У групі А препаратами вибору є: β-лактами (амоксицилін), 

тетрацикліни, триметоприм/сульфаметоксазол. В якості альтернативних 

засобів використовуються захищені амінопеніциліни, макроліди, 
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цефалоспорини II–III генерацій, кетоліди [359]. У хворих групи В 

застосовуються захищені амінопеніциліни (амоксицилін/клавуланат), а в 

якості альтернативи – респіраторні фторхінолони (левофлоксацин, 

моксифлоксацин, геміфлоксацин) [54, 241]. Доведено, що макроліди та 

фторхінолони здатні створювати високу концентрацію внутрішньоклітинно. 

Однак, фторхінолони протипоказані дітям і підліткам. У пацієнтів із ризиком 

синьогнійної інфекції використовуються ципрофлоксацин або 

левофлоксацин у високих дозах. Парентерально також можуть 

застосовуватись β-лактами із антисиньогнійною активністю (цефтазидим, 

цефепім, карбапенеми). 

У міжнародних рекомендаціях важлива роль при інфекційному 

загостренні ХОЗЛ відводиться амоксициліну/клавуланату, який у хворих 

групи В є препаратом вибору, а в пацієнтів групи А – альтернативним 

препаратом [255]. Одне із центральних місць займає цей антибіотик і в 

національних рекомендаціях [135]. При цьому, амоксицилін/клавуланат 

розглядається як препарат вибору у хворих на ХОЗЛ старше 65 років, із 

частотою загострень 4 і більше разів на рік, із наявністю супутніх 

захворювань й ОФВ1 в межах 30–50 % належних значень. Aвторами детально 

було вивчено клінічну та бактеріологічну ефективність, а також безпеку 

амоксициліну/клавуланат у порівнянні з левофлоксацином у хворих із I або II 

типом загострення ХОЗЛ по N. R. Antonisen et al. [373]. Важливо зауважити, 

що частота ерадикації H. influenzaе при лікуванні амоксицилін/клавуланатом 

сягала 100 %, а при використанні левофлоксацину – 83,3 %. Водночас у 

відповідності до рекомендацій Європейського Медичного Агентства 

(ЕМЕА), пероральні фторхінолони при синуситах, загостреннях ХОЗЛ і 

негоспітальних інфекціях необхідно призначати тільки у випадках, коли інші 

антибіотики не можуть бути використані. 

У дослідженні, проведеному російськими вченими, було вивчено 

клінічну та мікробіологічну ефективність амоксициліну/клавуланату в 

порівнянні з азитроміцином або кларитроміцином у лікуванні хворих із 
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інфекційним загостренням ХОЗЛ. У результаті було встановлено, що 

пацієнти, які приймали амоксицилін/клавуланат, швидше досягали ремісії, а 

її тривалість була більша, ніж у групі пацієнтів, які отримували лікування 

макролідами. Ерадикація збудника на 5 день терапії у хворих, які приймали 

амоксицилін/клавуланат і макролід, відповідно складала 92 % й 30 %. Ці 

результати довели перевагу амоксициліну/клавуланату в порівнянні із 

макролідами як з точки зору клінічної, так і мікробіологічної ефективності 

[45]. Сучасним макролідам властивий післяантибіотичний ефект, в основі 

якого лежать незворотні зміни в рибосомах мікроорганізму.  

Тривалість антибіотикотерапії не повинна перевищувати 5–10 днів. АБ 

призначають протягом 2–3 днів нормальної температури тіла та регресу 

клінічних симптомів для профілактики повторних загострень ХОЗЛ. Критерії 

ефективності антибіотикотерапії: позитивна клінічна динаміка через 3–5 днів 

(зникнення симптомів загострення – зменшення задишки, кашлю, кількості 

відокремлюваного мокротиння або її гнійного компоненту), нормалізація 

ШОЕ і лейкоцитоз, слизовий характер мокротиння [51]. 

Важливою частиною лікування частих загострень ХОЗЛ (більше 4 разів 

на рік) є імунізація хворого, використання противірусних ЛЗ, які підвищують 

імунний захист (знижують частоту і тяжкість інфекції в бронхах, особливо в 

літніх хворих) і прискорюють ремісію. Зазвичай загострення ХОЗЛ 

розвивається після перенесеного ГРВІ, тому вакцинація проти них знижує 

частоту загострень захворювання. У хворих із легким, середньоважким 

перебігом ХОЗЛ поза періодом загострення використовують: інтерферон 

(інтраназально в краплях), рідкі полівалентні вакцини (з лизатами бактерій) – 

«IRS-19» (інтраназально по 2 дози на добу в кожний носовий хід протягом 2–

4 тижнів), бронховакс або рибомуніал [4, 363]. Вакцинотерапія знижує ризик 

рецидивування інфекції та, відповідно, потребу в АБ. Вакцинотерапія 

протипоказана в період загострення ХОЗЛ, так як може активувати 

інфекційний процес [363]. 
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Факт високої захворюваності на ХОЗЛ на сьогодні констатується на 

етапі клінічно вираженого процесу, у тому числі при наявності ускладнень і 

присутності поєднаних захворювань, що і породжує високу інвалідизацію та 

смертність [14, 20, 403, 425]. Наявність коморбідної ІХС при ХОЗЛ створює 

істотні труднощі в лікуванні, оскільки використання існуючих схем терапії 

ХОЗЛ не враховує особливості поєднаного перебігу з ІХС [18, 222, 235]. 

Більше того, не визначено діагностичні критерії загрози дестабілізації 

перебігу СІХС у хворих із загостренням ХОЗЛ ІІІ ступеня важкості, із-за чого 

базова терапія не завжди їх враховує і тому є малоефективною [76, 188, 222]. 

Відомо, що терапія серцево-судинними препаратами, зокрема β-

адреноблокаторами, покращує виживання пацієнтів із широким спектром 

серцево-судинних захворювань (ССЗ), включаючи СІХС [18, 60, 75, 93, 328]. 

Результати клінічних досліджень підтвердили роль β-адреноблокаторів в 

якості основних препаратів при хронічній серцевій недостатності (ХСН) із 

зниженою фракцією викиду ЛШ [249, 328]. Водночас екстраполювання цих 

результатів досліджень на клінічну практику у хворих СІХС на тлі ХОЗЛ, 

залишається недостатньо обґрунтованою, оскільки, на думку багатьох 

дослідників, β-адреноблокатори протипоказані при ХОЗЛ з причини їх 

бронхоконстрикторських властивостей [6, 124, 232, 374]. Більше того, за 

результатами ряду досліджень, при лікуванні β-адреноблокаторами 

зареєстровані значні втрати дихальних функцій і формування патологічного 

синдрому раннього експіраторного закриття дихальних шляхів, що є в 

багатьох випадках причиною для зменшення дози або їх відміни [97]. 

Використання нітратів, інгібіториів ангіотензинперетворюючого ферменту та 

антагоністів повільних кальцієвих каналів у хворих на ХОЗЛ за поєднання зі 

СІХС ССН пов‟язано з небезпекою наявності «німої» ішемії міокарда, 

виникнення артеріальної гіпотензії та гострої серцевої недостатності [16, 17, 

21, 45, 361].  

Ще більше труднощів у виборі лікарських засобів виникає у випадку 

дестабілізації перебігу СІХС на тлі загострення ХОЗЛ, оскільки на сьогодні 



78 

 

ще не розроблені рекомендації щодо лікування цієї категорії хворих [147]. 

Адже відомо, що у більшості широкомасштабних клінічних досліджень, 

присвячених серцевій патології ішемічного генезу, виключаються пацієнти 

як на ХОЗЛ, так і з іншою супровідною патологією.  

Лікування та вторинна профілактика ішемічної хвороби серця і в XXI 

столітті залишається одним з найбільш актуальних завдань сучасної 

кардіології у зв'язку з високою поширеністю і досить високою інвалідизацією 

та смертністю від неї [22, 23, 89, 103, 168]. Незважаючи на очевидні успіхи в 

лікуванні ІХС, які пов‟язані з широким розповсюдженням ангіопластики, 

впровадженням високоефективних холестеринзнижувальних препаратів, 

фібринолітиків і появою перспективних методів неоангігенезу, традиційна 

антиангінальна терапія коронарного атеросклерозу як і раніше залишається 

основоположною в арсеналі кардіологів [10, 11, 14, 34, 43]. Разом з тим, 

можна відзначити, що незважаючи на вдосконалення фармакодинамічних і 

фармакокінетичних властивостей препаратів (нітрати, селективні бета-

адреноблокатори, антагоністи кальцію, тощо), які сьогодні використовуються 

в клінічній практиці, перспективи істотного прориву в лікуванні СІХС 

залишаються вельми примарні, оскільки поява принципово нових за 

механізмом дії антиангінальних засобів є справою майбутнього. У цьому 

зв'язку особливу цікавість представляє новий напрямок у лікуванні серцевої 

патології ішемічного генезу – міокардіальна цитопротекція, яка базується на 

здатності збільшення можливостей міокарда переносити ішемію, не 

втрачаючи або швидко відновлюючи при цьому свою функціональну 

активність. До групи таких препаратів віднесено вітчизняний 

кардіопротектор нового покоління Корвітин – перший у світі водорозчинний 

інгібітор катаболічних ферментів і ліпоксигенази на основі біофлавоноїду 

кверцетину, який придатний для внутрішньовенного введення [70, 81, 96, 

155, 156]. 

Найбільш важливими властивостями біофлавоноїду кверцетину є 

потужна антиоксидантна дія, гальмування активності ряду 
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мембранозв'язаних ферментів (особливо ліпоксигенази), модуляція рівня 

оксиду азоту в ендотелії і крові, а також зниження активності 

поліморфноядерних нейтрофілів і макрофагів крові, зниження рівня 

лімфоцитарної активації зі зниженням частоти експресії CD
25+

, з одночасною 

активацією супресивних механізмів із збереженням високого рівня 

субпопуляцій супресорів – цитотоксиків CD
8+

, зниженням продукції IgG [70, 

81, 156]. Застосування біофлавоноїду кверцетину вірогідно нормалізує 

продукцію цитотоксичного супероксид аніону в обох фагоцитарних 

популяціях із збільшенням функціональних резервів клітин і збереженням 

рівня фагоцитарної активності. Біофлавоноїд кверцетину стійко знижує 

рівень лейкотрієну С і може стабілізувати мембрани кардіоміоцитів 

внаслідок інгібування процесів перекисного окислення ліпідів [70]. 

Призначення комбінації протизапального препарату рофлуміласту (Daxas) та 

біофланоїду кверцетину в складі базової терапії ХОЗЛ і стандартної терапії 

ІХС, як при загостренні ХОЗЛ, так і в період ремісії, на нашу думку, 

сприятиме покращенню результатів лікування поєднаної кардіореспіраторної 

патології, що є одним із завданням цього дисертаційного дослідження. 

Крім застосування лікарських засобів, схема ведення пацієнтів із 

стабільним ХОЗЛ повинна включати також немедикаментозні методи. Так, у 

всіх групах пацієнтів високоефективним і надзвичайно важливим методом є 

відмова від куріння. 

На пізніх етапах еволюції ХОЗЛ – формування ХЛС і ХДН (р02 менше 

55 мм рт.ст.; рС02 більше 45 мм рт.ст.; Sa02 менше 88%) обов‟язковим 

компонентом лікування є тривала (протягом декількох місяців, років) 

оксигенотерапія. Її мета – знизити хронічну гіпоксемію (стимулююче 

зростання ЛГ і навантаження на ПЖ за допомогою гіпоксичної 

вазоконстрикції) шляхом підвищення р02 більше 60 мм рт.ст. Тривала, 

адекватна оксигенотерапія сприяє зниженню ЛГ і навантаження на ПШ (з 

подальшим регресом явищ ПШ декомпенсації). Все це в кінцевому підсумку 
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збільшує тривалість і якість життя хворих на ХОЗЛ, обтяжених ХЛС. Іноді 

використовують в інгаляціях гелій-кисневу суміш [306, 426].  

Прогноз ХОЗЛ залежить від ступеня обструкції й віку. При легкому 

ступені він відносно сприятливий, а при важкому – стає гірше (особливо на 

тлі розвитку гіперкапнії). Летальність після виписки зі стаціонару варіює, 

залежить від рівня функції легень, індексу маси тіла, наявності системних 

уражень і супутніх захворювань та частоти загострень ХОЗЛ [215, 220, 284, 

374, 412]. 

Мета профілактики ХОЗЛ – запобігання (ослаблення) впливу 

агресивних факторів ризику на дихальні шляхи: відмова від куріння, рання 

діагностика початкових форм ХОЗЛ, правильний вибір професії та 

раціональне працевлаштування [200]. 

Висновки з огляду літератури. Проблема коморбідності двох 

найбільш розповсюджених в Україні та світі захворювань – ХОЗЛ та ІХС є 

однією з важливих у внутрішній медицині [36, 150, 202, 245, 403]. Спільні 

фактори ризику для обох хворіб – шкідливі звички (куріння тютюну), 

постаріння населення, гіподинамія, погіршення екологічної ситуації та 

генетично зумовлена спадковість мають несприятливий вплив на синтропію 

ХОЗЛ та ІХС [86, 104, 391]. Чисельність хворих на ХОЗЛ невпинно зростає 

[251]. Серед провідних, але не завжди розпізнаних причин смерті хворих на 

ХОЗЛ, є ІХС і серцева недостатність (СН).  

Співіснування декількох хворіб змінює перебіг кожної з них, сприяє 

більш ранньому формуванню ускладнень і створює труднощі для терапії. 

Зниження ОФВ1 на кожні 10 % супроводжується зростанням серцево-

судинної летальності на 28%, а ризик нефатальних форм ІХС – на 20% [280]. 

Ось чому останнім часом у міжнародних консенсусах та вітчизняному 

протоколі щодо ХОЗЛ враховується лікування супутніх захворювань та 

системних ефектів [136, 372]. Проведені попередні дослідження дозволили 

встановити ряд патогенетичних механізмів коморбідного перебігу ХОЗЛ і 

ІХС, серед яких найбільший виразний вплив мають наступні: 
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– зміна реологічних властивостей крові у вигляді підвищення 

в'язкості, що призводить до порушення легеневої та кардіальної 

мікроциркуляції; 

– погіршення стану вентиляційної функції, гемодинаміки, 

гіпоксемія та тканинна гіпоксія; 

– формування вторинної АГ, що посилює навантаження на праві 

відділи серця, сприяючи підвищенню потреби міокарда в кисні; 

– обмеження фракції серцевого викиду та погіршення ішемії 

міокарда обох шлуночків, що призводить до прогресування коронарної та 

легеневої недостатності. 

Водночас, вищенаведені механізми на сьогоднішній день не можуть 

повною мірою пояснити механізми асоціації та клініко-функціональні й 

структурно-морфологічні зміни зі сторони серця та легень при коморбідності 

ХОЗЛ і ІХС, що визначає актуальність проведення наступних досліджень. 

Відмова від тютюнокуріння при ХОЗЛ дозволяє гальмувати 

прогресування захворювання та зменшити ступінь проявів його симптомів. 

Навпаки, продовження тютюнокуріння виступає третім за значимістю 

предиктором смерті при ХОЗЛ і ІХС. Доведено, що тютюновий дим 

негативно впливає не тільки на клітини епітелію бронхіального дерева, але 

також і на ангіогенез ендотелію артерій при ХОЗЛ, що призводить до 

ушкодження клітин та розвитку кардіальної патології, схильності до 

атерогенних та тромботичних ускладнень [84, 161]. 

Лікування хворих на ХОЗЛ ІІІ ступеня важкості за поєднання зі СІХС 

вимагає більш прискіпливої оцінки ступеня безпечності та ефективності того 

чи іншого препарату та їх комбінації. Серед лікувальних заходів у пацієнтів 

на ХОЗЛ та СІХС найважливішим є використання базисних лікарських 

засобів, проте у значної кількості хворих вони не дають очікуваного ефекту 

[37, 201]. Із засобів додаткового впливу на основні ланки запального процесу 

та кардіопротекції у хворих із поєднанням ХОЗЛ важкого перебігу у фазі 

загострення при коморбідності СІХС ССН І–ІІ ФК нами розглядаються 
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препарат протизапальної дії рофлуміласт (Daxas) та кардіопротектор 

кверцетин (корвітин). Ретельне вивчення лікувального ефекту 

запропонованої комплексної терапії сприятиме розробці напрямів корекції, 

прогнозування і профілактики розвитку загострень ХОЗЛ, що є вельми 

актуальним для підвищення ефективності лікування та якості життя хворих із 

поєднаною кардіо-респіраторною патологією. 
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РОЗДІЛ 2 

 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1. Дизайн дослідження. Клінічна характеристика обстежених 

хворих 

 

Проспективний етап наукової роботи базується на результатах 

дослідження, яке було рандомізованим і відповідало критеріям доказової 

медицини. На проведення дослідження отримано дозвіл комісії з біоетики 

ІФНМУ (голова – проф. І.Г. Купновицька). Кожен пацієнт дав письмову 

згоду на проведення дослідження з дотриманням основних положень 

належної клінічної практики (Gооd Сlіnісаl Ргасtісе), Конвенції Ради Європи 

про права людини та біомедицину (1997), принципів Гельсінської Декларації 

Всесвітньої медичної асоціації про етичні принципи проведення наукових 

медичних досліджень за участю людини (1964–2000) і наказу МОЗ України 

за №281 від 01.11.2000 р. «Типове положення про комісію з питань етики». 

Дослідження було схвалено науковою комісією ІФНМУ (2013), а контроль 

здійснював комітет із моніторингу даних і безпеки (голова проф. 

Л.Є. Ковальчук). Роботу виконано за кошти державного бюджету України. 

Дизайн дослідження. Дослідження проводилися в 3 етапи. На першому 

етапі (амбулаторно-поліклінічному) здійснювали скринінговий відбір хворих 

на ХОЗЛ ІІІ ст. важкості груп С і D у фазі загострення з метою подальшого 

стаціонарного обстеження і лікування. На другому етапі (стаціонарному) 

здійснювалося комплексне обстеження хворих із визначенням основної, 

супутньої та коморбідної патології та призначалося лікування. На третому 

етапі (амбулаторно-поліклінічному), у фазу клінічної ремісії захворювання, 

продовжили лікування та динамічне спостереження за пацієнтами на 

кожному візиті до лікаря (через 1 місяць, 3 і 6 місяців і 1–6 років). Дизайн 
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дослідження містив повний комплекс клініко-лабораторних та 

інструментальних методів дослідження. Отримані дані заносились у карти, 

які містили формалізовану характеристику хворих, інформацію про ступінь 

важкості перебігу та фазу захворювання, про наявність супутніх захворювань 

або системних ефектів і ускладнень, а також дані про результати проведеного 

обстеження та лікування. 

У відповідності до визначеної мети і завдань дослідження 

проспективний етап включав обстеження 351 пацієнта на ХОЗЛ важкого 

ступеня бронхообструкції груп C і D у фазі загострення. Із причини 

загострення ХОЗЛ ІІІ ступеня важкості обстежено 210 хворих у стаціонарах 

пульмонологічного профілю обласної клінічної лікарні (ОКЛ) і обласного 

фтизіопульмонологічного центру (ОФПЦ) у м. Івано-Франківську та 141 

хворий на ХОЗЛ важкого ступеня перебігу у фазі ремісії в умовах 

поліклініки ОКЛ і міської поліклініки №1 м. Івано-Франківська. 

Для включення в дослідження використовувались наступні критерії: 

загострення ХОЗЛ ІІІ ст. важкості у фазі загострення, вік > 40 років; 

ОФВ1 30–49 % від належного і ОФВ1/ФЖЄЛ < 70 %, приріст ОФВ1 після 

інгаляції β2-агоністом короткої дії менше 12 % (< 200 мл) порівняно з 

вихідним значенням, супровідна СІХС ССН І–ІІ ФК. 

Критеріями вилучення були: ХОЗЛ І–ІІ і ІV ступенів важкості, 

наявність БА, алергійний риніт, пневмонія, гострі коронарні синдроми 

(нестабільна стенокардія і інфаркт миіокарда), коронарна реваскуляризація 

або мозковий інсульт протягом останніх 6 місяців, ознаки серцевої 

недостатності (СН) ІІІ–ІV ФК з фракцією викиду (ФВ) лівого шлуночка (ЛШ) 

менше 45 %, клінічно значущі вади серця, постійна форма фібриляції 

передсердь, порушення функцій печінки і нирок, супутня АГ ІІІ–ІV стадій, 

цукровий діабет і нездатність правильно виконувати дихальний маневр під 

час тестування функції зовнішнього дихання (ФЗД). 

Усі хворі, які були включені в дослідження, репрезентативні за віком, 

статтю, важкістю захворювання, активністю запального процесу, кількістю 
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загострень в рік, ЧСС і рівнем АТ. Під час аналізу супровідної патології до 

уваги брали хворих на СІХС ССН І–ІІ ФК. У всіх пацієнтів, які входили в 

групу дослідження, ретельно перевірялася медична документація з метою 

визначення наявності гострих коронарних синдромів (ГКС) або перенесеного 

в минулому інфаркту міокарда (ІМ). ІМ і нестабільну стенокардію (НС) на 

час обстеження підтверджували за клінічною симптоматикою, визначенням 

маркерів претестової імовірності цих клінічних станів і даними ЕКГ. 

Пацієнтів із клінічними симптомами НС або ІМ направляли у відділення 

інтенсивної терапії. 

Діагноз і ступінь важкості ХОЗЛ встановлювали у відповідності до 

Наказу МОЗ України за №128 «Про затвердження клінічних протоколів 

надання медичної допомоги за спеціальністю «Пульмонологія» від 

19.03.2007 року та Наказу МОЗ України за № 555 Уніфікований клінічний 

протокол первинної, вторинної, третинної (високоспеціалізованої) медичної 

допомоги та медичної реабілітації «Хронічне обструктивне захворювання 

легені» від 27 червня 2013 року та положень, сформульованих у документах 

GOLD (2013–2015 рр.) [135, 137, 313, 372]. 

Обстеження хворого на СІХС ССН І–ІІ ФК включали клінічний огляд, 

лабораторне дослідження (загальноклінічний аналіз крові, визначення 

показників ліпідного обміну, глюкози крові, інших біохімічних даних), 

спеціальні кардіологічні дослідження (ЕКГ, ДМ ЕКГ, ЕхоКГ, ДПЕхоКГ, 

проби з дозованим фізичним навантаженням, комп‟ютерну томографію, 

коронарну ангіографію тощо).  

Клініко-інструментальні характеристики функціональних порушень і 

структурних змін серця трактували відповідно до рекомендацій 

Європейського кардіологічного товариства (ESC) “Рекомендації по 

лікуванню стабільної ішемічної хвороби серця” та вітчизняної Адаптованої 

клінічної настанови «Стабільна ішемічна хвороба серця”, 2016 р. [136, 307]. 

Діагноз ХСН виставляли на підставі скарг, анамнезу, даних фізикального, 

лабораторного та інструментального обстеження з урахуванням 
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рекомендацій Настанови Асоціації кардіологів України та Української 

асоціації фахівців із серцевої недостатності з діагностики та лікування 

хронічної серцевої недостатності та Європейського кардіологічного 

товариства” ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic 

heart failure 2012” [34, 244]. 

Залежно від особливостей перебігу як основної хвороби, так і 

поєднаної патології, всіх хворих було розділено на дві групи. Першу групу 

склали 116 (55,23 %) хворих на ізольований перебіг ХОЗЛ ІІІ ст. важкості у 

фазі загострення. У другу групу ввійшли 94 (44,77 %) пацієнти з поєднаною 

КРП (загостренням ХОЗЛ ІІІ ступеня важкості за поєднання з СІХС ССН І–ІІ 

ФК) (табл. 2.1). 

 

Таблиця 2.1 

Розподіл хворих на ХОЗЛ ІІІ ступеня важкості у фазі загострення 

залежно від варіанту перебігу супровідної СІХС ССН І–ІІ ФК 

Варіант перебігу супровідної СІХС ССН І–ІІ ФК 
Кількість хворих, (n = 94) 

абс. число % 

ХОЗЛ ІІІ ст. важкості груп С і D + супутня  

СІХС ССН І–ІІ ФК (перша підгрупа) 
51 54,26 

ХОЗЛ ІІІ ст. груп С і D + коморбідна  

СІХС ССН І–ІІ ФК (друга підгрупа) 
43 45,74 

 

На підставі оцінки виразності симптомів і кількості загострень чи 

ускладнень за поточний рік ми визначали, до якої групи можна було б 

віднести пацієнта на ХОЗЛ. За результатами обстежень, у 62 (29,52) % 

хворих на ХОЗЛ ІІІ ступеня важкості у фазі загострення нами встановлено 

групу С і у 148 (70,48 %) хворих – групу D.  

Серед обстежених пацієнтів із загостренням ХОЗЛ, які перебували на 

стаціонарному лікуванні, більшість складали чоловіки – 173 (82,38) %, жінок 

було 37 (17,61) %. Середній вік чоловіків становив (56,6 ± 1,86) років, жінок, 
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відповідно, (64,0 ± 2,4) роки. У першій групі чоловіків було 96 (82,76) %, 

жінок – 20 (17,24) %, у другій клінічній групі чоловіків було 77 (81,91) %, а 

жінок, відповідно, 17 (18,09) % (рис. 2.1). 

 

 

Рис. 2.1. Розподіл хворих на ХОЗЛ за гендерними відмінностями. 

 

За особливостями поєднаного перебігу КРП, друга група пацієнтів 

шляхом рандомізації була розділена на дві підгрупи (першу підгрупу та 

другу підгрупу). У першу підгрупу ввійшли 51 (54,26 %) хворий на ХОЗЛ 

ІІІ ст. важкості при поєднанні з супутньою СІХС ССН І–ІІ ФК, із них 42 

(82,35%) чоловіків і 9 (17,65%) жінок. Середній вік хворих становив 

(58,0 ± 4,1) років.  

Другу підгрупу склали 43 пацієнти із ХОЗЛ ІІІ ст. важкості при 

поєднанні з коморбідною СІХС ССН І–ІІ ФК. Середній вік хворих цієї 

підгрупи становив (62,0 ± 4,3) років (від 40 до 75 років), із них чоловіків було 

35 (81,40 %), жінок – 8 (18,60 %).  

Діагностика супутньої СІХС ССН І–ІІ ФК базувалася на свідченнях про 

перенесений раніше інфаркт міокарда (виписка із історії хвороби, характерні 

зміни ЕКГ, ЕхоКГ і ДП ЕхоКГ), а також за типовими клінічними проявами 

стабільної стенокардії напруження (ССН), безсимптомної ішемії міокарда 

(ББІМ) або за ознаками дестабілізації перебігу СІХС ССН І–ІІ ФК (Патент на 

винахід № 95211 від 11.07.2011 року «Спосіб діагностики загрози 
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дестабілізації перебігу ішемічної хвороби серця при розвитку у фазі 

загострення хронічного обструктивного захворювання легень»).  

Діагноз коморбідної СІХС ССН І–ІІ ФК підтверджено в процесі 

динамічного клінічного, лабораторного та інструментального досліджень в 

умовах стаціонару під час лікування останнього загострення за уточненими 

критеріями коморбідності СІХС ССН І–ІІ ФК у хворих на ХОЗЛ, які були 

розроблені нами в клініці, що дозволило отримати Патент на корисну модель 

№70137 від 25.05.2012 року «Діагностика коморбідної ішемічної хвороби 

серця у хворих із хронічним обструктивним захворюванням легень». При 

оцінці багатьох критеріїв коморбідності важливу роль відводили тривалості 

перебігу ХОЗЛ і СІХС ССН І–ІІ ФК.  

Основу медикаментозного лікування обстежених хворих із 

загостренням ХОЗЛ ІІІ ст. важкості в стаціонарних умовах складала базова 

терапія у відповідності до Наказу №128 від 19.03.2007 року «Про 

затвердження клінічних протоколів надання медичної допомоги за 

спеціальності «Пульмонологія» та Клінічної настанови згідно Наказу МОЗ 

України від 27 червня 2013 року за №555 «Уніфікований клінічний протокол 

первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) 

медичної допомоги та реабілітації «Хронічне обструктивне захворювання 

легені» [135, 137]. Водночас, у кожному конкретному випадку пацієнти 

отримували індивідуалізовані схеми терапії.  

Для досягнення диференційованого підходу до вибору терапії в 

обстежуваних хворих нами застосовано кластерний аналіз, який передбачав 

розподіл хворих на більш-менш однорідні групи. У відповідності до цього 

підходу було запроповано такі схеми лікування: 

– на стаціонарному етапі лікування хворим із загостренням ХОЗЛ 

без супровідної патології призначали базову терапію; 

– при поєднанні ХОЗЛ і СІХС ССН І–ІІ ФК призначалися дві 

схеми: 
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а) базова терапія ХОЗЛ і CІХС ССН І–ІІ ФК згідно вітчизняних 

рекомендацій; 

б) комплексна терапія, яка включала базову терапію ХОЗЛ і СІХС 

ССН І–ІІ ФК і комбінацію препаратів рофлуміласту та кверцетину 

(корвітину); 

– у фазі ремісії хворим на ХОЗЛ ІІІ ступеня важкості при поєднанні 

з СІХС ССН І–ІІ ФК застосовували також дві схеми лікування: 

а) базова підтримуюча терапія згідно вітчизняних рекомендацій;  

б) посилена підтримуюча терапія, яка включала базову терапію 

ХОЗЛ і СІХС ССН І–ІІ ФК і комбінацію рофлуміласту та кверцетину 

(корвітину). 

Обсяг базової терапії залежав від важкості перебігу ХОЗЛ і фінансових 

можливостей пацієнта. Базисну бронходилатаційну терапію, яка включала β2-

агоністи короткої та тривалої дії, або антихолінергічні засоби короткої та 

тривалої дії, або комбінацію цих препаратів, застосовували на весь період 

спостереження, не змінюючи дозування. Обов‟язковим було призначення 

кортикостероїдів. Хворим групи С призначали тільки інгаляційні ГКС або 

комбінації іГКС/ТД β2-агоністи, а у групі D призначали нерідко системні 

ГКС перорально або в/в (преднізолон в дозі 30–40 мг протягом 10–14 днів).  

Основною метою базової терапії було досягнення максимального 

терапевтичного ефекту в дихальних шляхах при мінімальному ризику 

побічних ефектів. Переважній кількості хворих призначали тіотропію бромід 

(18 мкг на добу) на тлі прийому інших лікарських засобів (нестероїдні 

протизапальні препарати, метилксантини, мукорегулятори, антиоксиданти) 

та препарати інфузійної терапії (реосорбілакт і сорбілакт). Антибактеріальна 

терапія призначалася у випадках інфекційного загострення ХОЗЛ. 

Препаратом вибору в лікуванні інфекційного загострення ХОЗЛ був 

захищений амінопеніцилін (амоксицилін/клавуланат). Призначали по 500 мг 

+ 125 мг або по 875 мг + 125 мг 3 рази на добу. При призначенні 

амоксицилін/клавуланату збільшується активність антимікробного імунітету 
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як щодо штамів бактерій які продукують, так і не продукують бета-лактамазу 

[49].  

У склад комплексної терапії були введені препарати рофлуміласт і 

кверцетин. Рофлуміласт призначали хворим на ХОЗЛ ІІІ ст. важкості у фазі 

загострення в дозі 500 мг на добу.  

Пацієнтам із загрозою дестабілізації перебігу СІХС ССН І–ІІ ФК 

протягом перших 5 днів призначали розчинну форму кверцетину за 

спеціальною схемою у відповідності до Наказу МОЗ України №55 від 

25.01.2013 року: в 1-шу добу кверцетин вводили шляхом внутрішньовенної 

інфузії в дозі 0,5 г 10 % препарату через 2 і 12 годин від першого введення. 

На 2-у і 3-ю доби кверцетин вводили двічі по 0,5 г з інтервалом 12 годин, на 

4-у добу і 5-у добу – одноразово в дозі 0,25 г. Надалі хворим на ХОЗЛ ІІІ 

ступеня важкості за поєднання зі СІХС ССН І–ІІ ФК кверцетин призначали 

по одній капсулі (40 мг у одній капсулі) усередину 3 рази на добу протягом 

всього стаціонарного етапу лікування. В період амбулаторно-поліклінічного 

спостереження для посиленої підтримуючої терапії призначали кверцетин по 

1 капсулі 3 рази в день у складі стандартної протиішемічної терапії протягом 

одного місяця з подальшим поновленням через 6 місяців. 

У фазу ремісії рофлуміласт призначали по 500 мг 1 раз на добу 

протягом одного місяця з повторенням через 6 місяців. Кверцетин 

призначали по 1 капсулі 3 рази в день у складі стандартної протиішемічної 

терапії протягом одного місяця з повторенням через 6 місяців. 

З метою вивчення ефективності як базової підтримуючої терапії ХОЗЛ, 

так і посиленої підтримуючої терапії, та віддалених наслідків проведеного 

лікування, обстежено і проліковано 141 пацієнта в поліклініці №1 міста 

Івано-Франківська і ОКЛ (табл. 2.2).  

Ізольований перебіг ХОЗЛ встановлено у 76 (53,91 %) хворих, 

поєднану кардіореспіраторну патологію діагностовано у 65 (46,09 %) осіб. 

Чоловіків було 119 (84,40 %), жінок – 22 (15,60 %). 
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Таблиця 2.2 

Характеристика груп хворих на ХОЗЛ ІІІ ст. важкості  

у фазі ремісії 

Показники 
Хворі на ізольований 

перебіг ХОЗЛ, (n, %) 

ХОЗЛ+СІХС 

ССН І–ІІ ФК, 

(n, %) 

Кількість хворих 76 (53,90) 65 (46,10) 

Середній вік 59,21 ± 3,38 62,23 ± 4,34 

Стать, ( %) 
чол. 65 (85,53) 54 (83,07) 

жін. 11(14,47) 11 (16,93) 

Відсоток курців 86,09 92,82 

Індекс куріння  32,56 ± 1,64 34,22 ± 1,72 

Тривалість ХОЗЛ (років) 17,8 ± 1,3 19,6 ± 3,4 

Структура ступеня 

важкості ХОЗЛ, ( %) 

Легка – – 

Середня   

Тяжка  76 (53,90) 65 (46,10) 

СІХС ССН І ФК – 30 (46,15) 

СІХС ССН ІІ ФК – 35 (53,85) 

Примітка. р – достовірність різниці (* – р<0,05). 

 

Середній вік пацієнтів у групі на ізольований перебіг ХОЗЛ становив 

(59,21 ± 3,38) років, у групі на ХОЗЛ за поєднання зі СІХС ССН І–ІІ ФК – 

(62,23 ± 4,34) років. Динамічне спостереження та обстеження проводили 

протягом останніх 6 років. 

 

2.2. Методи дослідження 

 

В усіх пацієнтів вивчені розвиток хвороби, особливості клінічної 

симптоматики ізольованого перебігу ХОЗЛ ІІІ ст. важкості перебігу та за 
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поєднання зі СІХС ССН І–ІІ ФК і стан основних функціональних систем. 

Результати клінічного дослідження вносили в індивідуальні карти 

спостереження для наступної комп‟ютерної обробки отриманих даних. Для 

виконання завдань, які визначені в роботі, застосовували наступні 

загальноклінічні та спеціальні методи дослідження: 

1) ознайомлення з паспортною частиною історії хвороби. 

2) загальноклінічні методи дослідження: 

Клінічне обстеження хворого включало: оцінку скарг, збір 

анамнестичних даних (тривалість захворювання, частота загострень, 

спадковий і медикаментозний анамнез, визначення тривалості та індексу 

куріння) і безпосереднє фізикальне обстеження пацієнта.  

Для оцінки симптомів у пацієнтів на ХОЗЛ існує декілька 

валідизованих опитувальників. GOLD пропонує застосовувати 

Модифіковану шкалу для оцінки тяжкості задишки МДР та Тест з оцінки 

ХОЗЛ (ТОХ) [137]. Рівень задишки за шкалою МДР 2 або результат ТОХ 

10 балів вказують на високий рівень симптомів. 

Оцінка провідних (великих) респіраторних симптомів, таких як кашель, 

кількість і колір харкотиння та наявність хрипів проводилася за 4-бальною 

шкалою симптомів хворих на ХОЗЛ, яка була запропонована 

Ю.Л. Кунициною і Е.І. Шмелевим (2003 р.) [110]. Шкала включала бальний 

підрахунок отриманих результатів дослідження. 

3) Оцінка тривалості та інтенсивності куріння. Для оцінки стажу 

куріння визначався показник пачко/років за формулою:  

 

 

 

Для оцінки інтенсивності куріння, як фактора ризику ХОЗЛ, 

розраховували індекс тютюнокуріння (ІТК) за формулою: 
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4) Загальноклінічні лабораторні дослідження крові, сечі та 

харкотиння.  

5) Дослідження показників ліпідного обміну проводили 

ферментним методом за допомогою реактивів фірми «Humen» на 

спектрофотометрі «Statfax 19 00» [19, 95]. 

6) Дослідження показників функції зовнішнього дихання (ФЗД) із 

характеристикою показників (форсована життєва ємність легень (ФЖЄЛ), 

об‟єм форсованого видиху за 1 секунду (ОФВ1), індекс Тіффно 

(ОФВ1/ФЖЄЛ), максимальна об‟ємна швидкість видиху 25–75 %  

(МОШ25–75%) проводили за допомогою спірометрії на апараті «СПІРОКОМ», 

Україна.  

Зворотність бронхообструкції оцінювали за допомогою 

фармакологічної проби. В якості бронходилатаційного агента 

використовували β2-агоніст короткої дії сальбутамол у дозі 400 мкг із 

вимірюванням бронходилатаційної відповіді через 15 хв. Щоб уникнути 

спотворення результатів і правильно виконати бронходилатаційний тест 

відміняли β2-агоністи короткої дії та холінолітики короткої дії за 6 год. до 

початку тесту, β2-агоніст тривалої дії – за 12 год., холінолітики тривалої дії 

(тіотропію бромід) і пролонговані теофіліни – за 24 год.  

7) Електрокардіографія (ЕКГ). Всім пацієнтам, які проходили 

обстеження з причини поступлення на стаціонарне лікування та при потребі, 

ЕКГ проводили в 12 стандартних відведеннях, у положенні лежачи та після 

10-хвилинного відпочинку, на апараті Сardiofax ECG 882 OG (Німечина). 

Обчислювали ЧСС, величини інтервалів PR, QT, QTc та комплексу QRS [119, 

120]. 

8) Наявність АТ встановлювали за даними трьохкратної реєстрації 

підвищення АТ > 140/90 мм рт. ст. при вимірюванні артеріального тиску за 



94 

 

методом Н.С. Короткова. Вимірювання АТ починали зранку натще о 7-й 

годині. Для оцінки варіабельності АТ використовувався показник циркадного 

індексу (ЦІ) – стандартне відхилення від середнього значення систолічного 

(С) і діастолічного (Д) артеріального тиску (АТ) за добу.  

9) Добове моніторування ЕКГ (ДМ ЕКГ) проводили за допомогою 

програмного комплексу «Міокард – 11» ООО «НИМПЕКС» (Росія) згідно 

прийнятих рекомендацій. Дослідження проводили протягом 24 годин.  

10) Варіабельність ритму серця (ВРС) вивчено за допомогою 

монітору «М–300» діагностичної системи «Валента» (Росія) з програмним 

аналізом показників 5-хвилинних інтервалів ЕКГ за методикою Європейської 

і Північно-Американської асоціації з електрофізіології [307]. 

11) Ехокардіографія (ЕхоКГ). Усім хворим у рамках цього 

дослідження ультразвукове дослідження серця виконували на апараті фірми 

«Toshiba SSH-160A» (Японія) за стандартною методикою H. Feigenbaum з 

використанням датчика з частотою 2,75 МГц з одночасною реєстрацією 

двохмірної ехокардіограми (в М- і В-режимах) [27, 185, 254, 362].  

12) Доплерехокардіографічне дослідження серця (ДПЕхоКГ). Для 

верифікації діастолічної дисфункції використовували імпульсний, 

безперервний та кольоровий режими з ефектом доплерографії та вивченням 

трансмітральних течій та регургітації [185, 254]. Нормативні величини 

показників ЕХО ЕКГ і ДПЕхоКГ були отримані при обстеженні 28 практично 

здорових осіб, співставних за віком і статтю.  

13) Середній тиск у легеневій артерії (СрТЛА) оцінювали за 

допомогою систолічного градієнта тиску між ПШ і ПП [223]. Легеневу 

гіпертензію оцінювали за рівнем систолічного тиску в легеневій артерії вище 

30 мм рт. ст. 

14) Пульсоксиметрія – це метод вимірювання показників сатурації 

крові, частоти пульсу й амплітуди пульсової хвилі. Нами використано 

пульсоксиметр G1B. 
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15) Функціональний клас серцевої недостатності (СН) оцінювали за 

класифікацією Нью-Йоркської кардіологічної асоціації (New York Heart 

Association – NYHA) 1986 року [139]. Класифікація заснована на оцінці 

фізичних (функціональних) можливостей пацієнта, які можуть бути виявлені 

лікарем при цілеспрямованому, ретельному та акуратному зборі анамнезу, 

без застосування складної діагностичної техніки. 

I ФК – хворий не відчуває обмежень у фізичній активності. Звичайні 

навантаження не провокують виникнення слабкості (нудоти), серцебиття, 

задишки або ангінозних болів. 

II ФК – помірне обмеження фізичних навантажень. Хворий комфортно 

почуває себе в стані спокою, але виконання звичайних фізичних навантажень 

викликає слабкість (нудоту), серцебиття, задишку або ангінозних болю. 

IІІ ФК – виражене обмеження фізичних навантажень. Хворий відчуває 

себе комфортно тільки в стані спокою, але менші, ніж зазвичай, фізичні 

навантаження призводять до розвитку слабкості (нудоти), серцебиття, 

задишки або ангінозних болів. 

IV ФК – нездатність виконувати будь навантаження без появи 

дискомфорту. Симптоми серцевої недостатності або синдром стенокардії 

можуть виявлятися у спокої. При виконанні мінімального навантаження 

наростає дискомфорт.  

16) Визначення товщини комплексу інтима-медіа (КІМ). За 

допомогою ультразвукової доплерографії периферійних артерій визначали 

товщину комплексу інтима-медіа (КІМ), наявність та локалізацію 

атероматозу і діаметр судин у ділянці біфуркації загальних і внутрішніх 

сонних артерій з правої та лівої сторони на апараті фірми «Toshiba SSH-

160A» (Японія) лінійним датчиком 5,5–7,5 МГц у режимі реального часу за 

методикою D. Celermajer et al. (1992) [372]. Стан КІМ оцінювали за 

наступними параметрами: ехогенність, товщина (ТІМ), діаметр (Д), форма 

поверхні, однорідність, ТІМ/Д (інтегральний показник ремоделювання 

судинної стінки, індекс, який характеризує ступінь потовщення комплексу 
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інтима-медіа). Крім того, за методикою Є.Б. Куперберга та співавт. [111], 

визначали швидкісні параметри кровоплину: пульсаторний (РІ) і резистивний 

(RI) індекси, які характеризують гемодинамічні порушення. 

17) Тест на ендотеліальну дисфункцію периферичних артерій. 

Системну функцію ендотелію вивчали в ранкові години до чергового 

прийому антиангінальних препаратів. Усім пацієнтам виконували послідовно 

дві проби: проба з реактивною гіперемією (РГ) і проба з фізичним 

навантаженням (ФН). Час між дослідженнями складав (20 ± 5) хвилин, що є 

достатнім для відновлення плечової артерії (ПА) у вихідний стан після проби 

РГ [412]. Проба з РГ проводилася за методикою D.S. Celermajer і співавт. у 

модифікації О.В. Іванової та співавт. [67]. Для отримання зображення правої 

плечової артерії (ПА), вимірювання її діаметру та швидкості кровоплину 

використовували апарат фірми «Toshiba SSH-160A» (Японія) у режимі 

двохмірного ультразвукового сканування лінійним датчиком із частотою 

7 МГц. За результатами вимірювання розраховували відсоток розширення 

ПА у відповідь на РГ і ФН. 

18) Шестихвилинний функціональний тест (6MWD). Для визначення 

толерантності пацієнтів до фізичного навантаження і визначення 

функціонального класу (ФК) недостатності кровообігу проводили 

шестихвилинний тест. Тест з шестихвилинною ходьбою проводили у 

відповідності зі стандартним протоколом [32, 166].  

19) Імунологічні дослідження: 

19.1) Фенотипування популяційного складу лімфоцитів периферичної 

крові. Визначення популяційного і субпопуляційного складу лімфоцитів 

периферичної крові (фенотипування популяційного складу лімфоцитів) 

проводили за ідентифікацією диференційованих антигенів у тесті 

імунофлуоресценції з застосуванням моноклональних антитіл, які належать 

до кластерів диференціації; виробництва ЗАТ «Сорбент-Сервіс» (Москва). 

Препарати досліджували в люмінесцентному мікроскопі, оснащеному 

фазово-контрасним пристосуванням «Люмам И-3».  
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19.2) Вивчення фагоцитарної активності нейтрофільних гранулоцитів 

(НГ) і моноцитів (Мн) крові проводили за ступенем поглинання латексу з 

обчисленням фагоцитарного індексу (ФІ) Гамбурга та фагоцитарного числа 

(ФЧ) Райта. Мікробіоцидну активність нейтрофілів крові досліджували за 

допомогою cпонтанного (с) і індукованого (і) НСТ-тесту (реакції 

безсубстратного відновлення нітросинього тетразолія) за методикою 

Е.И. Шмелева і співавт. (1979) [221]. 

19.3) Для визначення рівня активної форми Кардіотрофіну-1 (СТ-1) у 

сироватці крові використовували нaбіp RayBio® Human CT-1 ELISA, 

представленого офіційним дистриб‟ютором ТОВ «ДІАМЕБ» (вул.Чорновола, 

97 м. Івано-Франківськ, 76005 тел.: +38 (0342) 775 122 факс: +38 (0342) 

775 123). 

19.4) Вивчення стану місцевого імунітету здійснювали шляхом 

цитологічного дослідження бронхо-альвеолярного змиву та бронхіальних 

біоптатів, які отримували на рівні біфуркації верхньодольових бронхів до 

сегментарних бронхів під час фібробронхоскопії. 

19.5) Вміст сироваткових імуноглобулінів основних класів А, М, G у 

сироватці крові визначали імуноферментним методом згідно інструкції. 

19.6) Концентрацію С-реактивного білка і α2-макроглобуліну 

визначали нефелометричним способом на аналізаторі білків крові Беринг 

Нефелометр моделі BN Pro Spect виробництва «Dade-Behring Magburg 

GimbH» шляхом вимірювання бокового розсіювання лазерного 

випромінювання при довжині хвилі 840 нм за стандартною методикою. 

20) Рівень оксиду азоту (NO) вимірювали за визначенням нітритів 

(  ) i нітратів ( ) – продуктів метаболізму NO у ммоль/мл методом 

рідинної хроматографії на апараті Shimadzu з UV-детектором із 

використанням реактиву Грісса за стандартною методикою. 

21) Контроль безпеки терапії здійснювали шляхом клінічного огляду 

хворих і обліку виникнення побічних ефектів (нудота, діарея та зниження 

маси тіла), оцінки проявів кардіотоксичної дії (порушення серцевого ритму, 
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змін зубця Q, інтервалу S-T i комплексу QRST на ЕКГ), ознак гіпоксемії та 

патерну дихання (стереотипу дихальних рухів). 

22) Для визначення показників адаптації хворого до хвороби і 

можливостi виконання звичних функцій, пов'язаних з його соціально-

економічним становищем на роботі і в побуті та їх об'єктивізації, проведено 

вивчення якості життя за методикою Госпіталю Святого Георгія. 

23) Статистичну обробку результатів і розрахунки показників 

проводили за допомогою програми “SPSS 10.0 for Windows 12.0”. Усі дані 

аналізували методом описаної статистики. Для статистичної оцінки 

результатів використовували параметричні критерії (середнє значення – М та 

стандартне відхилення – ± m). Вірогідність різниці між параметричними 

показниками для груп пацієнтів розраховували за допомогою t-критерію 

Стьюдента, між непараметричними – за допомогою критеріїв Вілкоксона-

Манна-Уїтні, χ
2
-критерію та φ-критерію кутове перетворення Фішера. Рівень 

значущості для всіх показників, що аналізувалися, був не нижче р ≤ 0,05. 

Для встановлення взаємозв‟язку між параметричними показниками 

використовували коефіцієнт кореляції Пірсона. Щоб встановити асоціативні 

зв'язки між бальними характеристиками та клінічними ознаками ХОЗЛ, що 

відносились до інтервальної шкали, у зв'язку з невідповідністю згаданих 

показників нормальному розподілу, застосовували рангову кореляцію за 

Спірменом. Високий і середній кореляційний зв‟язки рахували при  

r = 0,3–1,0. Різниці рахували вірогідними при р < 0,05 [159]. 
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РОЗДІЛ 3 

 

КЛІНІЧНИЙ ПЕРЕБІГ ТА СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ 

ОСОБЛИВОСТІ ЛЕГЕНЬ І СЕРЦЯ У ХВОРИХ НА ІЗОЛЬОВАНИЙ 

ПЕРЕБІГ ХОЗЛ ІІІ СТУПЕНЯ ВАЖКОСТІ У ФАЗІ ЗАГОСТРЕННЯ 

ТА ЗА ПОЄДНАННЯ ЗІ СІХС ССН І–ІІ ФК ДО ПОЧАТКУ 

ЛІКУВАННЯ 

 

3.1. Клінічне та прогностичне значення чинників ризику СІХС 

ССН І–ІІ ФК у хворих на ХОЗЛ ІІІ ступеня важкості у фазі загострення 

в реальній клінічній практиці за даними анамнезу, клінічної 

симптоматики та лабораторно-інструментальними показниками  

 

Метою дослідження цього розділу наукової роботи стало вивчення 

частоти і взаємовідношень основних чинників ризику ХОЗЛ і кардіо-

респіраторної патології, їх прогностичного значення в розвитку дестабілізації 

перебігу СІХС ССН І–ІІ ФК у хворих із загостренням ХОЗЛ. 

Відповідно до визначеної мети обстежено 210 пацієнтів на ХОЗЛ ІІІ ст. 

важкості груп С і D у фазі загострення, які перебували на стаціонарному 

лікуванні в алергологічному відділенні ОКЛ і діагностично-

диференціальному відділенні ОФПЦ м. Івано-Франківська (табл. 3.1). 

Для порівняння результатів дослідження хворих було розділено на дві 

групи. У першу групу було включено 116 (55,24%) пацієнтів на ізольований 

перебіг ХОЗЛ ІІІ ступеня важкості у фазі загострення, в другу групу ввійшли 

94 (44,76%) хворих із поєднаною КРП (ХОЗЛ ІІІ ст. важкості у фазі 

загострення за поєднання зі СІХС ССН І–ІІ ФК).  

Важкість перебігу ХОЗЛ визначали за клінічними ознаками та даними 

спірографії відповідно до Клінічної настанови за № 555 від від 27.06.2013 

року [137]. 
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Таблиця 3.1 

Порівняльна клініко-функціональна характеристика хворих на 

ізольований перебіг ХОЗЛ ІІІ ступеня важкості груп С і D у фазі 

загострення та за поєднання зі СІХС ССН І–ІІ ФК 

Показник 
перша група, 

n = 116 (55,23 %) 

друга група, 

n = 94 (44,77 %) 

Вік, роки 58,3 ± 6,2 59,2 ± 8,1 

Кількість чоловіків,  % 96 (82,76) 77 (81,91) 

Кількість жінок,  % 20 (17,24) 17 (18,09) 

Тривалість кашлю, роки 16,95 ± 1,72 21,22 ± 1,84 

Тривалість задишки, роки 7,02 ± 0,61* 10,4 ± 1,03 

Тривалість ХОЗЛ, роки  17,95 ± 1,72 18,32 ± 1,67 

Тривалість СІХС ССН, роки  – 7,8 ± 1,8 

Курці, ( %) 96 (82,75 ± 1,1) 84 (89,36 ± 2,3) 

Тривалість куріння, роки 32,56 ± 0,84* 36,21 ± 1,32 

Інтенсивність куріння, ум.од. 26,56 ± 1,64 28,22 ± 1,72 

Індекс маси тіла, кг/м
2
  23,64 ± 2,56 24,32 ± 2,64 

ІМ в анамнезі, абс. – 7 

СІХС ССН І ФК, абс,  %  – 34 (36,17) 

СІХС ССН ІІ ФК, абс,  % – 60 (63,83) 

САТ, мм рт. ст. 142,3 ± 11,4 153,8 ± 12,6 

ДАТ, мм рт. ст.  78,3 ± 6,9 84,9 ± 9,2 

Примітка. Ймовірність різниці показників між хворими першої 

(ізольований перебіг ХОЗЛ) та другої (ХОЗЛ за поєднання зі СІХС ССН І–ІІ 

ФК) груп: * – (р < 0,05); **– (р < 0,01); ***– (р < 0,001).  

 

Клініко-функціональні характеристики функціональних порушень і 

структурних змін серця трактували відповідно до Уніфікованого клінічного 
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протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної 

(високоспеціалізованої) медичної допомоги «Стабільна ішемічна хвороба 

серця» від 02.03.2016 року, Наказ МОЗ України за №152 [136]. 

Функціональний клас СІХС ССН встановлювали згідно критеріїв New-York 

Heart Association (NYHA) [139]. I ФК верифіковано у 34 (36,17%) хворих, ІІ 

ФК – у 60 (63,83%) пацієнтів. 

Пацієнт на ХОЗЛ обов‟язково був оглянутий імунологом (для 

виключення селективного дефіциту імуноглобуліну А, інших 

імунодефіцитів), ЛОР спеціалістом (для виключення хронічного синуситу, 

отиту, тонзиліту), а за необхідності іншими фахівцями (кардіолог, фтизіатр).  

Складність обстеження хворих із загостренням ХОЗЛ за поєднання зі 

СІХС ССН І–ІІ ФК полягала в тому, що клінічна симптоматика серцевої 

патології у цієї категорії пацієнтів переважно мала незначні прояви та 

нерідко носила нетиповий характер. Особливістю обстеження хворих 

подібної категорії є затруднена можливість застосовувати тести з фізичним 

навантаженням із-за виразної дихальної недостатності. Оскільки СІХС у 

пацієнтів із загостренням ХОЗЛ найчастіше перебігає у формі стабільної 

стенокардії напруження (ССН), особлива роль у діагностичному процесі 

відводилася добовому моніторуванню ЕКГ (ДМ ЕКГ). 

Дослідженнями встановлено, що 157 (74,76 %) пацієнтів, які були 

включені в дослідження, розвиток загострення ХОЗЛ пов‟язували з гострою 

респіраторною вірусною інфекцією (ГРВІ), у 17 (8,09 %) хворих – 

спричинене сукупністю інших чинників ризику (застуда, порушення режиму 

проведення підтримуючої базової терапії, шкідливі звички, робота в поганих 

виробничих умовах (контакт із професійними чинниками). У 36 (17,14 %) 

пацієнтів причину загострення ХОЗЛ не встановлено. Зазначимо, що 

більшість пацієнтів із загостренням ХОЗЛ не дотримувалися консенсусу 

базової терапії у фазу ремісії із-за низького комплайєнсу, високої вартості 

медикаментів тощо. Середня частота загострень ХОЗЛ протягом останнього 

року в обстежених хворих складала (2,0 ± 0,3) раза з середньою тривалістю 
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стаціонарного лікування кожного із них (14,5 ± 1,7) днів. У 87 (41,42 %) 

пацієнтів останнє загострення ХОЗЛ виникло втретє протягом року, у 31 

(14,76 %) – в четверте, у 5 (2,3 %) – в п‟яте. 

У табл. 3.2 наведено порівняльну характеристику пацієнтів із 

загостренням ХОЗЛ ІІІ ст. важкості залежно від варіанту перебігу 

супровідної СІХС ССН І–ІІ ФК, віку та статі. 

Таблиця 3.2 

Розподіл пацієнтів на ХОЗЛ ІІІ ст. важкості груп С і D за 

поєднання зі СІХС ССН І–ІІ ФК за віком і статтю 

Показник 

ХОЗЛ + СІХС ССН І–ІІ ФК, (n = 94) 

перша підгрупа, 

n = 51 (54,25 %) 

друга підгрупа, 

n = 43 (45,75 %) 

Вік, роки 62,2 ± 8,1 56,1 ± 8,6 

Кількість чоловіків,  % 43 (84,31) 34 (79,06) 

Кількість жінок, % 8 (15,69) 9 (20,94) 

Примітка.  Ймовірність різниці показників між представниками першої 

(ізольований перебіг ХОЗЛ) та другої груп (ХОЗЛ за поєднання зі СІХС ССН 

І-ІІ ФК): * – (р < 0,05); ** – (р < 0,01); *** – (р < 0,001).  

 

Із даних табл. 3.2 видно, що в 94 (44,76 %) пацієнтів на ХОЗЛ ІІІ ст. 

важкості спостерігається поєднаний перебіг із СІХС ССН І–ІІ ФК, яка може 

бути, як показали подальші дослідження, або супутньою, що розвинулася до 

клінічних проявів ХОЗЛ, або коморбідною, клінічні прояви якої встановлено 

уже на тлі перебігу ХОЗЛ за критеріями, розробленими нами в клініці 

(Патент на корисну модель №70137 від 25.05.2012 року «Діагностика 

коморбідної ішемічної хвороби серця у хворих із хронічним обструктивним 

захворюванням легень». Особливого значення надавали термінам розвитку 

СІХС ССН І–ІІ ФК. Зокрема, в нашій роботі коморбідність СІХС визначалась 

за терміном перебігу не раніше як через 3–5 років від початку появи 

клінічних ознак ХОЗЛ. 
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Із загальної кількості хворих із поєднаною КРП супутню СІХС ССН І–

ІІ ФК діагностовано у 51 (54,25 %) хворого, а коморбідністю ХОЗЛ і СІХС 

ССН І–ІІ ФК – у 43 (45,75 %) пацієнтів. Встановлено гендерні відмінності 

серед обстежених хворих. Переважну кількість як у групі хворих на 

ізольований перебіг ХОЗЛ, так і в групі пацієнтів із поєднаною КРП, 

складали чоловіки – 173 (82,38%), жінок було 37 (17,62%). У першій 

клінічній групі кількість чоловіків становила 98 (82,76) %, жінок – 20 

(17,24%), у другій клінічній групі чоловіків було 77 (81,91) %, а жінок – 17 

(18,09 %). Наведені дані свідчать про тенденцію до збільшення кількості 

жінок у групі хворих із поєднаною КРП. Водночас ці відмінності у когорті 

хворих із поєднаною КРП залежали від форми супровідної СІХС. Так, у групі 

з супутньою СІХС ССН І-ІІ ФК чоловіків було 42 (82,36 %), жінок, 

відповідно, 9 (17,64 %), а в групі з коморбідністю ХОЗЛ і СІХС ССН І-ІІ ФК 

чоловіків було 33 (76,74 %), жінок – 10 (23,26 %). Ця пропорція зберігалася 

незалежно від вікових особливостей та статі і характеру перебігу хвороби 

(табл. 3.3). 

Як видно з наведених даних у табл. 3.3, найбільший вік пацієнтів 

відзначено в групі за поєднання ХОЗЛ і супутньою СІХС ССН І–ІІ ФК, який 

становив, у середньому, (62,2 ± 8,1) років, водночас, як у групі з комор 

бідністю ХОЗЛ і СІХС ССН І–ІІ ФК, хворі були молодші, середній вік яких 

становив (56,1 ± 8,2) року, проте відмінності були невірогідними (р > 0,05). 

Загалом, як показали подальші дослідження, жінки були молодші 

чоловіків, мали менший короткий анамнез ХОЗЛ, менші значення індексу 

маси тіла (ІМТ), частіше відзначали депресію, нижче оцінювали свою якість 

життя за показниками самопочуття та розумової діяльності згідно 

опитувальника Госпіталю святого Георгія, мали більш високий 

модифікований індекс BODE, водночас як у чоловіків була більш виразна 

обструкція дихальних шляхів [366, 401]. 
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Крім того, чоловіки демонстрували гірші результати тесту з 6-

хвилинною ходьбою та велоергометрії, а також мали більш низький показник 

сатурації крові киснем (SO2%). 

Таблиця 3.3 

Розподіл хворих на ХОЗЛ ІІІ ст. важкості груп С і D за поєднання зі 

СІХС ССН І–ІІ ФК за віковими параметрами та гендерним статусом на 

початок обстеження 

Показник 

Ізольований 

перебіг ХОЗЛ, 

(n = 116) 

Кардіореспіраторна патологія 

перша підгрупа, 

(n = 51) 

друга підгрупа, 

(n = 43) 

40–49 років 

чол.  

жін. 

 

22 (15,94 %) 

4 (2,89 %) 

 

5 (9,80 %) 

3 (5,88 %) 

 

9 (20,93 %) 

–  

50–59 років  

чол. 

жін. 

 

38 (27,54 %)* 

7 (5,07 %) 

 

16 (31,37 %)* 

4 (7,84 %) 

 

9 (20,93 %) 

5 (11,62 %) 

60–69 років  

чол. 

жін. 

 

45 (32,60 %)● 

9 (6,52 %) 

 

13 (25,49 %)● 

3 (5,88 %) 

 

10 (23,25 %) 

2 (4,65 %) 

70 і старші  

чол. 

жін. 

 

11 (7,97 %) 

2 (1,44 %) 

 

5 (9,80 %) 

2 (3,92 %) 

 

7 (16,28 %) 

1 (2,32 %) 

Примітки:  

1) у дужках наведено дані у відсотках;  

2) * – достовірність різниці часток хворих у віці 50–59 років та 60–

69 років; 

3) ● – достовірність різниці часток хворих у віці 60–69 років та 70 

років і старші. 
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Розподіл хворих на ХОЗЛ ІІІ ступеня важкості залежно від віку 

представлено в табл. 3.4. 

 

Таблиця 3.4 

Розподіл хворих на ХОЗЛ ІІІ ступеня важкості залежно від віку 

Вік (роки) Хворі на ХОЗЛ ІІІ ст. важкості у фазі загострення 

40–49 51 (24,29 %) 

50–59 76 (36,19 %) 

60–69 70 (33,33 %) 

70 років і старші 13 (6,19 %) 

Всього 210 (100 %) 

Примітка. Дані наведено в абсолютному та відсоткому значеннях. 

 

У віковому діапазоні від 50 до 59 років зареєстровано групу з 76 

(36,19 %) хворих, яка була найбільш чисельною серед усіх обстежених із 

загостренням ХОЗЛ. Дещо менша кількість пацієнтів була у віці 40–49 років, 

а саме, 51 (24,29) %. Аналіз вікового цензу в досліджуваній групі хворих 

вказує на значну кількість хворих у віці 60–69 років, частка яких склала 

33,33 % (рис. 3.1).  
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Рис. 3.1. Розподіл пацієнтів на ХОЗЛ ІІІ ст. важкості залежно від 

вікових категорій. 

Отже, з усіх обстежених пацієнтів на ХОЗЛ ІІІ ступеня важкості у фазі 

загострення переважна кількість належали до найбільш соціально активної 

верстви населення. Подібні дані наведені також і в інших наукових джерелах 

[82, 93].  

За поєднання ХОЗЛ ІІІ ступеня важкості і СІХС ССН І–ІІ ФК 

найбільшу кількість хворих зареєстровано у віковій категорії 50–69 років, 

причому це не залежало від форми перебігу СІХС ССН І–ІІ ФК, що вказує на 

прогресуючий взаємообтяжливий перебіг поєднаної кардіо-респіраторної 

патології. 

Як відомо, ХОЗЛ формується в віці 29–39 років, водночас причиною 

звертання до лікаря, як правило, стає прогресуюча задишка, яка появляється 

на пізніх стадіях захворювання, коли уже навіть сучасні програми лікування 

не дозволяють загальмувати його неухильне прогресування [144, 187, 410]. 

Подальшими дослідженнями встановлено, що у хворих із загостренням 

ХОЗЛ, старших за 60 років, частота виявлення стабільної стенокардії 

напруження або безбольової ішемії міокарда І–ІІ ФК перевищувала 

аналогічний показник у пацієнтів, молодших 60 років, у 2,3 раза та у 1,5 раза 

– у хворих віком до 50 років. Тривалість захворювання у підгрупі хворих на 

ХОЗЛ із коморбідною СІХС ССН І–ІІ ФК у 1,55 раза перевищувала анамнез 

СІХС, що дало підстави, поряд з іншими показниками лабораторних і 

інструментальних досліджень, вважати наявну СІХС як коморбідну, тобто 

патогенетично спричинену ХОЗЛ. 

Детальний аналіз групи пацієнтів, у яких ХОЗЛ поєднувалося зі СІХС 

ССН І–ІІ ФК, дозволив провести розподіл їх у відповідності до градацій 

функціонального класу (табл. 3.5). 

Із даних табл. 3.5 видно, що у групі з поєднаною КРП загострення 

ХОЗЛ ІІІ ст. важкості поєднувалося у 34 (36,17 %) хворих із СІХС ССН І ФК 

та у 60 (63,83 %) пацієнтів із СІХС ССН ФК ІІ.  
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Таблиця 3.5 

Розподіл хворих на КРП відповідно до градацій функціонального 

класу СІХС ССН 

Групи 

Хворі на КРП, 

(n = 94) 

абс. % 

Загострення ХОЗЛ ІІІ ст. + СІХС ССН І ФК 34 36,17 

Загострення ХОЗЛ ІІІ ст. + СІХС ССН ІІ ФК 60 63,83 

Всього 94 100 

Примітка. КРП – кардіореспіраторна патологія. 

 

Як показали наступні дослідження, розвиток серцево-судинної 

патології у пацієнтів на ХОЗЛ пов‟язується з великою кількістю різних 

чинників, причому визначальним було їх поєднання. Особливу увагу при 

обстеженні хворих приділяли статусу тютюнокуріння (табл. 3.6). 

 

Таблиця 3.6 

Розподіл хворих на ХОЗЛ ІІІ ступеня важкості груп С і D залежно 

від тривалості та індексу куріння 

Відношення до куріння 
Хворі на ХОЗЛ ІІІ ст. тяжкості, 

(n = 210) 

ніколи не курили, абс. (%) 5 (2,38) 

екс-курці, абс. (%) 95 (45,23) 

активні курці, абс. (%) 110 (52,38) 

індекс куріння, пачка/роки 34,66 ± 12,73 

тривалість куріння, роки 30,16 ± 1,89 

Примітка. Індекс куріння встановлено за формулою, яку наведено в 

розділі 2. 
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Серед обстежених було 5 (2,38 %) хворих, які ніколи не курили, 95 

(45,23 %) – екс-курці, а 110 (52,38 %) осіб були активними курцями на час 

дослідження, причому найбільш вагому частку курців відзначено у групі 

хворих, де ХОЗЛ поєднувалося зі СІХС ССН (96,0 %). Як видно з даних 

табл. 3.5, тривалість куріння в когорті хворих на ХОЗЛ ІІІ ст. важкості 

становила, в середньому, (30,16 ± 1,89) років. У досліджуваній групі хворих 

отримано критичні значення для індексу куріння, який у пацієнтів на 

ізольований перебіг ХОЗЛ становив (33,76 ± 12,98) “пачко/років”, у хворих із 

КРП був невірогідно більший і становив (35,56 ± 12,70) “пачко/років” 

(р > 0,1). Очевидно, високий індекс куріння та значна тривалість куріння 

спричинили негативний вплив складових сигаретного диму на стінку 

артеріальних судин, в тому числі коронарних, що, як показали результати 

наступних досліджень, стало однією з причин посилення системного 

запалення та розвитку атеросклеротичного ураження периферичних і 

коронарних артерій. 

Як відомо, одним із чинників ризику СІХС є також надмірна маса тіла 

[23, 84, 100]. У табл. 3.7 наведено розподіл обстежених пацієнтів на ХОЗЛ 

залежно від статі, віку та індексу маси тіла (ІМТ). 

 

Таблиця 3.7 

Розподіл хворих із поєднаною КРП у залежності від індексу маси 

тіла, віку та статі 

Хворі на поєднану 

КРП 

Кількість хворих, 

чоловіки/жінки 

ІМТ < 25, 

абс. (%) 

25≤ІМТ<30, 

абс. (%) 

ІМТ > 30, 

абс.(%) 

40–59 років 51/12 33 (35,10) 19 (20,21) 11 (11,70) 

60 і старші 23/8 17 (18,09) 4 (4,26) 10 (10,64) 

Примітки:  КРП – кардіореспіраторна патологія, ІМТ – індекс маси 

тіла. 
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За результатами аналізу даних табл. 3.7 встановлено, що індекс маси 

тіла у хворих на ізольований перебіг ХОЗЛ становив (23,64 ± 0,56) кг/м
2
, у 

хворих із КРП – (24,32 ± 1,63) кг/м
2
. У групі обстежених хворих із поєднаною 

КРП переважали особи з індексом маси тіла < 25 кг/м
2
, яких було 50 

(53,18 %), що відображає тенденцію до зниження маси тіла у пацієнтів із 

даною патологією в рамках системних ефектів ХОЗЛ. ІМТ зменшувався із 

збільшенням віку пацієнтів, зокрема у групі старших за 60 років 

ІМТ ≥ 30 кг/м
2
 встановлено тільки у 10 (10,64 %) хворих, що є меншим, ніж у 

групі хворих 40–59 років, у якій частка пацієнтів з ІМТ ≥ 30 кг/м
2
 становила 

11,70 %. Необхідно відзначити також, що в анамнезі у пацієнтів із 

ІМТ < 25 кг/м
2
 інфаркт міокарда було встановлено у 2 (4,0 %) пацієнтів, з 

ІМТ 25 кг/м
2
 і більше – у 1 (4,33 %) хворого, а при ІМТ ≥ 30 кг/м

2
 – у 4 

(19,04 %) пацієнтів, що в загальній сукупності склало 7 (7,45 %) випадків. 

Отже, отримані дані свідчать про те, що у пацієнтів на ХОЗЛ ІІІ ступеня 

важкості у фазі загострення не тільки підвищення, але і зниження маси тіла, є 

чинником ризику гострих коронарних подій.  

Оскільки супровідна СІХС ССН І–ІІ ФК у хворих на ХОЗЛ ІІІ ст. 

важкості у фазі загострення найчастіше перебігає у формі ССН, важливим 

для нас було встановлення критеріїв наявності ознак загрози дестабілізації її 

перебігу або гострих коронарних подій (нестабільної стенокардії або 

інфаркту міокарда). На рис. 3.2 представлено дані щодо розподілу пацієнтів 

із поєднаною КРП у відповідності до особливостей перебігу СІХС ССН І–ІІ 

ФК. 

Як видно з рис. 3.2, перебіг СІХС у хворих із загостренням ХОЗЛ мав 

свої особливості. Так, у 50 (53,18 %) хворих із загостренням ХОЗЛ ІІІ ст. 

важкості поєднувалося зі ССН І–ІІ ФК або епізодами безбольової ішемії 

міокарда та у 44 (46,82 %) пацієнтів були ознаки загрози дестабілізації 

перебігу ССН І–ІІ ФК. Більше того, ознаки загрози дестабілізації перебігу 

ССН встановлено у 13 (29,54 %) хворих із ФК І та у 31 (70,45 %) хворого з 
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ФК ІІ. Зазначимо, що діагноз безбольової форми ССН ми встановлювали за 

даними ХМ ЕКГ за визначенням ознак ішемії міокарда. 

 

Рис. 3.2. Розподіл хворих із кардіореспіраторною патологією у 

відповідності до варіанту перебігу СІХС у хворих на ХОЗЛ ІІІ ступеня 

важкості у фазі загострення. 

 

Отже, ознаки загрози дестабілізації перебігу ССН у хворих на ХОЗЛ 

ІІІ ст. важкості у фазі загострення зустрічаються у значної кількості хворих, 

що визначає актуальність цієї проблеми та вимагає проведення превентивних 

лікувальних заходів.  

Згідно з критеріями N.R. Anthonisen et al. [373], у переважної кількості 

хворих (87,15 %) діагностовано І тип загострення ХОЗЛ – посилення 

задишки, кашлю, збільшення об‟єму харкотиння та його гнійності. В інших 

27 (12,85 %) пацієнтів встановлено ІІ і ІІІ тип загострення ХОЗЛ. 

У хворих при поступленні в стаціонар тривалість періоду підвищеної 

температури тіла становила (3,4 ± 0,3) днів, катаральних явищ – 

(4,5 ± 0,4) днів, інтоксикації – (1,8 ± 0,3) днів. Отримані дані були співставні 

в обох групах дослідження. На загал, клінічні характеристики загострення 
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ХОЗЛ при наявності СІХС ССН не відрізнялися від аналогічних показників 

хворих на ізольований перебіг ХОЗЛ (p > 0,05).  

З температурою тіла від 37 до 38°С на час поступлення в стаціонар у 

групі на ізольований перебіг ХОЗЛ було у 112 (81,15 %) хворих, у групі на 

поєднану КРП, відповідно, у 85 (90,42 %) пацієнтів.  

Для встановлення виразності клінічних ознак загострення ХОЗЛ нами 

була використана шкала, яку запропонували Ю.Л. Куницына, Е.И. Шмелев 

[110]. Аналіз респіраторних симптомів загострення ХОЗЛ показав, що до 

початку стаціонарного лікування їх виразність у хворих груп дослідження 

практично не відрізнялися між собою (табл. 3.8).  

 

Таблиця 3.8 

Клінічна симптоматика у хворих на ХОЗЛ ІІІ ступеня важкості груп С і 

D у фазі загострення на початок лікування (показники в балах) 

Клінічні симптоми в балах 
Групи хворих 

перша група, (n = 116) друга група, (n = 94) 

кашель 2,58 ± 0,18 2,67 ± 0,15 

харкотиння 2,48 ± 0,16 2,52 ± 0,22 

задишка 2,16 ± 0,08 2,86 ± 0,08* 

хрипи 2,46 ± 0,16 2,61 ± 0,10 

Примітка. * – Достовірність відмінностей показника у групах 

обстежених (р < 0,05).  

 

Основною клінічною ознакою у 203 (96,66 %) пацієнтів із загостренням 

ХОЗЛ був кашель із виділенням слизисто-гнійного харкотиння. 

Інтенсивність кашлю у хворих із загостренням ХОЗЛ перевищувала вихідний 

рівень (до загострення ХОЗЛ) і становила, в середньому, (2,62 ± 0,19) бала, 

причому виразність кашлю у хворих із поєднаною КРП порівняно до групи 

на ізолоьовіаний перебіг ХОЗЛ була невірогідною (p > 0,05).  
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Виникнення загострення ХОЗЛ в усіх обстежених хворих призвело до 

збільшення кількості харкотиння. У більшої кількості пацієнтів його об‟єм 

був у межах 60–90 мл, у середньому, (85,0 ± 8,2) мл. Більше того, загострення 

ХОЗЛ у всіх хворих груп дослідження проявлялось збільшенням гнійності 

харкотиння. У 187 (89,04 ± 10,3) % пацієнтів відзначено його гнійний 

характер, у решти хворих – слизисто-гнійний. 

Одним із основних проявів загострення ХОЗЛ у всіх обстежених 

хворих було збільшення задишки. У стані спокою задишка відзначена у 188 

(89,52 ± 6,9) % хворих, із них у 104 (88,30  ± 5,9%) хворих першої групи та у 

86 (91,48 ± 7,9) % пацієнтів другої групи (p < 0,1). У другій групі хворих 

виразність задишки була вірогідно більшою – (2,86 ± 0,08) бала, що вказує на 

більш важкий перебіг захворювання. При фізичному навантаженні (ходьбі) 

задишка турбувала 100 % хворих. 

Тривалість задишки для всіх пацієнтів склала, в середньому, 

(8,43 ± 0,23) року. Водночас у 13 хворих, як виняток, тривалість задишки не 

перевищувала 3 років, що ще раз підтверджує факт того, що ХОЗЛ нерідко 

протікає безсимптомно або малосимптомно і може виявлятися уже на 

достатньо пізніх стадіях захворювання.  

Як відомо, одне з чільних місць у діагностиці досліджуваної нами 

патології мають дані об‟єктивного обстеження грудної клітки. 

Аускультативні ознаки ХОЗЛ були притаманні усім хворим досліджуваної 

вибірки. Характер хрипів коливався від поодиноких сухих до вологих 

різнокаліберних на тлі подовженого видиху та рівномірно послабленого 

везикулярного або жорсткого дихання. Так, поодинокі сухі хрипи на тлі 

жорсткого дихання було відзначено у 14,76 % хворих, розсіяні сухі – у 

68,57 %, вологі різнокаліберні – у 16,67 % хворих.  

Частка хворих із кількістю лейкоцитів у периферичній крові від 4,0 до 

9,0·10
9
/л та 9,0·10

9
/л і вище в групах порівняння до лікування статистично не 

відрізнялися (p > 0,05) (табл. 3.9).  
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Середній показник швидкості осідання еритроцитів (ШОЕ) крові до 

початку лікування у хворих на ХОЗЛ ІІІ ст. важкості у фазі загострення за 

поєднання з супутньою або коморбідною СІХС ССН І–ІІ ФК був, у 

середньому, на 3,2 мм/год більший, ніж у пацієнтів на ізольований перебіг 

ХОЗЛ (р > 0,05). 

Таблиця 3.9 

Показники периферичної крові у хворих на ХОЗЛ ІІІ ступеня 

важкості у фазі загострення на початок лікування (показники в %) 

Показник 
Групи хворих 

перша група, (n = 116), друга група, (n = 94) 

кількість лейкоцитів: від 

4,0 до 9,0·10
9
/л 

60,34 ± 6,4 56,38 ± 7,3 

кількість лейкоцитів: 

9,0·10
9
/л і вище 

39,64 ± 3,8 43,62 ± 4,8 

ШОЕ, мм/год 42,6 ± 1,8 39,4 ± 2,1 

вміст гемоглобіну, г/л 132,4 ± 3,2* 119,6 ± 2,1 

Примітка. * – Достовірність різниці показників у групах дослідження: 

p < 0,05.  

 

Середній показник вмісту гемоглобіну в периферичній крові на 

початок стаціонарного лікування хворих у групі на ізольований перебіг 

ХОЗЛ складав, у середньому, (132,4 ± 3,2), що було вірогідно більше, ніж у 

пацієнтів із поєднаною КРП (119,6 ± 2,1) (t = 3,44; р < 0,01). 

Окремої уваги заслуговує проблема вегетативної симптоматики у 

хворих на ХОЗЛ у фазі загострення. За результатами наших спостережень, 

симптоми астенії чи депресивного стану спостерігали у 31 (14,76 %) пацієнта 

із всієї когорти обстежуваних хворих, причому подібні симптоми 

зустрічалися у 18 (19,14%) обстежуваних хворих при поєднанні ХОЗЛ із 

СІХС ССН І–ІІ ФК. Астенія проявлялася спонтанною слабкістю, в‟ялістю, 
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денною сонливістю, головокружінням, м‟язовими болями, порушеннями сну, 

подразливістю та диспепсичними проявами. 

Постійну базову терапію в повному об‟ємі для попередження або 

зменшення персистуючих симптомів захворювання проводили 145 (69,0 %) 

хворих. 180 (85,71 % ) пацієнтів використовували холінолітики або 

інгаляційні β2-агоністи короткої дії (фенотерол або сальбутамол) «на 

вимогу». Антибактеріальні препарати використовували 130 (61,90 %) 

пацієнтів, муколітики – 171 (81,14 %) та протизапальні середники – 103 

(49,04 %) хворих. Зазначимо, що ГКС приймали 128 (61,0 %) хворих, у тому 

числі інгаляційні – 52 (41,0 %). Протигрипозна вакцинація проведена 8 (3,8 

%) хворим, противірусні препарати застосовувались рідко. 

Таким чином, проведені дослідження дали можливість встановити, що 

поєднана кардіо-респіраторна патологія (ХОЗЛ+СІХС ССН І–ІІ ФК) частіше 

спостерігалася при синергічній дії чинників ризику, із яких найбільш 

значимими були тютюнокуріння, старший та похилий вік, чоловіча стать, 

підвищений індекс маси тіла, більша кількість загострень і недотримання 

пацієнтами виконання лікарських приписів. Поєднання ХОЗЛ ІІІ ступеня 

важкості та СІХС ССН І–ІІ ФК констатовано у 94 (44,77 %) хворих. Виявлені 

нами дані переконливо доводять високу частоту поєднання ХОЗЛ і СІХС, а 

також, що чинники ризику виникнення ХОЗЛ і кардіоваскулярної патології є 

взаємноспецифічними, які здатні синергічно впливати на клінічні наслідки.  

 

3.2. Особливості функціонального стану респіраторної системи у 

хворих на ізольований перебіг ХОЗЛ важкого ступеня у фазі загострення 

та за поєднання зі СІХС ССН І–ІІ ФК 

 

Як відомо, етіологічними чинниками розвитку ХОЗЛ виступають 

тютюнокуріння, шкідливі фізичні, хімічні та термічні фактори, а також 

інфекційні агенти, які порушують структуру і функцію слизової оболонки 

трахебронхіального дерева та призводять до дисфункції мукоціліарної 
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системи. Порушення дренажної функції бронхіального дерева сприяє 

приєднанню до асептичного запалення інфекції, активність і рецидиви якої в 

значній мірі залежать від місцевого імунітету бронхів. Одним з 

несприятливих проявів ХОЗЛ, який визначає значною мірою його прогноз, є 

розвиток бронхіальної обструкції. 

Метою цього підрозділу роботи було дослідження функції зовнішнього 

дихання та морфо-функціональних змін органів грудної клітки у хворих на 

ХОЗЛ ІІІ ст. важкості у фазі загострення при ізольованому перебігу та за 

поєднання зі СІХС ССН І–ІІ ФК. В дослідження було включено 210 хворих. 

Обстежені пацієнти були віком 39–74 роки, середній вік яких становив 

(58,2 ± 3,7) років; у 1-й групі (58,3 ± 6,2) років, у 2-й – (59,2 ± 8,1) років. 

Залежно від від варіанту перебігу захворювання, були виділені дві 

групи. У першу групу ввійшли хворі на ізольований перебіг ХОЗЛ ІІІ ст. 

важкості у фазі загострення, у другу групу – пацієнти на ХОЗЛ ІІІ ст. 

важкості у фазі загострення за поєднання зі СІХС ССН І–ІІ ФК. Хворих 

другої групи залежно від варіанту перебігу СІХС рандимізовано на дві 

підгрупи (основна підгрупа та підгрупа порівняння). Основну підгрупу 

склали пацієнти на ХОЗЛ ІІІ ст. важкості за поєднання зі стабільною 

стенокардією напруження (ССН) і безбольовою ішемією міокарда (ББІМ) І–ІІ 

ФК, а підгрупу порівняння – хворі з загрозою дестабілізації перебігу СІХС 

ССН І–ІІ ФК. Всі хворі були порівнювані за віком і статтю, частотою 

чинників розвитку ХОЗЛ і кардіо-респіраторної патології, тривалістю та 

тяжкістю перебігу ХОЗЛ і функціональним класом СІХС ССН та індексом 

куріння. У контрольну групу ввійшли 28 практично здорових осіб (ПЗО) без 

ознак захворювання серцево-судинної системи та легень. 

Вихідні показники функції зовнішнього дихання в обстежених хворих 

на ХОЗЛ ІІІ ступеня важкості у фазі загострення наведені у табл. 3.10, які 

вказують на суттєву різницю в залежності від клінічного перебігу.  

Як видно з даних табл. 3.10, у хворих на ХОЗЛ ІІІ ст. важкості за 

поєднання зі СІХС ССН І–ІІ ФК має місце вірогідне зниження статичних 
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(ЖЄЛ) і динамічних (ФЖЄЛ, ОФВ1) обсягів легень, порівняно з контрольною 

групою та групою осіб на ізольований перебіг ХОЗЛ. 

 

Таблиця 3.10 

Показники ФЗД у пацієнтів на ХОЗЛ ІІІ ст. важкості у фазі 

загострення за поєднання зі СІХС ССН І–ІІ ФК до лікування 

Показник ПЗО (n = 28) 
перша група 

(n = 116) 

друга група (n = 94) 

основна 

підгрупа 

(n = 51) 

підгрупа 

порівняння 

(n = 43) 

ЖЄЛ, (% від належних 

величин) 

94,64 ± 2,61 

***●●● ººº 

79,92 ± 2,10 

∆∆■■■ 

68,52 ± 2,64 

 

66,52 ± 3,02 

ФЖЄЛ, (% від 

належних величин) 

96,82 ± 4,32 

***●●● ººº 

69,84 ± 2,08 

■ 

66,36 ± 4,30 

 

61,64 ± 2,96 

ОФВ1 (% від належних 

величин) 

92,81 ± 2,26 

***●●● ººº 

45,24 ± 2,24 

∆■■■ 

38,24 ± 2,24 

 

32,94 ± 2,84 

ОФВ1/ФЖЄЛ, (% від 

належних величин) 

95,85 ± 4,28 

***●●● ººº 

64,77 ± 2,98 

■ 

57,62 ± 4,01 

 

53,34 ± 3,23 

 

МОШ25 (% від 

належних величин) 

71,61 ± 2,08 

***●●● ººº 

44,52 ± 2,52 

∆∆∆■■■ 

30,18 ± 2,68 

 

26,00 ± 2,24 

МОШ50 (% від 

належних величин) 

61,68 ± 1,93 

***●●● ººº 

34,14 ± 1,30 

∆∆∆■■■ 

22,56 ± 2,28 

 

18,42 ± 2,08 

МОШ75 (% від 

належних величин) 

46,82 ± 1,44 

***●●● ººº 

32,72 ± 1,28 

∆■■■ 

25,84 ± 2,36 

 

21,16 ± 1,42 

Примітки: достовірність різниць показників: 

* – між показниками ПЗО та першої групи: * – (р < 0,05); ** – (р < 0,01); *** 

– (р < 0,001); ● – між показниками ПЗО та основної підгрупи: ● – (р < 0,05); 

●● – (р < 0,01); ●●● – (р < 0,001); º – між показниками ПЗО та підгрупи 

порівняння: º – (р < 0,05); ºº – (р < 0,01); ººº – (р < 0,001); ∆ – між показниками 

першої групи та основної підгрупи: ∆ – (р < 0,05); ∆∆ – (р < 0,01); ∆∆∆ – 

(р < 0,001); ■ – між показниками першої групи та підгрупи порівняння: ■ – 

(р < 0,05); ■■ – (р < 0,01); ■■■ – (р < 0,001); × – між показниками основної 
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підгрупи та підгрупи порівняння: × – (р < 0,05); ×× – (р < 0,01); ××× – 

(р < 0,001).  

  

У першій групі хворих значення ЖЄЛ, ФЖЄЛ і ОФВ1, відповідно, 

знижені на 25,60 % (t = 4,39; р < 0,001), 21,57 % (t = 5,63; р < 0,001) і 41,25 % 

(t = 14,95; р < 0,001), порівняно з такими в ПЗО; в основній підгрупі – 

відповідно, на 34,50 % (t = 7,04; р < 0,001), 31,85 % (t = 5,00; р < 0,001), 

51,89 % (t = 17,15; р < 0,001) та в підгрупі порівняння, відповідно, на 36,61 % 

(t = 7,04; р < 0,001), 34,56 % (t = 6,72; р < 0,001) і 53,24 % (t = 16,50; 

р < 0,001). Отримані дані вказують на більш виразне зниження показників 

ЖЄЛ у пацієнтів другої групи.  

При аналізі показників, які характеризують прохідність повітряносних 

шляхів, виявлена наступна особливість. У всіх хворих із поєднаною КРП 

виявлено вірогідне зменшення середніх значень показника швидкості об‟єму 

форсованого видиху за 1-у секунду (ОФВ1) нижче норми (р < 0,001). Зокрема, 

у хворих основної підгрупи параметри ОФВ1 становили, в середньому, 

(38,24 ± 2,24) % від належних величин (t = 17,15; р < 0,001), у підгрупі 

порівняння порівнювані показники були найнижчими й склали 

(32,94 ± 2,84) % від належних величин (t = 16,50; р < 0,001). Індекс Тіффно 

(ОФВ1/ФЖЄЛ) у хворих всіх груп дослідження був менше 70 %, що 

вказувало на обструктивний характер порушення ФЗД. Зокрема, індекс 

Тіффно у хворих на ізольований перебіг ХОЗЛ становив (64,77 ± 2,98) % від 

належних величин і був вірогідно менший порівняно з середніми значеннями 

показника у контрольній групі (t = 6,52; р < 0,001). У хворих із поєднанням 

ХОЗЛ і СІХС ССН І–ІІ ФК індекс Тіффно становив, відповідно, 

(57,62 ± 4,01) % від належних величин (t = 7,93; р < 0,001), що також було 

вірогідно менше по відношенню до значень показників у групі контролю.  

Крім традиційних функціональних параметрів (ОФВ1, індексу Тіффно), 

вивчено показники максимальної об‟ємної швидкості (МОШ 25-75 %). Нами 

відзначено у хворих другої групи низькі показники МОШ 25% від належних 
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величин.. Падіння МОШ 25 %, в середньому, на 32,5 % (t = 14,92; р < 0,001) у 

хворих підгрупи порівняння засвідчило бронхіальну обструкцію з 

переважним включенням дрібних бронхів (рис. 3.3).  

 

 

Рис. 3.3. Показники параметрів прохідності великих і дрібних 

бронхів дихальних шляхів: * – між показниками ПЗО та інших груп: * – 

(р < 0,05); ** – (р < 0,01); *** – (р < 0,001); ● – між показниками першої 

групи та основної підгрупи: ●– (р < 0,05); ●● – (р < 0,01); ●●● – (р < 0,001); ■ 

– між показниками першої групи та підгрупи порівняння: ■ – (р < 0,05); ■■ – 

(р < 0,01); ■■■ – (р < 0,001). 

 

Виразне зменшення зазначених параметрів ФЗД у хворих за поєднання 

ХОЗЛ і СІХС ССН І–ІІ ФК порівняно з показниками пацієнтів на ізольований 

перебіг хвороби засвідчуює бронхообструкцію, що, ймовірно, є наслідком 

ремоделювання дихальних шляхів в результаті фіброзних змін в бронхах [86, 

186]. За результатами дослідження ФЗД у хворих на ізольований перебіг 

ХОЗЛ встановлено ДН І ст. у 33 (28,45 %) пацієнтів і ДН ІІ ст. – у 21 

(18,10 %) хворих. На відміну, у хворих із поєднаною КРП ДН ІІ ст. визначали 
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уже у 44 (46,80 %) хворих. Отже, поєднання ХОЗЛ ІІІ ст. важкості і СІХС 

ССН І–ІІ ФК поглиблює бронхіальну обструкцію, що призводить до ДН, а 

розвиток і прогресування СІХС ССН відбувається на тлі наростання ступеня 

важкості вентиляційних порушень.  

Порівняльна оцінка отриманих результатів рентгенологічного 

дослідження легень виявила виразні зміни у хворих на ХОЗЛ ІІІ ст. важкості 

за поєднання зі СІХС ССН І–ІІ ФК. Результати рентгенологічного 

обстеження органів грудної клітки наведені в табл. 3.11. 

 

Таблиця 3.11 

Рентгенологічні ознаки у хворих на ізольований перебіг ХОЗЛ ІІІ 

ступеня важкості у фазі загострення та за поєднання зі СІХС ССН І-ІІ 

ФК 

Rtg-ознаки перша група (n = 68) 
друга група 

(n = 60) 

Потовщення стінок бронхів 68 (100 %) 60 (100 %) 

Посилення легеневого рисунку 68 (100 %) 60 (100 %) 

Підвищення «прозорості» легеневої 

тканини 

 

54 (79,41 %) 

 

60 (100 %) 

Розширення ретростернального 

простору 

 

68 (100 %) 

 

60 (100 %) 

Розширення тіні серця вправо 9 (13,24 %) 19 (31,66 %) 

Високе стояння діафрагми 16 (23,52 %) 23 (38,33 %) 

Вибухання дуги легеневої артерії 12 (17,64 %) 36 (60,00 %) 

Примітка. У таблиці наведено найтиповіші рентгенологічні ознаки. 

 

Потовщення стінок бронхів і посилення легеневого рисунку 

реєстровано у 100 % випадків у хворих обох груп дослідження. «Підвищення 

прозорості легеневої тканини» встановлено у 54 (79,41 %) хворих на 

ізольований перебіг ХОЗЛ ІІІ ст. важкості та у 60 (100 %) хворих із 
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поєднаною КРП. У всіх обстежених хворих встановлено розширення 

ретростернального простору. Потовщення стінок бронхів і підвищення 

прозорості легеневої тканини найкращим чином вказують на виразність 

емфіземи. Детальний аналіз рентгенологічних змін дозволив встановити, що 

емфізематозні зміни були більш виразними в верхніх частках легнь, а по мірі 

наближення до базальних відділів їх ступінь зменшувався. Менше чутливим 

рентгенологічним маркером виявився такий Rtg-симптом, як «високе стояння 

діафрагми». Ця рентгенологічна ознака була встановлена у 16 (23,52)% 

хворих першої групи та у 23 (38,33) % пацієнтів другої групи. У 36 (38,29 %) 

хворих на поєднану КРП виявлено симптом «вибухання дуги легеневої 

артерії», що є значно більшим, ніж у хворих на ізольований перебіг ХОЗЛ. 

Розширення тіні серця вправо встановлено у 9 хворих (13,24 %) першої групи 

і у 19 (31,66 %) пацієнтів другої групи. Наведений аналіз даних 

рентгенологічного дослідження органів грудної клітки свідчить про 

важливість рентгенографії в діагностиці ХОЗЛ ІІІ ст. важкості у фазі 

загострення. 

 

3.3. Моніторинг електрокардіографічних показників і 

варіабельності ритму серця у хворих на ХОЗЛ ІІІ ступеня важкості у 

фазі загострення при ізольованому перебігу та за поєднання зі СІХС 

ССН І–ІІ ФК  

 

Факт високої захворюваності на ХОЗЛ констатується, як правило, на 

етапі клінічно виразного процесу, у тому числі при наявності ускладнень або 

присутності коморбідної патології [83, 84, 98, 160]. За даними багатьох 

дослідників, синхронний перебіг ХОЗЛ і СІХС супроводжується синдромом 

«взаємного обтяження», який призводить до більш ранньої інвалідизації та 

смерті хворих [7, 87, 109, 271, 338]. 

Обстежено 210 хворих із верифікованим діагнозом ХОЗЛ важкого 

ступеня у фазі загострення. У 116 (55,23 %) пацієнтів діагностовано 
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ізольований перебіг ХОЗЛ ІІІ ст. важкості, які ввійшли в першу групу 

дослідження. Другу групу склали 94 (44,77 %) хворих на ХОЗЛ важкого 

ступеня у фазі загострення, у яких діагностовано СІХС ССН І–ІІ ФК 

(табл. 3.12).  

Залежно від варіанту перебігу СІХС ССН І–ІІ ФК хворих другої групи 

рандимізовано на дві підгрупи (основна підгрупа та підгрупа порівняння). 

 

Таблиця 3.12 

Розподіл хворих на ХОЗЛ ІІІ ст. важкості у фазі загострення за 

поєднання зі СІХС ССН І–ІІ ФК 

Друга група 

кількість хворих, 

(n = 94) 

абс. число % 

основна підгрупа
1
 51 54,26 

підгрупа порівняння
2
 43 45,74 

Примітки: 

1 – основна підгрупа – хворі на ХОЗЛ ІІІ ст. важкості + СІХС ССН І–ІІ 

ФК при стабільному перебігу; 

2 – підгрупа порівняння – хворі на ХОЗЛ ІІІ ст. важкості за поєднання 

зі СІХС ССН І–ІІ ФК із загрозою дестабілізації перебігу.  

 

Основну підгрупу (n = 50) склали пацієнти на ХОЗЛ ІІІ ст. важкості у 

фазі загострення за поєднання зі СІХС ССН І–ІІ ФК при стабільному 

перебігу, а підгрупу порівняння (n = 44) – хворі на ХОЗЛ ІІІ ст. важкості у 

фазі загострення за поєднання зі СІХС ССН І–ІІ ФК із ознаками загрози 

дестабілізації перебігу. 

СІХС ССН І–ІІ ФК була підтверджена як неінвазивними методами 

(ЕКГ, ЕхоКГ), так і за результатами КАГ (коронароангіографії) у 27 хворих. 

Хворим із доведеною СІХС ССН І–ІІ ФК проводився 24-годинний ЕКГ-

моніторинг (оцінювалась кількість і тривалість епізодів депресії сегмента ST 
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і варіабельність ритму серця). Контрольну групу склали 28 практично 

здорових осіб (ПЗО), середній вік яких становив (47,6 ± 3,9) року.  

Особливу увагу приділяли хворим із наявністю атеросклеротичного 

кардіосклерозу, як форми СІХС, оскільки його симптоми неспецифічні і 

часто важко провести диференціальну діагностику з проявами хронічного 

легеневого серця (ХЛС), яке достатньо часто розвивається у хворих на ХОЗЛ 

і є основною причиною хронічної серцевої недостатності (ХСН) [38, 387].  

Аналіз результатів клінічного обстеження пацієнтів із загостренням 

ХОЗЛ показав, що у хворих на поєднану КРП на час поступлення в стаціонар 

зберігались напади стенокардії, причому кількість БЕІМ у хворих підгрупи 

порівняння в 1,16 раза вірогідно більша, порівняно з основною групою 

(р < 0,05) (табл. 3.13).  

 

Таблиця 3.13 

Електрокардіографічні показники у хворих на ХОЗЛ ІІІ ступеня 

важкості у фазі загострення за поєднання зі СІХС ССН І–ІІ ФК за 

результатами ДМ ЕКГ на час поступлення в стаціонар 

Показники 

Хворі з поєднаною КРП, (n = 94) 

основна підгрупа, 

(n = 50) 

підгрупа порівняння, 

(n = 44) 

ДТІМ, хв. 32,5 ± 2,1 38,7 ± 2,6 

Кількість БЕІМ 3,7 ± 0,1** 4,3 ± 0,2 

Кількість ББІМ 2,2 ± 0,14** 2,8 ± 0,16 

Кількість таблеток 

нітрогліцерину на добу 
2,68 ± 0,09*** 3,74 ± 0,24 

ЧСС, уд./хв. 81,4 ± 3,6 83,3 ± 5,2 

SaO2,  % 96,12 ± 0,46*** 93,42 ± 0,19 

Примітки: 

1) * – достовірність різниці значень показників у досліджуваних 

підгрупах: * – (р < 0,05); ** – (р < 0,01); *** – (р < 0,001). 
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За даними ДМ ЕКГ, добова тривалість ішемії міокарда (ДТІМ) в обох 

групах не перевищувала 40 хв, різниці показників у підгрупах дослідження 

були вірогідними (р < 0,05). Кількість епізодів безбольової ішемії міокарда 

(ББІМ) була в 1,27 раза більшою в пацієнтів підгрупи порівняння, порівняно 

з хворими основної підгрупи (t = 2,82; р < 0,01). 

Не дивлячись на те, що хворі із загостренням ХОЗЛ за поєднання зі 

СІХС ССН І–ІІ ФК до початку дослідження приймали хрононегативні 

препарати (бісоприлол, невіболол, метопролол сукцинат), на час поступлення 

на стаціонарне лікування у 88 (93,06 %) хворих відзначалась невисока 

тахікардія. Середня ЧСС в обох підгрупах була порівнювана і становила, 

відповідно, (81,4 ± 3,6) уд/хв і (83,3 ± 5,2) уд/хв (t = 0,3; р > 0,05).  

У табл. 3.14 представлено результати досліджень, які вказують на 

наявність і виразність ішемії міокарда у пацієнтів на ХОЗЛ ІІІ ступеня 

важкості у фазі загострення за поєднання зі СІХС ССН І–ІІ ФК. 

 

Таблиця 3.14 

Показники ДМ ЕКГ у хворих на ХОЗЛ ІІІ ступеня важкості у фазі 

загострення за поєднання зі СІХС ССН І–ІІ ФК 

Показники 
основна підгрупа, 

(n = 50) 

підгрупа порівняння, 

(n = 44) 

Кількість епізодів ішемічної 

депресії сегмента ST за добу 
5,82 ± 0,40 6,41 ± 0,70 

Середня тривалість ішемічної 

депресії сегмента ST за добу, хв. 
34,53 ± 2,1 36,71 ± 2,6 

Максимальне зниження сегмента 

ST, мм 
1,19 ± 0,06 1,59 ± 0,09*** 

Примітка. *** – Достовірність різниці значень показників у 

досліджуваних групах (р < 0,001). 
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Як видно із даних табл. 3.13, кількість епізодів ішемічної депресії 

сегмента ST за добу у хворих підгрупи порівняння становила (6,41 ± 0,70) 

раза і була невірогідно більшою, ніж у хворих основної підгрупи, у яких 

кількість епізодів ішемічної депресії сегмента ST за добу досягала, в 

середньому, (5,82 ± 0,40) раза (t = 0,73; р > 0,05). Величина максимального 

зниження сегмента ST у хворих підгрупи порівняння становила 

(1,59 ± 0,09) мм і була вірогідно більшою порівняно до хворих основної 

підгрупи (t = 3,70; р < 0,001). У жодного хворого обох підгруп не виявлено на 

ЕКГ (проба від‟ємна) діагностично значиму депресію сегмента ST (більше 

2 мм від ізолінії). У 4 (13,79 %) хворих підгрупи порівняння встановлено 

косовисхідне зміщення сегмента ST. При цьому у них відзначалася 

субмаксимальна ЧСС в межах 106,2–110,8 уд./хв., що дозволило пояснити 

дане зміщення сегмента ST тахікардіальним синдромом із ознаками ішемії 

міокарда. Середня тривалість ішемічної депресії сегмента ST за добу у 

хворих основної підгрупи становила (34,53 ± 2,1) хв., водночас у пацієнтів 

підгрупи порівняння ця складова ЕКГ склала (36,71 ± 2,6) хв. і була 

невірогідно більшою (t = 0,65; р > 0,1). Отже, результати проведеного 

дослідження наочно демонструють, що загострення ХОЗЛ може вносити 

суттєвий вклад в розвиток ішемії міокарда, яка може бути причиною 

подальших несприятливих серцевих подій. 

Відомо, що при хронічній гіпоксії у хворих на СІХС ССН у зонах 

лімітованого коронарного кровопостачання виникають явища гетерогенності, 

де- і реполяризації, які створюють умови для циркуляції хвилі збудження – 

субстрату для розвитку надшлуночкових і шлуночкових аритмій [100]. 

Обстежено 128 пацієнтів на ХОЗЛ ІІІ ст. важкості у фазі загострення. Першу 

групу склали 76 пацієнтів на ізольований перебіг ХОЗЛ. У другу групу 

ввійшли 52 пацієнти з поєднаною кардіо-респіраторною патологією (ХОЗЛ 

ІІІ ст. + СІХС ССН І–ІІ ФК). 

За даними ДМ ЕКГ, порушення серцевого ритму було встановлено у 

114 (89,06 %) пацієнтів із загальної кількості обстежених (табл. 3.15).  
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Як свідчать результати, представлені в табл. 3.15, надшлуночкові 

порушення ритму серця (ПРС) в більшій кількості нами виявлено у хворих на 

ізольований перебіг ХОЗЛ. Такі порушення відзначено у 28 (38,84 %) 

пацієнтів проти 9 (17,30 %) у хворих другої групи.  

Таблиця 3.15 

Види і частота порушень ритму серця та провідності за 

результатами ДМ ЕКГ у хворих на ізольований перебіг ХОЗЛ ІІІ 

ступеня важкості у фазі загострення та при поєднаній КРП 

Показник 
перша група, (n = 76) друга група, (n = 52) 

абс. % абс. % 

Надшлуночкові порушення ритму 28 36,84* 9 17,30 

Суправентрикулярна 

екстрасистолія, в тому числі: 

- рідка 

- часта 

- групова 

- політропна 

20 

 

5 

7 

4 

4 

26,31 

 

6,57 

6,57 

5,26 

5,26 

5 

 

3 

1 

1 

1 

9,61 

 

3,84 

1,92 

1,92 

1,92 

Шлуночкові екстрасистолії, 

в тому числі: 

- поодинока 

- часта 

- групова 

- політропна 

12 

 

1 

5 

3 

3 

16,79* 

 

1,31 

6,57 

3,94 

3,94 

9 

 

1 

4 

2 

2 

17,30 

 

1,92 

7,69 

3,84 

3,84 

Фібриляція передсердь, 

у тому числі: 

постійна 

пароксизмальна 

–  

 

–  

–  

–  

 

–  

–  

6 

 

3 

3 

11,92 

 

5,96 

5,96 

Порушення провідності: 

Блокада ніжок пучка Гіса 

АВ-блокади 

 

22 

3 

 

28,94 

3,94 

 

20 

4 

 

38,46 

7,69 

Примітка. * – Ізольований перебіг ХОЗЛ – перша група; ХОЗЛ + СІХС 

ССН І–ІІ ФК – друга група. 
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Суправентрикулярна екстрасистолія (СВЕС) спостерігалася в обох 

групах хворих, водночас у хворих на ізольований перебіг ХОЗЛ вона 

виявлена у 20 (26,31 %) пацієнтів проти 5 (9,61 %) у хворих на поєднану 

КРП.  

У пацієнтів із поєднаною КРП переважали шлуночкові екстрасистолії, 

які встановлені у 17,30 % випадків. Групові і поодинокі шлуночкові 

екстрасистолії виявлялись у більшої кількості хворих із КРП порівняно до 

групи пацієнтів на ізольований перебіг ХОЗЛ, але різниці були невірогідні 

(χ
2
 = 35,58; р < 0,05). Необхідно також відзначити, що у хворих із мікст-

патологією збільшилася не тільки кількість виникнення шлуночкових 

екстрасистолій, але і ступінь їх градацій порівняно з пацієнтами першої 

групи. Збільшення кількості шлуночкових екстрасистолій у хворих на ХОЗЛ 

за поєднання зі СІХС ССН І–ІІ ФК, на думку ряду дослідників, викликано з 

одного боку, більш виразними порушеннями внутрішньосерцевої 

гемодинаміки, а з другого боку – підвищеною чутливістю зміненого міокарда 

до гіпоксії та збільшенням вогнищ ектопічної активності на тлі ішемії 

міокарда при зниженні захисту парасимпатичного відділу вегетативної 

нервової системи [90, 98, 226]. 

Слід відзначити, що шлуночкові тахікардії виявлено приблизно в 

однаковій кількості випадків в обох досліджуваних групах хворих, водночас 

кількість поєднаних тахікардій була на рівні статистичної тенденції більшою 

у хворих із поєднанням ХОЗЛ і СІХС ССН І–ІІ ФК (φ = 1,84; p < 0,05). У 

хворих другої групи зросла важкість аритмій, зокрема встановлено ФП у 6 

(11,53 %) пацієнтів. Порушення провідності (блокада ніжок пучка Гіса і АВ-

блокади) зустрічалися доволі часто у пацієнтів як на ізольований перебіг 

ХОЗЛ, так і у хворих на КРП. Нами відзначено, що різниці присутності 

блокад ніжок пучка Гіса та АВ-блокади у хворих із поєднаною КРП була 

статистично недостовірною (р > 0,05). Отже, можна стверджувати, що 

загострення ХОЗЛ ІІІ ст. важкості при поєднанні з супровідною СІХС ССН 
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І–ІІ ФК з високою вірогідністю призводить до порушення серцевого ритму, 

переважно до шлуночкових екстрасистолій, а наявність фібриляції 

передсердь можуть бути розцінені як предиктори загрози дестабілізації 

перебігу СІХС ССН І–ІІ ФК. 

Відомо, що ЧСС і варіабельність ритму серця (ВРС) володіють 

незалежною прогностичною цінністю скоротливої функції міокарда та 

виникнення аритмій [46, 63]. До причин порушення ритму серця у хворих 

СІХС ССН на тлі ХОЗЛ більшість дослідників відносять підвищення тонусу 

симпатичної складової вегетативної нервової системи, зміну щільності β-

адрено- і холінорецепторів у бронхах і судинах малого і великого кола 

кровообігу, наявність гіпоксії, прийом бронхолітичних препаратів, появу зон 

асинергії міокарда та його підвищену збудливість, активацію процесів 

перекисного окислення ліпідів і інші [6]. 

Для оцінки порушень ритму серця була вивчена варіабельність ритму 

серця (ВРС). Обстежено 68 пацієнтів. Першу групу склали 16 (59,37 %) 

хворих на ізольований перебіг ХОЗЛ ІІІ ст. важкості у фазі загострення. У 

другу групу ввійшли 52 (40,62 %) пацієнти, у яких на ХОЗЛ ІІІ ст. важкості у 

фазі загострення підтвердили або виявили СІХС ССН І–ІІ ФК. Другу групу 

було розділено на дві підгрупи: основну підгрупу та підгрупу порівняння. 

Основна підгрупа включала 31 хворого на ХОЗЛ ІІІ ст. важкості у фазі 

загострення за поєднання зі стабільним перебігом СІХС ССН І–ІІ ФК. У 

підгрупу порівняння ввійшли 21 хворий із загостренням ХОЗЛ ІІІ ст., у яких 

були виявлені ознаки дестабілізації перебігу СІХС ССН І–ІІ ФК. Контрольну 

групу склали 28 практично здорових осіб (ПЗО) без явних ознак хвороб 

дихальних шляхів та іншої патології внутрішніх органів. 

Наведені в табл. 3.16 дані свідчать про порушення часових показників 

ВРС у міру прогресування ХОЗЛ і наявності ознак дестабілізації перебігу 

СІХС ССН І–ІІ ФК. 

Таблиця 3.16 
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Показники ВРС у хворих на ізольований перебіг ХОЗЛ ІІІ ступеня 

важкості та за поєднання зі СІХС ССН І–ІІ ФК 

Показник ПЗО (n = 28) 
перша група 

(n = 16) 

друга група 

основна 

підгрупа 

(n = 31) 

підгрупа 

порівняння 

(n = 21) 

RRNN, мс 955,3 ± 13,2 

***●●● ººº 

864,4 ± 12,8 848,3 ± 15,6 832,3 ± 14,1 

SDNN, мс 65,8 ± 4,5 63,5 ± 5,1 62,5 ± 6,9 60,6 ± 4,2 

rMSSD, мс 62,5 ± 4,0ºº 51,5 ± 4,0 50,8 ± 6,1 49,4 ± 4,1 

РNN50,  % 30,4 ± 4,2 25,8 ± 3,3 25,3 ± 4,2 24,3 ± 2,8 

ТР, мс
2
 2528,7 ± 279,8 2528,7 ± 279,8 2498 ± 311,4 2217 ± 203,4 

VLF, мс
2
 2804,1 ± 338,8 2846,2 ± 339,8 2888 ± 419,6 2946,2 ± 340,2 

LF, мс
2
 1344,5 ± 36,6 1294,3 ± 36,4 1288 ± 41,6 1274 ± 35,2 

HF, мс
2
 963,8 ± 35,6 ºº 953,8 ± 34,6■ 918,6 ± 42,2 809,7 ± 34,3 

LF/HF 1,29 ± 0,10 1,35 ± 0,11 1,40 ± 0,18 1,57 ± 0,12× 

Примітки: достовірність різниць показників: 

* – групи ПЗО та першої групи: * – (р < 0,05); ** – (р < 0,01); *** – 

(р < 0,001);  

● – групи ПЗО та основної підгрупи: ● – (р < 0,05); ●● – (р < 0,01); ●●● – 

(р < 0,001);  

º – групи ПЗО та підгрупи порівняння: º – (р < 0,05); ºº – (р < 0,01); ººº – 

(р < 0,001);  

∆ –першої групи та основної підгрупи: ∆ – (р < 0,05); ∆∆ – (р < 0,01); ∆∆∆ – 

(р < 0,001); 

■ –першої групи та підгрупи порівняння: ■ – (р < 0,05); ■■ – (р < 0,01); ■■■ – 

(р < 0,001); 

× –основної підгрупи та підгрупи порівняння: × – (р < 0,05); ×× – (р < 0,01); 

××× – (р < 0,001).  
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В обох групах хворих спостерігалося зменшення показників часової 

частини ВРС, які знаходилися на нижній границі норми або нижче норми. 

Так, у хворих першої групи показник RRNN достовірно зменшився на 

11,21 %, порівняно з групою ПЗО (t = 4,94; p < 0,001), у хворих із поєднаною 

КРП цей показник також достовірно зменшився на 19,63 % (t = 6,37; 

р < 0,001).  

При визначенні показника загального спектру (ТР) відзначено його 

невірогідне зменшення на 14,01 % у групі з мікст-патологією порівняно з 

групою на ізольований перебіг ХОЗЛ (р > 0,1). Спостерігалося зменшення 

значення показника SDNN на 12,27 % (р > 0,1) у хворих першої групи і на 

16,0 % (p > 0,1) у другій групі порівняно зі значеннями цього ж показника в 

групі ПЗО. Зниження часових показників ВРС вказує на послаблення 

активності парасимпатичного відділу ВНС і зниження «захисту» серця від 

виникнення небезпечних для життя аритмій [63, 181]. 

У групі хворих із загостренням ХОЗЛ за поєднання зі СІХС ССН І–ІІ 

ФК до призначення лікування спостерігалося також зниження величин 

спектральних показників ВРС, які вказують на відносну перевагу тонусу 

симпатичної нервової системи. Так, показник LF у першій групі становив 

(1294,3 ± 36,4) мс
2
 і був невірогідно більший, ніж у основній підгрупі і 

підгрупі порівняння (р > 0,1). Подібні зміни відзначено і для показника HF, 

середні значення якого у хворих першої групи становили (1344,5 ± 36,6) мс
2
, 

водночас як у підгрупі порівняння ці показники були вірогідно меншими 

(959,7 ± 34,3) мс
2
 (t = 2,96; р < 0,05). У хворих на ізольований перебіг ХОЗЛ 

показник LF/HF складав 1,24, водночас як у хворих підгрупи порівняння 

відношення цих показників на рівні статистичної тенденції збільшувалось на 

користь низьких частот до (1,57 ± 0,12) (р < 0,1), що свідчило про перевагу 

симпатичного впливу вегетативної нервової системи.  

Варто відзначити високі рівні показника спектра дуже низьких частот 

(VLF) у хворих другої групи при зіставленні з аналогічними даними у 

пацієнтів першої групи і в групі ПЗО. Найвищий показник VLF встановлено 
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у хворих підгрупи порівняння – (2946,2 ± 340,2) мс
2
, водночас величина його 

була недостовірною (р < 0,1). Вважається, що зсув балансу автономної 

нервової системи в сторону симпатичного компоненту може стати причиною 

коронарного ангіоспазму, який нерідко провокує виникнення загрудинного 

болю й ішемію міокарда в пацієнтів із незміненими коронарними артеріями 

або їх гемодинамічно незначними стенозами [63]. Отже, у хворих на ХОЗЛ у 

фазу загострення при поєднанні з СІХС ССН І–ІІ ФК виявлені порушення як 

з боку парасимпатичного відділу вегетативної регуляції серцевого ритму, які 

проявлялися в вірогідному зниженні показників часової частини ЕКГ, 

зокрема індексу SDNN і SDANN, rMSSD і рNN50 %, так і зміни з боку 

симпатичної складової вегетативної нервової системи, які визначалися за 

підвищеними параметрами низьких частот варіабельності ритму серця – LF, 

VLF, а також зниженими спектральними показниками варіабельності 

серцевого ритму, зокрема RRNN, SDNN і ТР, що може мати в сукупній дії з 

гуморально-метаболічними чинниками важливе значення для виникнення 

дестабілізації перебігу стенокардії напруження та сприяти розвитку 

міокардіальної дисфункції. Отже, проведені дослідження вказують, що 

загострення ХОЗЛ у хворих із поєднаною КРП можуть провокувати 

порушення варіабельності ритму серця, що нерідко супроводжується 

виникненням різного виду аритмій. 

 

3.4. Особливості змін структурно-функціональних параметрів 

серця і внутрішньосерцевої гемодинаміки у хворих на ізольований 

перебіг ХОЗЛ ІІІ ступеня важкості у фазі загострення та за поєднання зі 

СІХС ССН І–ІІ ФК за результатами дослідження лівих і правих відділів 

серця 

Великі епідеміологічні дослідження продемонстрували, що провідною 

причиною летальності хворих на ХОЗЛ важкого перебігу є не дихальна 

недостатність як традиційно прийнято вважати, а серцево-судинні події, 

особливо у випадку розвитку гострих коронарних синдромів [17, 20, 46, 147]. 
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Багатьма дослідженнями доведено, що тривалий перебіг ХОЗЛ веде до 

гемодинамічних змін із сторони серцево-судинної системи та формування 

хронічного легеневого серця (ХЛС) з хронічною серцевою недостатністю 

(ХСН) та без неї [38, 176, 215, 379]. 

Серед чинників, які погіршують прогноз хворих із СІХС, найбільше 

значення мають старший вік, кількість уражених судин, проксимальна 

локалізація та значна виразність коронарного стенозу, більша площа ЛШ, на 

яку розповсюджується ішемія, зниження фракції викидуЛШ, значна депресія 

сегмента ST на ЕКГ і більш важкий ФК стенокардії [97, 139, 254, 279, 289]. 

Із розвитком ультразвукової техніки з‟явилась можливість більш 

детальної оцінки структурно-функціональних змін із сторони серця у 

пацієнтів на ХОЗЛ різного ступеня важкості. Відомо, що ехокардіографія 

(ЕхоКГ) і доплерехокардіографія (ДПЕхоКГ) дозволяють провести цілісну 

оцінку морфологічного стану й гемодинаміки серця та візуалізувати факт 

серцевої дисфункції та її характер [185, 186, 325, 362]. Водночас, на що 

вказують ряд авторів, на сьогодні є дефіцит у публікаціях результатів 

інструментальних методів дослідження серця (ЕхоКГ, ДП ЕхоКГ і ін.), а 

також клінічної інтерпретації їх як в нормі, так і при поєднаній КРП [27, 185, 

222, 223, 379]. 

Мета даного розділу дослідження полягала в оцінці показників морфо-

функціонального стану серця, центральної гемодинаміки, систолічної і 

діастолічної функцій лівого і правого відділів серця та визначення критеріїв 

загрози дестабілізації перебігу СІХС І–ІІ ФК у хворих на ХОЗЛ ІІІ ступеня 

важкості у фазі загострення за даними ЕхоКГ і ДПЕхоКГ. 

У відповідності до визначеної мети і завдань наукового дослідження в 

стаціонарних умовах обстежено 72 хворих на ХОЗЛ ІІІ ст. важкості у фазі 

загострення. Середній вік пацієнтів становив (57,3 ± 0,8) років. У 44 

(44,76) %) пацієнтів на ХОЗЛ ІІІ ст. важкості у фазі загострення встановлено 

наявність супутньої чи коморбідної СІХС ССН І–ІІ ФК.  
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Залежно від від варіанту перебігу ХОЗЛ хворі були розділені на 

наступні групи обстеження. В першу групу (n = 28) ввійшли хворі на 

ізольований перебіг ХОЗЛ, другу групу склали хворі на ХОЗЛ ІІІ ст. важкості 

у фазі загострення за поєднання зі СІХС ССН І–ІІ ФК. Хворих другої групи 

залежно від варіанту перебігу СІХС рандимізовано на дві підгрупи (основна 

підгрупа і підгрупа порівняння). Основну підгрупу (n = 26) склали пацієнти 

на ХОЗЛ ІІІ ст. важкості у фазі загострення за поєднання зі стабільною 

стенокардією напруження (ССН) і безбольовою ішемією міокарда (ББІМ) І–ІІ 

ФК при стабільному перебігу, а підгрупу порівняння (n = 18) – хворі з 

загрозою дестабілізації перебігу СІХС ССН І–ІІ ФК. Контрольну групу 

склали 28 практично здорових осіб (ПЗО) без ознак захворювання серцево-

судинної системи та легень, середній вік яких становив (47,6 ± 3,9) років.  

Аналіз показників структурної будови та функціонального стану лівих 

відділів серця у пацієнтів на ізольований перебіг ХОЗЛ ІІІ ст. важкості та при 

поєднанні з СІХС ССН І–ІІ ФК показав значну різницю за окремими 

параметрами ЕхоКГ і ДПЕхоКГ.  

Результати дослідження структурно-морфологічних змін міокарда та 

лівих відділів серця наведені нижче (табл. 3.17). 

За результатами аналізу параметрів лівих відділів серця встановлено 

збільшення розмірів ЛП у пацієнтів із мікст-патологією, порівняно з групою 

ПЗО.  

Передньо-задній розмір ЛП у пацієнтів на ізольований перебіг ХОЗЛ 

становив, у середньому, (36,8 ± 2,11) мм і був невірогідно більший на 10,80 % 

порівняно із групою ПЗО (33,2 ± 2,07) мм (t = 1,22; р > 0,05). У вимірі 

абсолютних значень середня величина передньо-заднього розміру ЛП у 

пацієнтів на ХОЗЛ ІІІ ст. важкості при поєднанні з стабільним перебігом 

СІХС ССН І–ІІ ФК становила (40,1 ± 2,11) мм та (41,8 ± 1,21) мм у хворих із 

ознаками загрози дестабілізації СІХС ССН І–ІІ ФК, що вказує на вірогідну 

різницю наведених параметрів, порівняно з пацієнтами контрольної групи, 

відповідно, (t = 2,28; р < 0,05) і (t = 2,71; p < 0,01). 
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Додатково визначено індекс об‟єму ЛП (ІОЛП), який розраховували за 

формулою: 

 

ІОЛП = ОЛП / ППТ, 

де ОЛП – об‟єм ЛП,  

ППТ – площа поверхні тіла. 

За вислідами міжгрупового аналізу (див. табл. 3.17) встановлено, що 

ІО ЛП достовірно відрізнявся у всіх групах дослідження, збільшуючись від 

групи контролю (23,1 ± 0,10) ум. од. до першої групи (26,3 ± 0,11) ум. од. 

(t = 21,5; р < 0,001), до групи пацієнтів на ХОЗЛ при поєднанні зі 

стабільним перебігом ССН І–ІІ ФК (29,1 ± 0,08) ум. од. та хворих на ХОЗЛ 

із ознаками загрози дестабілізації перебігу ССН І–ІІ ФК (31,4 ± 0,21) ум. 

од. (t = 35,0; р < 0,001). 

Отримані дані ЕхоКГ дослідження ЛП співставлено з показниками 

ЕКГ. За результатами аналізу параметрів ЕКГ встановлено ознаки 

гіпертрофії ЛП (збільшення амплітуди зубців, подовження зубця Р понад 

0,11 с, двохгорбий або двохфазний зубець Р у лівих грудних відведеннях, 

час внутрішнього відхилення ЛП понад 0,06 с) у 24 (92,30 %) пацієнтів 

підгрупи порівняння, у 16 (80,0 %) хворих основної підгрупи та в 11 

(39,28 %) хворих на ізольований перебіг ХОЗЛ. Зважаючи на те, що 

діагностика дилатації ЛП ускладнена в разі парастернального доступу, ми 

розраховували об‟єм ЛП за даними двомірної ЕхоКГ (з апікального та 

парастернального доступу по довгій осі у В- та М-режимах). Дилатацію 

ЛП незначного та помірного ступенів виявлено у 11 (39,28) % хворих 

першої групи, у 18 (69,23) % хворих основної підгрупи та у 16 (88,88 %) 

осіб підгрупи порівняння.  
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Таблиця 3.17 

Показники ЕхоКГ дослідження лівих відділів серця в пацієнтів на ізольований перебіг ХОЗЛ ІІІ ступеня 

важкості груп і при поєднанні з СІХС ССН І–ІІ ФК 

Показник ПЗО, (n = 28) 
перша групa,  

(n = 28) 

друга група, (n = 44) 

основна підгрупа, (n = 26) 
підгрупа порівняння, 

(n = 18) 

КДР ЛШ, мм 48,1 ± 4,03 49,65 ± 4,13 51,17 ± 8,26 53,05 ± 6,18 

КСР ЛШ, мм 34,4 ± 3,02 35,6 ± 3,26 37,28 ± 4,09 42,36 ± 4,18 

КДО ЛШ, мл 118,6 ± 4,69■■■ 121,3 ± 6,34 125,1 ± 4,94 136,0 ± 5,09 

КСО ЛШ, мл 61,0 ± 4,01■■■ 62,3 ± 5,88 68,5 ± 4,24 75,9 ± 3,98 

ІММ ЛШ, г/м
2
 130,33 ± 4,3■■■ 138,23 ± 6,22 142,3 ± 11,3 156,4 ± 9,4 

ТМШП, мм 10,2 ± 0,03■■■*** 10,6 ± 0,04 11,64 ± 0,03●●● 12,94 ± 0,04 

ТЗС ЛШ, мм 9,11 ± 0,03■■■*** 9,17 ± 0,03٨ 10,12 ± 0,039●●● 11,91 ± 0,039 

ЛП, мм 33,2 ± 2,07■* 36,8 ± 2,11 40,1 ± 2,21 41,8 ± 2,41 

ІОЛП 23, ± 0,10■■■*** 26,3 ± 0,11 29,1 ± 0,08●●● 31,4 ± 0,21 

УО, мл 82,34 ± 7,24 78,54 ± 6,04 69,52 ± 4,12 66,3 ± 5,18 

СІ, л/хв/м
2
 3,12 ± 0,08■■* 3,00 ± 0,07 2,69 ± 0,04● 2,85 ± 0,05 

ФВ ЛШ,  % 58,5 ± 1,62■** 56,2 ± 2,28 53,2 ± 1,81● 48,4 ± 1,63 

Vcf, ум.од. 0,32 ± 0,003■■■*** 0,41 ± 0,005 0,46 ± 0,004●●● 0,41 ± 0,005 

ΔS,  % 34,10 ± 0,22■■■*** 32,10 ± 0,32 24,12 ± 0,29●●● 29,23 ± 0,32 

ЧСС, хв. 72,2 ± 2,1■■■** 81,4 ± 3,6 83,3 ± 5,2 85,8 ± 2,2 

САТ, мм рт. ст. 122,0 ± 1,9■■■*** 152,3 ± 3,8 151,5 ± 3,9 148,2 ± 4,2 

ДАТ, мм рт. ст. 78,4 ± 2,1■■■* 87,8 ± 1,3 91,2 ± 1,4 88,8 ± 1,9 
Примітки: достовірність різниці значень: 

* – між показниками ПЗО і основної підгрупи: * – (р < 0,05); **– (р < 0,01); ***– (р < 0,001);  

■ – між показниками ПЗО і підгрупи порівняння); ■ – (р < 0,05); ■■ – (р < 0,01); ■■■ – (р < 0,001);  

4● – між показниками основної підгрупи і підгрупи порівняння; ● – (р < 0,05); ●● – (р < 0,01); ●●● – (р < 0,001). 
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Отже, наведені дані вказують на розвиток гіпертрофії та дилатації ЛП 

як у хворих на ізольований перебіг ХОЗЛ, так і за поєднання зі СІХС ССН І–

ІІ ФК, що може опосередковано свідчити про легеневу гіпертензію у цієї 

категорії хворих [93]. 

Аналіз показників структурної будови і функціонального стану лівих 

відділів серця у пацієнтів на ізольований перебіг ХОЗЛ ІІІ ст. важкості та за 

поєднання зі СІХС ССН І–ІІ ФК виявив значну різницю за окремими 

параметрами ЕхоКГ і ДПЕхоКГ. У хворих із поєднаною КРП встановлено 

вірогідне відхилення показників ЕхоКГ лівого шлуночка (КДР ЛШ, КСР ЛШ, 

КДО ЛШ, КСО ЛШ, ІММ ЛШ, ТМШП, ТЗС ЛШ), що проявлялося 

збільшенням їх розмірів, а також зниженням функціональних параметрів 

(ФВ, СІ, ΔS %) (див. табл. 3.17).  

За оцінкою структурної будови ЛШ у пацієнтів на ізольований перебіг 

ХОЗЛ і за поєднання зі ССН І–ІІ ФК встановлено тенденцію до збільшення 

маси міокарда (ММ) та індексу маси міокарда (ІММ) ЛШ, водночас, як у 

групі хворих на ХОЗЛ із ознаками загрози дестабілізації перебігу ІХС, 

відзначено вірогідне збільшення показників ІММ ЛШ. Так, у вказаній групі 

пацієнтів виявлено вірогідно більший ІММ ЛШ на 19,69 %, порівняно з 

контролем (t = 2,52; р < 0,05), водночас як у хворих із стабільним перебігом 

СІХС СНН І–ІІ ФК ІММ становив (142,3 ± 11,3) г/м
2
 і був невірогідно 

більший на 5,8 %, порівняно з групою ПЗО (t = 1,04; р > 0,1). Крім того, 

встановлено збільшення відносної товщини стінок (ВТС) міокарда у 

пацієнтів як на ізольований перебіг ХОЗЛ, так і за поєднання ХОЗЛ із ССН 

І–ІІ ФК. Так, у хворих першої групи товщина міжшлуночкової перегородки 

(ТМШП) становила (10,60 ± 0,04) мм, що на 3,78 % є невірогідно більшою, 

ніж у групі ПЗО (t = 1,41; p > 0,1), водночас цей показник у пацієнтів 

підгрупи порівняння становив (12,94 ± 0,04) мм, що, відповідно, на 21,28 % 

(t = 54,80; p < 0,001), 18,09 % (t = 41,37; p < 0,001) і 11,05 % (t = 26,00; 

p < 0,001) є вірогідно більше, ніж у пацієнтів групи ПЗО, першої групи та в 

основній підгрупі, відповідно. 
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При співставленні середніх значень показника ТЗС ЛШ відзначено 

збільшення його в усіх хворих на ХОЗЛ ІІІ ст. важкості порівняно з 

контролем. Так, у пацієнтів із мікст-патологією при стабільному перебігу 

ССН І–ІІ ФК показник ТЗС ЛШ становив (10,12 ± 0,039) мм і був невірогідно 

більший на 9,99 %, порівняно з групою ПЗО (t = 1,41; p > 0,1), водночас як у 

групі з клінічними ознаками загрози дестабілізації перебігу СІХС ССН І–ІІ 

ФК показник ТЗС ЛШ, в середньому, становив (11,91 ± 0,039) мм, що 

вірогідно на 11,63 % є більше, ніж у групі ПЗО (t = 19,31; p < 0,001). 

У пацієнтів на ізольований перебіг ХОЗЛ ІІІ ст. важкості показники 

КСР ЛШ і КДР ЛШ мали тільки тенденцію до збільшення, водночас як у 

хворих із кардіо-респіраторною мікст-патологією вони були помітно 

збільшені. Встановлено невірогідне збільшення показника КДР у хворих всіх 

груп дослідження, порівняно до значень контрольної групи (p > 0,05). Так, у 

пацієнтів на ізольований перебіг ХОЗЛ і при поєднанні ХОЗЛ із стабільним 

перебігом ССН І–ІІ ФК встановлено тенденцію до збільшення показника 

КДР, який, в середньому, становив, відповідно, (49,65 ± 4,13) мм і 

(51,17 ± 8,26) мм і був невірогідно більший, порівняно до показника в групі 

ПЗО (t = 0,27 і 0,33, відповідно; p > 0,1). Більше того, у порівняльному 

аспекті у хворих підгрупи порівняння виявлено також невірогідне 

збільшення середніх значень КДР ЛШ до (53,05 ± 6,18) мм (t = 0,67; p > 0,1). 

Водночас при дослідженні показників КДО і КСО ЛШ, які є важливими 

параметрами функціональної здатності серця, та від яких залежить важливий 

діагностичний критерій насосної функції серця, а саме фракція викиду ЛШ, 

встановлено певні закономірності. Найбільший показник КДО відзначено у 

групі хворих підгрупи порівняння, який становив (136,0 ± 5,09) мл, що у 1,15 

раза є вірогідно більшим, порівняно з групою контролю (t = 2,51; р < 0,05) та 

в 1,08 раза невірогідно більшим, порівняно з основною підгрупою (t = 1,54; 

р > 0,1).  

Показник КСО мав тенденцію до збільшення у хворих першої групи 

(62,3 ± 5,88) мл, порівняно з середнім значенням у групі ПЗО (t = 0,34; 
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р > 0,1) та у хворих основної підгрупи (68,5 ± 4,24) мл (t = 1,28; р > 0,1) і 

вірогідно високий у хворих підгрупи порівняння (75,9 ± 3,98) мл (t = 2,64; 

p < 0,05). Слід зауважити, що більш детальний і скрупульозний аналіз 

показників структурно-морфологічної будови ЛШ дозволив встановити 

більш виразну різницю параметрів ехокардіограми у 7 пацієнтів другої групи 

з наявністю зубця Q на ЕКГ, що стало свідченням, поряд із іншими ознаками, 

про перенесений в минулому ІМ. 

Необхідно ще раз наголосити, що за результатами багатьох досліджень, 

які характеризують структурно-геометричну будову серця, дані про 

залучення в патологічний процес ЛШ при ХОЗЛ неоднозначні, а в багатьох 

випадках і протилежні [223]. Наведені результати дослідження свідчать, що 

приєднання до ХОЗЛ СІХС ССН І–ІІ ФК значно погіршує згадані вище 

структурно-морфологічні показники ЛШ.  

Найважливішим діагностичним критерієм функціональної здатності 

серця є показник фракції викиду (ФВ), яка характеризує систолічну функцію 

міокарда [185]. Установлено, що низька ФВ ЛШ спостерігається значно 

частіше в пацієнтів із поєднаною КРП, порівняно з хворими на ізольований 

перебіг ХОЗЛ. Так, у пацієнтів основної підгрупи ФВ ЛШ, у середньому, 

становила (51,30 ± 1,72) % і була невірогідно меншою, порівняно з 

показниками першої групи (t = 0,82; p > 0,1). Ступінь укорочення передньо-

заднього розміру ЛШ під час систоли у хворих основної підгрупи зменшений 

на (24,86 ± 0,32) % порівняно з пацієнтами першої групи (t = 18,48; p < 0,001). 

Наведені параметри функціональної здатності ЛШ у хворих першої групи 

були розцінені як стан відносно збереженої скоротливої здатності міокарда 

та інотропної функції серця. У хворих підгрупи порівняння величина ФВ ЛШ 

була вірогідно меншою у 1,18 раза, ніж у групі ПЗО (t = 4,39; p < 0,01) і на 

рівні статистичної тенденції меншою, порівняно з основною підгрупою 

(t = 1,97; р < 0,1). Отже, низька ФВ ЛШ спостерігається значно частіше у 

пацієнтів із поєднаною КРП, порівняно з хворими на ізольований перебіг 

ХОЗЛ. 
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Ступінь укорочення передньо-заднього розміру в пацієнтів із ознаками 

дестабілізації ССН І–ІІ ФК виявився вірогідно менший на 29,27 %, ніж у 

групі ПЗО (t = 12,54; р < 0,001), вірогідно менший на 14,23 %, порівняно з 

групою пацієнтів на ізольований перебіг ХОЗЛ (t = 11,83; р < 0,001) і на 

5,87 %, порівняно з групою пацієнтів із стабільним перебігом ССН І–ІІ ФК 

(t = 6,34; р < 0,01), що відповідно до загальноприйнятих критеріїв 

діагностики СІХС, свідчить про зниження насосної й інотропної функцій 

серця [185]. Ударний об‟єм (УО) ЛШ до лікування в пацієнтів обох 

досліджуваних груп був значно меншим, порівняно з нормативними 

показниками і склав у першій групі, в середньому, (78,54 ± 6,04) мл та в 

другій групі (67,93 ± 4,65) мл, причому зменшення параметру УО було 

найбільш виразним у групі пацієнтів підгрупи порівняння, який становив 

(66,34 ± 5,18) мл (t = 1,80; p < 0,1). Наведені результати дослідження 

функціонального стану лівих відділів серця дозволили нам встановити 

систолічну дисфункцію ЛШ (ФВ < 48 %) у 10 (38,46) % хворих у групі з 

стабільним перебігом ССН І–ІІ ФК та у 7 (38,88 %) пацієнтів у групі з 

ознаками дестабілізації ССН І–ІІ ФК.  

 

Рис. 3.4. Типи ремоделювання ЛШ у хворих на ізольований перебіг 

ХОЗЛ ІІІ ст. важкості та при поєднаній КРП: * – достовірність різниці 
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показників (p < 0,05) між першою групою та другою групою обстежених 

хворих. 

 

Перебіг ХОЗЛ ІІІ ст. важкості за поєднання з коморбідною СІХС ССН 

І–ІІ ФК призводив до розвитку різних видів компенсаторної гіпертрофії 

міокарда ЛШ, що засвідчило про початок дезадаптивного характеру 

ремоделювання (рис. 3.4). Так, нормальну геометрію ЛШ, яку встановлено за 

співставленням показників ІММ ЛШ, ТЗС ЛШ, ТМШП та КСР і КДР, 

діагностовано у 10 (35,72 %) хворих на ізольований перебіг ХОЗЛ, водночас 

у групі пацієнтів на ХОЗЛ за поєднання зі ССН І–ІІ ФК та при загрозі 

дестабілізації перебігу ССН І–ІІ ФК така форма структурно-морфологічного 

стану лівих відділів серця відзначена в 7 (26,92 %) і 3 (16,66 %) пацієнтів, 

відповідно. Концентрична гіпертрофія (КГ) ЛШ найчастіше зустрічалася у 

хворих першої групи (50,0%) і значно менше у пацієнтів основної підгрупи – 

9 (34,61%) і підгрупи порівняння – 6 (33,33%).  

На відміну, концентричне ремоделювання (КР) лівих відділів серця 

відзначено у 14 (26,92%) пацієнтів основної підгрупи, у 9 (14,28 %) хворих 

першої групи та в 11 (61,11 %) пацієнтів підгрупи порівняння (χ
2
 = 10,28; 

р < 0,05). Ексцентрична гіпертрофія (ЕГ) ЛШ зустрічалася тільки у хворих на 

поєднану КРП, у 3 (11,53 %) пацієнтів основної підгрупи та в 5 (27,77 %) 

хворих у підгрупі порівняння, що засвідчує несприятливий перебіг поєднаної 

патології [222, 223, 254].  

Проведено кореляційний аналіз окремих показників 

ехокардіграфічного дослідження лівих відділів серця з тривалістю 

захворювань на ХОЗЛ. Виявлено слабкий від‟ємний кореляційний зв‟язок 

між тривалістю ХОЗЛ та КДР і КДО ЛШ (rr = –0,30–(–0,28); р < 0,05), 

відповідно. 

У подальшому особливу увагу приділяли вивченню діастолічної 

функції (ДФ) ЛШ, оскільки розлади діастоли більше, ніж зміни показників 

систолічної фази роботи серця, впливають на важкість клінічного стану, 
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ступінь зниження толерантності до навантажень і на якість життя хворих 

[366]. Для верифікації діастолічної дисфункції використовували імпульсний, 

безперервний та кольоровий режими з ефектом доплерографії та вивченням 

трансмітральних течій та регургітації. 

Показники ДПЕхоКГ дослідження лівих відділів серця наведено в 

табл. 3.18. 

За результатами ДПЕхоКГ у пацієнтів на ХОЗЛ за поєднання зі 

стабільним перебігом ССН І–ІІ ФК встановлено зниження амплітуди піку Е 

до (0,68 ± 0,01) м/с (t = 8,94; p < 0,001), збільшення висоти піку А до 

(0,78 ± 0,01) м/с (t = 3,58; p < 0,001) і зменшення співвідношення Е/А < 1 до 

(0,87 ± 0,01) ум. од. (t = 3,71; p < 0,001). Одночасно збільшувались показники 

DTЛШ до (188,65 ± 3,64) м/с (t = 1,37; p > 0,05) та зменшувались показники 

IVRTЛШ до (116,40 ± 2,41) м/с, (t = 11,63; p < 0,001).  

 

Таблиця 3.18 

Показники ДПЕхоКГ дослідження лівих відділів серця у хворих на 

ізольований перебіг ХОЗЛ ІІІ ступеня важкості у фазі загострення та за 

поєднання зі СІХС ССН І–ІІ ФК 

Показник 
група ПЗО, 

(n = 28) 

перша група, 

(n = 28) 

друга група, n = 94 

основна 

підгрупа, 

(n = 51) 

підгрупа 

порівняння, 

(n = 43) 

ЕЛШ, мс 0,88 ± 0,02 

***●●●▪▪▪ 

0,76 ± 0,01 0,68 ± 0,01 

×× 

0,64 ± 0,01 

АЛШ, мс 0,70 ± 0,02 

●●●▪▪▪ 

0,74 ± 0,01 0,78 ± 0,01 

×× 

0,85 ± 0,02 

Е/А 1,28 ± 0,11 

●●●▪▪▪ 

1,18 ± 0,04 0,87 ± 0,01 

××× 

0,75 ± 0,01 
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Продовж. табл. 3.18 

DTЛШ, мс 182,0 ± 3,2 

▪▪ 

184,60 ± 3,21 188,65 ± 3,64 

 

196,40 ± 3,81 

IVRTЛШ, мс 81,4 ± 1,8 

***●●●▪▪▪ 

105,30 ± 1,44 116,40 ± 2,41 

×× 

127,80 ± 2,38 

Примітки: достовірність різниці між значеннями показників: 

* – групи ПЗО та першої групи: * – (р < 0,05); **– (р < 0,01); ***– (р < 0,001); 

● – групи ПЗО та основної підгрупи: ● – (р < 0,05); ●● – (р < 0,01);  ●●● – 

(р < 0,001);  

▪ – групи ПЗО та підгрупи порівняння: ▪ – (р < 0,05); ▪▪ – (р < 0,01); ▪▪▪ – 

(р < 0,001);  

× – основної підгрупи та підгрупи порівняння: × – (р < 0,05); ×× – (р < 0,01); 

××× – (р < 0,001).  

У пацієнтів підгрупп порівняння відзначалося вірогідне зниження 

максимальної швидкості раннього діастолічного наповнення (Е) ЛШ на 

27,28 % (t = 10,73; p < 0,001) та вірогідне зниження максимальної швидкості 

передсердного діастолічного наповнення (А) на 17,65 %, порівняно з 

показниками в групі ПЗО (t = 5,30; р < 0,001). 

Показник Е/А становив (0,75 ± 0,01) мс і був вірогідно меншим, 

порівняно з таким у групі ПЗО (t = 4,80; р < 0,001), що вказувало на розвиток 

діастолічної дисфункції (ДД) ЛШ. Підтвердженням цьому стало вірогідне 

подовження часу ізоволюмічного розслаблення лівого шлуночка (IVRТ) на 

26,31 %, порівняно до групи ПЗО (t = 15,55; р < 0,001), що є закономірним 

для рестриктивного типу ДД. На загал, за результатами дослідження 

діастолічної функції ЛШ у хворих на ХОЗЛ ІІІ ступеня важкості за 

поєднання зі ССН І–ІІ ФК встановлено порушення за І типом у 22 (43,13 %) 

пацієнтів і за ІІ типом – в 11 (21,56 %) хворих. У решти обстежуваних 

пацієнтів показники ДПЕхоКГ були близькі до норми. У підгрупі порівняння 

ДД за І типом встановлено 12 (27,90 %) пацієнтів, за ІІ типом – у 19 (44,18 %) 

хворих. Наявність порушення діастолічної функції лівого шлуночка за ІІ 

варіантом, мабуть, може бути ознакою загрози дестабілізації перебігу ССН І–

ІІ ФК у хворих на ХОЗЛ важкого перебігу у фазі загострення.  
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За результатами ЕхоКГ дослідження правих відділів серця встановлено 

зміни структурно-функціональних характеристик як ПП, так і ПШ. У 

табл. 3.19 наведені дані ЕхоКГ-дослідження правих відділів серця у хворих 

на ізольований перебіг ХОЗЛ ІІІ ст. важкості та за поєднання зі СІХС ССН І–

ІІ ФК ФК. 

За результатами ЕхоКГ дослідження правих відділів серця встановлено 

зміни структурно-функціональних характеристик як ПП, так і ПШ. Так, у 

пацієнтів основної підгрупи визначено збільшення передньо-заднього 

розміру ПП, в середньому, до (40,3 ± 0,07) мм, у пацієнтів підгрупи 

порівняння цей показник був у 1,11 раза вірогідно більший, ніж у групі ПЗО 

(t = 50,85; р < 0,001). 

У пацієнтів на ізольований перебіг ХОЗЛ відносне розширення ПП 

вірогідно перевищує його справжню дилатацію, водночас як у хворих із 

поєднаною КРП відзначено зворотню тенденцію (риc. 3.5). 
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Риc. 3.5. Частота виявлення справжнього розширення ПП у хворих на 

ізольований перебіг ХОЗЛ ІІІ ступеня важкості та за поєднання зі СІХС ССН 

І–ІІ ФК. 
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Ремоделювання правих відділів серця проявлялося через гіпертрофію 

ПШ і його дилатацію. Результати ЕхоКГ дослідження правих відділів серця 

наведено в табл. 3.19. 

У хворих на ізольований перебіг ХОЗЛ показник ТПС ПШ, у 

середньому, становив (0,45 ± 0,07) мм. Найбільша товщина передньої стінки 

ПШ (ТПС ПШ) зареєстрована у хворих на поєднану КРП. Так, показник ТПС 

ПШ у хворих основної підгрупи становив, у середньому, (0,58 ± 0,04) мм, що 

на 31,04 % є вірогідно більшим, порівняно з групою ПЗО (t = 3,18; р < 0,001) 

та на рівні статистичної тенденції є більший, ніж у пацієнтів підгрупи 

порівняння (t = 1,94; р < 0,1). 

Таблиця 3.19 

Міжгруповий порівняльний аналіз параметрів правих відділів серця  

за даними ЕхоКГ у хворих на ізольований перебіг ХОЗЛ ІІІ ступеня 

важкості у фазі загострення та за поєднання зі СІХС ССН І–ІІ ФК 

Показник 
група ПЗО, 

(n = 28) 

перша група, 

(n = 28) 

друга група (ХОЗЛ+СІХС), 

n = 94 

основна 

підгрупа, 

(n = 51) 

підгрупа 

порівняння 

(n = 43) 

ПП, мм 37,1 ± 0,07 

***●●●▪▪▪ 

38,8 ± 0,1 

 

39,4 ± 0,06 

××× 

41,2 ± 0,08 

КДО ПШ, мл 128,41 ± 3,89 132,78 ± 4,08 134,33 ± 4,42 136,38 ± 4,32 

КДР ПШ, мм 23,0 ± 0,06 

***●●●▪▪▪ 

23,6 ± 0,08 24,9 ± 0,06 

××× 

27,9 ± 0,05 

ТПС ПШ, мм 0,40 ± 0,04 

●●# 

0,45 ± 0,07 0,58 ± 0,04 0,51 ± 0,04 

фракція викиду 

ПШ,  % 

54,96 ± 1,18 

**●●●▪▪▪ 

49,86 ± 1,22 

 

48,4 ± 0,98 47,4 ± 0,89 

індекс ТПС 

ПШ/КДР ПШ, 

ум.од. 

0,017 ± 0,007 0,019 ± 0,007 0,023 ± 0,008 0,018 ± 0,007 
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Примітки: достовірність різниці між значеннями показників: 

* – групи ПЗО та першої групи: * – (р < 0,05); **– (р < 0,01); ***– 

(р < 0,001); 

● – групи ПЗО та групи з стабільним перебігом ССН І–ІІ ФК: ● – 

(р < 0,05); ●● – (р < 0,01); ●●●– (р < 0,001;  

▪ – групи ПЗО та групи з ознаками загрози дестабілізації ССН І–ІІ ФК: ▪ 

– (р < 0,05); ▪▪ – (р < 0,01); ▪▪▪ – (р < 0,001);  

× – групи з стабільним перебігом СІХС і групи з ознаками загрози 

дестабілізації ССН І–ІІ ФК: × – (р < 0,05); ×× – (р < 0,01); ××× – (р < 0,001).  

 

Менші значення показника ТПС ПШ (0,51 ± 0,04) мм у пацієнтів 

підгрупи порівняння викликано, мабуть, розвитком дилатаційних процесів у 

ПШ, оскільки КДР ПШ у цієї категорії хворих є найбільшим і становить 

(27,9 ± 0,05) мм. 

У хворих на ізольований перебіг ХОЗЛ показник ТПС ПШ, у 

середньому, становив (0,45 ± 0,07) мм. Найбільша товщина передньої стінки 

ПШ (ТПС ПШ) зареєстрована у хворих на поєднану КРП. Так, показник ТПС 

ПШ у хворих основної підгрупи становив, у середньому, (0,58 ± 0,04) мм, що 

на 31,04 % є вірогідно більшим, порівняно з групою ПЗО (t = 3,18; р < 0,001) 

та на рівні статистичної тенденції є більший, ніж у пацієнтів підгрупи 

порівняння (t = 1,94; р < 0,1). 

Менші значення показника ТПС ПШ (0,51 ± 0,04) мм у пацієнтів 

підгрупи порівняння викликано, мабуть, розвитком дилатаційних процесів у 

ПШ, оскільки КДР ПШ у цієї категорії хворих є найбільшим і становить 

(27,9 ± 0,05) мм. 

На загал, гіпертрофія передньої стінки ПШ виявлена у 45 (88,23 %) 

пацієнтів основної підгрупи та у 27 (62,79 %) хворих підгрупи порівняння. 

Установлено від‟ємний середньої сили кореляційний зв‟язок розміру ТПС 

ПШ у хворих основної підгрупи з такими показниками, як тривалість 

захворювання на ХОЗЛ (r = –0,38; p < 0,05) і ОФВ1 (r = –0,54; p < 0,05) та 
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позитивний середньої сили кореляційний зв‟язок із показником СрТЛА 

(r = 0,44; p < 0,05). Свідченням формування первинної дилатації у хворих 

підгрупи порівняння є збільшення індексу ТПС ПШ/КДР ПШ до 

(0,023 ± 0,008) ум. од. при нормі (0,017 ± 0,007) ум. од. (t = 0,56; p > 0,05).  

Установлено збільшення показників КДО ПШ у пацієнтів усіх 

досліджуваних груп, порівняно з групою ПЗО. Зокрема, у підгрупі 

порівняння показник КДО становив (136,38 ± 4,32) мл, що в 1,06 раза є 

невірогідно більше, ніж у групі ПЗО (t = 1,37; р > 0,1) та в 1,01 раза 

невірогідно більше, порівняно з основною підгрупою (t = 0,33; р > 0,1). 

Установлено від‟ємний середньої сили кореляційний зв‟язок між ФВ ПШ і 

тяжкістю ХОЗЛ у хворих основної підгрупи (r = –0,36; p < 0,05) та між ФВ 

ПШ і товщиною передньої стінки ПШ (r = –0,24; p < 0,05). Отже, перебіг 

ХОЗЛ ІІІ ступеня важкості за поєднання зі ССН І–ІІ ФК у переважної 

кількості хворих супроводжується розвитком компенсаторної гіпертрофії 

стінок міокарда та дилатації ПШ. 

За результатами дослідження скоротливої функції ПШ установлено 

вірогідне зменшення фракції викиду на 13,76 % у хворих підгрупи 

порівняння, яка становила (47,4 ± 0,89) % (t = 5,12; p < 0,001), водночас як у 

пацієнтів на ізольований перебіг ХОЗЛ ІІІ ст. важкості фракція викиду була 

вірогідно більшою та становила (49,86 ± 1,22) % (t = 4,28; p < 0,001).  

За результатами аналізу даних, які наведені на рис. 3.6, визначено різні 

типи ремоделювання правих відділів серця. Нормальну геометрію правих 

відділів серця встановлено тільки у хворих на ізольований перебіг ХОЗЛ, 

причому частка такого типу ремоделювання була незначною та відзначена у 

4 (14,29 %) хворих. 



146 

 

 

 

Рис. 3.6. Типи ремоделювання ПШ за даними ЕхоКГ у хворих на 

ізольований перебіг ХОЗЛ та при поєднаній КРП: * – достовірність різниці 

розподілу за типами ремоделювання (р < 0,05). 

 

На відміну, концентричне ремоделювання (КР) правих відділів серця 

встановлено у хворих обох груп дослідження. У хворих першої групи КР ПШ 

встановлено в 28,57% хворих, у пацієнтів основної підгрупи – у 19,27%, у 

хворих підгрупи порівняння – у 11,11%. Концентричну гіпертрофію (КГ) ПШ 

визначено за співставленням показників ТПС ПШ та індексу ТПС ПШ/КДР у 

9 (32,14 %) хворих першої групи, у 9 (31,64 %) пацієнтів основної підгрупи та 

у 2 (11,11 %) хворих підгрупи порівняння. Як відомо, найбільш 

несприятливим варіантом ремоделювання серця є ексцентрична гіпертрофія 

(ЕГ) [186]. За нашими даними, ЕГ ПШ встановлено в 7 (25,00 %) хворих 

першої групи, у 12 (46,15 %) пацієнтів основної підгрупи та в 14 (77,78 %) 

хворих підгрупи порівняння, що засвідчує високу присутність найбільш 

несприятливого типу ремоделювання ПШ. 

Результати досліджень діастолічної функції ПШ наведено в табл. 3 20.  
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Таблиця 3.20 

Міжгруповий порівняльний аналіз параметрів діастолічної функції 

правого шлуночка у хворих на ізольований перебіг ХОЗЛ ІІІ ступеня 

важкості у фазі загострення та за поєднання зі СІХС ССН І–ІІ ФК 

Показник 
група ПЗО, 

(n = 28) 

перша група, 

(n = 28) 

друга група (ХОЗЛ+СІХС), 

n = 44 

основна 

підгрупа, 

(n = 26) 

підгрупа 

порівняння, 

(n = 18) 

ЕПШ, мс 0,72 ± 0,01 

***●●●▪▪▪ 

0,48 ± 0,01 0,43 ± 0,01 0,41 ± 0,01 

АПШ,  мс 0,55 ± 0,02 

●▪▪▪ 

0,52 ± 0,01 0,49 ± 0,01 

×× 

0,42 ± 0,01 

Е/А 1,25 ± 0,04 

●●●▪▪▪ 

1,14 ± 0,13 0,87 ± 0,04 0,78 ± 0,03 

DTПШ, мс 176,6 ± 3,62 

***●●●▪▪▪ 

248,38 ± 3,89 259,23 ± 4,83 264,65 ± 4,78 

IVRTПШ, мс 81,1 ± 1,94 

***●●●▪▪▪ 

98,60 ± 3,18 106,70 ± 2,46 

× 

115,70 ± 2,78 

Примітки: достовірність різниці між значеннями показників: 

* – групи ПЗО та першої групи: * – (р < 0,05); **– (р < 0,01); ***– 

(р < 0,001); 

● – групи ПЗО та групи з стабільним перебігом ССН І–ІІ ФК: ● – 

(р < 0,05); ●● – (р < 0,01);  ●●●– (р < 0,001; 

▪ – групи ПЗО та групи з ознаками загрози дестабілізації ССН І–ІІ ФК: ▪ 

– (р < 0,05); ▪▪ – (р < 0,01); ▪▪▪ – (р < 0,001);  

× – групи з стабільним перебігом ССН І–ІІ ФК і групи з ознаками 

загрози дестабілізації ССН І–ІІ ФК: × – (р < 0,05); ×× – (р < 0,01); ××× – 

(р < 0,001).  
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За результатами дослідження встановлено, що в пацієнтів першої групи 

показник IVRT становив (98,60 ± 3,18) мc, у хворих основної підгрупи, 

відповідно, (106,70 ± 2,46) мс, водночас як у пацієнтів підгрупи порівняння – 

(115,70 ± 2,78) мс. Отже, збільшення часу IVRT зареєстровано у всіх хворих 

на ХОЗЛ, причому в пацієнтів із поєднаною КРП ці показники є вірогідно 

більшими, порівняно з групою ПЗО (t = 8,17–10,0; p < 0,001). Показник DТ 

ПШ у пацієнтів підгрупи порівняння становив (264,65 ± 4,78) мс, у хворих 

основної підгрупи – (259,23 ± 4,83) мс, що статистично вірогідно є більшим, 

ніж у групі ПЗО (t = 14,6–28,8; р < 0,001). Крім того, при вивченні течії крові 

у виносному тракті ПШ відзначено вірогідне зниження показника Е у 

пацієнтів всіх груп дослідження (t = 24,2–31,3; р < 0,001) та вірогідне 

зменшення параметру максимальної швидкості раннього піку діастолічного 

наповнення (А) у пацієнтів із поєднаною КРП (t = 2,83–6,14; р < 0,05–0,001). 

Показник відношення Е/А у хворих підгрупи порівняння становив 

(0,78 ± 0,03) ум. од., в основній підгрупі – (0,87 ± 0,04) ум. од., що є 

нижчими, ніж у групі ПЗО (t = 9,40 і 6,72; р < 0,001, відповідно). 

При цьому ДД у більшості хворих на ХОЗЛ ІІІ ст. важкості за 

поєднання зі СІХС ССН І–ІІ ФК була за І типом («сповільненої релаксації»), 

що призводило до перерозподілу діастолічного наповнення шлуночка на 

користь передсердного компоненту, і проявлялося зниженням показників Е і 

А і зменшенням їх співвідношення < 1. На загал, при поступленні в стаціонар 

симптоми й ознаки правошлуночкової серцевої недостатності за даними 

ДПЕхоКГ встановлено у 28 (63,63 %) хворих на ХОЗЛ ІІІ ст. важкості, 

причому відзначено збільшення її частоти з віком і за статтю (рис. 3.7).  
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Рис. 3.7 Частота правошлуночкової серцевої недостатності у хворих 

із поєднаною КРП залежно від віку і статі. 

 

У групі хворих, які старші 60 років, частота розвитку правошлуночкової 

недостатності в чоловіків явно переважала кількість випадків її, порівняно з 

групою пацієнтів, які молодші 60 років та у хворих жіночої статі. Так, 

правошлуночкова недостатність встановлена у 39,29% чоловіків і в 33,33% 

жінок, які молодші 60 років і в 60,71% у чоловіків і в 66,67% жінок, яким 

більше 60 років. 

Отже, проведений аналіз ЕхоКГ і ДПЕхоКГ дослідження серця свідчить 

про розбіжності в структурно-функціональних характеристиках серця та 

центральної гемодинаміки залежно від особливостей перебігу ХОЗЛ ІІІ ст. 

важкості та віку. У хворих із коморбідністю ХОЗЛ і СІХС ССН І–ІІ ФК 

домінуючими є систолічна та діастолічна дисфункції зі сторони лівого і 

правого шлуночків з наявністю ІІ типу спектру трансмітральної та 

трикуспідальної течій крові. Із збільшенням тривалості перебігу поєднаної 

КРП, особливо в пацієнтів старших за 60 років, частота розвитку 

правошлуночкової недостатності в чоловіків переважає кількість випадків, 

порівняно з групою пацієнтів, молодших 60 років. Наявність діастолічної 

функції лівого шлуночка за ІІ варіантом, мабуть, може бути діагностичною 

ознакою загрози дестабілізації перебігу ССН І–ІІ ФК у хворих на ХОЗЛ ІІІ ст. 

важкості.  
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151 

 

 

РОЗДІЛ 4 

 

МЕХАНІЗМИ КЛІТИННО-МОЛЕКУЛЯРНИХ ПОРУШЕНЬ У 

ХВОРИХ НА ІЗОЛЬОВАНИЙ ПЕРЕБІГ ХОЗЛ ІІІ СТУПЕНЯ 

ВАЖКОСТІ У ФАЗІ ЗАГОСТРЕННЯ ТА ЗА ПОЄДНАННЯ ЗІ СІХС 

ССН І–ІІ ФК 

 

4.1. До питання перебігу кардіореспіраторної патології за станом 

специфічного клітинного імунітету у хворих на ізольований перебіг 

ХОЗЛ важкого ступеня у фазі загострення та за поєднання зі СІХС 

ССН І–ІІ ФК 

 

На сьогодні багато науковців висловлюють думку, що в основі 

прогресування ХОЗЛ лежить хронічне запалення дихальних шляхів, яке 

приводить до формування морфологічних і функціональних проявів хвороби 

[2, 36, 154, 236, 252]. Проте, незважаючи на велику кількість наукових 

досліджень, що торкаються проблеми ХОЗЛ, сучасне розуміння етапів 

формування та прогресування цієї патології залишається недостатньо 

вивченими [158, 199, 286, 308, 318]. 

Важливого значення в розумінні патогенезу ХОЗЛ надається 

порушенням імунітету. Наявність хронічного запального процесу в 

бронхолегеневій системі багатьма авторами розглядається як клінічний прояв 

вторинної імунної недостатності [72, 114, 205, 209, 252]. Більше того, за 

переконанням багатьох дослідників, порушення в імунному статусі є одним 

із основних факторів, які визначають характер загострення ХОЗЛ та 

особливості його клінічного перебігу [112, 149, 208, 373]. Вивченню стану 

імунної відповіді у хворих на ХОЗЛ присвячено багато робіт, проте розвиток 

імунних зрушень при цій патології залишається до кінця нерозкритими, 

особливо на рівні функціональної активності субпопуляцій лімфоцитів 
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периферичної крові та синтезу ними ряду трансмітерів запального процесу, а 

відтак і глобалізації системних проявів патології на організменному рівні 

[267]. 

Враховуючи багатокомпонентність і значні адаптаційні можливості 

імунної системи, нами використано системно-функціональний підхід до 

визначення ступеня запальної відповіді у хворих на ХОЗЛ за поєднання зі 

СІХС, який заключався в комплексній оцінці клітинної та гуморальної ланок 

імунітету. 

Метою дослідження цього розділу роботи стала оцінка 

субпопуляційного вмісту Т- і В-лімфоцитів периферичної крові хворих на 

ХОЗЛ ІІІ ст. важкості у фазі загострення та їх роль у виникненні умов, що 

можуть спричинити розвиток СІХС ССН І–ІІ ФК і дестабілізацію її перебігу.  

У дослідженні взяли участь 72 хворі. Чоловіків було 60 (83,33 %), 

жінок – 12 (16,67 %). Усі хворі з загостренням ХОЗЛ ІІІ ст. важкості були 

рандомізовані на дві групи. До першої групи ввійшли 28 хворих на 

ізольований перебіг ХОЗЛ ІІІ ст. важкості, другу групу склали 44 пацієнти на 

ХОЗЛ ІІІ ст. важкості у фазі загострення за поєднання зі СІХС ССН І–ІІ ФК. 

Середній вік пацієнтів у 1-й і 2-й групах становив, відповідно, (58,3 ± 6,2) і 

(59,2 ± 8,1) років.  

Залежно від варіанту перебігу СІХС, хворих другої групи розподілено 

на дві підгрупи. Основну підгрупу склали 26 хворих із стабільним перебігом 

СІХС ССН І–ІІ ФК. До підгрупи порівняння увійшли 18 пацієнтів, у яких 

встановлено ознаки дестабілізації перебігу СІХС ССН І–ІІ ФК. Контрольну 

групу склали 18 практично здорових осіб (ПЗО) без наявних ознак 

захворювань респіраторного тракту та іншої патології внутрішніх органів.  

Стан специфічного клітинного імунітету визначали за показниками 

лімфоцитів та їхніх субпопуляцій. У табл. 4.1 наведено показники 

субпопуляційного складу лімфоцитів у обстежених хворих на час 

поступлення в стаціонар.  
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Таблиця 4.1 

Показники лімфоцитів та їхніх субпопуляцій у хворих на 

ізольований перебіг ХОЗЛ ІІІ ст. важкості у фазі загострення та за 

поєднання зі СІХС ССН І–ІІ ФК 

Показник  
ПЗО, 

(n = 18) 

перша група, 

(n = 28) 

основна 

підгрупа, 

(n = 26) 

підгрупа 

порівняння, 

(n = 18) 

СD
з+

-лімфоцитів,  % 62,4 ± 3,72 

*●▪▪ 

49,3 ± 2,78 

 

48,09 ± 3,08 

 

46,8 ± 2,98 

 

СD
4+

-лімфоцитів, 

 % 

47,26 ± 2,74 

*●●▪▪▪ 

37,14 ± 2,41 

 

31,14 ± 2,56 

 

29,10 ± 3,27 

 

СD
8+

-лімфоцитів, 

 % 

32,12 ± 3,16 

▪ 

35,97 ± 2,18 38,36 ± 3,22 

 

39,85 ± 2,08 

 

СD
16+

-лімфоцитів, 

 % 

16,98 ± 0,13 

***●●▪▪▪ 

15,06 ± 0,35 

 

13,60 ± 0,96 13,11 ± 0,71 

СD
22+

-лімфоцитів, 

 % 

22,42 ± 0,35 

●●●▪▪▪ 

24,91 ± 1,48 20,20±0,67 19,96 ± 0,43 

СD
56+

-лімфоцитів, 

 % 

18,31 ± 1,18 

*●●▪▪ 

15,86 ± 1,36 14,81 ± 1,21 

 

12,86 ± 1,24 

 

CD
24+

(ІПО
24+

)-

лімфоцитів,  % 

13,34 ± 0,72 12,45 ± 1,05 12,24 ± 0,96 11,98 ± 1,12 

CD
154+

-лімфоцити 

×10
9
/л 

1,24 ± 0,62 

▪ 

1,42 ± 0,48 1,54 ± 0,63 2,84 ± 0,43 

ІРІ 1,47 1,03 0,81 0,73 

Примітки: 1) достовірність різниці між значеннями показників: 

* – групи ПЗО та першої групи: * – (р < 0,05); **– (р < 0,01); ***– (р < 0,001); 

● – групи ПЗО та групи СІХС ССН І–ІІ ФК із стабільним перебігом: ● – 

(р < 0,05); ●● – (р < 0,01); ●●●– (р < 0,001;  

▪ – групи ПЗО та групи з ознаками загрози дестабілізації СІХС ССН І–ІІ ФК: 

▪ – (р < 0,05); ▪▪ – (р < 0,01); ▪▪▪ – (р < 0,001);  

× – групи з стабільним перебігом СІХС ССН І–ІІ ФК і групи з ознаками 

загрози дестабілізації СІХС ССН І–ІІ ФК: × – (р < 0,05); ×× – (р < 0,01); ××× – 

(р < 0,001).  
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Аналіз показників субпопуляцій лімфоцитів у хворих на ХОЗЛ ІІІ ст. 

важкості у фазі загострення при порівнянні з відповідними результатами 

групи ПЗО виявив зміни в їх кількісному складі. 

Так, рівень СD
3+

-лімфоцитів у хворих першої групи становив 

(49,3 ± 2,78) %, що в 1,26 раза є вірогідно меншим, ніж у групі ПЗО (t = 2,82; 

р < 0,05). Подібні зміни показника СD
3+

Т-клітин відзначено також у хворих 

другої групи. Так, у підгрупі порівняння показник СD
3+

Т-клітин становив 

(46,8 ± 2,98) %, що в 1,33 раза є вірогідно меншим, ніж у групі ПЗО (t = 2,96; 

р < 0,05) і в 1,05 раза є невірогідно меншим, порівняно з хворими першої 

групи (t = 0,30; р > 0,05). У пацієнтів основної підгрупи показник СD
3+

Т-

лімфоцитів становив (48,1 ± 3,08) %, що вказує на вірогідне зменшення, 

порівняно з групою ПЗО (t = 3,27; р < 0,01). Показник СD
4+

-лімфоцитів у 

хворих першої групи до початку лікування становив (37,14 ± 2,41) % і був 

вірогідно знижений на 21,42 %, порівняно з групою ПЗО (t = 2,77; р < 0,05). 

Рівень СD
4+

-лімфоцитів у підгрупі порівняння становив (29,10 ± 2,97) %, що 

в 1,62 раза є вірогідно меншим, порівняно з групою ПЗО (t = 4,26; р < 0,001). 

Подібні зміни рівня СD
4+

-лімфоцитів ми відзначали також у пацієнтів 

основної підгрупи. Отже, для хворих із загостренням ХОЗЛ як при 

ізольованому перебігу, так і при поєднаній КРП, властивим є зменшення 

кількості як загального складу лімфоцитів, так і лімфоцитів, які володіють 

хелперно-індукторними властивостями.  

На відміну, за результатами дослідження СD
8+

-лімфоцитів встановлено, 

що рівень їх залежав від особливостей перебігу ХОЗЛ. Так, у хворих першої 

групи показник СD
8+

-лімфоцитів становив (35,97 ± 2,18) %, був у 1,12 раза 

більший, ніж у контролі, проте вірогідність цього показника нами не 

встановлена (t = 1,38; p > 0,1). У хворих підгрупи порівняння показник СD
8+

-

лімфоцитів становив (39,85 ± 2,08) % у загальній популяції лімфоцитів, і був 

вірогідно більшим, ніж у контролі (t = 2,04; p < 0,05). Таке збільшення 

відносного вмісту цитотоксичних Т-супресорів у пацієнтів на ХОЗЛ у фазі 
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загострення вказує на схильність хвороби до хронізації процесу та затяжного 

перебігу [72]. 

У хворих груп дослідження було виявлено зниження 

імунорегуляторного індексу (співвідношення СD
4+

/СD
8+

) з 1,03 у пацієнтів 

першої групи до 0,73 у хворих підгрупи порівняння (у контрольній групі 

1,47), що свідчить про зміни в субпопуляційному складі лімфоцитів. 

Найбільше зниження ІРІ встановлено у хворих підгрупи порівняння, що ще 

раз підтвердило ослаблення хелперних функцій СD
4+

Т-лімфоцитів у хворих 

із загостренням ХОЗЛ ІІІ ст. важкості. ІРІ у цій групі хворих був 

максимально низьким за рахунок збільшення СD
8+

-клітин (цитотоксичних 

супресорів), що свідчить про різке порушення в співвідношенні 

імунорегуляторних субпопуляцій Т-лімфоцитів при розвитку дестабілізації 

перебігу ХОЗЛ і можливості виникнення гострих коронарних подій. 

Отримані дані узгоджуються з результатами наших попередніх досліджень і 

даними інших науковців, які стверджують факт підвищення вмісту СD
8+

Т-

клітин у біоптатах слизової оболонки бронхів у хворих на ХОЗЛ [198]. На 

нашу думку, встановлені зміни зі сторони СD
4+

- та СD
8+

-лімфоцитів 

периферичної крові хворих на ХОЗЛ у фазі загострення є промінентним 

свідченням порушення процесів лімфоцитарної кооперації, що призводить до 

дисбалансу між клітинними та гуморальними реакціями. Подальшими 

імунологічними дослідженнями встановлено дефіцит NK-клітин (СD
16+

-

лімфоцитів) у пацієнтів на ізольований перебіг ХОЗЛ ІІІ ст. важкості, рівень 

якого становив (15,06 ± 0,35) % і був невірогідно менший в 1,13 раза, 

порівняно з групою контролю (16,98 ± 0,13) % (t = 5,14; р < 0,05). Показники 

субпопуляційного пулу СD
16+

-лімфоцитів у хворих при поєднаній КРП є 

також вірогідно нижчими, порівняно з таким у пацієнтів першої групи і 

групи ПЗО (t = 3,49; р < 0,01 і t = 5,36; р < 0,001 відповідно). 

Загострення ХОЗЛ супроводжувалося зменшенням рівнів як 

абсолютної, так і відносної кількості СD
22+

-лімфоцитів у пацієнтів із КРП. 

Найбільш виразне зменшення показника СD
22+

-лімфоцитів встановлено у 
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хворих підгрупи порівняння, яке становило (19,96 ± 0,43) %. Зменшення 

кількості СD
22+

-лімфоцитів, порівняно з хворими у групі ПЗО було 

вірогідним (t = 4,44; р < 0,01). Подібна тенденція зміни рівнів СD
22+

-

лімфоцитів встановлена також у пацієнтів основної групи (20,20 ± 0,67) 

(t = 2,93; р < 0,05). Нами встановлено збільшення кількості лімфоцитів із 

CD
154+

-антигенами. У хворих основної підгрупи показник СD
154+

 був вищий 

за норму і становив (1,54 ± 0,63)×10
9
/л. Водночас у підгрупі порівняння цей 

показник був вірогідно вищий і становив (2,84 ± 0,43)×10
9
/л, (t = 2,20; 

p < 0,05).  

Визначення фенотипу CD
154+

-лімфоцитів має важливе значення з 

огляду на те, що вони споріднені з розчинним СD
40

-лігандом. Роботами 

вітчизняних вчених доведено, що в патогенезі атеросклерозу, в імунній 

відповіді та імунному запаленні важливу роль відіграє система CD
40+

/CD
40+

L 

і розчинний CD
40+

-ліганд (sCD
40+

L), які є фенотипом CD
154+

-лімфоцитів. Це 

пов'язано з тим, що СD
40

-рецептор експресується не тільки на Т-лімфоцитах, 

а й на клітинах ендотелію, макрофагах, фібробластах і гладеньком'язових 

клітинах і викликає прозапальну та тромботичну дію [131]. Доказом цього є 

секреція CD
154+

-лімфоцитами запальних цитокінів, експресія молекул адгезії, 

активація металопротеїназ. CD
40

-ліганд посилює оксидантний стрес, 

стимулює продукцію реакційних радикалів кисню, викликає посилення 

експресії та продукції хемоаттрактантів (IL-8, М1Р-1, МСР-1) у середині 

атероматозної бляшки, а це, в свою чергу, сприяє персистуванню хронічного 

запалення. Крім того, розчинний CD
40

L пригнічує міграцію ендотеліальних 

клітин і таким чином призводить до зниження реендотелізації. Взаємодія 

CD
40

/CD
40

L в комбінації з IFN-γ посилює розвиток Th1-імунної відповіді та 

пригнічує Тh2-імунну відповідь, а тригерами експресії CD
40+

-лімфоцитів і 

CD
40+

-лімфоцитів L можуть бути модифіковані (окиснені) ліпопротеїни, 

інфекційні патогени, IFN-γ, тощо. Зменшення кількості клітин з СD
154+

-

рецепторами може сприяти зменшенню патологічного впливу взаємодії 

СD
40

/СD
40

-ліганду [14, 120]. Отже, виявлені порушення в кількісному 
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субпопуляційному складі Т-лімфоцитів засвідчують, з одного боку, 

імунологічну недостатність, а з другого боку, вказують на активацію окремих 

представників специфічного імунітету у хворих на ХОЗЛ ІІІ ст. важкості у 

фазі загострення за поєднання зі СІХС ССН І–ІІ ФК. Ці порушення 

проявляються зменшенням абсолютної та відносної кількості як загальних Т-

лімфоцитів, так і лімфоцитів, які відповідають за хелперні функції. Крім того, 

перебіг поєднаної кардіореспіраторної патології супроводжується дефіцитом 

натуральних кілерів і В-лімфоцитів і збільшенням рівнів CD
8+

-лімфоцитів, 

що призводить до дискоординації імунологічної відповіді. 

 

4.2. Дослідження змін апоптозу лімфоцитів у хворих на ХОЗЛ 

важкого ступеня у фазі загострення при ізольованому перебігу та за 

поєднання зі СІХС ССН І–ІІ ФК  

 

Дослідження останніх років підтвердили складну побудову 

міжклітинних взаємодій в патогенезі системного хронічного запалення при 

ХОЗЛ. Порушення функції імунної системи внаслідок недостатності 

механізмів регуляції імунної відповіді складає важливий компонент 

патогенезу ХОЗЛ, який призводить до важкого перебігу захворювання, 

розвитку ускладнень та ранньої інвалідизації [8, 71, 73, 209, 295]. Дуже 

важливу роль у функціонуванні клітинної ланки імунної системи і 

імуногенезу в цілому відводиться апоптозу імунокомпетентних клітин [208]. 

Якщо в період загострення, в умовах підвищення кількості клітин МФС, 

прискорення апоптозу потрібно для своєчасного завершення запального 

процесу, то в період ремісії, коли продовжується надмірна антигенна 

стимуляція, посилення антигеніндукованого апоптозу може призвести до 

супресії імунної відповіді. Будучи найважливішим механізмом регуляції 

клітинної рівноваги в системі “проліферація-клітинна смерть”, зміни 

апоптозу відіграють істотну роль у регуляції запальних процесів, 

контролюючи їх завершення [82, 114, 208]. Забезпечення контролю над 
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балансом прискорення та гальмуванням апоптичної смерті 

імунокомпетентних клітин може мати вирішальне значення в обмеженні 

основної проблеми ХОЗЛ – хронізації запалення і, як наслідок, 

прогресування захворювання [82, 114, 295]. В якості одного з апоптичних 

маркерів використовують СD
95+

(Fas/APO-1)-маркер, який експресується 

мембранами активованих лімфоцитів. Незважаючи на великий обсяг 

експериментальних досліджень, на сьогодні остаточно не досліджена 

регуляція апоптозу окремих клітин у хворих на ХОЗЛ як у фазу ремісії, так і 

в період загострення, а також при поєднанні з СІХС у цілісному 

багатоклітинному організмі та залишаються нез‟ясованими механізми цього 

феномену [81, 204]. Отже, дослідження апоптозу ІКК при ХОЗЛ і, особливо, 

при поєднаній КРП, обумовлює актуальність даної проблеми, а результати 

таких досліджень зможуть розширити наші уявлення про дефекти в імунній 

системі, зокрема, при розвитку загострення та дестабілізації ХОЗЛ і СІХС. 

У зв‟язку з вищезазначеним, метою нашого дослідження було 

визначення рівнів СD
95+

(Fas/APO-І)-лімфоцитів периферичної крові у хворих 

на ХОЗЛ ІІІ ст. важкості у фазі загострення при ізольованому перебігу та при 

поєднаній КРП. 

У дослідження було включено 60 пацієнтів на ХОЗЛ ІІІ ступеня 

важкості у фазі загострення, які перебували на стаціонарному лікуванні в 

алергологічному відділенні ОКЛ м. Івано-Франківська. Хворі були віком від 

39 до 77 років. Середній вік обстежених пацієнтів становив (59,0 ± 14,3) 

років. Чоловіків було 47 (78,33 %), жінок – 13 (21,6 %). 

Залежно від особливостей перебігу хвороби, всі пацієнти були 

розділені на дві групи. Першу групу склали 33 пацієнти на ізольований 

перебіг ХОЗЛ ІІІ ст. важкості, у другу групу ввійшли 27 хворих на ХОЗЛ 

ІІІ ст. важкості у фазі загострення і супутньою або коморбідною СІХС ССН 

І–ІІ ФК. Контрольну групу склали 28 практично здорових осіб (ПЗО). 

Клінічне обстеження хворих проводилося на час поступлення в 

стаціонар. Фенотипування CD
95+

(Fas/APO-І)-лімфоцитів досліджували за 
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ідентифікацією диференційованих антигенів у тесті імунофлуоресценції із 

застосуванням моноклональних антитіл виробництва ЗАТ „Сорбент-Сервіс” 

(Москва). Проаналізовано вміст клітин у стані апоптозу в пацієнтів обох груп 

дослідженняв (табл. 4.2).  

Таблиця 4.2 

Кількість лімфоцитів периферичної крові, які експресують 

СD
95+

(Fas/APO-І)-антиген, у хворих на ХОЗЛ ІІІ ст. важкості у фазі 

загострення 

Групи 

СD
95+

 (Fas/APO-І),  % 

перша група, 

(n = 33) 

друга група, 

(n = 27) 

Фаза загострення 12,16 ± 0,58▪ 13,86 ± 0,46 

Контроль ПЗО 7,62 ± 0,72***●●● 

Примітки: достовірність різниці між значеннями показників: 

* – групи ПЗО та першої групи: * – (р < 0,05); ** – (р < 0,01); ***– (р < 0,001;  

● – групи ПЗО та другої групи: ● – (р < 0,05); ●● – (р < 0,01); ●●● – 

(р < 0,001;  

▪ – першої та другої груп: ▪ – (р < 0,05); ▪▪ – (р < 0,01); ▪▪▪ – (р < 0,001). 

 

Нами виявлено вірогідне збільшення в 1,60 раза у хворих першої групи 

і в 1,82 раза в пацієнтів другої групи експресії СD
95+

(Fas/APO-І)-маркерів на 

лімфоцитах периферичної крові, порівняно з даними групи контролю, де 

аналогічний показник становив (7,62 ± 0,72) % (t = 4,91 і 7,31; р < 0,001, 

відповідно для обох показників). Отримані дані засвідчили активацію 

лімфоцитів, що підвищує їх готовність до Fas-залежного апоптозу, у хворих 

на ХОЗЛ у фазі загострення, причому готовність до апоптозу або 

інтенсивність апоптозу більш вираженою у хворих на поєднану КРП. 

Проведено кореляційний аналіз та встановлено середньої сили 

позитивний кореляційний зв‟язок між відносною кількістю лімфоцитів, які 

готові до апоптозу, та активованими СD
56+

-лімфоцитами (r = +0,41; р < 0,01).  
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Наступним етапом дослідження стало детальне вивчення інтенсивності 

апоптозу лімфоцитів у залежності від тривалості захворювання. За 

визначеним критерієм хворих було розподілено на три групи. Першу групу 

склали хворі з тривалістю захворювання до 3 років, другу групу – пацієнти з 

тривалістю захворювання від 3 до 10 років; у третю групу ввійшли особи, які 

на момент обстеження хворіли на ХОЗЛ понад 10 років. Результати цього 

дослідження відображено на рис. 4.1. 

 

 

Рис. 4.1. Показники інтенсивності апоптозу лімфоцитів у хворих на 

ХОЗЛ ІІІ ступеня важкості у фазі загострення з різними строками тривалості 

хвороби. Достовірність різниці між значеннями показників: * – контрольної 

групи (ПЗО) та хворих першої групи (ХОЗЛ + супровідна СІХС ССН І–ІІ 

ФК): * – (р < 0,05); **– (р < 0,01); ***– (р < 0,001); ■ – у першій і третій 

групах: ■ – (р < 0,05); ■■– (р < 0,01); ■■■– (р < 0,001); ●– у другій і третій 

групах: ● – (р < 0,05); ●● – (р < 0,01); ●●● – (р < 0,001). 

 

Як видно з рис. 4.1, найвищий вміст СD
95+

(Fas/APO-І)-лімфоцитів 

встановлено в пацієнтів із тривалістю захворювання до 3 років, порівняно із 

показниками контрольної групи осіб та окремо взятої іншої групи. 



161 

 

 

Отже, надмірне збільшення СD
95+

(Fas/APO-І)-антигену в периферичній 

крові свідчить про готовність лімфоцитів крові до апоптозу та може 

слугувати діагностичним критерієм поєднаної КРП. У хворих на ХОЗЛ ІІІ ст. 

важкості у фазі загострення за поєднання зі СІХС ССН І–ІІ ФК 

спостерігається взаємозв‟язок процесів апоптозу й активації, що вказує на 

вираженість як клітинного, так і гуморального імунітету у хворих із 

анамнезом хвороби до 3 років. Подальші дослідження визначення змін 

апоптозу ІКК у хворих на ХОЗЛ за поєднання зі СІХС ССН І–ІІ ФК 

сприятимуть уточненню їх ролі в перебігу цих захворювань та дозволять 

виявляти шляхи їхньої корекції. 

 

4.3 Клітинні реакції в бронхоальвеолярній лаважній рідині та 

периферичній крові у хворих на ізольований перебіг ХОЗЛ важкого 

ступеня у фазі загострення та за поєднання зі СІХС ССН І–ІІ ФК  

 

Метою дослідження цього підрозділу було вивчення місцевого 

імунного захисту та неспецифічного імунітету за показниками порівняльного 

аналізу клітинного складу і клітинних реакцій альвеолярних макрофагів 

(АМф) і нейтрофільних гранулоцитів (НГ) у бронхоальвеолярній лаважній 

рідині (БАЛР) та периферичній крові у хворих із загостренням ХОЗЛ при 

ізольованому перебігу та при поєднанній КРП. 

У дослідженні взяли участь 60 хворих на ХОЗЛ ІІІ ступеня важкості у 

фазі загострення, які перебували на стаціонарному лікуванні в 

алергологічному відділенні ОКЛ м. Івано-Франківська та диференційно-

діагностичному відділенні ОФПЦ м. Івано-Франківська. Хворі були віком від 

39 до 77 років, середній вік становив (59,13 ± 14,3) років. Чоловіків було 47 

(78,44 %), жінок – 13 (21,56 %). 

Залежно від особливостей перебігу хвороби всі пацієнти були розділені 

на дві групи. Першу групу склали 33 пацієнти на ізольований перебіг ХОЗЛ 

ІІІ ст. важкості, у другу групу ввійшли 27 пацієнтів на ХОЗЛ ІІІ ст. важкості 
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за поєднання зі СІХС ССН І–ІІ ФК. Другу групу пацієнтів у залежності від 

варіанту перебігу СІХС ССН І–ІІ ФК було розділено на дві підгрупи 

(основну підгрупу і підгрупу порівняння). В основну підгрупу (n = 15) 

ввійшли пацієнти на ХОЗЛ ІІІ ст. важкості за поєднання зі СІХС ССН І–ІІ 

ФК. Підгрупу порівняння (n = 12) склали пацієнти на ХОЗЛ і загрозою 

дестабілізації перебігу СІХС ССН І–ІІ ФК. 

Контрольну групу склали 28 практично здорових осіб (ПЗО) без явних 

ознак хвороби дихальних шляхів та іншої патології внутрішніх органів. 

Кінцевими точками дослідження були:  

первинні: 

1) кількісний склад фагоцитуючих і лімфоцитарних клітин у БАЛР; 

2) кількісний склад фагоцитуючих і лімфоцитарних клітин у 

периферичній крові; 

3) інтенсивність кисеньнезалежних реакцій і фагоцитарної 

активності фагоцитуючих клітин БАЛР і периферичної крові. 

вторинні:  

1) кореляційні зв‟язки між вихідним станом АМф у с-НСТ та і-НСТ 

тестах і абсолютним вмістом Нф у БАЛР. 

У табл. 4.3 представлено клітинний склад БАЛР у хворих на ХОЗЛ ІІІ 

ступеня важкості у фазі загострення. 

Клітинний склад БАЛР представлений нейтрофільними гранулоцитами 

(НГ), альвеолярними макрофагами (АМф) і лімфоцитами (Лф). За 

результатами дослідження встановлено, що клітинний склад БАЛР у 

пацієнтів на ХОЗЛ ІІІ ступеня важкості у фазі загострення коливався в 

широких межах. 

Кількість АМф БАЛР залежала від особливостей перебігу ХОЗЛ. Так, у 

хворих першої клінічної групи питома вага АМф БАЛР становила 

(68,3 ± 4,09) % і була невірогідно меншою, ніж у групі ПЗО (t = 1,09; р > 0,1). 

Загальна кількість АМф БАЛР у пацієнтів другої групи становила, в 
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середньому, (63,40 ± 3,89) клітин, що на рівні статистичної тенденції менше, 

ніж значення цього показника в групі ПЗО (t = 1,97; р < 0,1). 

Дані табл. 4.3 свідчать про невірогідне зменшення кількості НГ БАЛР у 

пацієнтів обох груп дослідження, порівняно з групою контролю. 

 

Таблиця 4.3 

Клітинний склад БАЛР у хворих на ХОЗЛ ІІІ ступеня важкості у 

фазі загострення 

Групи обстежених АМф,  % НГ,  % Лф,  % 

ПЗО, (n = 28) 75,20 ± 4,81 23,81 ± 3,91 1,19 ± 0,21 

***●●● 

перша клінічна група, 

(n = 33) 

68,31 ± 4,09 21,38 ± 5,92 4,31 ± 0,10▪ 

друга клінічна група, 

(n = 27) 

63,40 ± 3,89 18,65 ± 7,98 4,95 ± 0,20 

Примітки: достовірність різниці між значеннями показників:  

* – групи ПЗО та першої групи: *– (р < 0,05); **– (р < 0,01); ***– 

(р < 0,001;  

● – групи ПЗО та другої групи: ● – (р < 0,05); ●● – (р < 0,01); ●●● – 

(р < 0,001).  

 

Так, у хворих першої клінічної групи кількість НГ була в 1,11 раза 

невірогідно меншою, порівняно з показниками групи ПЗО. У хворих другої 

групи кількість НГ (63,40 ± 3,89%) була у 1,27 раза також невірогідно 

меншою, порівняно з показником групи ПЗО, який становив (63,40 ± 3,89) % 

(р > 0,1 для обох показників). Встановленно вірогідне збільшення кількості 

Лф БАЛР у 3,29 раза у хворих першої групи й у 4,15 раза у хворих другої 

групи (t = 12,97 і 13,41, відповідно; р < 0,001 для обох досліджуваних груп). 

Результати дослідження доводять, що загострення ХОЗЛ 

супроводжується неоднозначним посиленням бактеріоцидної активності 
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АМф БАЛР, на що вказують показники параметрів с- і і-СНТ-тестів 

(табл. 4.4). 

Як видно з даних табл. 4.4, у хворих першої групи виявляли надмірну 

здатність АМф продукувати високореактивні метаболіти кисню в с-СНТ-

тесті. 

Таблиця 4.4 

Бактеріоцидна активність АМ у БАЛР до і після стимуляції 

продігіозаном у хворих на ХОЗЛ ІІІ ст. важкості у фазу загострення 

Кількість обстежених с-СНТ,  % і-СНТ,  % 
Індекс 

стимуляції 

група ПЗО, (n = 28) 16,31 ± 0,87 24,82 ± 1,05 1,28 ± 0,05 

перша група, (n = 33) 19,11 ± 1,16 32,61 ± 2,04** 2,02 ± 0,17*** 

друга група, (n = 27) 21,62 ± 1,52●● 39,81 ± 2,23●●●▪ 1,84 ± 0,22● 

Примітки: достовірність різниці між значеннями показників:  

* – групи ПЗО та першої групи: *– (р < 0,05); **– (р < 0,01); ***– 

(р < 0,001;  

● – групи ПЗО та другої групи: ● – (р < 0,05); ●● – (р < 0,01); ●●● – 

(р < 0,001;  

▪ – першої та другої груп: ▪ – (р < 0,05); ▪▪ – (р < 0,01); ▪▪▪ – (р < 0,001). 

 

Так, показники с-СНТ-тесту у хворих на ізольований перебіг ХОЗЛ 

коливались від 14 до 21 % і, в середньому, становили (19,11 ± 1,16) %. 

Реактивність АМф у с-СНТ-тесті хворих другої групи була у 1,24 раза 

вірогідно більшою, ніж у групі ПЗО (t = 3,03; р < 0,01). Більше того, АМф 

були чутливі до додаткового навантаження, що проявлялося в активному 

відновлюванні нітросинього тетразолію в обох групах дослідження. Так, 

показник і-СНТ-тесту в пацієнтів першої групи становив (32,61 ± 2,04) %, у 

другій групі, відповідно, (39,81 ± 2,23) % і були вірогідно більшими, 

порівняно з групою ПЗО (р < 0,01–0,001 для показників обох груп).  
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Активність НГ периферичної крові в с-СНТ-тесті у пацієнтів першої 

групи була вірогідно меншою, ніж у групі контролю (t = 6,92; р < 0,001), 

вірогідність розходжень значень показників другої групи у с-СНТ-тесті 

виявилась ще вищою (t = 14,24; р < 0,001). Подібні зміни реактивності НГ 

відзначені також в і-СНТ тесті (рис. 4.2). 

 

 

Рис. 4.2. Фагоцитарна та бактеріоцидна активність Нф периферичної 

крові у хворих ХОЗЛ ІІІ ступеня тяжкості у фазі загострення. 

 

Відомо, що кисла фосфатаза (КФ) і катіонні білки (КБ) вважаються 

маркерами лізосомальних ферментів Мн і НГ та характеризують 

функціональний стан цих клітин. Результати дослідження кисеньзалежних 

реакцій фагоцитуючих клітин периферичної крові у хворих на ХОЗЛ до 

початку лікування наведені в табл. 4.5. 

У хворих із поєднаною КРП встановлено невірогідне збільшення 

вмісту КФ моноцитів периферичної крові в спонтанному тесті порівняно з 

показниками групи пацієнтів на ізольований перебіг ХОЗЛ (р > 0,05). 

В основній підгрупі рівень КФ моноцитів периферичної крові в 

спонтанному тесті становив (180,9 ± 41,4) ОД×10
–3 

, а в підгрупі порівняння 

показник КФ був значно вищий і становив, у середньому, 

(228,4 ± 89,1) ОД×10
–3

 (р < 0,1). 
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У хворих на ХОЗЛ ІІІ ст. важкості у фазі загострення за поєднання зі 

СІХС ССН І–ІІ ФК до початку лікування мало місце суттєве підвищення 

вмісту КФ НГ периферичної крові як у спонтанному тесті, так і після 

стимуляції. Зокрема, у пацієнтів підгрупи порівняння відзначено найвищі 

рівні КФ НГ крові, які становили (239,5 ± 79,1) ОД×10
–3

, і були на рівні 

статистичної тенденції вищими відносно значень КФ НГ як у пацієнтів 

першої групи (t = 1,77; р < 0,1), так і в хворих основної підгрупи (t = 1,74; 

р < 0,1). 

 

Таблиця 4.5 

Кисеньнезалежні реакції фагоцитуючих клітин периферичної крові у 

хворих на ХОЗЛ ІІІ ступеня важкості груп С і D у фазі загострення  

Імунологічний 

показник 

перша група, 

(n = 28) 

друга група 

основна 

підгрупа, 

(n = 26) 

підгрупа 

порівняння, 

(n = 18) 

Кисла фосфатаза (КФ) 

Мн, ОД×10
–3

 

171,3 ± 49,6 

191,6 ± 46,4  

180,9 ± 41,4 

194,9 ± 86,1 

228,4 ± 89,1 

247,2 ± 119,8 

Кисла фосфатаза НГ, 

ОД×10
–3

 

148,4 ± 38,21 

177,3 ± 52,9 

163,2 ± 58,8 

180,9 ± 50,01 

239,5 ± 79,1 

270,2 ± 127,8 

Катіонні білки (КБ)  

Мн, ОД×10
–3

 

62,1 ± 17,9 

64,4 ± 29,8 

65,3 ± 21,0 

65,8 ± 24,2 

137,1 ± 39,1 

166,9 ± 111,9 

Катіонні білки НГ, 

ОД×10
–3

 

62,9 ± 17,8 

57,9 ± 18,9  

65,8 ± 18,5 

62,9 ± 18,6  

154,9 ± 60,1 

155,7 ± 60,1 

Примітка. Чисельник – показник спонтанних тестів, знаменник – 

показник стимульованих тестів.  

 

Подібні зміни рівня КФ НГ відзначено також у стимульованому тесті. 

Отже, визначення активності кисеньзалежного метаболізму Мн і НГ за 

вивченням КФ і КБ у пацієнтів досліджуваних груп показало збільшення їх 
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рівнів як у спонтанному, так і в стимульованому тестах, причому найбільш 

високі рівні показників встановлено у хворих на ХОЗЛ ІІІ ст. важкості у фазі 

загострення за поєднання зі СІХС ССН І–ІІ ФК. Надмірне збільшення 

активності кисеньзалежного метаболізму фагоцитуючих клітин вказує на 

більш важкий і несприятливий перебіг ХОЗЛ при поєднаній КРП. 

У хворих із загостренням ХОЗЛ встановлено вірогідне відхилення в 

показниках фагоцитарної активності НГ периферичної крові, причому зміни 

показників ФІ і ФЧ були спрямовані в сторону зменшення (табл. 4.6).  

 

Таблиця 4.6 

Фагоцитарна активність Нф периферичної крові у хворих на ХОЗЛ ІІІ 

ступеня важкості груп С і D у фазі загострення 

Група 
ФІ Нф, 

% 

ФЧ Нф, 

% 

ПЗО, (n = 28) 42,61 ± 1,52 

*●●● 

7,92 ± 0,62 

***●●● 

перша група, (n = 33) 36,41 ± 1,43 

▪▪▪ 

3,42 ± 0,21 

▪ 

друга група, (n = 27) 28,34 ± 1,42 2,78 ± 0,14 

Примітки. достовірність різниці між значеннями показників:  

* – групи ПЗО та першої групи: *– (р < 0,05); **– (р < 0,01); ***– 

(р < 0,001;  

● – групи ПЗО та другої групи: ● – (р < 0,05); ●● – (р < 0,01); ●●● – 

(р < 0,001;  

▪ – першої та другої груп: ▪ – (р < 0,05); ▪▪ – (р < 0,01); ▪▪▪ – (р < 0,001). 

 

У хворих першої групи ФІ НГ досягав, у середньому, (36,41 ± 1,43) %, 

у хворих другої групи – (28,34 ± 1,42) %. Обидва показники ФІ були 

вірогідно меншими за значенням показника в групі ПЗО (t = 2,97; р < 0,05 і 

t = 6,86; р < 0,001, відповідно). При визначенні показника ФЧ НГ (середня 
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кількість часточок латексу в 1 фагоцитуючій клітині) також встановлено його 

вірогідне зменшення в обох групах дослідження (р < 0,001). Отже, за 

результатами наших досліджень, процес загострення ХОЗЛ ІІІ ст. важкості 

супроводжувався зменшенням кількості АМф і НГ та збільшенням кількості 

Лф БАЛР. Встановлено високий рівень вільнорадикальних процесів АМф і 

НГ БАЛР, що вказує на збільшення кисеньзалежного метаболізму при 

загостренні ХОЗЛ. Водночас відзначено зменшення функціональної 

активності НГ периферичної крові за рівнями біоцидної та поглинальної 

функцій, що вказує, певною мірою, на параліч системного імунітету у хворих 

на поєднану КРП. Зменшення загальної кількості лімфоцитів у периферичній 

крові (дані наведені за попередніми дослідженнями) супроводжувалося 

збільшенням їх рівнів у БАЛР, що може вказувати на їх нагромадження в 

бронхоасоційованій лімфоїдній тканині, в альвеолах, у дихальних шляхах, 

прилеглих тканинах і легеневих капілярах. Результати проведених 

досліджень вказують на більш тяжкий і несприятливий перебіг ХОЗЛ при 

поєднаній КРП. 
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РОЗДІЛ 5 

 

ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМНИХ ПРОЯВІВ ЗАПАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

ПРИ ФОРМУВАННІ КОМОРБІДНОСТІ СТАБІЛЬНОЇ ІШЕМІЧНОЇ 

ХВОРОБИ СЕРЦЯ СТАБІЛЬНОЇ СТЕНОКАРДІЇ НАПРУЖЕННЯ І–ІІ 

ФК У ХВОРИХ НА ХОЗЛ ІІІ СТУПЕНЯ ВАЖКОСТІ  

 

5.1. Стан ліпідного спектру крові та ендотеліальної функції у 

хворих на ізольований перебіг ХОЗЛ ІІІ ступеня важкості у фазі 

загострення та за поєднання зі СІХС ССН І–ІІ ФК 

 

На сьогодні доведено, що основною причиною розвитку ішемічної 

хвороби серця (ІХС) виступає атеросклероз [95, 179, 332]. Ще два 

десятиріччя тому назад домінувала унітарна холестеринова теорія, у 

відповідності з якою причиною розвитку атеросклерозу вважали 

гіперхолестеринемію (ГХС). В останні роки визначального значення набула 

запальна теорія атерогенезу [95, 180, 351, 352]. Багатьма дослідженнями 

доведено, що ознаки системного запального процесу при атеросклерозі 

прослідковуються уже на найбільш ранніх стадіях [29, 180, 273].  

До початку нового сторіччя чітко викристалізувався напрямок, який 

зосередив увагу клініцистів на ендотелії, який першим піддається контакту з 

біологічно активними речовинами, і найбільш рано пошкоджується при 

атеросклерозі. Унікальне розміщення клітин ендотелію на межі між 

циркулюючою кров‟ю і тканинами робить їх найбільш вразливими для 

різних патогенних чинників, які містяться в крові [33, 35, 64].  

Роль атерогенезу й ендотеліальної дисфункції в патогенезі 

кардіоваскулярної патології досліджувалася та продовжує вивчатисяся 

переважно у хворих на ізольовану ІХС, при якій структурно-функціональні 

порушення судинної стінки визнані основою патогенезу ішемічних розладів 
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серцевого м‟язу, водночас як при коморбідній патології кількість таких 

досліджень обмежена. На сьогодні найбільш доступним, безпечним і широко 

розповсюдженим способом діагностики атеросклерозу є ультразвукова 

оцінка структурно-функціональних змін магістральних артерій [67, 85, 182]. 

Комплекс ультразвукових методів дослідження включає визначення потік-

залежної вазодилатації (ПЗВД), вимірювання товщини інтими-медії (ТІМ) та 

оцінку морфологічних змін артерій, водночас узгодженої думки щодо 

критеріїв і методів діагностики таких порушень до цього часу не вироблено 

[111, 121, 399].  

Враховуючи вищенаведене, метою дослідження стало вивчення 

ліпідного спектру крові та стану ендотеліальної функції периферичних 

артерій у пацієнтів на ХОЗЛ ІІІ ст. важкості у фазі загострення за поєднання 

зі СІХС ССН І–ІІ ФК та визначення їхньої ролі в діагностиці поєднаної 

кардіо-респіраторної патології. 

Відповідно до визначеної мети обстежено 72 пацієнти на ХОЗЛ ІІІ ст. 

важкості у фазі загострення, які перебували на стаціонарному лікуванні в 

алергологічному відділенні ОКЛ і діагностично-диференціальному відділенні 

ОФПЦ м. Івано-Франківська. Для порівняння результатів дослідження 

методом рандомізації пацієнтів було розділено на дві групи. У першу групу 

було включено 28 пацієнтів на ізольований перебіг ХОЗЛ ІІІ ступеня 

важкості у фазі загострення, в другу групу ввійшли 44 пацієнти із поєднаною 

КРП (ХОЗЛ ІІІ ст. важкості у фазі загострення за поєднання зі СІХС ССН І–ІІ 

ФК). Середній вік пацієнтів становив (58,2 ± 6,8) років. Другу групу пацієнтів 

залежно від варіанту перебігу СІХС ССН І–ІІ ФК розділено на основну 

підгрупу (26 хворих на ХОЗЛ ІІІ ст. важкості у фазі загострення за поєднання 

зі СІХС ССН І–ІІ ФК), і підгрупу порівняння (18 хворих на ХОЗЛ ІІІ ст. 

важкості у фазі загострення за поєднання з загрозою дестабілізації перебігу 

СІХС ССН І–ІІ ФК). Хворі обох підгруп були порівнювані за віком, статтю та 

тяжкістю перебігу ХОЗЛ і СІХС. 
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Нормативні величини показників ліпідного профілю та функції 

ендотелію визначено під час обстеження 28 практично здорових осіб (ПЗО) 

(контрольна група).  

Результати дослідження ліпідного спектру крові, у тому числі 

розрахований коефіцієнт атерогенності (КА), наведено на рис 5.1. 

 

 

Рис. 5.1. Вміст складових ліпідограми крові у хворих досліджуваних 

груп. 

 

За даними аналізу ліпідограми сироватки крові у хворих на ХОЗЛ ІІІ 

ст. важкості у фазі загострення встановлено відмінність майже всіх 

показників у різних групах дослідження, що знаходило пояснення в 

подальших результатах досліджень (табл. 5.1). 

Так, показники ЗХС у хворих на ХОЗЛ ІІІ ст. важкості у фазі 

загострення за поєднання зі СІХС ССН І–ІІ ФК були вірогідно більшими, 

порівняно з першою групою та групою контролю.  
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Зокрема, у хворих основної підгрупи рівень ЗХС становив 

(5,21 ± 0,13) ммоль/л і був у 1,15 раза вірогідно більший, порівняно з групою 

ПЗО (t = 3,96; р < 0,001). 

Таблиця 5.1 

Порівняльний аналіз показників ліпідного спектру крові у хворих на 

ізольований перебіг ХОЗЛ ІІІ ступеня важкості у фазі загострення та за 

поєднання зі СІХС ССН І–ІІ ФК 

Показник, 

ммоль/л 

ПЗО, 

(n = 28) 

перша група, 

(n = 28) 

основна 

підгрупа, 

(n = 26) 

підгрупа 

порівняння, 

(n = 18) 

ЗХС 4,51 ± 0,12 4,92 ± 0,17 5,21 ± 0,13●●● 5,34 ± 0,19▪▪ 

ТГ 1,42 ± 0,08 1,92 ± 0,11** 2,11 ± 0,09●●● 2,21 ± 0,13▪▪▪ 

ХС ЛПВЩ 1,22 ± 0,04 1,16 ± 0,03 1,03 ± 0,02●●● 0,98 ± 0,04▪▪▪ 

ХС ЛПНЩ 2,58 ± 0,12 2,82 ± 0,12 3,21 ± 0,13●●● 3,32 ± 0,14▪▪▪ 

ХС ЛПДНЩ 0,71 ± 0,02 0,76 ± 0,01* 0,83 ± 0,01●●× 0,96 ± 0,03▪▪▪ 

КА 2,69 ± 0,17 3,24 ± 0,14* 4,05 ± 0,15●●● 4,45 ± 0,18▪▪▪ 

Примітки: достовірність різниці між значеннями показників: 

* – групи ПЗО та першої групи: * – (р < 0,05); **– (р < 0,01); ***– (р < 0,001); 

● – групи ПЗО та основної підгрупи: ● – (р < 0,05); ●● – (р < 0,01); ●●●– 

(р < 0,001;  

▪ – групи ПЗО та підгрупи порівняння: ▪ – (р < 0,05); ▪▪ – (р < 0,01); ▪▪▪ – 

(р < 0,001);  

× – основної підгрупи та підгрупи порівняння: × – (р < 0,05); ×× – (р < 0,01); 

××× – (р < 0,001).  

 

У підгрупі порівняння рівень ЗХС становив (5,34 ± 0,19) ммоль/л і був 

також вірогідно більший, ніж у групі контролю (t = 3,69; р < 0,001). Різниця 

середніх значень рівнів ЗХС між основною підгрупою та підгрупою 

порівняння була невірогідною (t = 0,56; р > 0,1) (див. табл. 5.1). Загалом, у 

хворих основної підгрупи підвищення рівнів ЗХС було встановлено у 20 
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(76,93 %) пацієнтів, зниження – у 2 (7,69 %) хворих, у межах норми – у 4 

(15,38 %) осіб. Дещо інші дані ліпідограми нами відзначено в пацієнтів 

підгрупи порівняння. Зокрема, у підгрупі порівняння підвищення ЗХС 

спостерігали у 15 (83,33 %) хворих, у межах норми – у 3 (16,66 %) хворих. 

Зниження рівня ЗХС у хворих зазначеної підгрупи не було виявлено 

(рис. 5.2).  

 

 

Рис. 5.2. Розподіл хворих за рівнями ЗХС у хворих основної групи та 

групи порівняння. 

 

У всіх пацієнтів на ХОЗЛ ІІІ ст. важкості у фазі загострення визначено 

підвищення рівня ХС ЛПНЩ, причому найвищі рівні встановлено в підгрупі 

порівняння. Так, середній рівень ЛПНЩ у хворих підгрупи порівняння 

становив (3,32 ± 0,13) ммоль/л і був у 1,29 раза вірогідно вищий, порівняно з 

групою контролю (t = 4,01; р < 0,001), водночас як у хворих першої групи цей 

показник становив тільки (2,82 ± 0,12) ммоль/л і був невірогідно вищим, 

порівняно з групою контролю (t = 1,41; р > 0,1) (рис. 5.3).  

Назагал, показники ХС ЛПНЩ у пацієнтів із поєднаною КРП були 

вищими, ніж у групі хворих на ізольований перебіг ХОЗЛ, і становили, в 

середньому, (3,27 ± 0,13) ммоль/л (t = 3,90; р < 0,001). Визначенню ХС 

ЛПНЩ ми надавали особливого значення, оскільки надмірне підвищення 
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рівнів окислених ЛПНЩ вважається одним із найважливіших чинників 

ризику атеросклерозу. 

 

Рис. 5.3. Показники ХС ЛПВЩ, ХС ЛПНЩ і ХС ЛПДНЩ у хворих 

на ізольований перебіг ХОЗЛ ІІІ ст. важкості та за поєднання зі СІХС ССН І–

ІІ ФК. 

 

Відомо також, що підвищення ЛПНЩ призводить до значного 

зниження релаксуючих факторів, зокрема оксиду азоту (NO), стимулює 

синтез ряду вазоконстрикторів, таких як ендотеліну-1 і простогландину-2, які 

викликають стійкий судинний спазм і є індукторами апоптозу ендотеліоцитів 

[87, 133]. 

Аналогічні зміни було встановлено при визначенні рівня ЛПДНЩ. 

Найвищі рівні ЛПДНЩ (0,96 ± 0,03) ммоль/л виявлено у хворих підгрупи 

порівняння. Середні значення показника ХС ЛПДНЩ хворих основної 

підгрупи становили (0,83 ± 0,03) ммоль/л і були вірогідно більшими, 

порівняно з групою контролю (t = 5,37; p < 0,001). Високий рівень ЛПДНЩ 

встановлено у 22 (84,61 %) пацієнтів підгрупи порівняння і тільки у 14 

(77,77 %) хворих основної підгрупи, а також у 17 (60,71 %) пацієнтів на 

ХОЗЛ без супутньої кардіоваскулярної патології.  
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Концентрація ХС ЛПВЩ у хворих першої групи становила 

(1,16 ± 0,03) ммоль/л і була невірогідно меншою, порівняно з групою 

контролю (t = 1,20; р > 0,1). Подібна тенденція спостерігалася при визначенні 

показників ХС ЛПНЩ та ХС ЛПДНЩ у хворих другої групи.  

Найнижчі рівні ХС ЛПВЩ у сироватці крові відзначено в пацієнтів 

підгрупи порівняння, які становили (0,98 ± 0,04) ммоль/л і були вірогідно 

меншими, порівняно з групою контролю (t = 4,24; p < 0,01). У хворих 

основної підгрупи відзначено зниження показника рівнів ХС ЛПВЩ до 

(1,03 ± 0,02) ммоль/л, водночас вони були невірогідно більші, порівняно з 

підгрупою порівняння (p < 0,01). Отже, проведені дослідження ліпідного 

спектру крові у хворих на ХОЗЛ ІІІ ступеня важкості у фазі загострення за 

поєднання зі СІХС ССН І–ІІ ФК вказують на підвищення рівнів ХС ЛПНЩ і 

ХС ЛПДНЩ і зниження рівнів ХС ЛПДНЩ. 

Тригліцеридемію діагностовано в 12 (42,85 %) пацієнтів першої групи, 

у 16 (61,53 %) хворих основної підгрупи та в 13 (72,22 %) пацієнтів підгрупи 

порівняння. Найвищий середній рівень ТГ встановлено в пацієнтів підгрупи 

порівняння, який склав (2,21 ± 0,13) ммоль/л і був у 1,56 раза вищий, 

порівняно з групою контролю (t = 5,18; p < 0,001). Наявність високих рівнів 

триацилгліцеролів (тригліцеридів) у хворих на ХОЗЛ ІІІ ступеня важкості у 

фазі загострення вказує на схильність до атерогенезу, що в кінцевому 

підсумку є прогностичною ознакою наявності СІХС. Підтвердженням цьому 

стало визначення високих параметрів коефіцієнта атерогенності (КА) крові, 

який за результатами аналізу ліпідограми, у всіх пацієнтів груп дослідження, 

був вищий за прийняту норму (3,0 ммоль/л). Вірогідне підвищення КА в 

обстежених хворих на ХОЗЛ ІІІ ст. важкості у фазі загострення відбулося 

внаслідок підвищення рівнів ліпопротеїнів низької та дуже низької щільності 

і зниження показників ліпопротеїнів високої щільності. Отже, наявні 

результати дослідження переконливо доводять високу атерогенність крові у 

хворих ХОЗЛ ІІІ ступеня важкості у фазі загострення за поєднання зі СІХС 

ССН І–ІІ ФК. 
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Протягом останніх десятиліть численні роботи закордонних та 

вітчизняних дослідників продемонстрували цікаві дані щодо функції 

ендотелію судин. Виразність дисфункції ендотелію у хворих із 

документованим ураженням вінцевих судин серця є доведеним маркером 

несприятливого прогнозу [35]. Важливим наслідком ураження ендотелію 

судин та його дисфункції є зниження вазодилатації у відповідь на різні 

фармакологічні (проба з нітрогліцерином) [121] та фізіологічні стимули (тест 

із реактивною гіперемією та на фізичне навантаження). Так звана 

потікзалежна вазодилатація використовується в багатьох дослідженнях як 

метод оцінки функції ендотелію та індивідуального ризику, оскільки за 

своєю інформативністю зіставна з нітрогліцериновою пробою та є практично 

безпечною [67]. У дослідженнях, в яких вивчався стан функції ендотелію при 

прогресуванні СІХС І–ІІ ФК, відзначалось прогресування дисфункції 

ендотелію судин із погіршенням функціонального класу захворювання [35, 

84]. 

Результати дослідження структурно-морфологічних показників і 

вазорегулюючої функції ПА у пацієнтів на ХОЗЛ важкого перебігу у фазі 

загострення при ізольованому перебігу та за поєднання зі СІХС ССН І–ІІ ФК 

представлено в табл. 5.2.  

Результати аналізу даних табл. 5.2 засвідчують збільшення діаметра 

ПА у всіх обстежуваних хворих, порівняно з групою ПЗО, причому розміри 

діаметра ПА були значно більшими в пацієнтів із поєднаною КРП. 

Так, у пацієнтів першої групи на час поступлення в стаціонар показник 

діаметра ПА в спокої становив (4,12 ± 0,09) мм, що є вірогідно більшим 

порівняно з групою ПЗО (t = 4,31; р < 0,05). Більш значне збільшення 

розмірів діаметра ПА визначено у пацієнтів із поєднаною КРП. 

Таблиця 5.2 

Показники вазорегулюючої функції ПА у хворих на ХОЗЛ ІІІ 

ступеня важкості у фазі загострення за поєднання зі СІХС ССН І–ІІ ФК 

до лікування 
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Показник 
ПЗО, 

(n = 20) 

перша група, 

(n = 28) 

друга група 

основна 

підгрупа, 

(n = 26) 

підгрупа 

порівняння, 

(n = 18) 

діаметр ПА, мм 

у стані спокою 3,54 ± 0,10 4,12 ± 0,09 

** 

4,38 ± 0,12 

●●● 

4,42 ± 0,11 

▪▪▪ 

на висоті РГ 4,08 ± 0,11 4,16 ± 0,12 4,40 ± 0,14 4,46 ± 0,12 

▪ 

після ФН 4,14 ± 0,12 4,40 ± 0,16 4,42 ± 0,18 4,50 ± 0,09 

▪ 

товщина стінки ПА, мм 

у стані спокою 0,36 ± 0,03 0,40 ± 0,03 0,43 ± 0,03 0,47 ± 0,03 

▪ 

швидкість кровоплину 

у стані спокою, 

м/с 

0,72 ± 0,02 0,69 ± 0,01 0,65 ± 0,06 0,61 ± 0,04 

▪ 

на висоті РГ,  % 123,4 ± 3,46 98,92 ± 1,12 

*** 

87,34 ± 3,84 

●●● 

83,42 ± 2,2 

▪▪▪ 

після ФН,  % 153,6 ± 4,82 113,6 ± 4,12 

*** 

119,4 ± 4,08 

●●● 

114,2 ± 4,88 

▪▪▪ 

ендотелійзалежна вазодилатація ПА, % 

на висоті РГ 12,99 ± 2,12 6,79 ± 1,04 

* 

3,90 ± 0,12 

●●●×× 

2,45 ± 0,20 

▪▪▪ 
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Продовж. табл. 5.2 

після ФН 16,94 ± 3,34 9,79 ± 1,46 4,75 ± 0,92 

●●× 

1,35 ± 0,46 

▪▪▪ 

Ендотелійнезалежна вазодилатація ПА, % 

на висоті РГ 10,29 ± 1,12 7,51 ± 1,48 4,14 ± 1,32 

●● 

1,03 ± 1,56 

▪▪▪ 

після ФН 12,34 ± 2,12 8,21 ± 1,98 5,18 ± 1,46 

● 

2,04 ± 1,72 

▪▪▪ 

фракція дефіциту приросту D ПА,  % 

у стані спокою –  2,25 ± 0,68 6,02 ± 1,12 8,98 ± 1,88 

Примітка: достовірність різниці між значеннями показників: 

* – групи ПЗО та першої групи: * – (р < 0,05); **– (р < 0,01); ***– (р < 0,001); 

● – групи ПЗО та основної підгрупи: ● – (р < 0,05); ●● – (р < 0,01); ●●●– 

(р < 0,001;  

▪ – групи ПЗО та підгрупи порівняння: ▪ – (р < 0,05); ▪▪ – (р < 0,01); ▪▪▪ – 

(р < 0,001);  

× – основної підгрупи та підгрупи порівняння: × – (р < 0,05); ×× – (р < 0,01); 

××× – (р < 0,001). 

 

Абсолютний показник діаметра ПА в спокої у пацієнтів підгрупи 

порівняння, в середньому, становив (4,42 ± 0,11) мм і був невірогідно 

більший, ніж у хворих основної підгрупи (t = 0,25; р > 0,1) та вірогідно 

більший, порівняно з групою ПЗО (t = 5,92; p < 0,001). На висоті проведення 

проби з реактивною гіперемією (РГ) діаметр ПА у хворих груп дослідження 

також вірогідно відрізнявся від такого в групі контролю. 

Найбільші показники діаметру ПА на висоті РГ встановлено як у 

пацієнтів підгрупи порівняння (4,46 ± 0,12) мм, так і в основній підгрупі 

(4,40 ± 0,14) мм, що вказує на розвиток атеросклеротичних змін у стінці 

периферичних судин при поєднаному перебігу ХОЗЛ і СІХС. 
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Вивчення швидкості кровотоку в спокою, на висоті РГ і після ФН 

виявило певну тенденцію до її зменшення в залежності від стану ПЗВ ПА 

(див. табл. 5.2). У стані спокою швидкість кровотоку була найменшою у 

пацієнтів підгрупи порівняння і становила (0,61 ± 0,04) м/с, водночас у 

хворих основної підгрупи швидкість кровотоку була вірогідно більшою, 

порівняно з підгрупою порівняння (t = 2,46; p < 0,05).  

У пробі з РГ і ФН встановлено зменшення швидкості кровотоку в 

пацієнтів на ХОЗЛ за поєднання зі СІХС ССН І–ІІ ФК, порівняно з групою 

ПЗО. Так, швидкість кровотоку в ПА в пацієнтів основної підгрупи в пробі з 

РГ була більшою і становила (87,34 ± 3,84) %, після ФН – (119,2 ± 0,89) %, 

водночас як у хворих підгрупи порівняння в пробі з РГ – тільки 

(83,42 ± 2,2) %, а після ФН – (114,2 ± 4,88) %. За результатами дослідження 

встановлено зменшення ендотелійзалежної вазодилатації у всіх груп 

дослідження (див. табл. 5. 2). Ендотелійзалежна вазодилатація на висоті РГ у 

пацієнтів першої групи становила, в середньому, (6,79 ± 1,04) %, водночас як 

у хворих основної підгрупи – (3,90 ± 0,12) %, а в підгрупі порівняння тільки 

(2,45 ± 0,20) %, що є значно меншим, порівняно з групою ПЗО 

(12,99 ± 2,12) % (t = 4,95 і t = 4,28; p < 0,001 відповідно). 

Подальші дослідження були спрямовані на вивчення ендотелійзалежної 

вазодилатації ПА при виконанні проби з ФН. В якості ФН використовували 

велоергометрію (ВЕМ). При цьому у хворих на ХОЗЛ ІІІ ст. важкості 

порогова потужність була доведена до (82,1 ± 4,5) Вт, загальна тривалість 

навантаження до (434,3 ± 23,3) с. За сукупністю результатів дослідження 

потокозалежної вазодилатації на висоті РГ і після ФН ендотеліальну 

дисфункцію виявлено у 11 (61,11 %) хворих підгрупи порівняння, в 14 

(53,85) % пацієнтів основної підгрупи та в 12 (42,85) % осіб із ізольованим 

перебігом ХОЗЛ. Отже, найбільш виразні судинорухові зміни 

ендотеліального шару ПА були зареєстровані у хворих на ізольований 

перебіг ХОЗЛ, водночас як у групі пацієнтів із поєднаною КРП порушення 

ендотелійзалежної вазодилатації поглиблювалося в напрямку основна 
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підгрупа – підгрупа порівняння, що вказувало на погіршення ендотеліальної 

функції периферичних артерій у хворих відповідних категорій. 

Ендотеліальна дисфункція виявлена в усіх обстежених хворих, але й у хворих 

на ХОЗЛ ІІІ ст. важкості у фазі загострення за поєднання зі СІХС ССН І–ІІ 

ФК порушення ендотелійзалежної вазодилатації були більш виразними. 

Отримані дані засвідчили наявність структурних змін периферичних артерій 

та порушення ендотеліальної регуляції судинного тонусу у хворих на ХОЗЛ 

за поєднання зі СІХС ССН І–ІІ ФК. Очевидно, це пов‟язано з факторами, які 

мають несприятливий влив на ендотелій периферичних і коронарних судин, 

зокрема, персистуюче локальне та системне запалення, посилене 

тютюнокуріння, органічні зміни в стінці артерій (дистрофія, склероз) тощо. 

Отримані дані дозволяють стверджувати, що ендотелійзалежна 

вазодилатація, а також інші показники ліпідограми, можуть вважатися 

ознаками коморбідності СІХС ССН у хворих на ХОЗЛ ІІІ ст. важкості. Нам 

вважається, що підвищені рівні ліпопротеїнів низької та дуже низької 

щільності, зниження вмісту ліпопротеїнів високої щільності, високі 

показники коефіцієнта атерогенності крові та окремі параметри 

ендотеліальної функції можуть виступати діагностичними критеріями 

поєднаного перебігу ХОЗЛ і СІХС, а також кардіоваскулярного ризику 

назагал. Висвітлення проблеми ендотеліальної дисфункції при поєднаному 

перебігу ХОЗЛ і СІХС, особливо при загрозі дестабілізації перебігу СІХС у 

хворих із загостренням ХОЗЛ, знайшло своє підтвердження в подальших 

дослідженнях. 

 

5.2. Особливості ремоделювання судинної стінки периферичних 

артерій у хворих на ізольований перебіг ХОЗЛ ІІІ ступеня важкості у 

фазі загострення та за поєднаня зі СІХС ССН І–ІІ ФК 

 

Згідно з сучасними уявленнями, неадекватне розширення русла 

артеріальних судин і зміни ЕЗВД наступають у результаті порушення 
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метаболізму ендотеліального релаксуючого фактора, хімічну структуру якого 

складає оксид азоту. Актуальним є вивчення рівнів метаболітів NО у хворих 

на ХОЗЛ, оскільки порушення метаболізму оксиду азоту може привести до 

ендотеліальної дисфункції, розвитку вазоконстрікції, підвищення загального 

периферичного опору судин, зменшення тканинної перфузії міокарда та 

подальшого прогресування ХСН [33, 94, 121].  

Мета дослідження – вивчення вмісту оксиду азоту та ремоделювання 

судинної стінки периферичних артерій у хворих на ізольований перебіг 

ХОЗЛ ІІІ ст. важкості за поєднання зі CІХС CCН І–ІІ ФК за показниками 

метаболітів NO в сироватці крові та ультразвукової доплерографії басейну 

загальних сонних артерій. 

Обстежено 72 хворих на ХОЗЛ ІІІ ст. важкості в фазі загострення: 60 

(83,33 %) чоловіків і 12 (16,67 %) жінок. Усіх хворих методом рандомізації 

розділено на дві групи. Першу групу склали 28 хворих на ізольований 

перебіг ХОЗЛ ІІІ ст. важкості, середній вік яких становив (57,7 ± 8,1) років. У 

другу групу ввійшли 44 пацієнти з поєднаною КРП, середній вік яких 

становив (58,3 ± 6,2) років. Другу групу пацієнтів розділено на дві підгрупи: 

основну (26 пацієнтів із поєднанням ХОЗЛ ІІІ ст. важкості та СІХС ССН І–ІІ 

ФК із стабільним перебігом) і підгрупу порівняння (18 пацієнтів на ХОЗЛ за 

поєднання зі СІХС ССН І–ІІ ФК із ознаками загрози дестабілізації перебігу). 

У контрольну групу ввійшли 28 практично здорових осіб віком від 41 до 49 

років. 

За результатами дослідження рівнів нітритів/нітратів у хворих на 

ізольований перебіг ХОЗЛ і на поєднану КРП спостерігалось зниження їх 

вмісту в сироватці крові при вірогідній різниці тільки у хворих підгрупи 

порівняння (табл. 5.3).  

У пацієнтів основної підгрупи рівень нітритів/нітратів у сироватці 

крові становив (8,22 ± 0,98) мкмоль/л, що на 31,78 % є менше, ніж у групі 

ПЗО (12,05 ± 2,1) мкмоль/л (t = 1,70; p < 0,1). 



183 

 

 

У пацієнтів підгрупи порівняння значення показника метаболітів NO 

було на 53,12 % меншим, порівняно з контрольною групою (t = 2,33; 

p < 0,05). Таке виразне зниження рівнів метаболітів NO в сироватці крові у 

хворих із загрозою дестабілізації перебігу СІХС ССН І–ІІ ФК ряд авторів 

пов‟язують з депресією його генералізації, що викликано пригніченням гена 

ендотеліальної NО-синтази, недостатністю кофактора NOS-L-аргініну, 

основного кофактора NOS-тетрагідроптерину та підвищенням локальної 

концентрації пероксинітриту в судинній стінці, що призводить до зменшення 

антиоксидантного захисту та підвищення концентрації ендогенних 

інгібіторів NО [64, 84]. 

 

Таблиця 5.3 

Показники метаболітів оксиду азоту у сироватці крові хворих на ХОЗЛ 

ІІІ ступеня важкості у фазі загострення за поєднання зі СІХС ССН І–ІІ 

ФК 

Показник 
контрольна група, 

(n = 28) 

друга група, (n = 72) 

основна підгрупа, 

(n = 26) 

підгрупа 

порівняння, 

(n = 18) 

NO, мкмоль/л 12,05 ± 2,1● 8,22 ± 0,88 6,64 ± 0,98 

Примітки: достовірність різниці між значеннями показників: 

* – групи ПЗО та основної групи: * – (р < 0,05); **– (р < 0,01); ***– 

(р < 0,001); 

● – групи ПЗО та підгрупи порівняння: ● – (р < 0,05); ●● – (р < 0,01); ●●●– 

(р < 0,001).  

 

За даними статистичного обчислення результатів дослідження 

отримано прямі та зворотні кореляційні зв'язки між кількістю метаболітів NO 

в крові та рівнями складових ліпідного спектру крові, показниками 
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вазодилатуючої функції ПА та тривалістю перебігу СІХС ССН І–ІІ ФК. 

Найбільша кількість кореляційних зв‟язків формувалася у другій групі 

обстежених пацієнтів. Зокрема, виявлено сильний позитивний кореляційний 

зв‟язок між рівнями метаболітів оксиду азоту та величиною 

ендотелійзалежної вазодилатації ПА у хворих підгрупи порівняння (r = +0,58; 

р < 0,05). Нами встановлено, що із збільшенням тривалості перебігу СІХС 

ССН І–ІІ ФК рівень NО2-/NО3 у крові мав зворотний кореляційний зв‟язок і 

становив для пацієнтів основної підгрупи і підгрупи порівняння, відповідно, 

(r1 = –0,26; r2 = –0,35; р < 0,05). Оцінюючи результати дослідження рівнів 

метаболітів оксиду азоту в сироватці крові, можна вважати доведеним той 

факт, що у хворих на поєднану кардіореспіраторну патологію ішемічного 

ґенезу, більшою мірою при загрозі дестабілізації перебігу СІХС ССН І–ІІ ФК 

на тлі загострення ХОЗЛ, виявлено зниження синтезу NO, що, мабуть, і 

спричинило розлади NO-залежних механізмів вазодилатації ПА. 

Подальші дослідження комплексу інтима-медіа (КІМ) загальних 

сонних артерій, які назагал, відображають структурно-функціональний стан 

периферичних і коронарних артерій, підтвердили концепцію, що системне 

запалення в сукупності з порушеннями синтезу оксиду азоту у хворих на 

поєднану КРП призводить до структурно-морфологічних змін судинної 

стінки артерій [84, 105].  

У табл. 5.4 представлено показники комплексу інтима-медіа (в см) 

периферичних артерій у хворих на ізольований перебіг ХОЗЛ і поєднану 

КРП до лікування. 

Показник КІМ у групі ПЗО становив (0,74 ± 0,13) мм, що вірогідно 

відрізняло його від показників у хворих основної групи (t = 2,88; р < 0,05) та 

підгрупи порівняння (t = 2,52; р < 0,05), в яких цей параметр був підвищений, 

у середньому, на 67,56 %, що, мабуть, викликано атеросклеротичним 

ураженням артеріального судинного русла при поєднаній КРП. 

Показники судинного опору у групах обстежених хворих вірогідно 

відрізнялись від контрольних величин: в підгрупі порівняння RI був у 1,12 
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раза більший, порівняно з групою ПЗО (0,68 ± 0,01) і становив (0,76 ± 0,03) 

(t = 2,53; p < 0,05), в основній групі, відповідно, (0,75 ± 0,01) (t = 4,95; 

p < 0,001), водночас як у першій групі показник резистентного індексу був 

невірогідно меншим, порівняно з двома попередніми (0,70 ± 0,01) (t = 1,41; 

p > 0,1).  

Пульсаторний індекс (PI) у хворих на ХОЗЛ також був вищий від 

контрольних значень, причому найвищі рівні його встановлено у хворих 

підгрупи порівняння (2,33 ± 0,02) (t = 7,07; p < 0,001) та основної підгрупи 

(2,31 ± 0,02) (t = 6,36; p < 0,001).  

 

Таблиця 5.4 

Показники комплексу інтима-медіа (в см) периферичних артерій у 

хворих на ізольований перебіг ХОЗЛ ІІІ ступеня важкості та при 

поєднанні з СІХС ССН І–ІІ ФК до лікування 

Показник 
ПЗО, 

n = 28 

перша група, 

n = 28 

друга група 

основна 

підгрупа, 

n = 26 

підгрупа 

порівняння, 

n = 18 

КІМ, см 0,74 ± 0,13 0,82 ± 0,6 1,23 ± 0,11● 1,24 ± 0,15▪ 

RI, ум. од. 0,68 ± 0,01 0,70 ± 0,01 0,75 ± 0,01●●● 0,76 ± 0,03▪ 

PI, ум. од. 2,13 ± 0,02 2,26 ± 0,02*** 2,31 ± 0,02●●● 2,33 ± 0,02▪▪▪ 

Примітки: достовірність різниці між значеннями показників: 

* – групи ПЗО та першої групи: * – (р < 0,05); **– (р < 0,01); ***– (р < 0,001); 

● – групи ПЗО та основної підгрупи: ● – (р < 0,05); ●● – (р < 0,01); ●●●– 

(р < 0,001;  

▪ – групи ПЗО та підгрупи порівняння: ▪ – (р < 0,05); ▪▪ – (р < 0,01); ▪▪▪ – 

(р < 0,001). 

 

Проведений кореляційний аналіз показав прямий зв‟язок середньої 

сили між підвищеним рівнем ХС ЛПНЩ і показником КІМ як у пацієнтів 
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основної підгрупи (r = +0,32; p < 0,05), так і в підгрупі порівняння (r = +0,56; 

p < 0,05). Отже, виявлені порушення параметрів структурної будови та 

судинного опору достатньо чітко характеризують ступінь виразності 

ремоделювання судинної стінки в басейні загальних сонних артерій у хворих 

на ХОЗЛ ІІІ ступеня важкості у фазі загострення, причому ці зміни були 

найбільш виразними в групі хворих із поєднаною КРП. Назагал, в системних 

механізмах розвитку та перебігу ізольованого ХОЗЛ і за поєднання зі СІХС 

ССН І–ІІ ФК важливого значення набувають зміни функції ендотелію та в 

структурі стінки судин. По-перше,у хворих із загостренням ХОЗЛ при 

поєднанні з коморбідною СІХС ССН І–ІІ ФК встановлені порушення 

вазодилатуючої активності судинної стінки периферичних артерій на фізичні 

стимули, що засвідчує атеросклеротичне ураження стінки артерій, по-друге, 

низькі рівні метаболітів NO в крові свідчать про ендотеліальну дисфункцію. 

Встановлені нами рівні метаболітів оксиду азоту й ремоделювання 

периферичних артерій можуть бути розцінені як критерії поєднаного 

перебігу ХОЗЛ і коморбідної СІХС ССН І-ІІ, а критичні значення цих 

показників можуть бути розцінені як ознаки загрози дестабілізації перебігу 

стабільної стенокардії напруження або безбольової ішемії міокарда у хворих 

на ХОЗЛ ІІІ ступеня важкості у фазі загострення.  

 

5.3. Дослідження біологічних маркерів (за рівнями 

імуноглобулінів крові, С-РБ, α2-макроглобулінів і Кардіотрофіну-1) у 

хворих на ізольований перебіг ХОЗЛ ІІІ ступеня важкості у фазі 

загострення та за поєднання зі СІХС ССН І–ІІ ФК  

 

Актуальною залишається своєчасна діагностика коморбідної СІХС у 

хворих на ХОЗЛ, а також загрози дестабілізації її перебігу, що призводить у 

багатьох випадках до розвитку гострих коронарних синдромів [137, 147, 160, 

310]. Клініцистами доведено, що діагностика коморбідної СІХС затруднена 

через подібність симптомів у відповідної категорії хворих [6, 18, 20, 222, 256, 
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321]. Усвідомлення такої ситуації зумовило підвищення уваги дослідників до 

визначення ролі біологічних маркерів у діагностиці кардіо-респіраторної 

патології загалом і загрози дестабілізації перебігу СІХС ССН, зокрема. Ця 

тема активно почалася обговорюватися ще в 90-і роки минулого століття та 

залишилася актуальною на сьогодні [309]. 

Мета дослідження – оцінка кардіоваскулярного ризику та його 

контроль у хворих на поєднану кардіореспіраторну патологію за 

результатами дослідження маркерів системної запальної відповіді 

(імуноглобулінів і «білків гострої фази запалення») та представника 

цитокінового профілю Кардіотрофіну-1. 

Обстежено 72 хворих на ХОЗЛ ІІІ ст. важкості у фазі загострення, які 

знаходилися на стаціонарному лікуванні в алергійному відділенні ОКЛ і 

диференціально-діагностичному відділенні ОФПЦ м. Івано-Франківська. 

Середній вік пацієнтів становив (57,3 ± 0,8) років. У 44 (44,76) %) пацієнтів із 

загостренням ХОЗЛ ІІІ ст. важкості встановлено наявність коморбідності 

ХОЗЛ і СІХС ССН І–ІІ ФК.  

Залежно від варіанту перебігу ХОЗЛ хворі були розділені на такі групи 

обстеження. В першу групу (n = 28) ввійшли хворі на ізольований перебіг 

ХОЗЛ, другу групу (n = 44) склали хворі на ХОЗЛ ІІІ ст. важкості у фазі 

загострення за поєднання зі СІХС ССН І–ІІ ФК. Хворих другої групи 

залежно від варіанту перебігу СІХС рандимізовано на дві підгрупи (основна 

підгрупа та підгрупа порівняння). Основну підгрупу (n = 26) склали пацієнти 

на ХОЗЛ ІІІ ст. важкості у фазі загострення за поєднання зі стабільною 

стенокардією напруження (ССН) і безбольовою ішемією міокарда (ББІМ) І–ІІ 

ФК при стабільному перебігу, а в підгрупу порівняння ввійшли 18 хворих із 

загрозою дестабілізації перебігу СІХС ССН І–ІІ ФК. Всі хворі були 

порівнювані за віком і статтю, частотою чинників ризику ХОЗЛ і кардіо-

респіраторної патології, тривалістю та важкістю перебігу ХОЗЛ, 

функціональним класом СІХС ССН і індексом куріння. В контрольну групу 
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ввійшли 28 практично здорових осіб (ПЗО) без ознак захворювання серцево-

судинної системи та легень. 

Проведені дослідження імуноглобулінів крові, «білків гострої фази» 

запалення та Кардіотрофіну-1 довели неоднозначність змін окремих 

параметрів залежно від особливостей перебігу КРП. 

Результати дослідження рівнів імуноглобулінів сироватки крові, С-РБ і 

α2-макроглобуліну у пацієнтів на ізольований перебіг ХОЗЛ і ХОЗЛ за 

поєднання зі ССН І–ІІ ФК до лікування наведено в табл. 5.5. 

Таблиця 5.5 

Вміст імуноглобулінів і білків “гострої фази запалення” у хворих 

на ХОЗЛ ІІІ ступеня важкості у фазі загострення 

Групи 

обстежених 

IgA, 

мг/л 

IgM, 

мг/л 

IgG, 

мг/л 

С-РБ, 

мг/л 

α2-макро-

глобулін, 

мг/л 

ПЗО,n = 28 1,97 ± 0,11 2,13 ± 0,29 12,51 ± 0,21 2,89 ± 0,46 6,80 ± 1,57 

перша група, 

n = 28 

1,52 ± 0,13 

* 

2,28 ± 0,19 10,11 ± 0,23 

*** 

2,78 ± 0,21 13,26 ± 2,52 

* 

основна 

підгрупа, 

n = 26 

1,48 ± 0,17 

● 

2,78 ± 0,07 

● 

9,30 ± 0,28 3,26 ± 0,28 9,01  ± 2,82 

підгрупа 

порівняння,  

n = 18 

1,32 ± 0,27 

▪ 

2,89 ± 0,11 

▪ 

9,90 ± 0,56 

▪▪▪ 

4,85 ± 0,42 

▪× 

14,74 ± 3,05 

▪ 

Примітки: достовірність різниці між значеннями показників: 

* – групи ПЗО та першої групи: * – (р < 0,05); **– (р < 0,01); ***– (р < 0,001); 

● – групи ПЗО та основної підгрупи: ● – (р < 0,05); ●● – (р < 0,01); ●●●– 

(р < 0,001;  

▪ – групи ПЗО та підгрупи порівняння: ▪ – (р < 0,05); ▪▪ – (р < 0,01); ▪▪▪ – 

(р < 0,001);  
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× – основної підгрупи та підгрупи порівняння: × – (р < 0,05); ×× – (р < 0,01); 

××× – (р < 0,001). 

 

Проведений аналіз показників гуморальної ланки імунітету виявив 

значні зрушення з боку основних класів імуноглобулінів, що вказує на 

порушення функціональної здатності В-лімфоцитів, як їх продуцентів. Нами 

встановлено як в основній підгрупі, так і в підгрупі порівняння, виразну 

дисімуноглобулінемію. При цьому відзначено зниження продукції IgA і IgG. 

Найнижчий рівень IgA відзначено у пацієнтів підгрупи порівняння, який 

становив (1,32 ± 0,27) мг/л, що в 1,49 раза є вірогідно нижчим, ніж у групі 

ПЗО (t = 2,23; р < 0,05), в 1,33 раза є невірогідно нижчим, ніж у пацієнтів 

першої групи (t = 0,67; р > 0,1) та в 1,29 раза є невірогідно нижчим (t = 0,50; 

р > 0,1), порівняно з пацієнтами основної підгрупи. 

Зниження рівнів IgA вказує на несприятливий перебіг як основного 

захворювання, так і супровідної патології, оскільки дефіцит IgA, як правило, 

спричиняється агресивним перебігом хвороби та вказує на розвиток 

аутоімунної патології уже на ранніх стадіях хвороби. Подальшими 

дослідженнями установлено вірогідне зниження рівня IgG як при 

ізольованому перебігу ХОЗЛ, так і при поєднаній КРП. Найбільш вірогідне 

зменшення вмісту IgG встановлено у хворих підгрупи порівняння, середні 

значення якого становили (9,90 ± 0,28) мг/л, у групі ПЗО – (12,51 ± 0,21) мг/л 

(t = 4,36; р < 0,001). 

Аналіз даних табл. 5.5 показав, що рівні IgM мали тенденцію до 

помірного підвищення в пацієнтів усіх обстежуваних груп, водночас у 

хворих підгрупи порівняння виявлено надмірне зростання рівня IgM до 

(2,89 ± 0,11) мг/л, що вірогідно відрізняло його від показника групи ПЗО 

(2,13 ± 0,29) мг/л (t = 2,45; р < 0,05). Більше того, підвищений рівень ІgМ 

корелював з помірною силою зі зниженням основних показників функції 

зовнішнього дихання: ОФВ1, МОШ50% і МОШ75%, (r = +0,28–0,32; р < 0,05). 

Відомо, що ІgМ, з одного боку, знижує антигенне навантаження, а з другого 
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боку, опсонізуючи збудник – антиген, підвищує продуктивність фагоцитозу, 

що є дуже важливим із-за широкої колонізації нижніх дихальних шляхів 

патогенними збудниками, особливо при загостренні ХОЗЛ [91, 102].  

Отримані результати дослідження відрізняються від даних, які наведені 

в окремих наукових публікаціях, де стверджується, що куріння та хронічні 

респіраторні захворювання можуть пригнічувати синтез імуноглобулінів 

[84]. Разом з тим, варто уточнити, що їхні дані отримані при обстеженні 

хворих зі стабільним перебігом ХОЗЛ, водночас як в нашому дослідженні 

хворі перебували у фазі загострення хвороби.  

Особлива роль у розвитку запального процесу та активності 

гуморальної ланки імунітету відводиться “гострофазним білкам” (БГФ) 

запалення, зокрема, С-РБ і α2-макроглобуліну [180]. Відомо, що С-РБ є 

представником родини “білків гострої фази” запалення, а синтез його в 

печінці регулюється прозапальними цитокінами, зокрема інтерлейкіном-6 і 

TNF-α [91]. За даними багатьох дослідників, С-РБ відображає активність 

синтезу інтерлейкіна-6, що сприяє, поряд з іншими прозапальними 

цитокінами, прогресуванню атеросклерозу [28, 291, 273, 329, 353]. Відомо 

також, що С-РБ бере участь у залученні моноцитів у зону атеросклеротичної 

бляшки за допомогою зв'язування зі специфічними рецепторами для С-РБ, до 

того ж, за рахунок посилення захоплення ліпопротеїнів низької щільності 

(ЛПНЩ) макрофагами, він бере участь в утворенні «пінявих» клітин [273]. 

Доведено, що БГФ запалення за участі цитокінів відіграють важливу роль у 

патогенезі запалення при ХОЗЛ і при атерогенезі [273, 284, 403]. Разом з тим, 

механізми розвитку запалення за участі БГФ не до кінця розкриті, не 

встановлено особливостей взаємозв‟язків їх з іншими ланками імунітету та 

чинниками ризику загострення ХОЗЛ і атеросклеротичного процесу в 

коронарних судинах. 

Результати дослідження (див. табл. 5.5) демонструють, що загострення 

ХОЗЛ супроводжується збільшенням рівнів БГФ у хворих як на ізольований 

перебіг ХОЗЛ, так і при поєднаній КРП. Так, рівні сироваткового С-РБ у 
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хворих підгрупи порівняння були в 1,67 раза вірогідно вищими, порівняно з 

показниками у контрольній групі, та становили, в середньому, 

(4,85 ± 0,42) мг/л (t = 3,15; р < 0,01). На відміну, рівні С-РБ у пацієнтів 

основної підгрупи були на порядок нижчими від показників підгрупи 

порівняння та становили (2,78 ± 0,21) мг/л (t = 0,69; p > 0,1). Подібні рівні  

С-РБ встановлено у групі пацієнтів на ізольований перебіг ХОЗЛ, які були 

невірогідно підвищені в 1,12 раза, порівняно з такими в групі ПЗО (t = 0,22; 

p > 0,1). На загал, у 17 (38,88 %) пацієнтів із поєднаною КРП, рівень С-РБ був 

значно підвищений і досягав, у середньому, (4,0 ± 0,41) мг/л. Відомо, що цей 

білок сприяє фагоцитозу, збільшує рухливість лейкоцитів, активує імунні 

реакції та зв‟язування комплементу [172, 204].  

Щоб з'ясувати залежність форми перебігу СІХС ССН І–ІІ ФК від рівня 

С-РБ, усі хворі на КРП були розділені на дві групи: з С-РБ < 3 мг/л і > 3 мг/л 

(рис. 5.4). 

 

Рис. 5.4. Розподіл хворих на ХОЗЛ ІІІ ступеня важкості у фазі 

загострення за поєднання зі СІХС ССН І–ІІ ФК за рівнями С-РБ: 

менше 3 мг/л і більше 3 мг/л: * – достовірність різниці показників (р < 0,05). 

 



192 

 

 

З огляду на дані, які наведені на рис. 5.4, показовим є факт присутності 

високих рівнів С-РБ у хворих із загостренням ХОЗЛ за поєднання з загрозою 

дестабілізації перебігу СІХС ССН І–ІІ ФК. Так, концентрацію С-РБ 3 мг/л і 

більше виявлено в 16 (80,0 %) пацієнтів цієї підгрупи. На відміну, високі 

рівні С-РБ (> 3 мг/л) були притаманні тільки 10 (38,47 %) пацієнтам основної 

підгрупи. У першій групі рівень С-РБ 3 мг/л і більше встановлено в 7 

(25,0 %) хворих.  

Відсутність високих концентрацій С-РБ у хворих основної підгрупи 

вказує на меншу активність системної запальної реакції у цієї категорії 

пацієнтів. При аналізі результатів дослідження виявлено, що групи з 

високими рівнями С-РБ статистично значимо відрізнялися за важкістю 

перебігу ХОЗЛ і коморбідної патології (рис. 5.5). 

 

Рис. 5.5. Рівні основних “гострофазних білків” запалення в плазмі 

крові хворих на ХОЗЛ ІІІ ст. важкості у фазі загострення за поєднання зі 

СІХС ССН І–ІІ ФК. 

Подібні зміни в ланці гуморального імунітету ми спостерігали при 

дослідженні рівня α2-макроглобуліну. Зокрема, рівень α2-макроглобуліну 

найбільше був підвищений у пацієнтів підгрупи порівняння та досягав рівня 

(14,74 ± 1,75) мг/л, що, відповідно, в 2,16 раза вище, ніж у групі ПЗО 
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(6,80 ± 1,57) мг/л (t = 2,31; р < 0,05). Високі рівні α2-макроглобуліну 

встановлено також у пацієнтів із загостренням ХОЗЛ за поєднання зі СІХС 

ССН І–ІІ ФК, який становив (9,01 ± 0,76) мг/л, що також у 1,32 раза вище, 

ніж у пацієнтів групи ПЗО, однак вони були невірогідними (t = 0,68; р > 0,1). 

За даними літературних джерел відомо, що α2-макроглобулін – це 

універсальний сироватковий інгібітор протеаз, біологічна роль якого полягає 

в регуляції системи тканинного протеолізу, що забезпечує функціонування 

комплементу, регуляцію судинного тонусу, реакцію запалення та 

фібринолізу [91].  

При проведенні аналізу кореляційних зв‟язків між рівнями 

досліджуваних маркерів системного запалення та морфофункціональними 

показниками серця виявлені наступні тенденції. Встановлено негативні 

кореляційні зв‟язки між рівнем С-РБ і розміром ЛП у хворих 2-ї групи обох 

підгруп, відповідно (r = –0,65; р < 0,05) і (r = –041; р < 0,05). Встановлено 

середньої сили позитивний кореляційний зв'язок рівня С-РБ із 

співвідношенням максимальної швидкості раннього діастолічного 

наповнення та максимальної швидкості пізнього діастолічного наповнення 

(Е/А) ПШ (r = +0,46; р < 0,05) і негативний кореляційний зв‟язок між стадією 

СН (r = –0,59; р < 0,05) у пацієнтів 2-ї групи, в яких загострення ХОЗЛ 

поєднувалося з загрозою дестабілізації перебігу СІХС ССН І–ІІ ФК. 

Привертає увагу наявність вірогідних кореляцій рівня С-РБ саме в групі з 

мікст-патологією та відсутність достовірних кореляцій для цього протеїну 

серед хворих на ізольований перебіг ХОЗЛ.  

Особливе місце нами було відведено вивченню концентрації СТ-1, 

який є протеїном з молекулярною масою 21,5 KD і представником 

суперродини інтерлейкіну (ІL)-6 з вираженими промітотичними та 

проліферативними якостями, а також із здатністю індукувати гіпертрофію та 

гіперплазію кардіоміоцитів як in vivo, так in vitro. Біологічна роль CT-1 

реалізується через його зв‟язування з специфічним гетеродимерним 

рецептором глікопротеїну (gp130/рецептор), який широко експресований у 
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різних тканинах, включаючи серце, нирки, скелетні м‟язи та печінку [348, 

358]. 

Результати великої кількості попередніх клінічних досліджень свідчать, 

що збільшення концентрації в плазмі крові СТ-1 > 68 пг/мл вказує на високий 

ступінь хронічної СН (чутливість – 95 %, специфічність – 82,5 %) [358]. 

Результати дослідження СТ-1 у сироватці крові хворих на ізольований 

перебіг ХОЗЛ ІІІ ст. важкості у фазі загострення та поєднану кардіо-

респіраторну патологію наведено на рис. 5.6. 

 

 

Рис. 5.6. Рівні Кардіотрофіну-1 у крові хворих на ізольований 

перебіг ХОЗЛ ІІІ ступеня важкості у фазі загострення та поєднану кардіо-

респіраторну патологію. Достовірність різниці показників між значеннями 

показників: * – групи ПЗО та першої групи: * – (р < 0,05); **– (р < 0,01); ***– 

(р < 0,001); ● – групи ПЗО та основної підгрупи: ● – (р < 0,05); ●● – 

(р < 0,01); ●●●– (р < 0,001; ▪ – групи ПЗО та підгрупи порівняння: ▪ – 

(р < 0,05); ▪▪ – (р < 0,01); ▪▪▪ – (р < 0,001); × – основної підгрупи та підгрупи 

порівняння: × – (р < 0,05); ×× – (р < 0,01); ××× – (р < 0,001).  

 

Проведений нами аналіз показників Кардіотрофіну-1 виявив, що у 

хворих на ХОЗЛ ІІІ ст. важкості у фазі загострення за поєднання зі СІХС 
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ССН І–ІІ ФК його рівні були вірогідно вищими, ніж у пацієнтів на ХОЗЛ у 

фазі загострення із ізольованим перебігом. Так, у хворих першої групи рівні 

Кардіотрофіну-1 становили (112,60 ± 12,45) пг/мл, що в 1,45 раза є вірогідно 

меншим, ніж у хворих основної підгрупи (164,2 ± 19,08) пг/мл (t = 2,26; 

p < 0,05) та в 2,08 раза вірогідно меншими, порівняно з рівнями у хворих 

підгрупи порівняння (234,53 ± 14,41) пг/мл (t = 6,40; p < 0,001). Наведені дані 

вказують, що показники рівня СТ-1 у крові хворих на поєднану КРП є 

достовірно вищими відносно першої групи та групи контролю.  

Нами встановлено позитивні кореляційні зв‟язки між рівнями 

Кардіотрофіну-1 у крові та окремими структурно-морфологічними 

параметрами серця у хворих на ХОЗЛ ІІІ ст. важкості у фазі загострення за 

поєднання зі СІХС ССН І–ІІ ФК, зокрема між ТЗС ЛШ, ІММ ЛШ і ТМШП 

(r = +0,32, p < 0,05; r = +0,34, p < 0,05; r = +0,38, p < 0,05, відповідно). 

Наведені показники кореляційних зв‟язків вказують на те, що рівень 

Кардіотрофіну-1 в плазмі крові при наявності гіпертрофії міокарда є вищим, 

ніж при відсутності останньої.  

Таким чином, концентрація Кардіотрофіну-1 може розглядатися як 

незалежний маркер гіпертрофії міокарда в когортах хворих на ХОЗЛ ІІІ ст. 

важкості у фазі загострення. Більше того, моніторування рівня 

Кардіотрофіну-1 може допомогти в ідентифікації надмірного ремоделювання 

серця у хворих на ХОЗЛ ІІІ ст. важкості.  

Отже, проведений аналіз показників маркерів системного запалення 

виявив значні порушення в імунологічній реактивності організму пацієнтів 

на ХОЗЛ ІІІ ст. важкості у фазі загострення як при ізольованому перебігу, так 

і за поєднання зі СІХС ССН І–ІІ ФК. 
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5.4. Диференціально-діагностичні критерії коморбідності СІХС 

ССН І -ІІ ФК за поєднання з ХОЗЛ ІІІ ступеня важкості. Алгоритм 

діагностики загрози дестабілізації перебігу СІХС ССН І–ІІ ФК у 

хворих на ХОЗЛ ІІІ ступеня важкості у фазі загострення 

У сучасній літературі поєднання ХОЗЛ та ІХС розглядається як з позиції 

простого поєднання хвороб внаслідок впливу загальних факторів ризику 

(тютюнокуріння, урбанізація, низька фізична активність, старіння популяції, 

генетична схильність), так і з точки зору формування системних ефектів при 

ХОЗЛ як наслідок системного запалення та інших механізмів синтропії 

(гіпоксемія, ендотеліальна дисфункція, оксидативний стрес, цитокіновий 

дисбаланс, надмірна судинна жорсткість тощо) [2, 14, 16, 232, 246].  

На сьогодні запропонована концепція, що локальне запалення в 

бронхах, паренхімі та судинах легень створює системний вплив і сприяє не 

тільки прогресуванню ХОЗЛ, а також розвитку атеросклерозу та серцевої 

патології [28, 125, 244, 290].  

Більше того, важкість перебігу та прогноз ХОЗЛ здебільшого 

визначаються не змінами в бронхолегеневій системі, а 

екстрапульмональними системними ефектами або коморбідними хворобами 

[93, 173, 355, 394].  

Мета дослідження цього розділу полягала в розробці клініко-

анамнестичних і лабораторно-інструментальних критеріїв коморбідності 

СІХС ССН І–ІІ ФК при ХОЗЛ ІІІ ступеня важкості. 

Відповідно до визначеної мети і завдань наукового дослідження 

обстежено 351 хворого на ХОЗЛ ІІІ ступеня важкості. Залежно від перебігу 

хвороби та наявності мікст-патології 210 хворих були обстежені в 

стаціонарних умовах. Із них було 175 (83,34) % чоловіків і 35 (16,66) % 

жінок. Першу групу склали 126 хворих на ізольований перебіг ХОЗЛ ІІІ 

ступеня важкості у фазі загострення. У другу групу було введено 94 хворих 

на ХОЗЛ ІІІ ступеня важкості у фазі загострення за поєднання зі СІХС ССН 

І–ІІ ФК. 
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Розподіл пацієнтів залежно від характеру перебігу ХОЗЛ представлено 

в табл. 5.6. 

                                                                                                    Таблиця 5.6 

Розподіл хворих на ХОЗЛ важкого ступеня груп С і D у фазі 

загострення 

Перебіг ХОЗЛ 

кількість хворих, 

(n = 210) 

абс. число % 

Ізольований перебіг ХОЗЛ ІІІ ступеня 

важкості груп С
1
 і D

2
 

116 55,23 

ХОЗЛ ІІІ ступеня важкості груп С і D 

за поєднання зі СІХС ССН І–ІІ ФК 

94 44,76 

Примітки: 1) 1 – група С – високий ризик із малою кількістю симптомів 

(0–1 бал за шкалою mMRC або  < 10 балів за опитувальником CAT), 

30 % ≤ OФB1 < 50 % від належних значень; 2) 2 – група D – високий ризик із 

великою кількістю симптомів ( ≥ 2 бали за шкалою mMRC або ≥ 10 балів за 

опитувальником CAT), OФB1 ≤ 30 % від належних значень.  

За особливостями поєднаного перебігу КРП, друга група пацієнтів 

шляхом рандомізації була розділена на дві підгрупи (ХОЗЛ + супутня СІХС 

ССН І–ІІ ФК і ХОЗЛ + коморбідна СІХС ССН І–ІІ ФК) (рис. 5.7).  

 

 

Рис. 5.7. Розподіл пацієнтів на ХОЗЛ ІІІ ступеня важкості груп С і D 

у фазі загострення за поєднання зі СІХС ССН І–ІІ ФК за гендерними 

відмінностями 
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За результатами клінічного та лабораторно-інструментального 

обстеження ми проаналізували індекс коморбідності (ІК) в обох підгрупах 

хворих. Індекс коморбідності оцінювали за шкалою Сharlston, яка 

представляє зацікавленість у зв‟язку з простотою використання. Ця шкала 

передбачала оцінку суми балів за клінічно значимими ознаками у хворих та 

кількісний перерахунок їх залежно від віку. Основну увагу представляла 

група хворих, що мали поєднання ХОЗЛ та СІХС ССН І–ІІ ФК. У цій групі 

ІК встановлено достовірно більшим (р = 0,005), ніж у пацієнтів на 

ізольований перебіг ХОЗЛ (рис. 5.8).  

 

 

Рис. 5.8. Індекс коморбідності у хворих на ізольований перебіг 

ХОЗЛ та на ХОЗЛ ІІІ ст. важкості за поєднання зі СІХС ССН І–ІІ ФК:  

* – достовірність різниці значень показника (p < 0,05).  

 

Збільшення показника ІК у групі хворих, яка аналізується, ймовірно, 

зумовлено особливостями клінічних проявів, збільшенням вікового цензу, 

різновекторними змінами лабораторних показників і змінами кардіо-

респіраторних параметрів у бік погіршення. 
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Отримані дані засвідчили посилення клінічних ознак загострення 

ХОЗЛ, виразність клінічних симптомів із сторони серця, синергічну дію 

факторів ризику залежно від наявності форми супровідної СІХС у хворих на 

ХОЗЛ (табл. 5.7). 

 

Таблиця 5.7 

Клінічні ознаки захворювання у хворих на ХОЗЛ важкого ступеня у фазі 

загострення за поєднання зі СІХС ССН І–ІІ ФК 

Ознака 
перша підгрупа, 

(n = 51) 

друга підгрупа, 

(n = 43) 

Задишка:  

при навантаженні (спокійна 

ходьба) 

у спокої 

 

 

51 (100 %) 

45(88,23 ± 6,8 %) 

 

 

43 (100 %) 

39 (90,70 ± 7,9 %) 

Кашель 100 100 

Виділення харкотиння 100 100 

ЧСС 81,4 ± 3,6 83,3 ± 5,2 

Наявність болю в грудях: 

– дискомфорт 

– стискаючий 

– пекучий 

 

12 (23,52) %* 

23 (45,10) %* 

16 (31,38 %) 

 

19 (44,19 %)* 

9 (20,93 %)* 

15 (34,88 %) 

Локалізація болю: 

– за грудниною 

– у ділянці серця 

 

34 (66,67 %) 

17 (33,33 %) 

 

33 (76,74 %) 

10 (23,26 %) 

Ірадіація болю: 

– під ліву лопатку 

– у ліву руку 

 

31 (60,78 %) 

20 (39,22 %)** 

 

30 (69,77 %) 

5 (11,63 %)** 

Тривалість болю: 

– до 5 хв 

– більше 5 хв 

 

8 (15,69 %) 

43 (84,31 %) 

 

11 (25,58 %) 

32 (74,42 %) 

Провокуючі фактори: 

– фізичне навантаження 

– емоційний стрес 

 

31 (60,78 %) 

37 (72,55 %) 

 

34 (79,07 %) 

28 (65,17 %) 

Кількість нападів за день 1,9 ± 0,14 2,2 ± 0,22 

Кількість нападів за тиждень 3,6 ± 0,23* 4,5 ± 0,36* 
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Продовження табл. 5.7 
 

Кількість вживаних таблеток 

нітрогліцерину в день 

2,1 ± 0,11*** 3,6 ± 0,21*** 

Чим супроводжується напад: 

– задишкою 

– серцебиттям 

– загальною слабкістю 

– запамороченням 

– підйомом АТ 

  

22 (43,14 %)** 

13 (25,49 %) 

34 (66,67 %)*** 

7 (13,73 %) 

31 (60,78 %) 

  

32 (74,42 %)** 

9 (20,93 %) 

11 (25,58 %)*** 

4 (9,30 %) 

18 (41,86 %) 

Кількість вживаних таблеток 

нітрогліцерину в тиждень 

6,5 ± 0,31** 8,4 ± 0,46** 

Фактори ризику: 

- куріння 

- вік більше 40 років 

- гіперхолестеринемія 

- надлишкова маса тіла 

- гіподинамія 

- переохолодження 

 

41,31 (80,39 %) 

51 (100,0 %) 

41 (80,39 %) 

15 (29,41 %) 

31 (60,78 %)*** 

18 (36,29 %) 

 

36 (83,72 %) 

43 (100,0 %) 

38 (88,37 %) 

18 (41,86 %) 

39 (90,70 %)*** 

9 (20,93 %) 

Послаблені тони серця 51 (100,0 %) 43 (100,0 %) 

Акцент ІІ тону над аортою 51 (100,0 %)*** 34 (79,07 %)*** 

Акцент ІІ тону над легеневою 

артерією 

51 (100,0 %)*** 9 (20,93 %)*** 

Свистячі хрипи в легенях 51 (100,0 %)* 41 (95,35 %)* 

Форма ХОЗЛ: 

емфізематозна 

бронхітична 

 

12 (23,53 %) 

39 (76,47 %) 

 

12 (27,91 %) 

31 72,09 %) 

Примітки:  наведені абсолютні числа кількості осіб у групі: 

1) у дужках вказаний відсоток хворих до загальної кількості осіб у 

групі; 

2) * – достовірність різниці даних між показниками клінічних ознак 

захворювання у пацієнтів на ХОЗЛ за поєднання з супутньою СІХС ССН І–ІІ 

ФК і хворих на ХОЗЛ за поєднання з коморбідною СІХС ССН І–ІІ ФК: * – 

(р < 0,05); **– (р < 0,01); ***– (р < 0,001). 
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Аналіз наведених даних у табл. 5.7 і результати проведених досліджень 

у хворих на ХОЗЛ ІІІ ст.важкості у фазі загострення за поєднання зі СІХС 

ССН І–ІІ ФК, які наведені у відповідних розділах дисертаційного 

дослідження, дозволили встановити наступні клініко-анамнестичні та 

лабораторно-інструментальні критерії коморбідності СІХС ССН І–ІІ ФК 

(зареєстровано Патент на корисну модель №70137 від 25.05.2012 р. у 

Державному реєстрі патентів України «Діагностика коморбідної ішемічної 

хвороби серця у хворих із хронічним обструктивним захворюванням легень»). 

Одним із основних критеріїв коморбідності СІХС був визначений 

термін перебігу поєднаної кардіо-респіраторної патології (тривалість 

перебігу ХОЗЛ перевищує в 1,3 раза анамнез СІХС). Іншими критеріями 

коморбідності СІХС ССН І–ІІ ФК у хворих на ХОЗЛ нами визначені: 

1) наявність епізодів безбольової ішемії міокарда (у 44,7 % 

випадків); 

2) поєднання нападів стенокардії або безбольової ішемії міокарда з 

виразною задишкою (у 72,09 % хворих);  

3) електрокардіографічні ознаки ішемії міокарда, які виявлялися 

при реєстрації ЕКГ у спокої або при добовому моніторуванні ЕКГ: 

горизонтальна або косонисхідна депресія сегмента SТ більше 1 мм від 

ізолінії через 80 мс після точки J; «німі» епізоди депресії сегмента SТ;  

4) порушення ритму серця в спокої та при ДМ ЕКГ відзначено у 

92,2 % випадків, в тому числі, поєднані тахікардії – у 42,30 % хворих, 

миготлива аритмія – у 11,53% хворих, блокада ніжок пучка Гіса – у 38,46% 

пацієнтів; 

5) зменшення показників часової і спектральної частин 

варіабельності ритму серця (ВРС), що вказує на перевагу симпатичного 

впливу вегетативної нервової системи; 

6) вираженість оклюзійного ураження коронарних судин за даними 

коронарографії;  
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7) позитивний тест на ендотелійзалежну дисфункцію периферичних 

артерій (розширення ПА в пробі з РГ склало, в середньому, (2,09 ± 0,07) % 

порівняно до вихідного стану (при нормі > 10 %), дилатація ПА в пробі з ФН 

мала від'ємне значення і, в середньому, склала (–4,75 ± 0,92) %. 

8) зниження рівнів метаболітів NO нітритів/нітратів у сироватці 

крові до (6,64 ± 0,98) мкмоль/л (p < 0,01). 

9) збільшення рівня загального холестерину крові до 

(5,34 ± 1,98) ммоль/л і більше; 

10) зменшення рівня ЛПВЩ до (0,98 ± 0,40) ммоль/л і менше; 

11) збільшення рівня ЛПНЩ до (3,32 ± 1,40) ммоль/л і більше; 

12) збільшення рівня ТГ до (2,21 ± 1,34) ммоль/л і більше; 

13) імуносупресія Т-клітинної ланки імунітету: (СD
3+

-лімфоцитів 

(48,09 ± 3,08) % і менше, СD
4+

-лімфоцитів (29,10 ± 2,97) % і менше, СD
8+

-

лімфоцитів (13,51 ± 0,71) % і більше; 

14)  збільшення в 1,6 раза експресії СD
95+

(Fas/APO-І)-маркерів на 

лімфоцитах периферичної крові до (12,16 ± 0,58) %; 

15) збільшення вмісту С-реактивного білка (С-РБ) до (4,85 ± 0,42) г/л 

і більше; 

16) збільшення вмісту α2-макроглобуліну до (14,74 ± 3,05) г/л і 

більше; 

17) збільшення вмісту в плазмі крові Кардіотрофіну-1 до 

(164,2 ± 19,08) фмоль/л і більше. 

18) Зміни показників функції зовнішнього дихання: 

1. ОФВ1 – (32,94 ± 2,84) % від належних величин; 

2. ОФВ1/ФЖЄЛ – (53,34 ± 3,23) % від належних величин; 

3. МОШ25 – (26,00 ± 2,24) % від належних величин; 

4. МОШ50 – (18,42 ± 2,08) % від належних величин; 

5. МОШ75 – (21,16 ± 1,42) % від належних величин. 

19) Ехокардіографічні та доплерехокардіографічні маркери: 
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1. дилатація ЛП незначного та помірного ступеня виявлена у 

69,23 % хворих на ХОЗЛ за поєднання зі СІХС ССН І-ІІ ФК; 

2. концентричне ремоделювання міокарда виявлено у 26,92 % 

хворих; концентричну гіпертрофію – у 34,61 % пацієнтів, а ексцентричну 

гіпертрофію – у 11,53 % осіб; 

3. Зміни об‟ємних показників лівого та правого шлуночків, 

швидкісних і часових параметрів їх діастолічної функції: зниження 

амплітуди піку Е до (0,68 ± 0,01) м/с, збільшення висоти піку А до 

(0,78 ± 0,01) м/с; зменшення співвідношення Е/А < 1 до (0,87 ± 0,01) ум. од; 

збільшення показника IVRTлш до(188,65 ± 3,64) м/с та зменшення показники 

DTлш до (116,40 ± 2,41) м/с. 

Отже, за наявністю коморбідності ХОЗЛ ІІІ ст. важкості і СІХС ССН І–

ІІ ФК збільшується роль як суб‟єктивних, так і об‟єктивних ознак. 

Встановлено, що у хворих із поєднаною кардіо-респіраторною патологією 

превалює бронхітична форма ХОЗЛ, а також фенотип із частим 

загостренням, які є більш несприятливими щодо прогнозу захворювання, 

зростає рівень ІК. Проведене нами дослідження показало, що при ХОЗЛ 

виникають сприятливі умови для формування коморбідності СІХС ССН. В 

основі її розвитку лежить комплекс патогенетичних механізмів, які діють 

безпосередньо на органи-мішені. На рис. 5.9 наведено концепцію розвитку 

коморбідності СІХС при ХОЗЛ. 

На сьогодні в клінічній практиці ще не зовсім чітко окреслені ознаки 

дестабілізації перебігу СІХС ССН (у науковій літературі використовується 

термін нестійкість перебігу) на тлі ХОЗЛ і не визначені критерії діагностики 

[147]. Особливої актуальності діагностика загрози дестабілізації перебігу 

СІХС ССН набуває при поєднанні з ХОЗЛ ІІІ ступеня важкості у фазі 

загострення.  
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Рис. 5.9. Концепція розвитку коморбідності СІХС ССН на тлі ХОЗЛ 

дестабілізації перебігу (нестійкості перебігу) СІХС ССН у хворих на 

ХОЗЛ у фазі загострення.  
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Мета дослідження підрозділу полягала в розробці клініко-

анамнестичних і лабораторно-інструментальних критеріїв загрози 

дестабілізації перебігу (нестійкості перебігу) СІХС ССН у хворих на ХОЗЛ у 

фазі загострення.  

Спосіб діагностики загрози дестабілізації перебігу СІХС ССН І–ІІ ФК у 

хворих на ХОЗЛ ІІІ ступеня важкості у фазі загострення насамперед 

проводився за зміною виразності клініко-лабораторних і результатів 

спеціальних методів дослідження. 

За результатами досліджень, нами запропонований спосіб діагностики 

загрози дестабілізації перебігу (нестійкості перебігу) СІХС ССН у хворих на 

ХОЗЛ важкого ступеня у фазі загострення за критеріями, які були розроблені 

в клініці (Патент України на винахід № 95211, МПК (2011.01), А61В 10/00, 

G01N 33/50(2006.01) «Спосіб діагностики загрози дестабілізації перебігу 

ішемічної хвороби серця при розвитку фази загострення хронічного 

обструктивного захворювання легень», зареєстровано в Державному 

реєстрі патентів України на винаходи 11.07.2011 р.).  

Найбільш типовими клінічними ознаками загрози дестабілізації 

перебігу СІХС ССН нами визначені наступні: 

1) біль за грудиною, який повторювався все частіше й частіше, а 

епізоди болю тривають до 20 хв, а не 3–5 хв, як це було раніше, до того ж 

вони вже не знімаються нітрогліцерином і супроводжуються виразною 

вегетативною симптоматикою; страхом смерті, бради- або тахікардією, 

підвищенням AT, відчуттям нестачі повітря, нудотою, пітливістю, 

запамороченням; 

2) іррадіація болю в плече, лопатку, ліву руку аж до кисті, рідше – в 

обидві кисті, частіше на ліктьову поверхню із захопленням III–IV пальців 

лівої кисті, часто з онімінням. Рідше біль віддає у спину, шию, нижню 

щелепу і зуби; 

3) зазвичай характерний пекучий, стисний, здавлювальний біль; 
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4) зв'язок болю з фізичним навантаженням або емоційним 

напруженням (у разі виходу на вулицю в холодну й вітряну погоду, після 

споживання великої кількості їжі, уночі під час сновидінь, зазвичай емоційно 

насичених); 

5) вік (> 65 років у жінок, > 55 років у чоловіків); 

6) перенесені раніше інфаркт міокарда, шунтування коронарних 

артерій, цукровий діабет, хронічна застійна серцева недостатність, 

артеріальна гіпертензія. 

До симптоматики дестабілізації попередньо стабільної стенокардії 

напруження або безбольової ішемії міокарда слід відносити випадки 

переходу хворого з І-го у ІІ-й або з ІІ-го у ІІІ-й ФК ССН. 

Маркери короткострокового ризику (маркери некрозу міокарда та 

маркери ризику коронаротромбозу): 

– нормальний рівень маркерів некрозу міокарда – тропоніну Т або/і 

Т-1 через 6 і 12 год. та МВ КФК (креатинінфосфокінази) у динаміці протягом 

першої доби. Це єдиний надійний критерій диференціальної діагностики 

загрози дестабілізації перебігу СІХС ССН і не Q-IM за наявності змін 

сегмента ST і/або зубця Т на ЕКГ. 

Лабораторні тести: 

1) зниження рівнів субпопуляцій Т-лімфоцитів CD
3+

 i CD
4+

 до 

(49,09 ± 3,08) % і (29,10 ± 2,97) %, відповідно; 

2) підвищення рівня СD
8+

-лімфоцитів до (38,36 ± 3,22) % і вище; 

3) підвищення активації субпопуляцій В-лімфоцитів та їх готовність 

до Fas-залежного апоптозу (СD
95+

 (Fas/APO-І) до (13,86 ± 0,46)%); 

5) зменшення рівня CD
150+

(ІПО
3+

)-лімфоцитів до (5,34 ± 0,18) %. 

Біологічні маркери: 

1) зниження рівня ІgA до (1,32 ± 0,27) мг/л; 

2) підвищення рівня в крові імуноглобулінів М і G до (2,89 ± 0,11) і 

до (19,90 ± 0,56) мг/л, відповідно; 
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3) підвищення продукції “гострофазних білків” запалення – С-РБ, 

α2-макроглобуліну, відповідно, до (4,85 ± 0,42) г/л і (14,74 ± 3,05) г/л; 

4) активність фагоцитуючих клітин: підвищення рівня кислої 

фосфатази (КФ) моноцитів до (228,4 ± 89,1) ОД×10
–3

, кислої фосфатази 

нейтрофілів до (239,5 ± 79,1) ОД×10
–3

, лізосомального тесту моноцитів до 

(4,81 ± 1,2) ОД; 

5) надмірна продукція кількості прозапального цитокіну 

(Кардіотрофіну-1) до (234,53 ± 14,41) пг/мл; 

6) зменшення концентрації метаболітів оксиду азоту до 

(6,64 ± 0,98) ммоль/л. 

Біохімічні маркери: 

1) ліпідний спектр плазми крові натще (зниження ХС ЛПВЩ до 

(0,98 ± 0,04) ммоль/л;  

2) підвищенняХС ЛПНЩ до (3,32 ± 0,14) ммоль/л;  

3) підвищення ХС ЛПДНЩ до (0,96 ± 0,03) ммоль/л;  

4) підвищення ТГ до (2,21 ± 0,13) ммоль/л. 

Специфічні кардіологічні дослідження: 

1) ЕКГ-зміни, пов'язані з міокардіальною ішемією, включають 

горизонтальну або косонизхідну депресію чи елевацію сегмента ST ≥ 1 мм 

(0,1 мВ) більше 60–80 мс після закінчення комплексу QRS, особливо коли ці 

зміни супроводжуються болем за грудиною, зумовленим стенокардією при 

низькому фізичному навантаженні. Критерієм ішемії може бути й підйом 

сегмента SТ, особливо в поєднанні з гострокінцевим зубцем Т (спрямованим 

вгору або вниз). Підйом сегмента SТ вказує на більш важкий ступінь ішемії, 

ніж його депресія. Підйом сегмента SТ пов'язують зі спазмом коронарної 

артерії або з початком інфаркту міокарда (в останньому випадку має місце 

значний підйом сегмента SТ). Критерієм позитивної проби є також поява 

порушень ритму (часта або політопна шлуночкова екстрасистолія, миготлива 

аритмія, пароксизмальна тахікардія) і провідності (у тому числі відносне 

подовження інтервалу Р–Q), які відзначено більше, ніж у 34,21 % пацієнтів. 
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Варто зазначити, що відсутність змін на ЕКГ не виключає загрози 

дестабілізації перебігу стабільної стенокардії напруження або діагнозу 

нестабільної стенокардії, але свідчить про відносно низький ризик розвитку 

Q–IM і серцево-судинної смерті. 

2) Показники варіабельності ритму серця: зниження наступних 

спектральних показників варіабельності ритму серця: RRNN до 

(832,3 ± 14,1) мс, SDNN до (60,6 ± 4,2) мс, РNN50 до (24,3 ± 2,8) %, rMSSD 

до (49,4 ± 4,1) мс, HF до (809,7 ± 34,3) мс
2
 та збільшення показників часової 

частини ВРС – LF до (2946,2 ± 340,2) мс
2
, показника LF/HF до 1,57. 

3) Фізичне тестування з ехокардіографією (ЕхоКГ) та 

доплерівською візуалізацією: 

1. збільшення КСР ЛШ до (42,36 ± 4,18) мм, КДР до 

(53,05 ± 6,18) мм; 

2. збільшення середніх значень КСО і КДО до (62,3 ± 5,88) мл та 

(136,0 ± 5,09) мл, відповідно; 

3. збільшення показника ІММ ЛШ до (146,4 ± 9,40) г/м
2
; 

4. величина ФВ ЛШ – (48,4 ± 1,63) % і менше;  

5. зменшення параметру УО ЛШ до (66,34 ± 5,18) мл; 

6. збільшення КДО ЛШ до (136,0 ± 5,09) мл;  

7. збільшення КСО ЛШ до (75,9 ± 3,98) мл; 

8. зменшення ударного об‟єму ЛШ до (67,93 ± 4,65) мл; 

9. зменшення ЕЛШ до (0,64 ± 0,01) м/с; 

10. збільшення АЛШ до (0,85 ± 0,02) м/с; 

11. зменшення відношення Е/А до (0,75 ± 0,01); 

12. збільшення DTЛШ до (196,40 ± 3,81) мс; 

13. збільшення IVRTЛШ до (127,80 ± 2,38) мс; 

14. збільшення параметрів DТ ПШ до (264,65 ± 4,78) м/с і IVRT ПШ 

до (115,70 ± 2,78) м/с та зменшення показника відношення Е/А до 

(0,78 ± 0,03); 
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15. верифікація наявності коронарного атеросклерозу й ступінь 

ураження коронарних артерій > 75% (за даними коронарографії); 

16. встановлення непрямих ознак коронаротромбозу і нестабільної 

бляшки (внутрішньокоронарна ультравізуалізація бляшки (IVUS)). 

Отже, наявність коморбідності СІХС ССН І–ІІ ФК у хворих на ХОЗЛ 

важкого ступеня у фазі загострення суттєво модифікує клінічні прояви 

поєднаного перебігу. Дистропія загострення ХОЗЛ ІІІ ступеня важкості груп 

С i D та СІХС ССН І–ІІ ФК призводить у переважаючій кількості випадків до 

атипового клінічного перебігу, що проявляється посиленням респіраторних 

симптомів і погіршенням показників вентиляційної функції легень, 

прискоренням частоти серцевих скорочень, збільшенням кількості больових і 

безбольових нападів ішемії міокарда, порушеннями варіабельності ритму 

серця та наявністю миготливої аритмії у вигляді пароксизмальної або 

персистуючих форм, появою гіперсимпатичного тонусу вегетативної 

нервової системи й ознак систолічної та діастолічної дисфункцій лівого та 

правого шлуночків серця. Врахування запропонованих критеріїв 

дестабілізації перебігу (нестійкоссті перебігу) СІХС ССН І–ІІ ФК дозволить 

впроваджувати випереджувальну лікувальну тактику з метою профілактики 

загрозливих для життя ускладнень з боку серцево-судинної системи.  

 

Матеріали проведеного дослідження висвітлені в таких наукових 

статтях: 

1. Герич П.Р. Клінічне та прогностичне значення біологічних 

маркерів у діагностиці загрози дестабілізації супровідної ішемічної хвороби 

серця при хронічному обструктивному захворюванні легень / П.Р. Герич, 

Р.І. Яцишин // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2015. – №4 

(23). – С. 22–32.  

2. Яцишин Р.І. Критерії коморбідності ІХС у хворих із 

загостренням хронічного обструктивного захворювання легень / Р.І. Яцишин, 

П.Р. Герич, М.Я. Сухоребська // ХVІ Національний конгрес кардіологів 
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України (Київ, 23–25 вересня 2015 р.) : тези конференції. – Укр. кардіолог. 

журн. – 2015. – Додаток 1. – С. 214–215.  

3. Герич П.Р. Коморбідна ІХС у хворого на ХОЗЛ: визначення 

поняття, сприяючі фактори розвитку, критерії діагностики / П.Р. Герич // 

Галицький лікарський вісник. – 2014. – Том 21, №4. – С. 20–24. 

4. Герич Р.П. Клінічне і прогностичне значення біологічних 

маркерів у діагностиці і перебігу кардіопульмональної патології / П.Р. Герич, 

Р.І. Яцишин // Галицький лікарський вісник. – 2014. – Т.21, №2. – С. 16–19. 

5. Герич П.Р. Причини і механізми розвитку ендотеліальної 

дисфункції периферійних артерій і патології серця у хворих на хронічне 

обструктивне захворювання легень / П.Р. Герич, Р.І. Яцишин // Вестник 

неотложной и восстановительной медицины. – 2013. – Т. 13, №4. – С. 596–

601.  

6. Герич П.Р. Хронічне обструктивне захворювання легень і 

ішемічна хвороба серця: роль гуморальних та клітинних імунних чинників у 

механізмах розвитку і перебігу поєднаної кардіореспіраторної патології / 

П.Р Герич, P.I. Яцишин // Вестник неотложной и восстановительной 

медицины. – 2013. – Том 14, №1. – С. 53–58. 

7. Островський М.М. До питання поліморбідності та коморбідності 

у хворих на ХОЗЛ / М.М. Островський, П.Р. Герич // Укр. пульмонол. 

журнал. – 2011. – №4. – С. 19–24. 

8. Герич Р.П. Клініко-функціональні особливості перебігу 

кардіореспіраторної патології у хворих на хронічне обструктивне 

захворювання легень / П.Р. Герич, Р.І. Яцишин, М.М. Островський // 

Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2010. – №2 (20). – С. 56–66. 
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РОЗДІЛ 6 

 

ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО 

ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ХОЗЛ ІІІ СТУПЕНЯ ВАЖКОСТІ У ФАЗІ 

ЗАГОСТРЕННЯ ЗА ПОЄДНАННЯ ЗІ СІХС СССН І-ІІ ФК  

 

Згідно з новою редакцією GOLD 2016 року та вітчизняними 

рекомендаційними документами, терапія ХОЗЛ має дві основні мети: 

негайний ефект – безпосереднє зменшення симптомів і їх пошкоджуючі дії та 

перспективну дію – зниження ризиків виникнення загострення [137, 143, 

372]. Основними принципами терапії ХОЗЛ на сьогоднішній день є:  

– поступове нарощування інтенсивності лікування залежно від 

ступеня важкості захворювання; 

– регулярність, постійність базисної терапії відповідно до ступеня 

важкості захворювання; 

– варіабельність індивідуальної відповіді на лікування потребує 

уважного та регулярного моніторингу клінічно-функціональних ознак 

захворювання [137]. 

Бронхолітичні препарати є основою терапії ХОЗЛ [137]. З 2011 р. до 

схеми лікування ХОЗЛ включено селективний інгібітор ФДЕ-4 рофлуміласт 

(даксас). Рофлуміласт – потужний протизапальний препарат, дія якого 

спрямована на лікування системних і легеневих запальних процесів, 

пов‟язаних із ХОЗЛ [425]. У відповідності до рекомендації GOLD 2011 р., 

рофлуміласт може бути призначений пацієнтам категорії С, як 

альтернативний вибір; категорії D – як препарат другого вибору. При ХОЗЛ 

ІІІ і ІV ступенів та за наявності загострень в анамнезі цей препарат знижує 

частоту загострень, лікування яких потребує застосування пероральних ГКС 

[425]. Рофлуміласт призначається перорально по 500 мкг 1 раз на добу.  
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На думку провідних пульмонологів, ефективність базової терапії ХОЗЛ 

на сьогодні залишається достатньо низькою [202]. У кожному випадку 

загострення ХОЗЛ вирішується питання про необхідність госпіталізації 

хворого. Показаннями до госпіталізації при загостренні ХОЗЛ є: значне 

посилення інтенсивності симптомів, наявність нових фізикальних даних 

(ціаноз, периферичні набряки), низька відповідь на початкову терапію 

загострення, вираженість супутніх захворювань, неможливість достовірно 

верифікувати діагноз, недостатні ресурси для терапії в домашніх умовах і 

похилий вік хворих [137].  

Сучасний підхід у лікуванні ішемічних симптомів спрямований на 

зниження потреби міокарда в кисні, що досягається застосуванням 

кардіопротекторної терапії [155]. Дані експериментальних і ряду клінічних 

досліджень доводять, що перспективним є використання для стабілізації та 

зменшення ішемічної травми міокарда препаратів із кардіопротекторними 

властивостями, а саме: альфа-токоферолу, триметазидіну, флавоноїдів тощо 

[96]. Серед біофлавоноїдів найбільш ефективним виявився кверцетин, 

водорозчинна форма якого препарат корвітин, розроблений українськими 

вченими [156]. Цей препарат зменшує патологічний вплив ішемії та 

реперфузії на міокард, інгібує перекисне окиснення ліпідів і підвищує рівень 

оксиду азоту в міокарді [155]. На сьогодні доведено, що кверцетин (корвітин) 

підвищує активність ферментів, які беруть участь у деградації фосфоліпаз, 

ліпоксигеназ, циклооксигеназ, зменшує активацію вільнорадикальних 

процесів, посилює продукцію оксиду азоту та протеїнкіназ [81]. Водночас на 

сьогодні не вивчено вплив кверцетину (корвітину) в комбінації з 

рофлуміластом на основні функції серця (зменшення ЧСС, поліпшення 

електрофізіологічних властивостей міокарда, зниження частоти розвитку 

гострої лівошлуночкової недостатності, відновлення структурних змін серця 

та внутрішньосерцевої гемодинаміки), на відновлення ендотеліальної 

функції, на рівні в крові білків «гострої фази запалення», на функціональну 

активність лейкоцитарних популяцій (лімфоцитів, моноцитів, нейтрофілів). 
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Таких даних у доступній літературі не наведено, що робить актуальними та 

перспективними дослідження в цьому напрямку. 

 

6.1. Ефективність комплексної терапії хворих на ХОЗЛ ІІІ 

ступеня важкості у фазі загострення за поєднання зі СІХС ССН І–ІІ ФК 

за результатами дослідження клінічної симптоматики та вентиляційної 

функції легень 

 

З метою вивчення впливу комплексної терапії з включенням комбінації 

рофлуміласту та кверцетину на клінічну симптоматику та вентиляційну 

функцію легень обстежено 126 хворих на ізольований перебіг ХОЗЛ у фазі 

загострення та 94 хворих із поєднаною КРП (ХОЗЛ ІІІ ст. важкості груп С і D 

у фазі загострення + СІХС ССН І–ІІ ФК) віком від 39 до 76 років.  

Хворих на поєднану КРП було розділено на 2 групи. До першої групи 

було введено 51 хворого на ХОЗЛ важкого ступеня у фазі загострення за 

поєднання зі СІХС ССН І–ІІ ФК. Другу групу склали 43 пацієнти на ХОЗЛ ІІІ 

ступеня важкості у фазі загострення, у яких були ознаки дестабілізації 

перебігу СІХС ССН І–ІІ ФК. Діагностика загрози дестабілізації перебігу ССН 

І-ІІ ФК проводилася за критеріями, які були розроблені нами в клініці 

(Патент України на винахід №95211, «Спосіб діагностики загрози 

дестабілізації перебігу ішемічної хвороби серця при розвитку фази 

загострення хронічного обструктивного захворювання легень», 

зареєстрованого в Державному реєстрі патентів України на винаходи 

11.07.2011 р.). У свою чергу, обидві групи пацієнтів було розділено на дві 

підгрупи в залежності від вибору терапії: основну та порівняння. Основна 

підгрупа пацієнтів отримувала базову терапію ХОЗЛ і стандартну терапію 

СІХС ССН І–ІІ ФК. Пацієнтам підгрупи порівняння призначали комплексну 

терапію, яка включала, крім препаратів базової терапії ХОЗЛ і стандартної 

терапії СІХС ССН І–ІІ ФК, комбінацію препаратів рофлуміласту та 

кверцетину.  
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Обсяг базової терапії ХОЗЛ залежав від важкості перебігу та 

фінансових можливостей пацієнта. Базову бронходилатаційну інгаляційну 

терапію, яка включала антихолінергічні засоби або β2-агоністи тривалої дії, 

або комбінацію цих препаратів, застосовували на весь період спостереження, 

не змінюючи дозування. Основною метою інгаляційної терапії було 

досягнення максимального місцевого терапевтичного ефекту в дихальних 

шляхах при мінімальному ризику побічних ефектів. Переважній кількості 

хворих призначали тіотропію броміда (18 мкг на добу) на тлі прийому інших 

лікарських засобів (метилксантинів, мукорегуляторів, антиоксидантів) та 

інфузійної терапії (реосорбілакт або сорбілакт). Хворим групи С призначали 

тільки інгаляційні ГКС, групи D – системні ГКС перорально або в/в. 

Антибактеріальна терапія призначалася у випадках інфекційного 

загострення ХОЗЛ. Препаратом вибору в лікуванні інфекційного загострення 

ХОЗЛ був амоксицилін/клавуланат (Агументин). При наявності ризику 

інфікування P. aeruginosa антибіотиком вибору був фторхінолон II покоління 

ципрофлоксацин, а альтернативою – пероральна форма респіраторного 

фторхінолону (левофлоксацин) або парентеральна форма цефалоспорину IV 

покоління (цефепім). 

Медикаментозна терапія пацієнтів зі СІХС проводилася відповідно до 

Наказу МОЗ України за № 152 від 02.03.2016 року «Уніфікований клінічний 

протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної 

(високоспеціалізованої) медичної допомоги «Стабільна ішемічна хвороба 

серця». Призначали препарати І і ІІ ряду (нітрати короткої дії, препарати 

АСК або клопідрогель, статини). За наявності додаткових показань – іАПФ 

або БАБ. 

Пацієнтам підгрупи порівняння призначали комплексну терапію, яка 

включала, крім препаратів базової терапії ХОЗЛ і стандартної терапії СІХС 

ССН І–ІІ ФК, комбінацію рофлуміласту та кверцетину.  



215 

 

 

Рофлуміласт призначали хворим у фазі загострення в дозі 500 мг один 

раз на добу з подальшим переходом на підтримувальну дозу протягом місяця 

два рази на рік. 

Хворим із стабільним перебігом СІХС ССН І–ІІ ФК кверцетин 

призначали по 1 капсулі (40 мг в одній капсулі) всередину З рази на добу 

протягом періоду спостереження, при цьому дозу препарату суттєво не 

змінювали. Пацієнтам, у яких були ознаки загрози дестабілізації перебігу 

СІХС, корвітин призначали за спеціальною схемою, рекомендованою МОЗ 

України 2013 року: у 1-шу добу вводили тричі – при поступленні, через 2 і 12 

годин шляхом внутрішньовенної інфузії розчинної форми кверцетину 

тривалістю 15–20 хв у дозі 0,5 г 10 % препарату, розчиненого в 50 мл 

фізіологічного розчину. На 2-у і 3-ю добу кверцитин вводили двічі по 0,5 г з 

інтервалом 12 годин, на 4-у добу і 5-у добу – одноразово в дозі 0,25 г. У 

подальшому кверцетин призначали по 1 капсулі всередину 3 рази на добу 

протягом всього періоду спостереження [138]. 

За результатами проведеного дослідження, підготовлено та 

впроваджено в клінічну практику Інформаційний лист «Оптимізація 

комплексного лікування хворих на хронічне обструктивне захворювання 

легень у фазі загострення» (Підстава: рішення ПК «Терапія», Протокол №63 

від 24.12.2012 р. МОЗ України, Український центр наукової медичної 

інформації та патентно-ліцензійної роботи). 

На час закінчення стаціонарного етапу лікування проводили 

попередню оцінку ефективності та безпеки комплексної терапії за виразністю 

клінічної симптоматики та зміною показників і параметрів, які визначалися 

за допомогою лабораторних, інструментальних і спеціальних методів 

дослідження. Аналіз результатів дослідження дозволив встановити 

позитивний вплив запропонованої комбінації рофлуміласту та кверцетину. 

Зазначимо, що зміни окремих клінічних і респіраторних симптомів 

протягом стаціонарного етапу лікування значно відрізнялись залежно від 

вибраної схеми терапії та особливостей перебігу супровідної патології. 
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Назагал, хворі як основної підгрупи, так і підгрупи порівняння, з початком 

лікування відмітили покращення загального стану, яке проявлялося в 

нормалізації температури тіла, зменшенні слабкості, недомагання та 

пітливості. У хворих підгрупи порівняння клінічні симптоми загострення 

хвороби згасали швидше, ніж при використанні базової терапії, однак ці 

позитивні зміни не мали достовірного характеру. Так, у хворих основної 

підгрупи температура тіла нормалізувалась на (6,2 ± 0,9) день, у пацієнтів 

підгрупи порівняння – на (7,4 ± 0,7) день (р > 0,1). У хворих підгрупи 

порівняння симптоми інтоксикації зникали на (6,3 ± 0,8) день, у пацієнтів 

основної підгрупи – на (7,6 ± 0,9) день (р > 0,1). Позитивна клінічна динаміка 

хворих підгрупи порівняння супроводжувалась вірогідним покращенням 

показників клінічного аналізу крові: кількість лейкоцитів у крові хворих 

підгрупи порівняння вірогідно зменшилась до (5,9 ± 1,0)×10
9
/л, (t = 13,96; 

p < 0,001), а ШОЕ знизилась до рівня (11,6 ± 1,3) мм/год (t = 12,27; p < 0,001). 

Позитивна динаміка виразності клінічних симптомів у хворих підгрупи 

порівняння вплинула на скорочення термінів тривалості терапії 

антибіотиками, які призначалися, в середньому, до (7,1 ± 1,1) дня.  

Динаміка респіраторних даних, у тому числі й фізикальних (зменшення 

кількості та виразності сухих і зникнення вологих хрипів, зменшення 

жорсткості дихання), у хворих обох підгруп дослідження під впливом 

проведеної терапії до кінця стаціонарного етапу лікування була позитивною 

(табл. 6.1). 

Як видно з даних табл. 6.1, призначення базової терапії ХОЗЛ не мало 

суттєвого впливу на виразність кашлю, водночас застосування комплексної 

терапії призводило до зменшення проявів кашлю у 2,05 раза, від (2,79 ± 0,58) 

бала до (1,36 ± 0,46) бала (t = 1,93; р < 0,1). Взагалі, зменшення кашлю в 

підгрупі базової терапії відзначено в 12 (46,0) % пацієнтів, у підгрупі 

порівняння– в 16 (61,53) % хворих.  
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                                                                                                      Таблиця 6.1 

Динаміка респіраторних показників у хворих на ХОЗЛ важкого 

ступеня груп С і D у фазі загострення за поєднання зі СІХС ССН І–ІІ ФК 

на тлі різних схем терапії 

Показник 

Хворі на ХОЗЛ+СІХС ССН І–ІІ ФК 

базова терапія, n = 25 комплексна терапія, n = 26 

до 

лікування 

після 

лікування 

до  

лікування 

після 

лікування 

кашель, бали 2,72 ± 0,52 1,98 ± 0,42 2,79 ± 0,58 1,36 ± 0,46 

продукція 

харкотиння, бали 

 

2,76 ± 0,38 

 

1,22 ± 0,26 

 

2,86 ± 0,86● 

 

0,73 ± 0,22 

задишка, бали 2,55 ± 0,42 1,93 ± 0,32 2,69 ± 0,49 1,60 ± 0,34 

сухі хрипи, бали 2,47 ± 0,38 1,63 ± 0,26 2,58 ± 0,66● 0,82 ± 0,32 

Примітки: достовірність різниці між значеннями показників:  

*– основної підгрупи до та після лікування (базова терапія): * – 

(р < 0,05); **– (р < 0,01); ***– (р < 0,001);  

● – підгрупи порівняння до та після лікування (комплексна терапія): ● 

– (р < 0,05); ●● – (р < 0,01); ●●● – (р < 0,001). 

 

У хворих основної підгрупи кількість мокротиння протягом дня 

зменшилася з (2,76 ± 0,38) бала до (1,22 ± 0,26) бала (t = 3,34; р < 0,01), 

водночас як у хворих підгрупи порівняння спостерігали вірогідне зменшення 

його кількості протягом дня, в середньому, з (2,86 ± 0,86) бала до 

(0,73 ± 0,22) бала (t = 2,12; р < 0,05), причому відзначено зміну характеру 

харкотиння від гнійно-серозного до серозного. 

У хворих підгрупи порівняння спостерігалось зменшення виразності 

задишки на 24,32 %, водночас як у хворих основної підгрупи регресія 

задишки відбувалася на рівні статистичної тенденції – з (2,55 ± 0,42) бала до 

(1,93 ± 0,32) бала (t = 0,31; р > 0,05) й суттєво не змінювалася протягом 

тривалого часу. 
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Комплексна терапія вірогідно впливала на зміну аускультативної 

симптоматики (t = 2,40; р < 0,05), водночас як при базовій терапії 

спостерігалася тільки тенденція до зменшення кількості хрипів (t = 1,82; 

р < 0,1). Регресія цього показника відбувалася протягом 7–10 днів, 

зменшення його виразності стабілізувалося до кінця стаціонарного етапу 

лікування. 

Вивчення динаміки змін показників спірограми на 12–13 день 

стаціонарного етапу лікування у хворих основної підгрупи не дозволило 

встановити вірогідних змін. Зокрема, підвищення параметрів ОФВ1 і ФЖЄЛ 

у хворих основної підгрупи, відповідно, в 1,06 та в 1,07 раза, порівняно з 

вихідними даними, вказувало тільки на тенденцію до покращення 

вентиляційної функції легень (φ = 1,75; р < 0,1). Разом із тим, у хворих 

підгрупи порівняння зміна показника індексу Тіффно носила достовірний 

характер (φ = 2,54; р < 0,05) (рис. 6.1). 

 

 

Рис. 6.1. Вплив різних схем терапії на показники вентиляційної 

функції легень у хворих на ХОЗЛ важкого ступеня на час закінчення 

стаціонарного етапу лікування: * – достовірність змін порівняно з вихідним 

станом (р < 0,05). 

Проведена комплексна інгаляційна та протизапальна терапія призвела до 

вірогідного зростання деяких швидкісних показників ФЗД, зокрема, МОШ75 % 
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(t = 4,59; р < 0,001). Отже, можна відзначити, що ефективність комплексної 

терапії щодо покращення респіраторних показників була вищою. 

Наступні дослідження, які проведені через півроку після комплексної 

терапії, вказували на достатньо високий коефіцієнт бронходилатації, що 

виражалося в покращенні показників спірограми (табл. 6.2). Так, показник 

ЖЄЛ у хворих, які отримували комплексну терапію, вірогідно збільшився з 

(66,52 ± 3,02)% до (78,16 ± 3,42)% від належних величин (p<0,05), що не 

відзначено у хворих основної підгрупи. Показник ОФВ1 у хворих підгрупи 

порівняння виріс з (36,94 ± 2,84) % до (42,32 ± 3,02) % від належних величин, 

водночас ці зміни залишилися статистично невірогідним (t = 1,31; р > 0,1). 

При підгруповому аналізі відносних значень показника ОФВ1 було 

встановлено, що його рівень був невірогідно менший в основній підгрупі 

(41,3 ± 3,1)% від належних величин, порівняно з підгрупою порівняння – 

(42,32 ± 3,02)% від належних величин (p<0,05). Отримані дані певною мірою 

співпадають з результатами, які наведені в Конкранівському огляді, згідно з 

якими застосування рофлуміласту в пацієнтів із загостренням ХОЗЛ 

забезпечує суттєве покращення показника ОФВ1 незалежно від важкості 

захворювання, а також скорочує ризик загострень (ОР < 0,78; 95 % ДІ = 0,72–

0,85) [424].  

У хворих підгрупи порівняння параметри ФЖЄЛ змінювалися на рівні 

тенденції: з (61,64 ± 2,96) % від належних величин на початок стаціонарного 

лікування до (69,32 ± 3,18) % від належних величин через 6 місяців (t = 1,77; 

р < 0,1). Індекс Тіффно та параметри МОШ25–75 % також невірогідно 

збільшувалися при тривалій посиленій підтримуючій терапії. Отже, 

результати проведеного дослідження вказують на позитивну динаміку 

показників ФЗД у хворих, які отримували комбінацію рофлуміласту й 

кверцетину у складі посиленої підтримуючої терапії впродовж тривалого 

терміну. 
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Таблиця 6.2 

Динаміка показників спірограми у хворих на ХОЗЛ важкого ступеня груп С і D у фазі ремісії за поєднання зі 

СІХС ССН І–ІІ ФК через 6 місяців після стаціонарного лікування 

Показник 
ПЗО, 

n = 28 

Хворі на ХОЗЛ ІІІ ст. важкості+СІХС ССН І–ІІ ФК 

базова терапія, n = 25 комплексна терапія, n = 26 

до після до після 

ЖЄЛ,  % 94,64 ± 2,61■■■ 68,52 ± 2,64 76,23 ± 4,01 66,52 ± 3,02 78,16 ± 3,42● 

ФЖЄЛ, % 96,82 ± 4,32■■■ 66,36 ± 4,30 69,24 ± 3,98 61,64 ± 2,96 69,32 ± 3,18 

ОФВ1, %  92,81 ± 2,26■■■ 38,24 ± 2,24 41,61 ± 3,28 36,94 ± 2,84 42,32 ± 3,02 

ОФВ1/ФЖЄЛ, % 95,85 ± 4,28■■■ 57,62 ± 4,01 60,09 ± 4,64 59,92 ± 3,23 61,05 ± 4,88 

МОШ25, % 71,61 ± 2,08■■■ 26,00 ± 2,24 28,22 ± 2,38 30,18 ± 2,68 34,46 ± 2,42 

МОШ50, % 61,68 ± 1,93■■■ 18,42 ± 2,08 21,60 ± 2,14 22,56 ± 2,28 26,84 ± 2,36 

МОШ75, % 46,82 ± 1,44■■■ 21,16 ± 1,42 23,24 ± 2,26 25,84 ± 2,36 29,66 ± 2,98 

Примітки: достовірність різниці між значеннями показників: *– групи ХОЗЛ+СІХС ССН до та після лікування 

(базова терапія): * – (р < 0,05); **– (р < 0,01); ***– (р < 0,001); ● – групи ХОЗЛ+СІХС ССН до та після лікування 

(комплексна терапія): ● – (р < 0,05); ●● – (р < 0,01); ●●● – (р < 0,001); ■ – групи ПЗО та показниками груп дослідження 

після лікування: ■ – (р < 0,05); ■■ – (р < 0,01); ■■■ – (р < 0,001). 

2
2
0
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Незначне збільшення окремих показників спірограми через 6 місяців 

після закінчення стаціонарного етапу лікування хворих як за схемою 

базового лікування, так і комплексної терапії, є не дивним з огляду на той 

факт, що при ХОЗЛ ІІІ ст. важкості, як правило, бронхообструкція має 

прогресуючий і нерідко незворотній характер, яка поєднується з 

рестриктивним компонентом, особливо при розвитку ХЛС, що 

супроводжується ознаками хронічної дихальної недостатності [412]. 

 

6.2. Можливості медикаментозної корекції показників 

імунологічної реактивності при застосуванні комбінації рофлуміласту та 

кверцетину у хворих на ізольований перебіг ХОЗЛ важкого ступеня у 

фазі загострення та за поєднання зі СІХС ССН І–ІІ ФК 

 

На сьогодні багатьма дослідженнями доведено, що персистуюче 

запалення в бронхолегеневому комплексі, яке характерне для ХОЗЛ, робить 

основний внесок у патогенез коморбідності СІХС [201, 284, 306]. Результати 

досліджень підтвердили основну роль складної ієрархії міжклітинних 

взаємодій і медіаторів запалення в патогенезі СІХС ССН І–ІІ ФК на тлі 

хронічного запалення у хворих на ХОЗЛ. На сьогодні є актуальним пошук 

медикаментозних засобів, дія яких, з одного боку, була б спрямована на 

зменшення виразності клінічних проявів загострення ХОЗЛ, з другого боку – 

на профілактику та важкість загострень. На переконання багатьох 

пульмонологів, для досягнення більшого успіху в лікуванні загострення 

ХОЗЛ терапія у подібної категорії пацієнтів повинна бути більш 

цілеспрямованою, диференційованою та персоналізованою 

(індивідуалізованою) [202]. На сьогодні залишаються актуальними питання 

оцінки імунологічних порушень та можливість їх корекції у хворих із 

загостреннями ХОЗЛ. 

Метою цього підрозділу стало вивчення ефективності лікування хворих 

на ХОЗЛ ІІІ ступеня важкості у фазі загострення за поєднання зі СІХС ССН 
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І–ІІ ФК при застосуванні комбінації нового протизапального препарату 

рофлуміласту (неселективний інгібітор фосфодіестерази-4) та препарату 

кардіопротекторної дії кверцетину за результатами дослідження показників 

популяційного й субпопуляційного складу Т- і В-лімфоцитів периферичної 

крові та кисеньзалежних реакцій і показників фагоцитозу клітинами 

макрофагальної системи. 

Обстежено 54 пацієнти з поєднаною КРП, які методом рандомізації, 

залежно від вибору терапії розділено на 2 підгрупи: основну та порівняння. 

Пацієнтам основної підгрупи (n = 26) призначали базову терапію ХОЗЛ і 

традиційну протиішемічну терапію відповідно до діючих клінічних угод 

[136, 137]. Пацієнтам підгрупи порівняння (n = 28) до базової терапії 

додатково призначали рофлуміласт і кверцетин (корвітин). Дози та режим 

прийому вищенаведених препаратів представлено в попередньому підрозділі 

дослідження. Проміжний аналіз результатів дослідження був зроблений після 

закінчення стаціонарного етапу лікування, кінцевий – після 6 місяців–1 року. 

Контрольну групу склали 28 практично здорових осіб (ПЗО).  

Установлено, що у хворих, які отримували комплексну терапію, зміни 

показників специфічного клітинного імунітету були більш суттєвими 

(табл. 6.3). Так, на 12–14 день застосування комплексної терапії приводило 

до вірогідного збільшення як загальної кількості Т-лімфоцитів (СD
3+

-клітин), 

так і окремих субпопуляцій (СD
4+

- і СD
22+

-клітин). Зокрема, загальна 

кількість Т-лімфоцитів (СD
3+

-клітин) у хворих підгрупи порівняння до 

лікування становила (46,8 ± 3,98) %, після стаціонарного лікування, 

(59,64 ± 4,02) % (t = 2,27; р < 0,05), кількість СD
4+

-клітин, відповідно, 

(36,14 ± 2,41) % і (41,22 ± 2,54) % (t = 1,45; р > 0,1). 

У хворих, які отримували базову терапію, позитивна динаміка 

імунологічних показників була суттєво менш виразною та в більшості 

випадків їхні середні значення не досягали норми (див. табл. 6.3).  
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Таблиця 6.3 

Показники субпопуляцій лімфоцитів (у %) у периферійній крові хворих на ХОЗЛ ІІІ ст. важкості у фазі 

загострення за поєднання зі СІХС ССН І–ІІ ФК на тлі різних схем терапії 

Показник 
Контрольна група 

(ПЗО), n = 28 

ХОЗЛ+ІХС, n = 54 

базова терапія, n = 26 комплексна терапія, n = 28 

до лікування після лікування до лікування після лікування 

СD
3+

-лімфоцити,  % 62,4 ± 3,72∆ 49,09 ± 3,08 51,64 ± 3,18 46,8 ± 3,98 59,64 ± 4,02● 

СD
4+

-лімфоцити, % 47,26 ± 2,74∆ 37,14 ± 2,41 39,91 ± 2,38 36,14 ± 2,41 41,22 ± 2,54 

СD
8+

-лімфоцити, % 28,12 ± 2,15 33,85 ± 2,37 26,28 ± 2,28* 35,71 ± 0,96 25,06 ± 0,35●●● 

СD
16+

-лімфоцити, % 16,98 ± 0,13 13,6 ± 0,96 14,86 ± 1,08 15,06 ± 1,35 15,6 ± 1,48 

СD
22+

-лімфоцити, % 22,4 ± 0,35 20,2 ± 0,67 21,02 ± 0,82 18,2 ± 0,98 21,42 ± 1,12● 

СD
25+

-активовані Т-

лімфоцити, % 

13,85 ± 0,43  15,3 ± 0,44 14,01 ± 0,68 16,4 ± 0,84 14,12 ± 0,78 

СD
154+

-лімфоцити,  % 8,62 ± 0,72∆ 6,02 ± 0,19 6,51 ± 0,18 5,34 ± 0,18 7,82 ± 0,66●● 

CD
95+

-антиген вмістимі 

лімфоцити 

7,62 ± 0,72∆∆∆ 13,86 ± 0,46 11,23 ± 0,32*** 14,86 ± 0,96 8,42 ± 086●●●■■ 

ІРІ 1,68±0,02 1,09±0,01 1,51±0,02 1,01±0,01 1,64±0,02 

Примітки: достовірність різниці між значеннями показників: *– основної підгрупи до та після лікування: * – 

(р < 0,05); **– (р < 0,01); ***– (р < 0,001); ● – підгрупи порівняння до та після лікування: ● – (р < 0,05); ●● – 

(р < 0,01); ●●● – (р < 0,001); ■– основної підгрупи та підгрупи порівняння після лікування: ■ – (р < 0,05); ■■ – 

(р < 0,01); ■■■ – (р < 0,001); ∆ – групи ПЗО та основної підгрупи: ∆ – (р < 0,05); ∆∆ – (р < 0,01); ∆∆∆ – (р < 0,001); º – 

групи ПЗО та підгрупи порівняння: º – (р < 0,05); ºº – (р < 0,01); ººº – (р < 0,001).  

2
2
3
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Збільшення відносної кількості CD
3+

-клітин у хворих основної 

підгрупи було в 1,05 раза – з (49,09 ± 3,08) % до початку лікування, до 

(51,64 ± 3,18) % після лікування (t = 0,58; р > 0,1), CD
4+-

лімфоцитів, 

відповідно в 1,07 раза – з (37,14 ± 2,41) % до (39,91 ± 2,38) % (t = 0,82; 

р > 0,1). 

Клінічний ефект комплексної терапії супроводжувався також 

покращенням інших показників імунограми. Так, на тлі призначення 

рофлуміласту і кверцетину показники відносного вмісту CD
8+

-лімфоцитів 

знизилися в 1,28 раза – з (33,85 ± 2,37)% до (26,28 ± 2,28)%. Підвищення 

рівня CD
4+

-лімфоцитів і зниження рівня СD
8+

-клітин привело до нормалізації 

імунорегуляторного індексу (ІРІ), який досяг значення (1,64 ± 0,02), що 

вказувало на посилення клітинного специфічного імунітету, на відміну від 

пацієнтів, яким призначали базову терапію, і в яких цей показник становив 

тільки (1,51 ± 0,02). 

Імунологічними дослідженнями хворих, які отримували базову 

терапію, встановлено незначне збільшення кількості NK-клітин (СD
16+

-

лімфоцитів) до (14,86 ± 1,08) %, але ці показники не досягали рівня 

контрольної групи. Більш виразні зміни кількісного складу NK-клітин 

відзначено в групі хворих, які отримували комплексну терапію. На час 

закінчення стаціонарного етапу лікування у цій підгрупі показник вмісту 

СD
16+

-лімфоцитів становив (15,6 ± 1,48) % клітин, що вказувало на тенденцію 

його підвищення, порівняно з вихідними даними (t = 1,99; р < 0,1). Отримані 

результати дослідження NK-клітин засвідчують обмежену здатність 

специфічного клітинного імунітету до достатньої елімінації реактивних, 

інфікованих і мутагенних клітин, а також патогенів у хворих із загостренням 

ХОЗЛ. Дослідження кількості CD
95+

-лімфоцитів до і після лікування показало 

зниження рівня спонтанного апоптозу клітин специфічного імунітету на тлі 

терапії. У хворих основної підгрупи на час закінчення стаціонарного етапу 

лікування відносна кількість СD
95+

-лімфоцитів становила (11,23 ± 0,32) %, 

водночас як у підгрупі порівняння процеси апоптозу були значно менш 

інтенсивними, на що вказують рівні CD
95+

-антигену, які становили 
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(8,42 ± 086) %, проте не досягали показника контрольної групи 

(7,62 ± 0,72) % (t = 3,63; р < 0,01).  

При вивченні фенотипу поверхневих маркерів CD
154+

-лімфоцитів 

встановлено, що у хворих основної підгрупи їх кількість змінювалася на рівні 

статистичної тенденції з (6,02 ± 0,19) % до (6,51 ± 0,18) % (t = 1,87; р < 0,1) та 

вірогідно збільшувалася у хворих підгрупи порівняння з (6,02 ± 0,19) % до 

(7,82 ± 0,66) % (t = 3,63; р < 0,01). Враховуючи спорідненість CD
154+

-антигену 

та розчинного CD
40

-ліганда, вірогідне підвищення CD
154

-лімфоцитів у 

хворих, які отримували комбінацію рофлуміласту та корвітину, забезпечує 

зменшення оксидативного стресу, пригнічення продукції реакційних 

радикалів кисню, викликає послаблення експресії та продукції 

хемоаттрактантів, зокрема, IL-8 і МСР-1 усередині атероматозної бляшки, а 

це, у свою чергу, має позитивний вплив на перебіг СІХС [74]. Отже, 

застосування рофлуміласту та кверцетину в комплексній терапії хворих на 

ХОЗЛ ІІІ ступеня важкості у фазі загострення за поєднання зі СІХС ССН І–ІІ 

ФК сприяло нормалізації вивчених імунологічних показників, які 

характеризують стан специфічного клітинного імунітету, а саме, ліквідації Т-

лімфопенії та дисбалансу основних регуляторних субпопуляцій Т-клітин. 

Повторне вивчення бактеріоцидної та поглинальної здатності 

фагоцитуючими клітинами БАРЛ і периферичної крові після завершення 

курсу лікування загострення ХОЗЛ показало, що включення препаратів 

рофлуміласту та кверцетину додатково до базової терапії має виразний 

нормалізуючий вплив на рівень кислої фосфатази (КФ) і катіонних білків 

(КБ) клітин МФС, підтверджуючи дієвість терапевтичних доз препаратів 

(табл. 6.4).  

Так, вміст КФ Мн БАЛР у спонтанному тесті на кінець стаціонарного 

етапу лікування невірогідно знизився до (188,4 ± 66,3) ОД×10
-3

 (t = 0,36; 

р > 0,1), а в стимульованому тесті – до (201,4 ± 88,9)  ОД×10
-3

 (t = 0,64; 

р > 0,1) при нормі (171,3 ± 49,6) )  ОД×10
-3 

і (191,6 ± 46,4) ОД×10
-3

, 

відповідно. На відміну, у хворих основної підгрупи зниження рівнів 
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Таблиця 6.4 

Бактеріоцидні реакції фагоцитуючих клітин периферичної крові у хворих на ХОЗЛ ІІІ ступеня важкості у 

фазі загострення за поєднання зі СІХС ССН І–ІІ ФК до та після лікування 

Показник ПЗО, (п = 28) 
основна підгрупа, (n = 28) підгрупа порівняння, (n = 26) 

до лікування після лікування до лікування після лікування 

КФ Мн,  

ОД×10
-3

 

171,3 ± 49,6 

191,6 ± 46,4 

180,9 ± 41,2 

194,9 ± 86,1 

178,6 ± 39,6 

193,8 ± 85,3 

228,4 ± 89,1 

247,2 ± 119,8 

188,4 ± 66,3 

201,4 ± 88,9 

КФ НГ, 

ОД×10
-3

 

148,4 ± 38,2  

167,3 ± 52,9 

163,2 ± 58,8 

176,9 ± 50,1 

158,9 ± 56,8 

171,6 ± 48,9 

239,5 ± 79,2 

247,2 ± 89,8 

165,4 ± 59,8 

172,3 ± 58,4 

Катіонні білки (КБ) Мн, 

ОД×10
-3

 

62,1 ± 17,9 

64,4 ± 29,8 

65,3 ± 21,0 

65,8 ± 24,2 

64,2 ± 19,8 

61,8 ± 23,1 

137,1 ± 39,1 

166,9 ± 11,9 

72,7 ± 28,6 

78,2 ± 26,4●● 

Катіонні білки НГ, 

ОД×10
-3

 

62,9 ± 17,8 

57,9 ± 18,9 

65,8 ± 18,5 

62,9 ± 18,6 

64,2 ± 17,8 

60,4 ± 16,6 

154,9 ± 60,1 

55,7 ± 60,1 

88,6 ± 18,2 

61,4 ± 21,2 

Лізосомальний тест Мн 4,21 ± 1,3 

4,42 ± 1,2 

4,25 ± 1,1 

5,12 ± 1,4 

4,22 ± 1,1 

4,78 ± 1,6 

4,31 ± 2,2 

4,92 ± 2,6 

4,24 ± 2,2 

4,48 ± 2,0 

Лізосомальний тест НГ 4,25 ± 1,1 

5,13 ± 1,2 

5,72 ± 1,45 

5,41 ± 1,5 

4,91 ± 1,4 

5,01 ± 1,4 

5,91 ± 2,9 

6,82 ± 3,1 

4,88 ± 2,1 

5,78 ± 2,8 

Примітки: достовірність різниці між значеннями показників: *– основної підгрупи до та після лікування: * – 

(р < 0,05); **– (р < 0,01); ***– (р < 0,001); ● – підгрупи порівняння до та після лікування: ● – (р < 0,05); ●● – 

(р < 0,01); ●●● – (р < 0,001); ■– основної підгрупи та підгрупи порівняння після лікування: ■ – (р < 0,05); ■■ – 

(р < 0,01); ■■■ – (р < 0,001); ∆ – групи ПЗО та показниками основної підгрупи: ∆ – (р < 0,05); ∆∆ – (р < 0,01); ∆∆∆ – 

(р < 0,001); º – групи ПЗО та підгрупи порівняння: º – (р < 0,05); ºº – (р < 0,01); ººº – (р < 0,001). 

 

2
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На відміну, у хворих основної підгрупи зниження рівнів КФ були 

незначними й невірогідними. 

Вміст КФ НГ у хворих основної підгрупи не змінився або змінився 

незначно, водночас як у пацієнтів підгрупи порівняння рівень кислої 

фосфатази НГ БАЛР у спонтанному тесті знизився у 1,44 раза до 

(165,4 ± 59,8) ОД×10
-3

 (t = 0,36; р > 0,1) при нормі (148,4 ± 38,2), а в 

стимульованому тесті – до (172,3 ± 58,4)  ОД×10
-3

 (t = 0,64; р > 0,1) при нормі 

(167,3 ± 52,9), відповідно.  

Попередніми дослідженнями встановлено, що загострення ХОЗЛ 

супроводжувалося неоднозначним посиленням бактеріоцидної активності 

АМ БАЛР, на що вказують показники параметрів с- і і-СНТ-тестів, 

незалежно від особливостей перебігу хвороби (табл. 6.5).  

 

Таблиця 6.5 

Вплив різних схем терапії на показники кисеньнезалежної активності 

фагоцитуючих клітин БАЛР у хворих на ХОЗЛ ІІІ ступеня важкості у 

фазі загострення за поєднання зі СІХС ССН І–ІІ ФК  

Показник 
основна підгрупа, (n = 28) підгрупа порівняння, (n = 26) 

до лікування після лікування до лікування після лікування 

с-СНТ,  % 19,11 ± 1,16 18,41 ± 1,21 21,62 ± 1,52 17,84 ± 1,35 

і-СНТ,  % 32,61 ± 2,04 30,88 ± 2,17 39,81 ± 2,23 26,32 ± 1,86●●● 

Індекс 

стимуляції 

1,70 ± 0,17 1,67 ± 0,16 1,84 ± 0,22 1,47 ± 0,12 

Примітки: достовірність різниці між значеннями показників:  

*– основної підгрупи до та після лікування: * – (р < 0,05); **– (р < 0,01); ***– 

(р < 0,001);  

● – підгрупи порівняння до та після лікування: ● – (р < 0,05); ●● – (р < 0,01); 

●●● – (р < 0,001);  

■– основної підгрупи та підгрупи порівняння після лікування: ■ – (р < 0,05); 

■■ – (р < 0,01); ■■■ – (р < 0,001. 
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Використання рофлуміласту та кверцетину в комплексній терапії 

хворих на ХОЗЛ за поєднання зі СІХС ССН І–ІІ ФК призводило до активної 

модуляції функції АМ БАЛР із достовірним пригніченням продукції 

супероксиду аніону зі збереженням функціонального резерву клітин. Так, за 

результатами вивчення кисеньзалежної активності фагоцитуючих клітин у 

спонтанному СНТ-тесті в пацієнтів підгрупи порівняння встановлено 

зниження продукції супероксидного аніону до (17,84 ± 1,35) % проти 

(21,62 ± 1,52) % за вихідними даними (t = 1,86; р < 0,1), проте показники у 

цій підгрупі не досягали рівня групи контролю – (16,31 ± 0,87) %. У той же 

час, в індукованому СНТ-тесті спостерігалися більш виразні зміни, а саме, 

вірогідне зменшення рівня продукції супероксидного аніону в 1,51 раза – з 

(39,81 ± 2,23) % до (26,32 ± 1,86) % (t = 4,65; р < 0,01). Отже, застосування 

комплексної терапії у хворих на ХОЗЛ ІІІ ступеня важкості у фазі 

загострення призводить до вірогідного зменшення активації кисеньзалежної 

фази фагоцитозу. 

Для оцінки стану макрофагальної фагоцитуючої системи (МФС) були 

вивчені показники фагоцитарної активності моноцитів (ФАМ): 

фагоцитарного індексу (ФІ), фагоцитарного числа (ФЧ), індексу атракції (ІА) 

та індексу перетравлення (ІП). Вивчення ФАМ проводили в динаміці – до 

лікування та на час закінчення стаціонарного етапу терапії. Зміна показників 

ФІ у пацієнтів основної підгрупи на час закінчення стаціонарного етапу 

лікування не набували вірогідних значень і залишалися практично на 

попередньому рівні (рис. 6.2), водночас як у підгрупі порівняння зміни 

показників ФІ були більш значно вираженими та вірогідними (p < 0,001 для 

обох показників). Більше того, показники індексу атракції (ІА) та індексу 

перетравлювання (ІП) моноцитів у пацієнтів, які отримували базову терапію, 

відрізнялись невірогідно від вихідних величин (t = 0,70–1,21; p > 0,1), 

водночас як у пацієнтів, які отримували комплексну терапію, збільшення 

значень цих показників було вірогідним (t = 8,04–13,82; p < 0,001), що 
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засвідчило активацію фагоцитуючої функції та підвищення резервної 

здатності клітин макрофагальної системи до процесів окислення. 

 

 

Рис. 6.2. Показники фагоцитарної активності моноцитів у хворих на 

ХОЗЛ ІІІ ст. важкості у фазі загострення за поєднання зі СІХС ССН І–ІІ ФК 

на момент завершення лікування:  

* – достовірність різниці між значеннями показників підгрупи порівняння до 

та після лікування: * – (р < 0,05); **– (р < 0,01); ***– (р < 0,001); ● – 

достовірність різниці між значеннями показників основної підгрупи до та 

після лікування: ●– (р < 0,05); ●●– (р < 0,01); ●●●– (р < 0,001). 

 

Важливо відзначити, що закінченість фагоцитозу є вельми важливою 

його характеристикою, оскільки стійкість до інфекційного агенту визначає 

здатність фагоцитів не стільки поглинати, скільки перетравлювати чужорідні 

агенти. Здатність моноцитів до поглинання та перетравлювання було 

фактично відновлено у хворих підгрупи порівняння уже на час закінчення 

стаціонарного етапу лікування. Цей факт було розцінено як компенсаторну 

реакцію на проведену терапію.  
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Нами проведений аналіз змін рівнів С-реактивного білка, α2-

макроглобуліну та Кардіотрофіну-1 під впливом базовї терапії ХОЗЛ і 

стандартної терапії СІХС, а також комплексної терапії з включенням 

рофлуміласту та корвітину. Результати дослідження рівнів  

С-реактивного білка, α2-макроглобуліну та Кардіотрофіну-1 наведені в 

табл. 6.6. 

Додаткове призначення комбінації препаратів рофлуміласту та 

кверцетину (корвітину) до базової терапії ХОЗЛ і стандартної терапії СІХС 

привело до зниження виразності системного запалення за рівнями С-РБ і  

α2-макроглобуліну. За результатами моніторингу рівня С-РБ у крові 

пацієнтів, які отримували базову терапію ХОЗЛ і стандартну терапію СІХС 

ССН І–ІІ ФК, встановлено зниження рівня цього показника з 

(3,78 ± 0,21) мг/л (до початку лікування) до (3,56 ± 0,19) мг/л (на 13–14 день 

стаціонарного лікування), проте ці зміни середнього рівня С-РБ були 

невірогідними (t = 0,78; p > 0,1). Водночас у пацієнтів, у яких ХОЗЛ 

поєднувалося зі СІХС ССН І–ІІ ФК з ознаками дестабілізації перебігу, 

призначення комбінації рофлуміласту та кверцетину призвело до вірогідного 

зниження показника С-РБ. Так, середній рівень С-РБ на початок 

стаціонарного лікування становив (4,85 ± 0,29) мг/л, а на день виписки з 

стаціонару (13–14 день лікування) концентрація його в сироватці крові 

становила (3,68 ± 0,23) мг/л (t = 3,16; p < 0,01), але не досягала рівня цього 

показника у групі ПЗО. 

Поряд із змінами рівнів С-РБ у хворих на ХОЗЛ за поєднання зі СІХС 

ССН І–ІІ ФК покращилися показники іншого представника білків «гострої 

фази запалення», а саме α2-макроглобуліну. 

Середній рівень α2-макроглобуліну в пацієнтів основної підгрупи після 

стаціонарного лікування становив (11,80 ± 0,68) мг/л і був невірогідно 

нижчий від вихідних даних (13,26 ± 0,73) мг/л (t = 1,46; p > 0,1). 
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Таблиця 6.6 

Рівні маркерів системної запальної відповіді  

(С-реактивного білка, α2-макроглобуліну) і Кардіотрофіну-1 у системному кровотоці хворих на поєднану 

кардіо-респіраторну патологію до та після стаціонарного лікування 

Показник 
КГ  

(n = 28) 

Групи обстеження 

основна підгрупа 

(n = 28) 

підгрупа порівняння 

(n=26) 

до лікування після лікування до лікування після лікування 

С-РБ, мг/л 2,89 ± 0,31 3,78 ± 0,21 3,56 ± 0,19* 4,85 ± 0,29 3,68 ± 0,23
●●

º 

α2-макроглобулін, мг/л 6,80 ± 0,75 13,26 ± 0,73 11,8 ± 0,68***
∆∆∆

 14,74 ± 0,91 9,64 ± 0,84
●●●■

 ºº 

СТ-1, пг/мл 69,21 ± 7,69 164,21 ± 9,08 138,6 ± 8,24***
∆∆∆

 234,53 ± 14,41 124,8 ± 7,64
●●●

 ººº 

Примітки: дані наведені як ймовірність різниць показників:  

*– основної підгрупи до та після лікування: * – (р < 0,05); **– (р < 0,01); ***– (р < 0,001); ● – підгрупи порівняння 

до та після лікування: ● – (р < 0,05); ●● – (р < 0,01); ●●● – (р < 0,001); ■– основної підгрупи та підгрупи порівняння 

після лікування: ■ – (р < 0,05); ■■ – (р < 0,01); ■■■ – (р < 0,001); ∆ – групи ПЗО та основної підгрупи: ∆ – (р < 0,05); ∆∆ 

– (р < 0,01); ∆∆∆ – (р < 0,001); º – групи ПЗО та підгрупи порівняння: º – (р < 0,05); ºº – (р < 0,01); ººº – (р < 0,001) 

 

2
3
1
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Разом з тим, у пацієнтів підгрупи порівняння, які додатково 

отримували комбінацію рофлуміласту та кверцетину, на 13–14 день 

стаціонарного лікування відзначено вірогідне зниження рівня  

α2-макроглобуліну в 1,52 раза з (14,74 ± 0,91) мг/л до (9,64 ± 0,84) мг/л на час 

виписки зі стаціонару (t = 4,12; p < 0,01). 

Найбільш яскраві відмінності спостерігалися у показниках 

Кардіотрофіну-1. Рівень СТ-1 вірогідно знижувався в основній підгрупі до 

(138,60 ± 8,24) пг/мл проти (164,21 ± 9,08) пг/мл (t = 2,09; p < 0,05), у підгрупі 

порівняння, відповідно, до (124,80 ± 7,64) пг/мл проти (234,53 ± 14,41) пг/мл, 

(t = 6,73; p < 0,001). 

Після виписки зі стаціонару хворим другої групи було рекомендовано 

продовжити прийом рофлуміласту та корвітину у визначених дозах для 

досягнення контролю над ХОЗЛ і цільової концентрації рівня показників 

маркерів системного запалення (група ПЗО). Через один рік посиленої 

підтримуючої терапії у цій групі хворих встановлено вірогідне зниження 

середнього рівня показників білків «гострої фази запалення» (табл. 6.7). 

Водночас у групі пацієнтів, які отримували тільки базову підтримуючу 

терапію, подібних змін не відзначено. 

Під впливом базової підтримуючої терапії у пацієнтів на ХОЗЛ за 

поєднання зі СІХС ССН І–ІІ ФК у фазі ремісії з підвищеним вихідним рівнем 

С-РБ через 1 рік лікування та спостереження в амбулаторно-поліклінічних 

умовах він знизився на рівні статистичної тенденції з (3,56 ± 0,19) мг/л до 

(3,48 ± 0,16) мг/л (t = 1,69; p < 0,1), але так і не досяг цільового рівня. 

У пацієнтів, які отримували посилену підтримуючу терапію, 

спостерігали більш виразні зміни рівнів С-РБ. Хоч саме зниження було 

невірогідним – з (3,68 ± 0,23) мг/л до (3,18 ± 0,31) мг/л (t = 1,30; p > 0,1), 

проте кінцеве значення достовірно не відрізнялося від такого в групі ПЗО 

(t = 0,66; p > 0,1). Подібні зміни встановлено при визначенні рівня α2-

макроглобуліну. 
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Таблиця 6.7 

Рівні маркерів системної запальної відповіді  

(С-реактивного білка, α2-макроглобуліну) і Кардіотрофіну-1 у сироватці крові хворих на поєднану кардіо-

респіраторну патологію через 1 рік після стаціонарного лікування 

Показник 

Контрольна 

група (n=28) 

Групи обстеження 

перша група, (n=28) друга група, (n=21) 

на 13–14 день 

лікування 

через 1 рік після 

лікування 

на 13–14 день 

лікування 

через 1 рік після 

лікування 

С-РБ, мг/л 2,89 ± 0,31 3,56 ± 0,19 3,48 ± 0,16 3,68 ± 0,23 3,18 ± 0,31 

α2-макроглобулін, мг/л 6,80 ± 0,75 11,8 ± 0,68 10,4 ± 0,58 9,64 ± 0,84 8,32 ± 1,14 

СТ-1, пг/мл 69,21 ± 7,69 138,6 ± 8,24 131,6 ± 7,24 124,8 ± 7,64 74,8 ± 8,84
●●●■■■

 

Примітки: дані наведені як ймовірність різниць показників:  

*– основної підгрупи до та після лікування: * – (р < 0,05); **– (р < 0,01); ***– (р < 0,001); ● – підгрупи порівняння 

до та після лікування: ● – (р < 0,05); ●● – (р < 0,01); ●●● – (р < 0,001); ■– основної підгрупи та підгрупи порівняння 

після лікування: ■ – (р < 0,05); ■■ – (р < 0,01); ■■■ – (р < 0,001); ∆ – групи ПЗО та основної підгрупи: ∆ – (р < 0,05); ∆∆ – 

(р < 0,01); ∆∆∆ – (р < 0,001); º – групи ПЗО та підгрупи порівняння: º – (р < 0,05); ºº – (р < 0,01); ººº – (р < 0,001). 

 

2
3
3
 



234 

 

 

На тлі прийому комбінації рофлуміласту та кверцетину (корвітину) 

рівень α2-макроглобуліну на рівні статистичної тенденції знизився до 

(8,32 ± 1,14) мг/л (t = 1,63; p < 0,1) і не мав достовірної різниці з показниками 

контрольної групи (6,80 ± 0,75) мг/л (t = 1,11; p < 0,1). Водночас у групі 

хворих, які отримували тільки базову підтримуючу терапію ХОЗЛ і 

стандартну терапію СІХС ССН І–ІІ ФК, показники рівнів білків «гострої 

фази запалення» мали менш виражену тенденцію до зниження та достовірно 

відрізнялися від нормативних значень – (10,40 ± 0,68) мг/л проти 

(6,80 ± 0,75) мг/л (t = 3,79; p < 0,01). 

Особливої уваги надавали визначенню рівнів СТ-1, оскільки він займає 

центральне місце в системі регулювання адекватності морфологічної 

«відповіді» на різноманітні функціональні потреби серцево-судинної 

системи, що дозволяє розглядати його як маркер ризику виникнення та 

виразності надлишкового кардіоваскулярного ремоделювання [345]. 

Середній рівень СТ-1 у пацієнтів, які отримували посилену 

підтримуючу терапію, становив (74,80 ± 8,84) пг/мл і був вірогідно нижчий у 

1,67 раза від вихідних даних (124,80 ± 7,64) пг/мл (t = 4,00; p > 0,01). На 

відміну, у групі хворих на поєднану КРП, яким призначали загальноприйну 

підтримуючу терапію, зниження рівня СТ-1 не було таким значним і 

концентрація його становила (131,60 ± 7,24) пг/мл проти (138,60 ± 8,13) пг/мл 

(t = 0,63; p > 0,1), що на високому рівні достовірності відрізнялося від 

значень цього показника у групі ПЗО – (69,21 ± 7,69) пг/мл (t = 6,00; 

p < 0,001)). Отже, отримані дані свідчать про ефективність і доцільність 

включення комбінації рофлуміласту та кверцетину (корвітину) до базової 

терапії хворих на ХОЗЛ ІІІ ст. важкості у фазі загострення за поєднання зі 

супровідною СІХС ССН І–ІІ ФК. Запропонований комплекс препаратів 

рофлуміласту та кверцетину (корвітину) має пролонговані імуномодулюючі 

та протиоксидантні властивості, що проявляється підвищенням загальної 
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кількості Т-лімфоцитів, зокрема, Т-хелперів, нормалізацією кількості 

натуральних кілерів (СD
16+

-клітин) та активованих В-лімфоцитів, зниженням 

кількості лімфоцитарних клітин, що містять антиген апоптозу. Більше того, 

комплексна терапія нормалізує кисеньзалежні механізми клітин МФС, 

підвищує фагоцитуючі функції мононуклеарних фагоцитів і нейтрофільних 

гранулоцитів.  

Отримані результати можуть бути покладені в основу розробки нового 

підходу лікування хворих із поєднаною кардіо-респіраторною патологією. 

Оскільки за ті 13–14 днів, що хворий знаходиться на стаціонарному лікуванні 

з причини загострення ХОЗЛ, у більшості пацієнтів вдається тільки 

розпочати компенсацію порушеного імунологічного гомеостазу (вивчені 

показники клітин МФС і специфічного клітинного імунітету досягають 

нижньої границі норми) доцільним видається продовження протизапальної та 

протиішемічної терапії в амбулаторно-поліклінічних умовах із включенням у 

схему підтримуючої терапії препаратів рофлуміласту та кверцетину 

(корвітину). Це дозволить зменшити тривалість амбулаторного лікування 

хворих на ХОЗЛ, частоту загострень і знизити рівень збитковості терапії. 

 

6.3. Особливості змін функціональних показників серцево-

судинної системи на тлі комплексної терапії з включенням рофлуміласту 

та кверцетину у хворих на ХОЗЛ важкого ступеня за поєднання зі СІХС 

ССН І–ІІ ФК  

 

Відомо, що при гострій і хронічній ішемії міокарда виникають 

функціональні зміни кардіоміоцитів (сповільнене проведення та 

неоднорідність рефрактерних періодів), які викликають негомогенність 

електрофізіологічних властивостей тканини серця. Безперечно, що 

покращення перфузії міокарда та відновлення функції ішемізованого 

міокарда при медикаментозному лікуванні сприяє більшою мірою 
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зменшенню електрофізіологічної гетерогенності міокарда та проявляється 

покращенням показників ЕКГ, зокрема, зменшенням депресії інтервалу Q–T і 

частоти пізніх потенціалів шлуночка (ППШ) [53, 264]. При довготривалій 

терапії хворих із СІХС або при загрозі дестабілізації перебігу важливим є не 

тільки антиішемічна активність, але й безпека препарату або комбінації 

препаратів та можливість сприятливого впливу на прогноз. 

Мета дослідження цього підрозділу – підвищення ефективності та 

безпеки комплексної терапії в пацієнтів на ХОЗЛ важкого ступеня у фазі 

загострення за поєднання зі СІХС ССН І–ІІ ФК шляхом впливу комбінації 

рофлуміласту та кверцетину на клінічну симптоматику та електрофізіологічні 

показники серцево-судинної системи. 

Обстежено 94 хворих на ХОЗЛ ІІІ ст. важкості у фазі  загострення. 

Згідно з дизайном дослідження, методом випадкового добору хворі були 

рандомізовані залежно від вибору лікування на дві підгрупи: основну та 

порівняння. Пацієнти основної підгрупи отримували препарати базової 

терапії, а хворим підгрупи порівняння додатково призначали до базової 

терапії комбінацію рофлуміласту та кверцетину. Дози та режим призначення 

препаратів наведені в підрозділі 6.2. Сформовані групи й підгрупи хворих не 

мали достовірних відмінностей за вихідними клініко-анамнестичними 

даними. Контрольну групу склали 28 практично здорових осіб (ПЗО) 

аналогічного віку та статі, що дозволило порівнювати результати досліджень. 

При повторному дослідженні через 12–14 днів від початку лікування у 

хворих, які отримували комбінацію рофлуміласту та кверцетину на тлі 

базової терапії, виявлено суттєве покращення показників переносимості 

фізичного навантаження, розширення рухового режиму та зменшення 

кількості нападів кардалгії (табл. 6.8).  

За результатами дослідження ДМ ЕКГ, після закінчення стаціонарного 

лікування у хворих підгрупи порівняння величина ДТІМ зменшилася з 

(36,7 ± 2,61) хв до (11,3 ± 1,31) хв (t = 8,70; р < 0,001), а в пацієнтів основної 

підгрупи виразність антиішемічної дії стандартної терапії була значимо 
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меншою, що проявилося зменшенням ДТІМ від (34,5 ± 2,11) хв до 

(31,3 ± 2,31) хв (t = 1,02; р > 0,1). 

 

Таблиця 6.8 

Вплив стандартної та комплексної терапії на електрофізіологічні 

показники за результатами ДМ ЕКГ у хворих на ХОЗЛ важкого ступеня 

у фазі загострення за поєднання зі СІХС ССН І–ІІ ФК 

Показник 

Хворі на поєднану КРП, (n = 94) 

підгрупа порівняння, 

(n = 43) 

основна підгрупа,  

(n = 51) 

до  після  до  після  

ДТІМ, хв 36,7 ± 2,61 11,3 ± 1,31*** 34,5 ± 2,11 31,3 ± 2,31■■■ 

кількість БЕІМ  4,7 ± 0,24 3,4 ± 0,22*** 4,3 ± 0,36 3,9 ± 0,34 

кількість ЕББІМ   1,9 ± 0,21 1,3 ± 0,14* 1,8 ± 0,21 1,6 ± 0,28 

ЧССспокою, уд./хв. 85,8 ± 2,2 72,3 ± 3,22*** 83,3 ± 5,2 69,8 ± 4,24 

ЧСС, уд./хв. за 

даними ВЕМ 

 

119,4 ± 5,10 

 

93,4 ± 4,41*** 

 

117,4 ± 5,12 

 

98,3 ± 4,22● 

АТсист., мм рт. ст. 133,8 ± 7,61 132,3 ± 7,41 140,2 ± 6,42 135,7 ± 6,63 

АТдіаст., мм рт. ст. 84,9 ± 6,23 78,3 ± 6,11 83,4 ± 8,10 76,3 ± 6,81 

Примітки: достовірність різниці між значеннями показників: *– 

основної підгрупи до та після лікування: * – (р < 0,05); **– (р < 0,01); ***– 

(р < 0,001); ● – підгрупи порівняння до та після лікування: ● – (р < 0,05); ●● – 

(р < 0,01); ●●● – (р < 0,001); ■– основної підгрупи та підгрупи порівняння 

після лікування: ■ – (р < 0,05); ■■ – (р < 0,01); ■■■ – (р < 0,001). 

 

У пацієнтів підгрупи порівняння відзначено також вірогідне зменшення 

числа ЕБІМ за добу з (4,7 ± 0,24) разів до (3,4 ± 0,22) разів, тобто, на 27,66 % 

(t = 2,38; р < 0,05). У хворих цієї ж підгрупи спостерігалося зменшення 

частоти «німих» епізодів ішемії, а саме, на 31,58 % (t = 3,99; р < 0,001) 

(рис. 6.3).  
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Рис. 6.3. Результати аналізу ЕКГ у хворих на ХОЗЛ важкого ступеня 

за поєднання зі СІХС ССН І–ІІ ФК до та після стаціонарного етапу 

лікування: * – достовірність різниці між показниками підгрупи порівняння до 

та після лікування: * – (р < 0,05); **– (р < 0,01); ***– (р < 0,001); ● – 

достовірність різниці між показниками основної підгрупи до та після 

лікування: ●– (р < 0,05); ●●– (р < 0,01); ●●●– (р < 0,001).  

 

У хворих підгрупи порівняння поряд із зменшенням числа больових і 

безбольових епізодів ішемії міокарда та сумарної тривалості ішемії міокарда 

виявлено вірогідне зменшення ступеня депресії сегмента ST з (1,6 ± 0,77) мм 

до (0,9 ± 38) мм (t = 2,38; р < 0,05). Сильно виражений клінічний ефект 

встановлено в 15 (34,88) % хворих, помірно виражений клінічний ефект 

відзначено в 20 (46,51) % пацієнтів і слабо виражений клінічний ефект 

встановлено в 14 (13,95) % хворих цієї ж підгрупи. На відсутність клінічного 

ефекту вказували тільки 2 (4,65) % хворих. На відміну, у групі пацієнтів, які 

отримували тільки базову терапію ХОЗЛ і стандартну терапію СІХС, 

позитивну суб‟єктивну оцінку фізичного стану відзначено тільки у 18 

(35,29 %) хворих, а 2 (3,92 %) пацієнти оцінили свій стан як «без 

погіршення».  
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Показники добового профілю ЕКГ, отримані при моніторуванні, 

визначили вплив комплексної терапії на середньодобову ЧСС (див. табл. 6.6). 

Аналіз даних ЕКГ засвідчив, що в обох групах спостерігалось зниження 

величини денної, нічної та добової ЧСС, що сприяє зниженню ризику 

раптової серцевої смерті [120, 123, 141]. При цьому величина циркадного 

індексу (ЦІ) ЧСС у пацієнтів основної підгрупи не показала суттєвих змін 

(t = 0,41; р > 0,1), що свідчило про збереження фізіологічного профілю 

регуляції ЧСС. ЦІ після стаціонарного етапу лікування у хворих підгрупи 

порівняння підвищився і досяг нижньої границі норми й становив 

(1,28 ± 0,1) ум.од., що вказувало на суттєве його покращення.  

Це підтверджено змінами показника ЧСС (рис. 6.4).  

 

 

Рис. 6.4. Результати аналізу ЧСС у хворих на ХОЗЛ важкого ступеня 

за поєднання зі СІХС ССН І–ІІ ФК до та після стаціонарного етапу 

лікування: * – достовірність різниці між показниками підгрупи порівняння до 

та після лікування: * – (р < 0,05); **– (р < 0,01); ***– (р < 0,001); ● – 

достовірність різниці між показниками основної підгрупи до та після 

лікування: ●– (р < 0,05); ●●– (р < 0,01); ●●●– (р < 0,001). 
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Так, у групі пацієнтів, які отримували базову терапію, ЧСС становила 

(69,8 ± 4,24) уд./хв., а під час фізичного навантаження досягала 

(98,3 ± 4,2) уд./хв. Водночас у хворих, які отримували комплексну терапію, 

відзначено вірогідне зменшення середньої ЧСС у спокою з (85,8 ± 2,2) до 

(72,3 ± 3,22) уд./хв (t = 3,95; р < 0,001) і середньої ЧСС під час фізичного 

навантаження з (119,4 ± 5,1) до (93,4 ± 4,4  уд./хв. (t = 3,86; р < 0,001), тобто, 

середня ЧСС у спокої зменшилася на 13,5 (15,74 %), що було значно 

ефективнішим, ніж у хворих, які отримували базову протиішемічну терапію, 

що вказувало на «ритмосповільнюючий» ефект комплексної терапії. 

Підрахунок суми позитивних відхилень сегмента SТ від ізолінії при 

аналізі ЕКГ під час ВЕМ показав, що при практично одинакових умовах у 

хворих двох підгруп, призначення рофлуміласту та кверцетину призводило 

до зменшення цього показника більш значуще, ніж у хворих основної 

підгрупи (рис. 6.5). 

 

Рис. 6.5. Показники часу фізичного навантаження під час ВЕМ до 

розвитку депресії сегмента ST у хворих на ХОЗЛ ІІІ ступеня важкості за 

поєднання зі СІХС ССН І–ІІ ФК у різних груп дослідження: * – достовірність 

різниці між показниками підгрупи порівняння до та після лікування: * – 

(р < 0,05); **– (р < 0,01); ***– (р < 0,001); ● – достовірність різниці між 

показниками основної підгрупи до та після лікування: ●– (р < 0,05); ●●– 

(р < 0,01); ●●●– (р < 0,001). 
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Водночас відсутність вірогідного збільшення сум відхилень SТ у 

основній підгрупі (на відміну від підгрупи порівняння) протягом періоду 

призначення препаратів базової терапії, засвідчує про обмеження процесів 

реполяризації міокарда. 

Нами проаналізовано результати тестів із диференційованим фізичним 

навантаженням за показниками велоергометрії (ВЕМ) окремо для хворих 

основної підгрупи та підгрупи порівняння (табл. 6.9).  

 

Таблиця 6.9 

Антиішемічна активність базової і комплексної терапії за 

результатами ВЕМ 

Показник 

Групи хворих 

основна підгрупа підгрупа порівняння 

до 

лікування 

після 

лікування 

до 

лікування 

після 

лікування 

Час виконання 

навантаження до 

появи депресії ST 

на електрокардіо-

грамі і/або нападу 

стенокардії, хв 

7,11 ± 0,38 8,04 ± 0,48 7,18 ± 0,64 9,62 ± 0,61●■ 

Сумарна виконана 

робота, Вт/хв 
298,5 ± 15,8 346,4 ± 16,4* 288,3 ± 13,8 291,3 ± 15,1■ 

Подвійний 

добуток, ум. од. 
146,2 ± 4,4 149,4 ± 4,6 152,2 ± 6,4 173,4 ± 6,21●■ 

Пікова ЧСС, уд./хв. 117,4 ± 5,1 93,4 ± 4,4** 118,6 ± 3,5 114,3 ± 3,4■■ 

Піковий систол. 

АТ, мм рт. ст.. 
157,3 ± 7,41 155,3 ± 5,9 158,3 ± 7,4 

111,8 ± 7,2 

●●●■■■ 

Піковий діастол. 

АТ, мм рт. ст. 
87,6 ± 2,61 84,6 ± 2,4 89,6 ± 2,41 86,6 ± 2,2 

Примітки: достовірність різниці: *– між показниками основної 

підгрупи до та після лікування: * – (р < 0,05); **– (р < 0,01); ***– (р < 0,001); 

● – між показниками підгрупи порівняння до та після лікування: ● – 

(р < 0,05); ●● – (р < 0,01); ●●● – (р < 0,001); ■– між показниками основної 

підгрупи та підгрупи порівняння після лікування: ■ – (р < 0,05); ■■ – 

(р < 0,01); ■■■ – (р < 0,001).  
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Проба ВЕМ – безпечне дослідження, яке дає дуже цінну інформацію 

про зв'язок ішемічних розладів у міокарді зі станом коронарного кровотоку 

при фізичному навантаженні. Найбільш простим інформативним методом є 

спостереження під час проби з дозованим фізичним навантаженням за ЕКГ, 

артеріальним тиском, кількістю серцевих скорочень і функціональною 

здатністю міокарда [142]. Поява болю вважається симптомом ішемії міокарда 

у зв'язку з обмеженням об'єму споживаного кисню. Окрім цього, 

навантаження у хворих із СІХС може проявлятися не лише больовими 

симптомами, але й задишкою або втомою. Додатковим симптомом ішемії 

міокарда є поява шлуночкових аритмій [21]. 

Аналіз результатів проведеної ЕКГ показав, що тривалість виконання 

навантаження до появи депресії сегмента ST на електрокардіограмі 

статистично достовірно зросла у хворих підгрупи порівняння з 

(7,18 ± 0,64) хв до (9,62 ± 0,61) хв, тобто на 29,39 % (t = 2,76; p < 0,05), 

водночас як у хворих, які отримували базову терапію, збільшення часу 

виконання навантаження відбулося тільки на 5,2 %, порівняно з вихідним 

(t = 1,52; p > 0,1) і було достовірно нижчим, ніж у підгрупі порівняння 

(t = 2,04; p < 0,05). Подібним чином відреагував й інший важливий показник 

антиішемічної активності на призначення комбінації рофлуміласту та 

кверцетину, а саме, сумарна виконана робота. Цей показник у пацієнтів 

підгрупи порівняння підвищився на 26,8 % – з (298,5 ± 15,8) Вт до 

(346,4 ± 16,4) Вт (t = 2,10; p < 0,05). Приріст значення цього показника в 

основній підгрупі становив (3,30 ± 1,3) Вт, що не мало статистичної 

достовірності (t = 0,15; p > 0,1). Виявлено різновекторні зміни ще одного 

важливого показника виконаної роботи, а саме, подвійного добутку. 

Показник подвійного добутку у пацієнтів підгрупи порівняння зріс від 

(152,2 ± 6,4) ум. од. до (173,4 ± 6,2) ум. од., а саме, на 13,9 % (t = 2,38; 

p < 0,05), водночас як у основній підгрупі підвищення цього показника 

становило тільки 2,18 % (t = 0,50; p > 0,1). 
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Установлено статистично вірогідні зміни пікового систолічного тиску 

при лікуванні комбінацією препаратів рофлуміласту та кверцетину 

(корвітину) – з (158,3 ± 7,4) мм рт. ст. до (131,8 ± 7,2) мм рт. ст. (t = 3,56; 

p < 0,01), водночас як в пацієнтів основної підгрупи зміни систолічного АТ 

на піку навантаження були статистично недостовірними (p > 0,1). Подібним 

чином реагували показники пікового діастолічного АТ. 

За даними ВЕМ (рис. 6.6), у хворих підгрупи порівняння встановлено 

вірогідне збільшення порогової потужності з (79,3 ± 3,1) Вт до (97,8 ± 3,9) Вт, 

(t = 3,71; р < 0,001), водночас як у пацієнтів основної підгрупи зміни 

показника порогової потужності навантаження з (64,7 ± 2,1) Вт до 

(68,5 ± 2,4) Вт були значно меншими й невірогідними (р>0,05).  

 

 

Рис. 6.6. Вплив стандартної та комплексної терапії на показники 

ВЕМ у хворих на ХОЗЛ ІІІ ступеня важкості у фазі загострення за поєднання 

зі СІХС ССН І–ІІ ФК: *– достовірність різниці між показниками підгрупи 

порівняння до та після лікування: * – (р < 0,05); **– (р < 0,01); ***– 

(р < 0,001); ■– між показниками основної підгрупи та підгрупи порівняння 

після лікування: ■ – (р < 0,05); ■■ – (р < 0,01); ■■■ – (р < 0,001). 
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Збільшення часу педалювання у хворих підгрупи порівняння з 

(251,2 ± 89,8) с до (318,2 ± 97,8) с було значним, проте різниця значень 

показників була статистично недостовірною (t = 0,50; p > 0,1). 

Подібні результати отримані в підгрупі пацієнтів, які отримували 

базову терапію. Такий факт пояснюється малим терміном проведення терапії, 

що не спричинило невідворотніх змін у кардіопротекції міокарда, щоб 

закріпити позитивний результат проведеного лікування. Оцінюючи, в цілому, 

результати ВЕМ, слід відзначити тенденцію до підвищення толерантності до 

фізичного навантаження в пацієнтів, які отримували комплексну терапію. 

Комбінація рофлуміласту та кверцетину (корвітину) на тлі базової терапії 

СІХС засвідчила покращення коронарного й міокардіального 

кровопостачання у хворих із загостренням ХОЗЛ за поєднання зі СІХС ССН 

І-ІІ ФК. Механізми антиішемічної дії комплексної терапії в певній мірі 

пов'язані з впливом на кардіопротекцію, оскільки кверцетин покращує 

мікроциркуляцію на тканинному рівні. До основних позитивних ефектів 

препарату слід віднести його коронаровазодилаторну дію, частково 

опосередковану вивільненням оксиду азоту, а також інгібуванням активності 

протеїнкінази С. Більше того, попередніми дослідженнями доведено, що 

кверцетин відновлює механізми активного транспорту Са
+
 у 

саркоплазматичному ретикулумі [127]. 

Для об‟єктивізації функціонального класу СІХС був запропонований 

тест із 6-хвилинною ходьбою. Простота методу дає можливість проводити 

самоконтроль за своїм станом. За відстанню, яку проходить хворий, можна 

розрахувати показник фізичної толерантності хворого до навантажень 

6MWD [142]. Методика виконання тесту з шестихвилинною ходьбою та 

відповідних розрахунків наведена в підрозділі 2.2.  

Результати проведеного тесту з шестихвилинною ходьбою у хворих 

обох груп дослідження представлено на рис. 6.7. 
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Рис. 6.7. Динаміка результатів тесту 6-хвилинної ходьби під 

впливом комплексної терапії: *– достовірність різниці між показниками 

основної підгрупи до та після лікування: * – (р < 0,05); **– (р < 0,01); ***– 

(р < 0,001); ● – достовірність різниці між показниками підгрупи порівняння 

до та після лікування: ● – (р < 0,05); ●● – (р < 0,01); ●●● – (р < 0,001). 

 

Після стаціонарного етапу лікування в обох досліджуваних підгрупах 

була встановлена позитивна динаміка тесту 6-хвилинної ходи. Проте було 

виявлено, що в групі хворих, які отримували комбінацію рофлуміласту та 

кверцетину, збільшення дистанції, пройденої під час тесту, було суттєвішим, 

ніж у групі хворих, що приймали базову терапію ХОЗЛ і СІХС. Так, на тлі 

лікування у хворих основної підгрупи відбувався приріст тесту з 6-

хвилинною ходьбою, у середньому, на 22 метри (t = 1,26; p > 0,1), водночас 

як у підгрупі порівняння – на 65 метрів (t = 1,93; p < 0,1). 

У хворих основної підгрупи приріст відстані за відношенням до 

початкових значень становив 19 м, у то й же час, як в групі порівняння – 

42 м. Отже, отримані результати дослідження свідчать про здатність 

комплексної терапії зумовлювати більш переконливий антиішемічний ефект, 

що, насамперед, проявляється суттєвим зниженням частоти реєстрації 
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епізодів ББІМ, величини максимальної депресії сегмента ST та їхньої 

сумарної тривалості протягом доби. 

Проведена комплексна терапія поєднаної КРП привела до достовірного 

зменшення кількості таблеток нітрогліцерину, що застосовувалися для зняття 

нападів стенокардії в стані спокою. Так, у пацієнтів основної підгрупи 

кількість таблеток нітрогліцерину зменшилася з (2,74 ± 0,29) до (1,80 ± 0,24) 

(t = 2,50; p < 0,05) після стаціонарного етапу лікування, водночас як у 

підгрупі порівняння ефективність комплексної терапії була вищою, оскільки 

кількість таблеток, що приймали хворі за добу, після лікування склала 

(1,3 ± 0,24) і була вірогідно меншою, порівняно з вихідними показниками 

(t = 3,41; p < 0,01). Більше того, у 4 пацієнтів підгрупи порівняння напади 

стенокардії спокою взагалі припинились. 

Загалом, призначення комплексної терапії в пацієнтів із загостренням 

ХОЗЛ і загрозою дестабілізації перебігу ССН виявило високу ефективність у 

28 (65,11 %) хворих. Комплекс препаратів був помірно ефективний у двох 

(4,65 %) хворих і неефективний в одного (2,32 %) пацієнта. Крім того, нами 

виявлено, що комплексна терапія сприяла відновленню порушеного балансу 

вегетативних впливів на синусів ритм. На тлі лікування рофлуміластом і 

кверцетином відзначено зменшення кількості епізодів порушення ритму 

серця, при відсутності впливу препаратів на провідну систему серця (зміни 

інтервалів P–Q, Q–T та шлуночкового комплексу QRS) були невірогідними. 

Проявом виразного антиангінального й протиішемічного ефектів 

комплексної терапіїі стало відновлення порушеного балансу вегетативних 

впливів на синусів ритм. Свідченням цьому є вірогідне зростання показника 

HF, який відображає потужність високочастотного компоненту ВРС, з 

(959,7 ± 34,3) мс
2
 до (1268 ± 29,8) мс

2
 (t = 6,80; p < 0,001) та зменшення 

потужності низькочастотного (LF) спектра на 4,7 % (t = 3,18; p < 0,01), що 

вказує на посилення впливу парасимпатичної активності вегетативної 

нервової системи (табл. 6.10).  
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Таблиця 6.10 

Динаміка показників ВРС у хворих на ХОЗЛ ІІІ ст. важкості у фазі загострення при ізольованому перебігу 

та за поєднання зі СІХС ССН І-ІІ ФК під впливом базової і комплексної терапій 

Показник перша група, (28) 
основна підгрупа, (n = 28) підгрупа порівняння, (n = 16) 

до лікування після лікування до лікування після лікування 

RRNN, мс 955,3 ± 11,2∆∆∆ ººº 832,3 ± 14,2 869,6 ± 16,3 864,4 ± 18,2 1032,4 ± 14,6●●●■■■ 

SDNN, мс 65,8 ± 4,5 62,5 ± 5,1 64,8 ± 5,5 63,6 ± 5,2 72,3 ± 4,9 

rMSSD, мс 62,5 ± 4,0 51,5 ± 4,0 52,6 ± 4,0 51,8 ± 5,1 55,7 ± 4,9 

рNN50,  % 30,4 ± 4,2 25,4 ± 3,2 25,8 ± 3,3 25,3 ± 3,2 26,9 ± 3,1 

ТР, мс
2
 2528,7 ± 279,8 2217 ± 213,4 2115 ± 242,6 2132,4 ± 244,2 2442,2 ± 228,6 

VLF, м
2
 2804,1 ± 42,8 2864,8 ± 38,1,0 2875,6 ± 38,9 2946,2 ± 40,2 2913 ± 39,8 

LF, мс
2
 1344,5 ± 36,6 1544,0 ± 36,4 1423,0 ± 31,1* 1499,3 ± 32,4 1413,8 ± 31,6● 

HF, мс
2
 1083,6 ± 35,7 ºº 963,8 ± 35,6 1165,8 ± 30,1*** 959,7 ± 34,3 1268 ± 29,8●●● 

LF/HF 1,24 ± 0,11 1,60 ± 0,10 1,22 ± 0,11* 1,56 ± 0,10 1,11 ± 0,10●●■ 

Примітки: достовірність різниці між значеннями показників: *– основної підгрупи до та після лікування: * – 

(р < 0,05); **– (р < 0,01); ***– (р < 0,001); ● – підгрупи порівняння до та після лікування: ● – (р < 0,05); ●● – (р < 0,01); 

●●● – (р < 0,001); ■– основної підгрупи та підгрупи порівняння після лікування: ■ – (р < 0,05); ■■ – (р < 0,01); ■■■ – 

(р < 0,001); ∆ – групи ПЗО та показниками основної підгрупи: ∆ – (р < 0,05); ∆∆ – (р < 0,01); ∆∆∆ – (р < 0,001); º – групи 

ПЗО та показниками підгрупи порівняння: º – (р < 0,05); ºº – (р < 0,01); ººº – (р < 0,001). 

2
4
7
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Крім того, на час закінчення стаціонарного лікування, в міру 

стабілізації ХОЗЛ, відзначено збільшення величин спектральних показників 

ВРС, зокрема SDNN з (63,6 ± 5,2) мс до (72,3 ± 5,9) мс (t = 1,22; p > 0,1), 

RRNN – з (864,4 ± 12,8) мс до (1032,4 ± 14,6) мс (t = 7,20; p < 0,001), rMSSD – 

з (51,8 ± 5,1) мс до (55,7 ± 4,2) мс (t = 0,55; p > 0,1).  

Порівняння часових і спектральних показників ВРС у пацієнтів обох 

груп показало, що в групі пацієнтів, які отримували стандартну терапію, 

відзначено більш високі значення показника низькочастотного спектра – LF, 

водночас показники ВРС у пацієнтів підгрупи порівняння вказували на більш 

виразний вегетативний дисбаланс, який проявлявся в домінуванні 

парасимпатичної активності.  

Вивчені коефіцієнти лінійної кореляції між спектральним показником 

(RRNN) та іншими показниками ВРС у хворих із загостренням ХОЗЛ при 

поєднанні з супровідною СІХС на час закінчення стаціонарного лікування. 

Найбільш тісний кореляційний зв‟язок відзначений у пацієнтів, які 

отримували комплексну терапію, а саме, між показником часової частини 

ВРС RRNN і загальною потужністю спектру (r = +0,32; р < 0,05), а також 

потужністю в діапазонах LF і HF, що становили, відповідно, (r = +0,28; 

р < 0,05) і (r = +0,30; р < 0,05). Водночас лінійна залежність між RRNN і 

SDNN, а також потужністю в діапазоні VLF у терміни 13–14 днів після 

проведеної комплексної терапії була менш вираженою (коефіцієнти кореляції 

r становили від 0,12 до 0,18), а між RRNN і показником відношення 

потужностей LF/HF не знайдено кореляційного зв‟язку.  

Аналіз зміни ЧСС і показників ВРС показав, що на тлі зменшення ЧСС 

наступає збільшення значень часових складових ВРС. При цьому баланс 

симпатичних і парасимпатичних впливів на синусів ритм, оцінку якого 

проведено за значеннями відношення потужностей LF/HF і потужності в 

діапазоні LF, змінився на користь останніх. Підвищення активності 

парасимпатичної складової нервової системи у хворих із загостренням ХОЗЛ 

за поєднання зі СІХС ССН І–ІІ ФК є визначальним результатом, що 
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відображає відсутність у запропонованій комбінації рофлуміласту та 

кверцетину суттєвого активуючого впливу на симпатоадреналову систему. 

Ймовірно, комплексна терапія спричиняє фізіологічне підвищення тонусу 

парасимпатичної складової нервової системи у відповідь на нейрогуморальну 

активацію, що опосередковано засвідчує антиаритмічну та протиішемічну 

дію препаратів посиленої терапії.  

Отже, включення препаратів рофлуміласту та кверцетину в схему 

лікування хворих із СІХС ССН І-ІІ ФК на тлі загострення ХОЗЛ та при 

загрозі дестабілізації перебігу СІХС ССН І–ІІ ФК, сприяє покращенню 

варіабельності ритму серця, а також запобігає розвитку гострих коронарних 

синдромів. 

 

6.4. Вплив комплексної терапії на ендотеліальну функцію 

периферичних артерій у хворих на ізольований перебіг ХОЗЛ важкого 

ступеня у фазі загострення та за поєднання зі СІХС ССН І–ІІ ФК 

 

На сьогодні ведеться пошук нових перспективних засобів, які, 

впливаючи на ендотелій судин, приводять до нормалізації порушеної 

рівноваги між продукцією вазоконстрикторів та вазодилататорів судинної 

стінки. Багатьма дослідженнями доведена можливість покращення клінічних 

наслідків поєднаної КРП у пацієнтів на ХОЗЛ на тлі реверсії ендотеліальної 

дисфункції внаслідок застосування деяких лікарських препаратів: інгібіторів 

ангіотензинперетворюючого ферменту (іАПФ), антагоністів рецепторів до 

ангіотензину ІІ (АРА), блокаторів повільних кальцієвих каналів, статинів і ін. 

[301, 412]. Водночас такий ефект розвивається не завжди і може залежати від 

етіологічного чинника захворювання [374].  

Мета дослідження – вивчення можливості медикаментозної корекції 

ендотеліальної дисфункції, структурних змін периферичних артерій та 

синтезу кінцевих продуктів метаболізму оксиду азоту (нітритів / нітратів 
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 шляхом застосування комбінації рофлуміласту та кверцетину у складі 

базової терапії ХОЗЛ і стандартної терапії СІХС. Обстежено 44 пацієнти з 

верифікованим діагнозом ХОЗЛ важкого ступеня у фазі загострення за 

поєднання зі СІХС ССН І–ІІ ФК. Хворі були віком від 39 до 76 років. 

Середній вік обстежуваних пацієнтів становив (59,13 ± 14,3) року. Чоловіків 

було 38 (86,36 %), жінок – 6 (14,64 %). Слід відзначити, що серед чоловіків із 

загостренням ХОЗЛ переважали особи віком 60–70 років (52,3 %), дещо 

менше було пацієнтів віком 50–60 років (19,6 %) і ще менше було пацієнтів 

віком понад 70 років (15,2 %). Серед жінок переважали хворі віком 60–70 

років (42,9 %), менше було жінок віком понад 70 років (28,6 %). Шляхом 

рандомізації, з урахуванням клінічних симптомів і показників фізикальних, 

лабораторних і функціональних методів обстеження серця та легень, всі 

пацієнти були розділені на 2 підгрупи: основну підгрупу (n = 26) та підгрупу 

порівняння (n = 18). До контрольної групи були включені 28 практично 

здорових людей у віці 38–49 років, середній вік (46,3 ± 2,4 року).  

Хворим основної підгрупи призначали базову терапію ХОЗЛ і 

традиційну протиішемічну терапію відповідно до діючих клінічних угод 

[148]. Хворі підгрупи порівняння додатково до загальноприйнятого 

лікування ХОЗЛ і СІХС отримували комбінацію рофлуміласту та кверцетину. 

Всім хворим пропонувалася програма відмови від куріння.  

Середні значення окремих показників ендотеліальної функції 

периферичних артерій і локальної гемодинаміки до та після стандартної та 

комплексної терапії в означених групах хворих наведені в табл. 6.11. 

Як видно з наведених даних, базова терапія ХОЗЛ і СІХС ССН І–ІІ ФК 

мала менше виражений ефект, порівняно з комплексною терапією, оскільки в 

основній підгрупі після лікування не встановлено вірогідних змін жодного 

показника, що характеризує ендотеліальну функцію ПА. Очевидно, це 

пов'язано з виразними структурними змінами ПА на цій стадії захворювання 
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(дистрофія, склероз, тромбоутворення) або з недостатнім лікувальним 

ефектом призначеної терапії.  

 

Таблиця 6.11 

Показники ендотеліальної функції ПА у хворих на ХОЗЛ ХОЗЛ ІІІ 

ступеня важкості у фазі загострення за поєднання зі СІХС ССН І–ІІ ФК 

до та після лікування 

Показники 

групи хворих 

основна підгрупа,  

(n = 26) 

підгрупа порівняння, 

(n = 18) 

до лікування 
після 

лікування 
до лікування 

після 

лікування 

Вихідний діаметр 

ПА, мм 

4,38 ± 0,12 4,30 ± 0,26 

4,20 ± 0,28 

4,42 ± 0,11 4,28 ± 0,13# 

3,74 ± 0,28● 

ЕЗВД, % 3,90 ± 0,12 4,32 ± 0,32 

4,34 ± 0,40 

2,45 ± 0,20 3,01 ± 0,13■■ 

5,08 ± 0,18● 

ЕНВД, % 4,14 ± 1,32 4,28 ± 2,40 

4,30 ± 2,42 

1,03 ± 0,16 1,74 ± 0,21● 

4,75 ± 0,41●●● 

Початкова 

швидкість 

кровотоку, м/с 

0,65 ± 0,06 0,71 ± 0,08 

0,72 ± 0,04 

0,61 ± 0,04 0,74 ± 0,02● 

0,75 ± 0,04● 

Примітки: 1) У чисельнику наведено показники на 13–14 день 

лікування, в знаменнику – через 6 місяців–1 рік.  

2) Достовірність різниці між значеннями показників: *– основної 

підгрупи до та після лікування: * – (р < 0,05); **– (р < 0,01); ***– (р < 0,001); 

● – підгрупи порівняння до та після лікування: ● – (р < 0,05); ●● – (р < 0,01); 

●●● – (р < 0,001); ■ – основної підгрупи та підгрупи порівняння після 

лікування: ■ – (р < 0,05); ■■ – (р < 0,01); ■■■ – (р < 0,001). 
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На відміну, застосування комплексної терапії супроводжувалося 

вірогідним зменшенням вихідного діаметру ПА через 6 місяців до 

(3,74 ± 0,28) мм (t = 2,49; p < 0,05). 

Швидкість кровотоку на час закінчення стаціонарного етапу лікування 

у хворих основної підгрупи невірогідно збільшилася на 9,23 % і становила 

(0,71 ± 0,38) м/с (t = 0,60; р > 0,1), а через 6 місяців базової підтримуючої 

терапії тільки (0,72 ± 0,44) м/с (t = 0,97; р > 0,1), водночас як у підгрупі 

порівняння початкова швидкість кровотоку через 6 місяців посиленої 

підтримуючої терапії вірогідно зросла від (0,61 ± 0,04) м/с до (0,75 ± 0,04) м/с 

(t = 2,47; p < 0,05).  

На час виписки зі стаціонару середні значення показника ЕЗВД у 

хворих основної підгрупи невірогідно збільшилися з (3,90 ± 0,12) % до 

(4,32 ± 0,32) % і тільки до (4,34 ± 0,40) % через 6 місяців спостереження та 

лікування в амбулаторно-поліклінічних умовах (t = 1,23 і 1,03 відповідно; 

р > 0,1 для обох показників). На відміну, у пацієнтів підгрупи порівняння 

встановлено вірогідне збільшення середніх значень показників ЕЗВД від 

(2,45 ± 0,20) % до (3,01 ± 0,13) % на час закінчення стаціонарного етапу 

лікування та до (5,08 ± 0,18) % через 6 місяців посиленої підтримуючої 

терапії (t = 2,17; p < 0,05). Слід уточнити, що значення показника ЕЗВД 

основної підгрупи та підгрупи порівняння на кінець лікування достовірно 

відрізнялися між собою (t = 3,79; p < 0,01).  

За результатами дослідження встановлено вірогідне збільшення ЕНВД 

з (1,03 ± 0,16) % до (1,74 ± 0,21) % (t=2,69; p<0,01) у пацієнтів підгрупи 

порівняння через 12–14 днів стаціонарного етапу лікування та до 

(4,75 ± 0,41) % після 6 місяців посиленої підтримуючої терапії (t = 8,45; 

p < 0,001). Водночас, дослідження цих показників у хворих основної 

підгрупи вказує на невірогідне покращення ЕНВД як на час виписки з 

стаціонару, так і через півроку базової підтримуючої терапії. Отже, 

комбінація препаратів рофлуміласту та кверцетину, які мають протизапальні 
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та антиоксидантні властивості, більш виразно поліпшує ендотеліальну 

функцію периферичних артерій. 

Заслуговують на увагу дані, які отримані при роздільному аналізі 

ендотеліальної функції ПА у хворих на ХОЗЛ ІІІ ступеня важкості у фазі 

загострення за поєднання зі СІХС ССН І ФК і СІХС ССН II ФК. Після 

закінчення стаціонарного лікування у пацієнтів із СІХС ССН ФК I, яким 

призначали стандартну терапію, ЕЗВД невірогідно зросла на 2,66 % – з 

(4,12 ± 0,16) % до (4,23 ± 0,18) % (t = 0,26; р > 0,1), водночас як у хворих із 

СІХС ССН ФК ІІ, які отримували комплексну терапію, ЕЗВД вірогідно 

збільшилася на 42,16 % – з (2,87 ± 0,16) % до (4,08 ± 0,13) % (t = 5,87; 

р< 0,001).  

При подальшому вивченні структурно-функціонального стану 

периферичних артерій були виявлені різниці в показниках структурних змін 

залежно від вибору терапії (рис. 6.8).  

 

 

Рис. 6.8. Показники структурних змін периферичних артерій у 

пацієнтів із загостренням ХОЗЛ при поєднанні зі СІХС до та після лікування: 

* – достовірність різниці між показниками підгрупи порівняння до та після 

лікування: * – (р < 0,05); **– (р < 0,01); ***– (р < 0,001); ● – достовірність 
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різниці між показниками основної підгрупи до та після лікування: ●– 

(р < 0,05); ●●– (р < 0,01); ●●●– (р < 0,001); ■ – достовірність різниці між 

показниками контрольної групи та основної підгрупи після лікування: ■ – 

(р < 0,05); ■■– (р < 0,01); ■■■ – (р < 0,001) 

 

Так, у хворих основної підгрупи через два тижні після лікування 

показник КІМ був нижчий тільки в 1,06 раза, порівняно з вихідними даними 

та не досягав рівня показника групи ПЗО (t = 0,15; p > 0,1). Подібні зміни 

встановлено у хворих підгрупи порівняння. Показник КІМ у хворих підгрупи 

порівняння становив (0,75 ± 0,18) мм і був невірогідно меншим від показника 

до початку лікування (t = 0,31; p > 0,1). У хвороих основної підгрупи RI 

становив (0,69 ± 0,01) ум. од. і був у 1,04 раза більший, ніж у групі ПЗО 

(t = 0,71; p > 0,1), водночас як у підгрупі порівняння дані засвідчили про 

вірогідне зниження RI до (0,69 ± 0,02) ум. од. (t = 2,12; p < 0,05). Показник PI 

у досліджуваних групах був вищим від контрольних значень, при цьому в 

основній підгрупі спостерігалася тенденція до зниження показника (t = 1,77; 

p < 0,1), а в підгрупі порівняння – достовірні зміни (t = 2,91; p < 0,05). 

На час поступлення в стаціонар зниження рівня метаболітів NO в 

сироватці крові вказувало на суттєве порушення метаболізму оксиду азоту у 

хворих обох підгруп (табл. 6.12). 

Таблиця 6.12 

Середні значення показників метаболітів оксиду азоту (в 

мкмоль/л) у хворих на ХОЗЛ ІІІ ступеня важкості у фазі загострення за 

поєднання зі СІХС ССН І–ІІ ФК до та після лікування 

Час 

проведення 

дослідження 

контрольна 

група, n = 28 

Хворі на поєднану КРП, (n = 44) 

основна підгрупа, 

n = 26 

підгрупа порівняння, 

n = 18 

до 

лікування 

після 

лікування 

до 

лікування 

після 

лікування 
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На 12–14 день 12,05 ± 2,11 8,22 ± 0,98 8,79 ± 1,12 8,22 ± 0,98 10,11 ± 1,86 

через 6 міс. 

після стац. 

лікування 

12,05 ± 2,11 8,22 ± 0,98 8,95 ± 1,26 8,22 ± 0,98 10,35 ± 1,89 

Примітки: достовірність різниці між значеннями показників: *– 

основної групи до і після лікування: * – (р < 0,05); **– (р < 0,01); ***– 

(р < 0,001); ● – групи порівняння до та після лікування: ● – (р < 0,05); ●● – 

(р < 0,01); ●●● – (р < 0,001); ■– основної групи та групи порівняння після 

лікування: ■ – (р < 0,05); ■■ – (р < 0,01); ■■■ – (р < 0,001); ∆ – групи ПЗО та 

показниками основної підгрупи: ∆ – (р < 0,05); ∆∆ – (р < 0,01); ∆∆∆ – 

(р < 0,001); º – групи ПЗО та групи порівняння: º – (р < 0,05); ºº – (р < 0,01); ººº 

– (р < 0,001); × – групи ПЗО та групи порівняння: × – (р < 0,05); ×× – 

(р < 0,01); ××× – (р < 0,001). 

 

Як засвідчив аналіз даних табл. 6.12, на час виписки зі стаціонару у 

хворих основної підгрупи встановлено невірогідне підвищення середнього 

рівня нітритів/нітратів у крові на 6,93 %, порівняно з вихідними даними – до 

(8,79 ± 1,12) мкмоль/л (t = 0,38; p > 0,1). Призначення посиленої 

підтримуючої терапії уже через півроку засвідчило зростання концентрації в 

крові метаболітів оксиду азоту в 1,3 раза до значення (10,35 ± 1,89) мкмоль/л 

(t = 1,00; р > 0,1). Отже, застосування рофлуміласту та кверцетину 

(корвітину) в складі комплексної терапії має стимулюючий ефект на синтез 

NО у хворих на ХОЗЛ за поєднання зі СІХС і є ефективною комбінацією 

препаратів із відновлення його метаболізму. 

Отже, комбінація препаратів рофлуміласту та кверцетину в складі 

комплексної терапії у хворих на ХОЗЛ ІІІ ступеня важкості у фазі 

загострення та за поєднання зі СІХС ССН І–ІІ ФК володіє протизапальним і 

антиішемічним ефектами, поліпшує ендотеліальну функцію периферичних і 

коронарних судин і сприяє нормалізації синтезу оксиду азоту. 
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6.5. Вплив комплексної терапії на структурно-функціональні 

показники серця у хворих на ізольований перебіг ХОЗЛ важкого ступеня 

у фазі загострення та за поєднання зі СІХС ССН І–ІІ ФК 

Недостатня ефективність медикаментозного лікування СІХС ССН, 

зокрема, у хворих на ХОЗЛ, вимагає нових підходів до вибору програми 

лікування. На сьогодні розроблено та впроваджено протоколи діагностики й 

лікування окремо для ХОЗЛ і СІХС [136, 137], водночас подібних 

рекомендацій для поєднаної кардіо-респіраторної патології не має, тому 

лікарі в своїй роботі керуються стандартами лікування ізольованої патології 

[131].  

Метою дослідження цього розділу стало вивчення ефективності 

медикаментозної корекції на структурно-морфологічну перебудову серця та 

внутрішньосерцеву гемодинаміку у хворих на ХОЗЛ ІІІ ступеня важкості у 

фазі ремісії за поєднання зі СІХС ССН І–ІІ ФК на тлі застосування 

рофлуміласту та кверцетину у складі посиленої підтримуючої терапії.  

У 5-річному дослідженні обстежено 141 хворого на ХОЗЛ ІІІ ст. 

важкості у фазі ремісії. Із них у 71 (50,35 %) пацієнта діагностовано 

супровідну СІХС ССН І–ІІ ФК. Обстежені хворі були розділені на дві 

підгрупи: основну та порівняння. Хворим основної підгрупи призначали 

базову терапію ХОЗЛ і СІХС ССН І–ІІ ФК відповідно до діючих клінічних 

угод. Пацієнтам групи порівняння призначали посилену підтримуючу 

терапію зі включенням до базової терапії комбінації препаратів рофлуміласту 

та кверцетину. 

У табл. 6.13 представлено дані ЕхоКГ дослідження через 6 місяців–1 

рік від закінчення госпітального етапу лікування. 

Як видно з наведених даних у табл. 6.13, у хворих основної групи 

показники ЕхоКГ обстеження не досягали меж контрольної групи. Зокрема, 

через 6 місяців після закінчення стаціонарного лікування товщина задньої 

стінки лівого шлуночка (ТЗСЛШ) в діастолу в пацієнтів основної підгрупи  
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Таблиця 6.13 

Вплив терапії на ехокардіографічні показники у хворих на ХОЗЛ ІІІ ст. важкості у фазі ремісії та за 

поєднання зі СІХС ССН І–ІІ ФК 

Показник 
Контрольна 

група, (n = 28) 

Групи обстеження 

основна підгрупа, (n = 28) підгрупа порівняння, (n = 43) 

до лікування після лікування до лікування після лікування 

КДР ЛШ, мм 48,1 ± 3,03 49,65 ± 3,03 49,15 ± 3,03 51,17 ± 3,03 50,98 ± 3,02 

КСР ЛШ, мм 34,4 ± 2,02 35,64 ± 2,03 35,44 ± 2,03 37,28 ± 2,02 35,08 ± 2,02 

КДО ЛШ, мл 118,6 ± 6,69 125,3 ± 6,34 123,0 ± 6,23 136,0 ± 5,09 126,5 ± 5,08 

КСО ЛШ, мл 61,0 ± 4,01 68,3 ± 4,88 66,9 ± 4,64 75,9 ± 5,98 66,4 ± 5,80 

ЛП, мм 33,2 ± 2,07 40,1 ± 3,2 39,4 ± 3,1 41,8 ± 4,1 40,9 ± 4,08 

ТЗС Лш, мм 9,11 ± 0,82 9,17 ± 0,98 9,13 ± 0,92 11,91 ± 1,12 10,21 ± 1,14 

Ін.ММ Лш, г/м
2
 130,33 ± 8,32 142,2 ± 8,22 138,6 ± 8,42 146,4 ± 9,40 132,4 ± 8,98 

ТМШП, мм 10,2 ± 0,12 11,64 ± 0,18 11,59+0,18∆∆∆ 12,94 ± 0,24  12,64+0,22 º×× 

СІ, л/хв/м
2
 3,12 ± 0,08 2,69 ± 0,04* 2,84 ± 0,05●∆ 2,85 ± 0,05 3,10 ± 0,07×× 

УІ, мл/м
2
 43,8 ± 3,92 35,6 ± 3,21 35,9 ± 3,32 34,10 ± 2,82 35,26 ± 2,94 

ФВ ЛШ,  % 58,5 ± 4,62 48,2 ± 4,81 48,9 ± 4,82 46,4 ± 4,63 48,8 ± 4,84 ººº××× 

Vcf, ум.од. 0,32 ± 0,003 0,46 ± 0,004 0,42 ± 0,004●●● ∆∆∆ 0,41 ± 0,005 0,36 ± 0,005 ººº××× 

ΔS,  % 34,10 ± 2,22 24,12 ± 2,29 25,42 ± 2,32∆ 29,23 ± 2,32 32,42 ± 2,64 

Примітки: достовірність різниці між значеннями показників: *– основної групи до і після лікування: * – (р < 0,05); 

**– (р < 0,01); ***– (р < 0,001); ● – групи порівняння до та після лікування: ● – (р < 0,05); ●● – (р < 0,01); ●●● – 

(р < 0,001); ■– основної групи та групи порівняння після лікування: ■ – (р < 0,05); ■■ – (р < 0,01); ■■■ – (р < 0,001); ∆ – 

групи ПЗО та показниками основної підгрупи: ∆ – (р < 0,05); ∆∆ – (р < 0,01); ∆∆∆ – (р < 0,001); º – групи ПЗО та групи 

порівняння: º – (р < 0,05); ºº – (р < 0,01); ººº – (р < 0,001); × – групи ПЗО та групи порівняння: × – (р < 0,05); ×× – 

(р < 0,01); ××× – (р < 0,001). 

2
5
7
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становила (9,13 ± 0,92 ) мм і була невірогідно меншою на 4,5 %, порівняно з 

вихідними даними (9,17 ± 0,98) мм (t = 0,20; р > 0,1).  

Більше того, КДР ЛШ через 6 місяців становив (49,15 ± 3,03) мм, що у 

1,01 раза є невірогідно менший, ніж до лікування та в 1,02 раза є невірогідно 

більший, порівняно з показником у практично здорових осіб (t = 0,12; 

р > 0,1). Подібні зміни були характерними і для інших структурних 

показників ЕхоКГ, зокрема КСР і ТМШП. 

Водночас у пацієнтів підгрупи порівняння проходили різновекторні 

зміни основних показників ЕхоКГ (КДР, КСР, КДО,КСО, ТЗСЛШ, ІнММ 

ЛШ), у переважній кількості яких встановилася чітка тенденція до їх 

нормалізації. Зокрема, відзначено тенденцію до зменшення передньо-

заднього розміру ЛП з (41,8 ± 4,1) мм до (40,9 ± 4,08) мм (t = 0,16; p > 0,1), 

ТЗС ЛШ з (11,91 ± 1,12) мм до (10,21 ± 1,14) мм (t = 1,06; p > 0,05), ТМШП з 

(12,94 ± 0,24) мм до (12,64 ± 0,22) мм (t = 0,92; p > 0,05) і Ін.ММ з 

(146,4 ± 9,40) мм до (132,4 ± 8,98) мм (t = 1,08; p > 0,05). 

Під дією комплексної терапії відзначено невірогідне зменшення 

кардіосистолічного об‟єму ЛШ у 1,13 раза (t = 1,14; р > 0,1), а 

кардіодіастолічного об‟єму ЛШ – у 1,08 раза (t = 1,32; р > 0,1). Під дією 

комплексної терапії відзначено поступове зростання таких функціональних 

показників, як ФВ, СІ та УІ ЛШ, що засвідчило позитивну інотропну дію та 

покращення скоротливої функції ЛШ комбінації рофлуміласту та 

кверцетину. Так, показник ФВ ЛШ у хворих основної групи збільшився з 

(46,4 ± 4,63)% до (48,8 ± 4,84)%, (t = 0,36; p > 0,1), показник СІ вірогідно зріс 

із (2,85 ± 0,05) л/хв/м
2
 до (3,10 ± 0,07) л/хв/м

2
 (t = 2,91; р < 0,05), а показник 

УІ ЛШ невірогідно збільшився з (34,10 ± 1,82) мл/м
2
 до 

(35,26 ± 1,94) мл/м
2
(t = 0,44; р > 0,1).  

Особливої уваги надавали вивченню показника швидкості 

циркуляторного вкорочення волокон міокарда (Vcf), адже відомо, що 

величина цього показника залежить не тільки від скоротливої здатності 

лівого шлуночка, подібно до ФВ, а й від ЧСС [120]. У пацієнтів підгрупи 



259 

 

 

порівняння через 6 місяців після стаціонарного лікування мало місце 

вірогідне зменшення показника Vcf з (0,41 ± 0,05) % до (0,36 ± 0,05) % 

(t = 7,07; р < 0,001), що демонструє позитивний ефект посиленої 

підтримуючої терапії.  

Динаміка показників морфометрії ПШ у пацієнтів на ХОЗЛ ІІІ ст. 

важкості за поєднання зі СІХС ССН І–ІІ ФК у віддалені строки за 

результатами лікування препаратами базової та комплексної терапії 

представлена в табл. 6.14.  

За результатами дослідження відзначено позитивний вплив 

комплексної терапії на показники морфометрії ПП і ПШ у вигляді регресу 

гіпертрофії та дилатації. Зокрема, встановлено невірогідне зменшення 

діаметра ПП з (41,2 ± 0,08) мм до (38,8 ± 0,08) мм (t = 21,30; р < 0,001), 

показника ТПС ПШ з (0,51 ± 0,04) мм до (0,46 ± 0,04) мм (t = 0,88; р > 0,1). 

Подібні зміни встановлено при дослідженні функціональних параметрів 

міокарда. 

                                                                                                     Таблиця 6.14 

Міжгруповий порівняльний аналіз параметрів правих відділів серця у 

хворих на ХОЗЛ ІІІ ступеня важкості за поєднання зі СІХС ССН І–ІІ ФК 

Показник 

Контрольна 

група, 

(n = 28) 

ХОЗЛ + СІХС ССН І–ІІ ФК 

основна група, 

(n = 28) 

група порівняння, 

 (n = 43) 

до лікування 
після 

лікування 
до лікування 

після 

лікування 

ПП, мм 
37,1 ± 0,07 39,8 ± 0,06 

38,1 ± 0,06 

***∆∆∆ 
41,21 ± 0,08 

38,8 ± 0,08 

●●● ººº ××× 

ТПС 

ПШ, мм 
0,40 ± 0,04 0,58 ± 0,040 

0,54 ± 0,05 

∆∆∆ 
0,51 ± 0,04 0,46 ± 0,04 

КДР 

ПШ, мм 
23,0 ± 1,06 24,9 ± 1,06 24,1 ± 1,05 27,91 ± 0,05 

25,42 ± 1,09 

● 

КДО ПШ, 

мл 
128,41 ± 3,89 134,33 ± 4,42 133,82 ± 4,38 136,38 ± 4,32 130,12 ± 4,18 
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Примітки: достовірність різниці між значеннями показників: *– 

основної підгрупи до та після лікування: * – (р < 0,05); **– (р < 0,01); ***– 

(р < 0,001); ● – підгрупи порівняння до та після лікування: ● – (р < 0,05); ●● – 

(р < 0,01); ●●● – (р < 0,001); ■– основної підгрупи та підгрупи порівняння 

після лікування: ■ – (р < 0,05); ■■ – (р < 0,01); ■■■ – (р < 0,001); ∆ – групи 

ПЗО та показниками основної підгрупи: ∆ – (р < 0,05); ∆∆ – (р < 0,01); ∆∆∆ – 

(р < 0,001); º – групи ПЗО та підгрупи порівняння: º – (р < 0,05); ºº – 

(р < 0,01); ººº – (р < 0,001); × – групи ПЗО та підгрупи порівняння: × – 

(р < 0,05); ×× – (р < 0,01); ××× – (р < 0,001). 

 

Зменшення показника КДО в основній підгрупі через 6 місяців 

становило 0,38 % з (134,33 ± 4,42) мл до (133,82 ± 4,38) мл (t = 0,08; р > 0,1), а 

в підгрупі порівняння – 4,59 % з (136,38 ± 4,32) мл до (130,12 ± 4,18) мл 

(t = 1,04; р > 0,1) не відрізняючись вірогідно від такого у здорових осіб. Разом 

з тим, у пацієнтів, які лікувалися за програмою комплексної терапії, показник 

КСО становив (25,42 ± 1,09) мм, що є вірогідно менше, ніж до лікування 

(t = 2,28; р < 0,05). Отже, наведені результати дослідження вказують на 

позитивний вплив комплесної терапії на структурно-морфологічну будову та 

функціональні показники серця. 

Ефективність проведеної терапії за станом діастолічної функції серця 

була визначена за показниками ДПЕхоКГ. У табл. 6.15 представлено основні 

показники діастолічної функції лівих і правих відділів серця у хворих на 

ХОЗЛ ІІІ ст. важкості за поєднання зі СІХС ССН у віддалені строки. 

За результатами проведеного дослідження встановлено, що комплексна 

терапія протягом 6 місяців позитивно впливала на трансмітральний і 

транстрикуспідальний кровотоки, за характеристикою яких робили висновок 

про стан діастолічної функції ЛШ і ПШ (див. табл. 6.15.). 

Через 6 місяців від початку посиленої підтримуючої терапії у хворих 

підгрупи порівняння спостерігалось вірогідне зменшення показника IVRT 
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Таблиця 6.15 

Динаміка параметрів гемодинаміки лівих і правих відділів серця у хворих на ХОЗЛ ІІІ ступеня важкості за 

поєднання зі СІХС ССН І–ІІ ФК на тлі базової і комплексної терапії 

Показник 
Контрольна 

група, (n = 28) 

ХОЗЛ + ІХС 

основна підгрупа, (n = 28) підгрупа порівняння, (n = 43) 

до лікування після лікування до лікування після лікування 

ЕЛШ, м/с 
0,88 ± 0,02 0,68 ± 0,01 

0,71 ± 0,01 

* 
0,64 ± 0,01 0,84 ± 0,02●●●■■■ 

АЛШ, м/с 0,70 ± 0,02 0,74 ± 0,01 0,72 ± 0,02 0,85 ± 0,02 0,81 ± 0,02■■ 

Е/АЛШ 1,28 ± 0,11 0,91 ± 0,01 0,97 ± 0,01*** 0,75 ± 0,01 1,04 ± 0,03●●●■ 

DTЛШ,мс 182,0 ± 3,22 196,40 ± 3,81 186,12 ± 3,24* 201,65 ± 3,64 167,12 ± 3,42●●●■■■ 

IVRTЛШ, мс 81,4 ± 1,82 116,40 ± 2,41 109,11 ± 2,31* 127,80 ± 2,38 106,73 ± 2,28●●● 

ЕПШ, м/с 0,72 ± 0,02 0,43 ± 0,01 0,48 ± 0,01** 0,41 ± 0,01 0,61 ± 0,01●●●■■■ 

АПШ, м/с 0,55 ± 0,02 0,59 ± 0,01 0,58 ± 0,01 0,62 ± 0,01 0,56 ± 0,01●●● 

Е/АПШ 1,25 ± 0,04 0,87 ± 0,04 0,82 ± 0,04 0,78 ± 0,03 1,08 ± 0,04●●●■■■ 

DTПШ, м/с 176,62 ± 3,62 259,23 ± 4,83 239,44 ± 4,26** 264,65 ± 4,78 221,61 ± 4,16●●●■ 

IVRTПШ,м/с 81,1 ± 1,94 106,70 ± 2,46 96,48 ± 2,30** 115,70 ± 2,78 98,84 ± 2,34●●● 

Примітки. достовірність різниці між значеннями показників: *– основної підгрупи до та після лікування: * – 

(р < 0,05); **– (р < 0,01); ***– (р < 0,001); ● – підгрупи порівняння до та після лікування: ● – (р < 0,05); ●● – 

(р < 0,01); ●●● – (р < 0,001); ■– основної підгрупи та підгрупи порівняння після лікування: ■ – (р < 0,05); ■■ – 

(р < 0,01); ■■■ – (р < 0,001). 

2
6
1
 



262 

 

 

ЛШ на 17,0 % з (127,80 ± 2,38) мс до (106,73 ± 2,28) мс (t = 4,64; р < 0,001), у 

пацієнтів основної підгрупи, відповідно, з (116,40 ± 2,41) мс 

до(109,11 ± 2,31) мс (t = 3,03; р < 0,01). Співвідношення пікових швидкостей 

хвиль раннього та пізнього наповнення трансмітрального потоку (Е/А) у 

хворих підгрупи порівняння невірогідно збільшилось від (0,78 ± 0,03) ум. од. 

до (1,08 ± 0,04) ум.од. (t = 9,17; р < 0,001) і засвідчило тенденцію до 

підвищення податливості стінок ЛШ. Величина показника DT через 6 місяців 

в основній підгрупі вірогідно збільшилась на 14,2 % з (259,23 ± 4,83) мс до 

(239,44 ± 4,26) мс (t = 2,06; р < 0,05), а в підгрупі порівняння, відповідно, на 

21,5 % з (264,65 ± 4,78) мс до (221,61 ± 4,16) мс (t = 6,91; р < 0,001). Різниці 

показників показника DT між групами пацієнтів були вірогідними (t = 4,03; 

р < 0,001), що вказує на значне зменшення цього показника під впливом 

комплексної терапії.  

Діастолічна функція ПШ й основні структурні характеристики 

ремоделювання серця в обох групах дослідження відрізнялися як на початку 

дослідження, так і через 6 міс. Показник ЕПШ в основній підгрупі вірогідно 

збільшився в 1,11 раза з (0,43 ± 0,01) м/с до (0,48 ± 0,01) м/с (t = 3,54; 

р < 0,01), водночас як у підгрупі порівняння цей показник вірогідно зріс до 

(0,61 ± 0,01) м/с при вихідних даних (0,41 ± 0,01) м/с (t = 14,14; р < 0,001).  

Зміна максимальної швидкості пізнього діастолічного наповнення ЛШ через 

6 місяців від початку підтримуючої терапії була менш виразною, що 

підтверджено показнками АПШ як у пацієнтів основної підгрупи 

(0,58 ± 0,01) мс (t = 0,71; р > 0,1), так і в підгрупі порівняння (0,56 ± 0,01) мс 

(t = 4,24; р < 0,001). У пацієнтів основної підгрупи спостерігалось вірогідне 

зменшення показника IVRT у 1,11 раза (t = 3,03; р < 0,01). Подібні 

співвідношення показників часу ізоволюмічного розслаблення правого 

шлуночка отримані при їх визначенні у пацієнтів підгрупи порівняння 

(t = 4,64; р < 0,001). Різниці показників показника DT між групами пацієнтів 

були вірогідними (t = 4,03; р < 0,001), що вказує на значне зменшення цього 

показника під впливом комплексної терапії. Різниці показників показника DT 
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між групами пацієнтів були вірогідними (t = 4,03; р < 0,001), що вказує на 

значне зменшення цього показника під впливом комплексної терапії.  

Діастолічна функція ПШ і основні структурні характеристики 

ремоделювання серця в обох групах дослідження відрізнялися як на початку 

дослідження, так і через 6 міс. Показник ЕПШ в основній підгрупі вірогідно 

збільшився в 1,11 раза з (0,43 ± 0,01) м/с до (0,48 ± 0,01) м/с (t = 3,54; 

р < 0,01), водночас як у підгрупі порівняння цей показник вірогідно зріс до 

(0,61 ± 0,01) м/с при вихідних даних (0,41 ± 0,01) м/с (t = 14,14; р < 0,001).  

Зміна максимальної швидкості пізнього діастолічного наповнення ЛШ через 

6 місяців від початку підтримуючої терапії була менш виразною, що 

підтверджено показнками АПШ як у пацієнтів основної підгрупи 

(0,58 ± 0,01) мс (t = 0,71; р > 0,1), так і в підгрупі порівняння (0,56 ± 0,01) мс 

(t = 4,24; р < 0,001). У пацієнтів основної підгрупи спостерігалось вірогідне 

зменшення показника IVRT у 1,11 раза (t = 3,03; р < 0,01). Подібні 

співвідношення показників часу ізоволюмічного розслаблення правого 

шлуночка отримані при їх визначенні у пацієнтів підгрупи порівняння 

(t = 4,64; р < 0,001). 

Отже, у хворих на ХОЗЛ ІІІ ст. важкості за поєднання зі СІХС ССН І–ІІ 

ФК комплексна терапія позитивно впливає на морфо-функціональний стан 

обох відділів серця. Комбінація рофлуміласту та кверцетину в складі базової 

підтримуючої терапії призводить до зменшення діаметру ЛП і ПП, 

показників ТЗС ЛШ і ТПС ПШ, прискорює нормалізацію параметрів 

трансмітральної та трикуспідальної течій. 

 

6.6 Моніторинг оцінки ефективності комплексної терапії у 

хворих на ХОЗЛ важкого ступеня за поєднання зі СІХС ССН І–ІІ ФК 

 

Для забезпечення вторинної профілактики загострення та дестабілізації 

ХОЗЛ і СІХС ССН І–ІІ ФК проводилося динамічне диспансерне 
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спостереження й лікування в умовах поліклініки ОКЛ і №1 м. Івано-

Франківська. Обов'язковим заходом у такої категорії хворих було 

продовження підтримуючої терапії ХОЗЛ і СІХС ССН І–ІІ ФК відповідно до 

вітчизняних настанов, що передбачає клінічний моніторинг, контроль за 

функціональним станом основних систем організму, у першу чергу за 

дихальною та серцево-судинною системами [136, 137]. 

Візити до лікаря були планові та позапланові (наприклад, при 

погіршенні стану, виникненні небажаних проявів терапії, загостреннях, 

тощо). Під час кожного візиту нами оцінювався вплив різних чинників на 

прогресування захворювання та розвиток ускладнень. При потребі 

переглядалися дози медикаментів, комплаємність хворого, удосконалювалася 

техніка володіння інгаляторами. 

Оцінку безпеки терапії проводили за частотою виникнення побічних 

ефектів (в тому числі і клінічно значущого відхилення показників 

лабораторних та інструментальних досліджень), які були виявлені під час 

обстеження.  

Основу посиленої підтримуючої терапії після госпітального етапу 

лікування загострення ХОЗЛ при поєднаній кардіо-респіраторній патології 

склали препарати базової терапії ХОЗЛ і стандартної терапії СІХС з 

включенням рофлуміласту по 500 мг (один раз на добу) протягом одного 

місяця та пероральної форми біофлавоноїду кверцетину по 1 капсулі (40 мг) 

3 рази на добу з титруванням до максимально допустимих доз протягом 1 

місяця. Через 6 місяців призначали повторне призначення комбінації 

препаратів рофлуміласту та кверцетину. У переважній кількості випадків 

пацієнти дотримувалися режиму прийому препаратів як базової терапії, так і 

рофлуміласту та кверцетину.  

На тлі підтримуючої комплексної терапії через 4 тижні позитивна 

динаміка в клінічній картині захворювання проявлялася в зменшенні кашлю 

у 124 (87,94 %) пацієнтів, у більш легкому відходженні мокротиння та 
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зменшенні його кількості у 110 (78,04 %) осіб, у зменшенні виразності 

задишки, у середньому, з (2,7 ± 0,22) до (0,8 ± 0,3) бала у 90 (63,82 %) осіб. 

На першому візиті через один місяць після закінчення лікування в 

стаціонарних умовах у пацієнтів із посиленою підтримуючою терапією 

відзначено зниження ЧСС, яке становило, в середньому, (63,3 ± 3,2) уд./хв. 

(р < 0,05), а в групі з базовою підтримуючою терапією СІХС ССН І–ІІ ФК – 

(74,8 ± 3,8)  уд./хв. (р < 0,05). На час першого візиту відзначалося зменшення 

кількості нападів стенокардії у пацієнтів із базовою підтримуючою терапією 

до (1,21 ± 0,28) раза на добу, водночас як у групі пацієнтів, які отримували 

посилену підтримуючу терапію, відповідно – (0,56 ± 0,68) раза на добу. 

Прийом нітрогліцерину пацієнтами зменшився в 1,78 раза на добу (р < 0,05). 

Визначення кількості ББІМ і EБІМ не показало значної динаміки, а у двох 

пацієнтів, які отримували базову підтримуючу терапію, навіть відзначено 

збільшення ДТІМ до (47,1 ± 3,3) хв.  

На другому візиті (через 3 місяці) у групі пацієнтів із посиленою 

підтримуючою терапією встановлено невірогідне зниження ЧСС до 

(61,6 ± 8,1) уд./хв. (р > 0,05), водночас вона майже не змінилася в групі з 

базовою підтримуючою терапією та становила (72,6 ± 6,9) уд./хв. (р > 0,05).  

На третьому візиті (через півроку) в групі пацієнтів на КРП, які 

отримували рофлуміласт і кверцетин у складі базової підтримуючої терапії, 

ЧСС, у середньому, становила (61,2 ± 5,6) уд./хв. і була вірогідно меншою, 

порівняно до вихідних даних (р < 0,05). Сповільнення ЧСС у цій групі 

пацієнтів привело до невірогідного зниження кількості нападів стенокардіі та 

кількості прийомів нітрогліцерину, порівняно з вихідними даними (р > 0,05). 

Через 6 місяців спостереження встановлено вірогідне зменшення ДТІМ до 

(10,3 ± 2,1) хв. у пацієнтів, які отримували посилену підтримуючу терапію 

(р < 0,05). Водночас, в основній групі прийом базової підтримуючої терапії 

не привів до істотного покращення клінічних симптомів, а в деяких хворих 

було відзначено навіть невірогідне збільшення кількості нападів стенокардії 

(р > 0,05), що вимагало збільшення кількості прийому нітрогліцерину. 
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Через 90 днів посиленої підтримуючої терапії кількість нападів 

стенокардії та кількість прийомів нітрогліцерину були меншими у групі 

посиленої підтримуючої терапії. Більше того, відбулося вірогідне зменшення 

кількості пацієнтів на 40 %, що скаржилися на кардалгію, задишку – на 30 %, 

серцебиття – на 60 %. Водночас базова підтримуюча терапія не привела до 

вірогідного зменшення клінічних ознак, які б вказували на покращення 

перфузії міокарда. 

На 4-му візиті (через 1 рік спостереження) у пацієнтів, які отримували 

посилену підтримуючу терапію, ЧСС дещо збільшилася та становила, в 

середньому, (64,7 ± 5,7) уд./хв. (p > 0,05). Таке збільшення ЧСС  викликане, 

на нашу думку, з одного боку прогресуванням ХОЗЛ, а з другого боку, 

пасивною тактикою лікарів клінічної практики за відношенням до 

подальшого титрування дози препаратів (всього 41,0 % пацієнтів приймали 

препарати в наперед визначеній дозі). За один рік посиленої підтримуючої 

терапії у хворих на ХОЗЛ ІІІ ст. важкості за поєднання зі супровідною СІХС 

ССН І–ІІ ФК досягнуто вірогідне зниження ЧСС на (15,1 ± 1,3) уд./хв. 

(р < 0,05), а в групі з базовою підтримуючою терапією – тільки на 

(4,6 ± 1,1) уд./хв., порівняно з вихідними даними (р > 0,05). Така динаміка 

ЧCC вказує на чіткий «ритмосповільнюючий» ефект призначеної 

комплексної терапії через 1 рік спостереження. Цей ефект посилювався як із 

часом застосування комбінації рофлуміласту та кверцетину, так із 

дотриманням комплаєнсу. Протягом одного року в пацієнтів, які отримували 

посилену підтримуючу терапію, не відзначено розвитку фатальних і 

нефатальних серцево-судинних подій.  

Як показали результати дослідження, всі функціональні показники 

вентиляційної функції легень, які прийняті в практичній пульмонології 

(ФЖЄЛ, ОФВ1 і індекс Тіффно), через 6 місяців спостереження в 

амбулаторно-поліклінічних умовах мали помірну позитивну динаміку 

(підрозділ 6.1).  
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Особливого значення ми надавали вивченню впливу різних режимів 

терапії обстежуваних хворих на частоту загострень. Дані про частоту 

загострень ХОЗЛ у віддалений період після стаціонарного лікування наведені 

в табл. 6.16. 

 

Таблиця 6.16 

Динаміка кількості загострень ХОЗЛ протягом першого року після 

стаціонарного лікування у пацієнтів із поєднаною кардіо-респіраторною 

патологією 

Показник 

 стандартна підтримуюча 

терапія 

посилена підтримуюча 

терапія 

до 

лікування 

після 

лікування 
до лікування 

після 

лікування 

Кількість 

загострень в рік 

2,60 ± 0,32* 1,80 ± 0,17■■ 2,60 ± 0,32●●● 1,10 ± 0,09 

кратність – 1,44 – 2,36 

Примітки: достовірність різниці між значеннями показників: *– 

основної підгрупи до та після лікування: * – (р < 0,05); **– (р < 0,01); ***– 

(р < 0,001); ● – підгрупи порівняння до та після лікування: ● – (р < 0,05); ●● – 

(р < 0,01); ●●● – (р < 0,001); ■– основної підгрупи та підгрупи порівняння 

після лікування: ■ – (р < 0,05); ■■ – (р < 0,01); ■■■ – (р < 0,001). 

 

За річний період спостереження за хворими, які отримували посилену 

підтримуючу терапію, кількість загострень зменшилась до (0,67 ± 0,26) 

епізоду, які зареєстровано у 82 % випадків переважно з причини ГРВІ. 

Середня кількість звернень у поліклініку з причини загострення 

захворювання в обстежених хворих зменшилась у 2,8 раза, кількість днів 

непрацездатності – у 2,3 раза. При цьому необхідність у госпіталізації при 

загостренні захворювання знизилась в 1,23 раза. Періоди між загостреннями 

в групі посиленої підтримуючої терапії були тривалішими, ніж у хворих 
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після базової підтримуючої терапії, і становили 7,3 місяці. Подібні 

результати дослідження щодо зменшення кількості загострень ХОЗЛ у 

хворих із важким перебігом (постбронходилатаційний ОФВ1 < 50 % від 

належних величин, наявність хронічного бронхіту та часті загострення), які 

отримували рофлуміласт в якості додаткового лікарського засобу наведено в 

роботах R. Buhl (2011) і Jorgen Vestbo (2015) [260, 415].  

При оцінці безпеки та сприйнятливості організму до медикаментозної 

терапії ми не виявили вірогідних відмінностей частоти виникнення побічних 

реакцій у пацієнтів між підгрупами порівняння. Усі побічні реакції були 

незначно виразними, що не вимагало відміни або корекції терапії. Лікування 

рофлуміластом і кверцетином добре переносилося хворими. Побічні ефекти 

комплексної терапії виявлено в 6 (13,95 %) хворих. Найбільш частими 

побічними реакціями, які реєструвалися в процесі нашого дослідження, були 

нудота, діарея та зниження маси тіла. Нудота й діарея в більшості випадків 

були легкого та середнього ступеня важкості та проявлялися в перші дні 

лікування, а пізніше самостійно зникали. Практично в усіх пацієнтів, в яких 

спостерігалося зниження маси тіла (в середньому на 2 кг), після припинення 

лікування вона відновлювалася до вихідної. Такі показники як ЧСС і АТ 

суттєво не погіршувалися на тлі проведеної терапії. Проявів кардіотоксичної 

дії (порушення серцевого ритму, змін комплексу Q–T на ЕКГ) не було. 

Переносимість комбінації препаратів була оцінена як добра. 

Незворотня обструкція дихальних шляхів при ХОЗЛ призводить до 

зниження можливостей людини через обмеження всіх складових 

нормального життя. Слід зазначити, що за останні роки інтерес до вивчення 

якості життя хворих на ХОЗЛ в усьому світі значно зріс. Насамперед це 

пояснюється тим, що вказане захворювання супроводжується дихальним 

дискомфортом, емоційна значимість якого часом перевищує больовий 

синдром.  

Для визначення показників адаптації хворого до хвороби та можливостi 

виконання звичних функцій, пов'язаних з його соціально-економічним 
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становищем на роботі та в побуті, та їх об'єктивізації проведено вивчення 

якості життя за методикою Госпіталю Святого Георгія. 

Після 6-місячної посиленої підтримуючої терапії хворих було 

відзначено збільшення параметру «сон/відпочинок» з (47,8 ± 3,4) до 

(56,1 ± 3,6) бала (t = 1,68; р < 0,1) на рівні статистичної тенденції, 

достовірного збільшення параметру «духовність» з (52,3 ± 2,1) до (58,7 ± 2,3) 

бала (t = 2,05; р < 0,05), покращення параметрів «щоденні справи» з 

(56,0 ± 2,1) до (59,6 ± 2,9) бала (t = 1,01; р > 0,1), «фізична сфера» з 

(44,0 ± 2,5) до (46,9 ± 2,7) бала (t = 0,79; р > 0,1), «психологічна сфера» з 

(50,9 ± 2,0) до (52,5 ± 2,1) бала (t = 0,48; р > 0,1) і достовірного зниження 

параметру «залежність від ліків і медичної допомоги» з (43,9 ± 0,9) до 

(40,8 ± 0,8) бала (t = 2,57; р < 0,05). Динаміка приросту здатності до фізичних 

навантажень (РF) достовірно збільшилася на 21,52 % – з (37,3 ± 2,50) до 

(45,33 ± 2,80) бала (t = 2,14; р < 0,05), фізичної активності (VТ) на 31,72 % – з 

(33,10 ± 2,65) до (43,60 ± 3,21) бала (t = 2,52; р < 0,05), показник загального 

стану здоров'я (GF) змінився на 15,43 % у сторону покращення – з 

(31,10 ± 3,70) до (35,90 ± 4,30) бала (t = 3,00; р < 0,01). Отже, після 

проведеного лікування якість життя хворих покращилась за шкалами, що 

відображають фізичне та психічне здоров'я. При оцінці параметрів якості 

життя хворих, які отримували базову підтримуючу терапію, не було 

відзначено суттєвих і вірогідних відмінностей між вихідними показниками та 

даними через 6 місяців після проведеного лікування.  

Досягнення клінічного видужання (фази ремісії) наступило в 

достовірно більшої кількості пацієнтів, які отримували посилену 

підтримуючу терапію, а саме, у (85,0 ± 8,2) % (φ = 2,41; p < 0,05) і лише в 

(55,0 ± 11,4) % хворих за схемою базової пітримуючої терапії. У решти 

пацієнтів обох груп наступило клінічне покращення. 

 

Матеріали цього розділу висвітлені в таких наукових працях:  
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АНАЛІЗ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

На сьогодні ХОЗЛ є однією з найбільших проблем охорони здоров‟я в 

усьому світі. ХОЗЛ діагностують у 8–22% людей віком > 40 років, переважно 

у чоловіків-курців. Частка ХОЗЛ, як однієї з провідних причин смертності, 

постійно збільшується внаслідок тривалого впливу факторів ризику та 

старіння населення. Очікується, що до 2020 р. ця патологія з 12-го місця 

найпоширеніших у світі захворювань переміститься на 5-те, як причина 

смертності – з 6-го підніметься на 3-тє, а за соціально-економічними 

збитками займе 5-те місце [280]. За даними ВООЗ, ХОЗЛ забирає вдвічі 

більше життів, ніж рак легенів, і щорічно в усьому світі від цієї патології 

помирають 10 млн курців. На думку експертів Європейського респіраторного 

товариства (Eurepean Respiratory Society), 9–30 % пацієнтів із ХОЗЛ не 

підозрюють про наявність у них захворювання. Діагноз ХОЗЛ зазвичай не 

встановлюють до розвитку клінічно виражених стадій: лише 25 % випадків 

діагностують своєчасно, а більшість хворих із діагностованим ХОЗЛ не 

отримують адекватної терапії [131]. 

Існує декілька причин стрімкого збільшення рівня захворюваності на 

ХОЗЛ і смерті від його ускладнень, серед яких можна виділити низький 

рівень ранньої діагностики, низьку поінформованість населення про 

симптоми та наслідки цієї патології, недостатню настороженість лікарів-

терапевтів щодо чинників ризику, недостатнє оснащення поліклінічних 

відділень сучасною апаратурою для проведення спірометричних досліджень 

[198].  

Для ХОЗЛ характерний безсимптомний або малосимптомний початок 

захворювання з подальшим прогресуючим збільшенням тяжкості стану, а 

також неухильно наростаючим зниженням функції зовнішньою дихання, які 

є найбільш специфічними та прогностичними ознаками захворювання. На 

жаль, ХОЗЛ діагностується в переважній кількості випадків на пізніх стадіях, 
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коли вже найсучасніші лікувальні програми не дозволяють уповільнити 

неухильне прогресування хвороби [185]. 

За визначенням узгоджувального документа GOLD 2011 р., ХОЗЛ – 

поширене захворювання, що характеризується стійким, зазвичай 

прогресуючим, обмеженням прохідності дихальних шляхів та асоціюється із 

підвищеною хронічною запальною відповіддю дихальних шляхів і легень на 

вплив шкідливих часток і газів. Однак, якому можна запобігти та лікувати 

його. Загострення та супутні захворювання погіршують загальну тяжкість 

стану в окремих пацієнтів [425]. 

Аналіз попередньо проведених досліджень доводить присутність у 

хворих на ХОЗЛ не тільки супутніх захворювань, але й системних ефектів, 

наслідків, ускладнень тощо [2, 36, 147, 396, 400]. До таких прогностично 

значимих системних проявів ХОЗЛ провідні пульмонологи відносять 

кардіоваскулярну патологію. На сьогодні доведено, що навіть помірно 

виразна бронхіальна обструкція у хворих на ХОЗЛ може підвищувати ризик 

розвитку ІХС і раптової серцевої смерті [147, 216]. Синтропія поєднаного 

перебігу ХОЗЛ і ІХС супроводжується синдромом «взаємного обтяження», 

який приводить до більш ранньої інвалідизації та смерті хворих [193, 166]. 

Більше того, клініцисти переконливо доводять, що коморбідна ІХС може 

мати більш важливий вплив на клінічні наслідки в пацієнтів із ХОЗЛ, ніж 

безпосередні порушення бронхіальної прохідності та редукція легеневої 

функції [147]. Водночас, при практично досконально вивчених аспектах 

розвитку та перебігу ХОЗЛ, на сьогодні залишається безліч питань, що не 

дають можливості сформулювати єдину концепцію розвитку 

кардіоваскулярної патології в цієї категорії хворих. 

Під ішемічною хворобою серця розуміють хронічне або гостре 

захворювання серця, зумовлене зменшенням або припиненням постачання 

крові до міокарда внаслідок атеросклеротичних процесів у коронарних 

артеріях. У результаті відбувається порушення балансу між потребами 

міокарда в кисні й інтенсивністю коронарного кровотоку [95, 120, 122]. 
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Патофізіологічні механізми, що беруть участь у пошкодженні міокарда під 

час синдрому ішемії / реперфузії, вивчались у багатьох дослідженнях [167, 

108, 192]. 

Відповідно до сучасних концепцій, при неадекватному постачанні 

кисню клітинам міокарда, процес окисления жирних кислот неповноцінний. 

Залишаючись недоокисленими, вони накопичуються у вигляді метаболітів, а 

саме, активних форм жирних кислот – ацилкарнітину та ацил-КоА. Ці 

метаболіти мають здатність пошкоджувати цілісність клітинної мембрани 

кардіоміоцитів та блокувати доставку АТФ до них, потреба в якій в умовах 

ішемічних змін є надзвичайно великою. Також жирні кислоти, що не були 

остаточно окислені, накопичуючись, блокують окислення глюкози. Такий 

вплив недоокислених продуктів обміну здатен призвести до смерті 

міокардіоцитів і погіршення функції міокарда. Клінічно це проявляється в 

посиленні задишки, прискоренні частоти серцевих скорочень і порушеннях 

серцевого ритму тощо. Отже, враховуючи наявність метаболічних порушень 

та ушкодження клітин міокарда із-за недостатнього насичення 

кардіоміоцитів енергетичним матеріалом, необхідність терапії із 

застосуванням метаболічних цитопротекторів є надзвичайно перспективним 

для лікування ІХС, оскільки в основі метаболічної терапії лежать механізми, 

які дозволяють покращити скоротливу здатність міокарда, нормалізувати 

енергетичний обмін у кардіоміоцитах та зменшити вплив нестачі кисню на 

клітини серця [96, 154, 156, 163]. 

Метою цього наукового дослідження було підвищення ефективності 

лікування хворих на ХОЗЛ ІІІ ступеня важкості, груп С, D у фазі загострення 

при поєднаному перебігу зі СІХС, стабільною стенокардією напруги І-ІІ ФК 

на підставі дослідження спільних імунологічних механізмів розвитку ХОЗЛ 

та формування коморбідної СІХС, загрози її дестабілізації шляхом 

диференційованого призначення рофлуміласту та кверцетину, як складових 

комплексної медикаментозної терапії, залежно від клінічних, 
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електрокардіографічних, спірографічних, структурно-функціональних, 

імунологічних та біохімічних показників. 

Для вирішення мети дослідження обстежено 351 хворого на ХОЗЛ 

важкого перебігу: 210 у фазі загострення та 151 – у фазі ремісії. За 

результатами оцінки виразності симптомів загострення та кількості 

загострень або ускладнень за поточний рік 62 (29,52) % хворих віднесено до 

групи С і 148 (70,48 %) – до групи D. 

Залежно від особливостей перебігу як основної хвороби, так і 

супровідної патології, був проведений розподіл пацієнтів на дві групи. 

Першу групу склали 116 (55,23 %) хворих на ізольований перебіг ХОЗЛ ІІІ 

ступеня важкості. У другу групу ввійшли 94 (44,77 %) пацієнти з поєднаною 

КРП (загостренням ХОЗЛ III ступеня важкості при поєднанні з СІХС ССН І–

II ФК). У першій групі кількість чоловіків становила 96 (82,76) %, жінок – 20 

(17,24) %; середній вік чоловіків становив (56,6 ± 1,86) років, жінок – 

(64,0 ± 2,4) років. У другій клінічній групі чоловіків було 77 (81,91) %, а 

жінок – 17 (18,09 %); середній вік хворих із поєднаною КРП становив 

(59,2 ± 8,1) років. 

За особливостями поєднаного перебігу КРП, друга група хворих 

шляхом рандомізації була розділена на дві підгрупи. У першу підгрупу 

ввійшли 51 (54,26 %) хворий на ХОЗЛ III ступеня важкості за поєднання з 

супутньою СІХС ССН І–II ФК, у тому числі 7 (15,69 %) хворих із 

постінфарктним кардіосклерозом. Хворі першої підгрупи були віком від 50 

до 74 років, середній вік яких становив (58,0 ± 4,1) року, із них 43 (84,31 %) 

пацієнти були чоловічої статі і 8 (15,69 %) жіночої. Другу підгрупу склали 43 

пацієнти на ХОЗЛ III ступеня важкості за поєднання з коморбідною СІХС 

ССН І–II ФК. Середній вік хворих цієї підгрупи становив (62,0 ± 4,3) років 

(від 40 до 75 років), із них було 35 (81,40 %) чоловіків і 8 (18,60 %) жінок. 

У 50 (53,18 %) хворих другої групи на ХОЗЛ ІІІ ст. важкості у фазі 

загострення поєднувалося зі стабільною стенокардією напруження (ССН) І–ІІ 

ФК або епізодами безбольової ішемії міокарда та в 44 (46,82 %) пацієнтів 
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були ознаки загрози дестабілізації перебігу (нестійкості перебігу) ССН І–ІІ 

ФК. 

Контрольну групу склали 28 практично здорових осіб, репрезентованих 

за віком і статтю. 

Всі учасники цього дослідження були обстежені на клінічних базах 

ІФНМУ – алергійному відділенні ОКЛ і диференційно–профілактичному 

відділенні обласного фтизіопульмонологічного центру.  

Одним із завдань цього дослідження було вивчення факторів ризику 

ХОЗЛ і СІХС у хворих, які поступили на стаціонарний етап лікування. За 

результатами проведеного дослідження до основних факторів ризику 

виникнення СІХС І–ІІ ФК у хворих на ХОЗЛ ІІІ ступеня важкості, без 

урахування результатів лабораторно-інструментальних обстежень, нами 

віднесено: 

– чоловічу стать; 

– вік (особи віком 40 років і старше мають більші шанси захворіти); 

– зміну маси тіла; 

– шкідливі звички (тютюнокуріння); 

– гіподинамію; 

– збільшення ЧСС; 

– збільшення кількості та виразності загострень ХОЗЛ; 

– недотримання протоколів лікування.  

За результатами багатьох попередньо проведених досліджень, 

тютюнокуріння виступає основним фактором ризику ІХС і раннього 

розвитку атеросклерозу [84, 100, 124, 232]. У нашому дослідженні серед 

обстежених хворих активними курцями на час дослідження були 110 

(52,38 %) осіб, екс-курці – 95 (45,23 %) хворих і 5 (2,38) % пацієнтів, які 

ніколи не курили. У досліджуваній категорії хворих отримано критичні 

значення для індексу куріння, який у пацієнтів на ізольований перебіг ХОЗЛ 

становив (33,76 ± 12,98) пачко/років, у хворих на поєднану КРП – 

(35,56 ± 12,70) пачко/років (t = 0,10; р > 0,1). Отже, обговорюючи питання 
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фактору ризику коморбідної СІХС при ХОЗЛ, встановлено, що обидва 

захворювання мають спільний фактор ризику – тютюнокуріння. Очевидно, 

що високий індекс куріння та значна тривалість куріння спричинили 

негативний вплив складових сигаретного диму на стінки артеріальних судин, 

у тому числі коронарних, що, як показали результати наступних досліджень, 

стало однією з причин розвитку ендотеліальної дисфункції, яка визнана 

провідною ланкою в розвитку СІХС. 

Як вказують попередні результати дослідження, у міру прогресування 

ХОЗЛ у хворих спостерігається втрата маси тіла, особливо з емфізематозним 

типом ХОЗЛ [84]. За даними провідних пульмонологів, низький індекс маси 

тіла (ІМТ) є достовірним предиктором смерті при ХОЗЛ, що дало підстави 

його враховувати при визначенні індексу BODE [270]. Водночас, як відомо, 

одним із чинників ризику СІХС і несприятливого перебігу є надмірна маса 

тіла [83]. За результатми нашого дослідження, нами встановлено, що в групі 

обстежених хворих із поєднаною КРП переважали особи з індексом маси тіла 

< 25 кг/м
2
 (52,12 %), що відображає тенденцію до зниження маси тіла в 

рамках системних ефектів ХОЗЛ. Доведено, що ІМТ зменшувався із 

збільшенням віку пацієнтів, зокрема, у групі старших за 60 років 

ІМТ ≥ 30 кг/м
2
 установлено тільки у 10 (10,64 %) хворих, що є меншим, ніж у 

групі хворих віком 40–59 років, де частка пацієнтів з аналогічним ІМТ була 

дещо більшою та становила 11,70 %. Отже, отримані дані свідчать про 

тенденцію до зниження маси тіла у хворих при коморбідному перебігу ХОЗЛ 

і СІХС. 

Відомо, що ЧСС є одним із чинників ризику несприятливих 

кардіоваскулярних подій [256, 305, 321]. За умови верифікованої СІХС 

висока ЧСС у спокої призводить до зростання загальної смертності та 

госпіталізації з приводу декомпенсації СН (HR 1,06 (95% CS 1,00–1,08) на 

кожні 5 ударів [385]. На час поступлення в стаціонар, незважаючи на прийом 

хрононегативних препаратів (бісоприлолу, невібололу, метопрололу 

сукцинат), у 85 (90,42) % пацієнтів із КРП відзначено тахікардію. У хворих 
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на ізольований перебіг ХОЗЛ середня ЧСС у спокої становила 

(81,4 ± 3,6) уд/хв., у хворих із поєднаною КРП – (83,3 ± 5,2) уд/хв. (t = 0,30; 

p > 0,1), причому зі збільшенням фізичного навантаження (проба з  

шестихвилинною ходьбою) ЧСС наростала. 

Постійну базову терапію в повному об‟ємі для запобігання або 

зменшення персистуючих симптомів захворювання проводили 145 (69,0 %) 

хворих. 180 (85,71 %) пацієнтів використовували холінолітики або 

інгаляційні β2-агоністи короткої дії (фенотерол або сальбутамол) «на 

вимогу». Антибактеріальні препарати використовували 130 (61,90 %) 

пацієнтів, муколітики – 171 (81,14 %) та протизапальні середники – 103 

(49,04 %) хворих. Зазначимо, що ГКС приймали 128 (61,0 %) хворих, у тому 

числі інгаляційні – 52 (41,0 %). Протигрипозна вакцинація проведена 8 

(3,8 %) хворим, противірусні препарати застосовувались рідко. Наведені 

результати свідчать, що хворі на ХОЗЛ у фазі ремісії, не дотримувалися 

комплаємності підтримуючої терапії. Таким чином, проведені дослідження 

дали можливість встановити, що поєднана кардіо-респіраторна патологія 

(ХОЗЛ+СІХС ССН І–ІІ ФК) частіше спостерігалася при поєднанні чинників 

ризику, із яких найбільш значимими були тютюнокуріння, старший та 

похилий вік, чоловіча стать, підвищений та знижений індекс маси тіла, 

більша кількість загострень, недотримання консенсусу лікування. Виявлені 

нами дані переконливо доводять високу частоту поєднання ХОЗЛ і СІХС 

ССН І–ІІ ФК (у 94 (44,77 %) хворих)), а також, що чинники ризику 

виникнення ХОЗЛ і кардіоваскулярної патології є взаємноспецифічними, які 

здатні синергічно впливати на клінічні наслідки.  

На сьогодні більшість пульмонологів схиляються до думки, що 

загальні патогенетичні механізми поєднаного перебігу ХОЗЛ і системних 

ефектів (втрата ваги, дисфункція скелетної мускулатури, остеопороз, анемія, 

поліцитемія тощо) пов'язані з наявністю хронічного системного запалення 

(ХСЗ) [5, 11, 17, 116, 270]. ХСЗ – це типовий, мультисиндромний, 

патологічний процес, що розвивається при системному пошкодженні та 
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характеризується тотальною запальною реактивністю ендотеліоцитів, 

плазмових і клітинних факторів крові, сполучної тканини, а на заключних 

етапах і мікроциркуляторними розладами у життєво важливих органах. Крім 

того, ХСЗ проявляється окислювальним стресом, підвищенням концентрацій 

циркулюючих цитокінів та активацією численних клітин запалення, що 

синтезують власні медіатори [28, 91]. На сьогодні доведено, що залучення в 

процес імунної та ендокринної систем із вивільненням біологічно активних 

сполук, гормонів і нейромедіаторів сприяє розвитку ендотеліальній 

дисфункції судин і бронхів [56]. Як відомо, ендотелій є одночасно мішенню 

та медіатором серцево-судинних захворювань, зміни його функцій 

спостерігають вже на ранніх стадіях захворювання [33]. Тому розробка 

діагностичних тестів, які дозволяють виявляти ранні зміни судин, дає 

можливість виділити стадії розвитку СІХС із високим ризиком 

прогресування та провести своєчасну профілактику гострих коронарних 

синдромів [103]. 

Варто зазначити, що при практично досконально вивчених аспектах 

розвитку та перебігу ХОЗЛ, донедавно ще залишалося безліч питань, що 

стосуються поєднаної кардіо-респіраторної патології, які не давали 

можливості сформулювати єдину концепцію розвитку кардіоваскулярної 

патології у цієї категорії хворих. У нашому дослідженні ми розглядали 

особливості розвитку коморбідності ХОЗЛ і СІХС з позиції розвитку 

поєднання локального запалення в бронхолегеневому комплексі та синдрому 

системної запальної відповіді у хворих на ХОЗЛ важкого перебігу, що надалі 

можуть стати підгрунтям до внесення змін у національні та регіональні 

протоколи щодо класифікації та проведення терапії хворим на поєднану 

кардіо-респіраторну патологію. 

Лікування та вторинна профілактика ішемічної хвороби серця і в XXI 

столітті залишається однією з актуальних завдань сучасної кардіології в 

зв'язку з високою поширеністю та досить високою інвалідизацією та 

смертністю від цього захворювання [34]. Незважаючи на очевидні успіхи в 
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лікуванні СІХС, які пов‟язані з широким розповсюдженням ангіопластики, 

впровадженням високоефективних холестеринзнижувальних препаратів, 

фібринолітиків, появою перспективних методів неоангіогенезу, традиційна 

антиангінальна терапія коронарного атеросклерозу як і раніше залишається 

неодмінною умовою в арсеналі кардіологів [43, 46, 55]. Разом із тим, можна 

відзначити, що, незважаючи на вдосконалення фармакодинамічних і 

фармакокінетичних властивостей антиангінальних препаратів (нітрати, 

антагоністи кальцію, селективні бета-адреноблокатори), перспективи 

істотного прориву в лікуванні СІХС за посередництвом зазначених 

гемодинамічно активних препаратів залишаються невиразними, оскільки 

поява принципово нових за механізмом дії антиангінальних засобів є 

справою майбутнього [60]. Таким чином, можливість удосконалення 

існуючих на сьогоднішній день фармакологічних груп гемодинамічно 

активних протиішемічних лікарських засобів практично вичерпана. У цьому 

зв'язку особливу зацікавленість викликає новий напрямок у лікуванні СІХС – 

міокардіальна цитопротекція. На відміну від традиційних методів лікування, 

які спрямовані на безпосереднє поліпшення коронарного кровообігу, в основі 

принців дії сучасних цитопротекторів лежить здатність збільшити 

можливості міокарда переносити ішемію, не втрачаючи або швидко 

відновлюючи при цьому свою функціональну активність [70]. 

З метою профілактики та корекції пошкоджень міокарда, що 

розвиваються в умовах ішемії та подальшої реперфузії в експериментальних 

умовах були протестовані багато лікарських препаратів, проте в 

багатоцентрових міжнародних рандомізованих клінічних дослідженнях у 

людини підтвердити ефективність даного підходу вдалось лише в 

поодиноких випадках. 

Близько 25 років тому групою українських вчених (фізіологів, хіміків, 

токсикологів, фармакологів, клініцистів) була запропонована концепція 

захисту серця, яка дозволяє моделювати в організмі природні ендогенні 

фізіологічні механізми захисту міокарда при його ішемії та реперфузії. Цю 
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групу очолив академік НАН України А.А. Мойбенко [127]. Для реалізації 

концепції був розроблений новий інноваційний лікарський препарат – 

водорозчинний кверцетин (корвітин). Для розчинення його в рідині були 

використовані нанотехнології – молекули кверцетину адсорбували на 

спеціальному носії розміром 50–100 мікрон. На сьогоднішній день, після 

завершення ряду багатоцентрових досліджень, кверцетин успішно 

використовують для зменшення ішемії міокарда, розміру некрозу та 

поліпшення перебігу ГІМ [3, 227], гострої серцевої недостатності як у нашій 

країні, так і за кордоном [81]. Разом із тим, після початку промислового 

виробництва препарату пройшло вже 11 років, за той час змінилася 

технологія лікування ішемії міокарда зі збільшенням числа реперфузійних 

процедур, широким застосуванням подвійної антитромбоцитарної терапії та 

проведенням високоінтенсивної ліпідознижуючої терапії. На сьогодні 

виникла потреба в проведенні додаткових досліджень, щоб підтвердити 

здатність кверцетину покращувати метаболічні властивості міокарда 

порівняно з призначенням тільки стандартної терапії. Більше того, стало 

актуальним вивчення ефективності комбінованого використання препаратів 

біофловоноїдів кварцетину та протизапального препарату рофлуміласту, 

призначення якого у хворих із загостренням ХОЗЛ важкого та дуже важкого 

перебігу принесло обнадійливі результати. Комбінація рофлуміласту та 

кверцетину (корвітину), як показали результати дослідження, дає змогу 

отримати виражений протизапальний та антиішемічний ефект, оскільки їх дія 

викликана різними механізмами: кверцетин безпосередньо впливає на 

енергетичний метаболізм клітини, а рофлуміласт проявляє багатосторонню 

протизапальну дію та доказано пригнічує запалення при ХОЗЛ. А тому 

терапія, що призначається при ХОЗЛ, повинна бути спрямована не тільки на 

зменшення виразності симптомів ХОЗЛ (купірування задишки, підвищення 

толерантності до фізичного навантаження, поліпшення якості життя), але і 

обов'язково на скорочення майбутніх ризиків (попередження прогресування 

хвороби, лікування та профілактику загострень, зниження смертності) [422]. 
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Основу медикаментозного лікування обстежених хворих із 

загостренням ХОЗЛ ІІІ ст. важкості в стаціонарних умовах складала базова 

терапія відповідно до вітчизняних рекомендацій [133].  

Для досягнення диференційованого підходу до вибору терапії нами 

застосовано кластерний аналіз, який передбачав розподіл хворих на більш-

менш однорідні групи. У відповідності до цього підходу було запроповано 

наступні схеми лікування: 

– на стаціонарному етапі лікування хворим із загостренням ХОЗЛ 

без супровідної патології призначали базову терапію; 

– при поєднанні ХОЗЛ і СІХС ССН І–ІІ ФК призначалися дві схеми 

лікування: 

а) базова терапія ХОЗЛ і ІХС ССН І–ІІ ФК; 

б) комплексна терапія, яка включала базову терапію ХОЗЛ і СІХС 

ССН І–ІІ ФК і комбінацію препаратів рофлуміласту та кверцетину; 

– у фазі ремісії хворим на ХОЗЛ ІІІ ступеня важкості при поєднанні 

з СІХС ССН І–ІІ ФК застосовували також дві схеми лікування: 

а) базова підтримуюча терапія згідно з вітчизняними 

рекомендаціями; 

б) посилена підтримуюча терапія, яка включала базову терапію 

ХОЗЛ і СІХС ССН І–ІІ ФК та комбінацію препаратів рофлуміласту і 

кверцетину. 

У склад комплексної терапії були введені препарати рофлуміласт і 

кверцетин. Одним із найважливіших втручань при ХОЗЛ було припинення 

куріння. Антибактеріальна терапія призначалася у випадках інфекційного 

загострення ХОЗЛ. Препаратом вибору в лікуванні інфекційного загострення 

ХОЗЛ був амоксицилін/клавуланат. 

У роботі досліджено зміни клітинного й гуморального імунітету, 

маркерів локального та системного запалення, ліпідного спектра крові, 

ендотеліальних факторів крові й ендотеліальної функції периферичних і 

коронарних судин, функціональних і морфологічних показників у хворих як 
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на ізольований перебіг ХОЗЛ ІІІ ст. важкості, так і при поєднаному перебігу 

ХОЗЛ і СІХС І–ІІ ФК під впливом базової і комплексної терапій.  

Вивченню стану імунної відповіді у хворих на ХОЗЛ присвячено 

багато робіт. Проте, на нашу думку, розвиток імунних зрушень при цій 

патології залишається до кінця нерозкритим, особливо на рівні субпопуляцій 

лімфоцитів периферичної крові та функціональної активності макрофагів і 

синтезу ними ряду трансмітерів запального процесу, а відтак і розвиток 

системних проявів патології на рівні цілісності людського організму. 

За даними проведених досліджень, виявлені порушення в кількісному 

субпопуляційному складі Т-лімфоцитів засвідчують, з одного боку, 

імунологічну недостатність, а з другого боку – вказують на активацію 

окремих представників специфічного імунітету у хворих із загостренням 

ХОЗЛ ІІІ ст. важкості за поєднання зі СІХС ССН І–ІІ ФК.  

Включення комбінації препаратів рофлуміласту та кверцетину у 

комплексну терапію хворих на ХОЗЛ за поєднання зі СІХС ССН І–ІІ ФК, 

супроводжувалося змінами кількісного складу субпопуляційного складу 

лімфоцитів. Застосування комплексної терапії на 12–14 день приводило до 

вірогідного збільшення як загальної кількості Т-лімфоцитів (СD
3+

-клітин), 

так і окремих субпопуляцій (СD
4+

- і СD
22+

-клітин) (р < 0,05 для обох 

показників). Зокрема, відносна кількість СD
3+

-лімфоцитів після 

стаціонарного лікування становила (59,64 ± 4,02) % (t = 2,27; p < 0,05), а 

субпопуляція СD
4+

-клітин (41,22 ± 2,54) % (t = 1,45; p > 0,1). На тлі 

призначення комплексної терапії в 1,42 раза знизилися показники вмісту 

CD
8+

-лімфоцитів. При вивченні фенотипу поверхневих маркерів CD
154+

-

лімфоцитів установлено, що їх кількість невірогідно збільшувалася з 

(6,02 ± 0,19) % до (6,50 ± 0,18) % у пацієнтів із загостренням ХОЗЛ за 

поєднання зі СІХС ССН І–ІІ ФК (t = 1,83; p < 0,1) та вірогідно збільшувалася 

з (6,02 ± 0,19) % до (7,82 ± 0,66) % у хворих із загрозою дестабілізації 

перебігу СІХС ССН І–ІІ ФК (t = 2,62; p < 0,05). Застосування додатково до 
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базової терапії комбінації рофлуміласту та корвітину мало регулюючий 

вплив на імунокорегуючий індекс, який становив (1,64 ± 0,02). 

Багатьма дослідженнями доведено, що апоптоз імунокомпетентних 

клітин відіграє важливу роль у розвитку й функціонуванні імунної системи. 

Нами виявлено вірогідне збільшення в 1,6 раза у хворих на ізольований 

перебіг ХОЗЛ і в 1,82 раза в пацієнтів на поєднану КРП експресії 

СD
95+

(Fas/APO-І-маркерів) на лімфоцитах периферичної крові порівняно з 

даними групи контролю, де аналогічний показник становив (7,62 ± 0,72) % 

(t = 4,91 і 7,31; р < 0,001) для обох показників. Надмірне збільшення 

СD
95+

(Fas/APO-І)-антигену в периферичній крові вказує на готовність 

лімфоцитів крові до апоптозу та може слугувати діагностичним критерієм 

ускладненого перебігу СІХС ССН І–ІІ ФК у хворих на ХОЗЛ ІІІ ст. важкості 

у фазі загострення.  

Дослідження СD
95+

(Fas/APO-І)-антигену після лікування показало, що 

комплексна терапія призводила до вірогідного зниження рівня спонтанного 

апоптозу лімфоцитів у хворих на поєднану КРП. При цьому рівні CD
95+

-

антигену становили (8,42 ± 086) % (t = 3,63; р < 0,01), проте не досягали 

показника контрольної групи (7,62 ± 0,72) %.  

У патогенезі ХОЗЛ великого значення надають запаленню в дихальних 

шляхах. Сприяє активації запалення залучення до місця первинного 

ушкодження фагоцитарноактивних клітин – нейтрофілів, моноцитів, 

макрофагів, які є основними джерелами медіаторів запалення та активних 

форм кисню [82, 102, 114]. Гіперпродукція активних форм кисню 

фагоцитарними клітинами, зумовлена кисневозалежним механізмом, і є 

важливою ланкою в механізмах розвитку автоімунних процесів [8].  

Проведеними дослідженнями встановлено, що загострення ХОЗЛ 

супроводжувалося неоднозначним посиленням бактеріоцидної активності 

АМ і НГ БАЛР, на що вказують показники параметрів с- і і-СНТ-тестів, 

незалежно від особливостей перебігу хвороби.  
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Використання рофлуміласту та кверцетину в комплексному лікуванні 

хворих із загостренням ХОЗЛ при поєднанні з СІХС ССН І–ІІ ФК 

призводило до активної модуляції функції АМ і НГ у БАЛР, що проявлялося 

достовірним пригніченням продукції супероксиду аніону зі збереженням 

функціонального резерву клітин. Так, за результатами вивчення 

кисеньзалежної активності фагоцитуючих клітин у спонтанному СНТ-тесті у 

хворих групи комплексної терапії встановлено зниження продукції 

супероксидного аніону до (17,84 ± 1,35) % проти (21,62 ± 1,52) % за 

вихідними даними (t = 1,86; р < 0,1), проте показники не досягали рівня 

групи контролю – (16,31 ± 0,87) %. У той же час, в індукованому СНТ-тесті 

спостерігалися більш виразні зміни, а саме, вірогідне зменшення рівня 

продукції супероксидного аніону в 1,51 раза – з (39,81 ± 2,23) % до 

(26,32 ± 1,86) % (t = 4,65; р < 0,01). Отже, при додатковому застосуванні 

комбінації препаратів рофлуміласту та кверцетину до базової терапії при 

ХОЗЛ за поєднання зі СІХС ССН І–ІІ ФК засвідчило вірогідне зменшення 

активації кисеньзалежної фази фагоцитозу АМ і НГ, що позитивно впливає 

на перебіг місцевого запального процесу. Показники ФІ у пацієнтів, які 

отримували базову терапію, не набували вірогідних значень і залишалися 

практично на попередньому рівні, водночас як у групі комплексної терапії 

зміни показників ФІ були більш значно вираженими та вірогідними 

(p < 0,001). Більше того, збільшення значень показників індексу атракції (ІА) 

та індексу перетравлювання (ІП) моноцитів крові в цієї категорії хворих було 

вірогідним (t = 8,04–13,82; p < 0,001), що засвідчило нормалізацію 

фагоцитуючої функції та підвищення резервної здатності клітин 

макрофагальної системи. 

До факторів, що відіграють важливу роль у формуванні та розвитку 

СІХС, зараховують імунозапальну активацію [28, 61, 227, 305, 356]. В 

останні роки з'явилися нові наукові відомості, що свідчать про роль 

гуморального імунітету в розвитку CCЗ, зокрема, загальних імуноглобулінів і 

“білків гострої фази” запалення [258, 338]. Результати дослідження 
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продемонстрували, що загострення ХОЗЛ супроводжується збільшенням 

рівнів БГФ запалення у хворих як на ізольований перебіг ХОЗЛ, так і при 

поєднаній КРП. З цих міркувань вважали за доцільне проаналізувати вплив 

лікування на маркери системного запалення. Клінічний ефект комплексної 

терапії супроводжувався нормалізацією показників системного запалення. За 

результатами моніторингу рівня С-РБ у крові пацієнтів, які отримували 

базову терапію ХОЗЛ і стандартну терапію ІХС, встановлено зниження цього 

показника з (3,78 ± 0,21) мг/л (до початку лікування) до (3,56 ± 0,19) мг/л (на 

13–14 день стаціонарного лікування), проте ці зміни середнього рівня С-РБ 

були невірогідними (t = 0,78; p > 0,1). Водночас у пацієнтів, які отримували 

комбінацію рофлуміласту та кверцетину, встановлено вірогідне зниження 

рівня С-РБ. Так, середній рівень С-РБ на початок стаціонарного лікування 

становив (4,85 ± 0,29) мг/л, а на день виписки з стаціонару (13–14 день 

лікування) концентрація його в сироватці крові була на рівні 

(3,68 ± 0,23) мг/л (t = 3,16; p < 0,01). Поряд із позитивними змінами рівнів  

С-РБ у хворих на ХОЗЛ за поєднання зі СІХС покращилися показники 

іншого представника БГФ запалення, а саме α2-макроглобуліну. Середній 

рівень α2-макроглобуліну в пацієнтів із загостренням ХОЗЛ за поєднання зі 

СІХС ССН І–ІІ ФК після стаціонарного лікування становив (11,8 ± 0,68) мг/л 

і був невірогідно нижчий від вихідних даних (9,64 ± 0,84) мг/л (t = 1,46; 

p > 0,1). Разом із тим, у пацієнтів, які додатково отримували комбінацію 

рофлуміласту та кверцетину, на 13–14 день стаціонарного лікування 

відзначено вірогідне зниження рівня α2-макроглобуліну в 1,52 раза з 

(14,74 ± 0,91) мг/л до (9,64 ± 0,84) мг/л (t = 2,61; p < 0,05). 

Одним із перспективних напрямків виявлення та прогнозування 

клінічного перебігу СІХС при ХОЗЛ є вивчення рівнів цитокінів переважно 

прозапального ряду [78, 79, 102, 415]. Цитокінова система, впливаючи на 

процеси росту, диференціювання клітин, ангіогенезу та організацію 

міжклітинного матриксу, може прискорювати репаративні процеси, що 

важливо при гострій патологічній ситуації, а також може асоціюватися з 
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надлишковою проліферацією міжклітинного матриксу, розвитком 

неадекватної компенсаторної гіпертрофії міокарда, прискореним 

формуванням ремоделювання серця та дисфункцією міокарда при 

стабільному хронічному процесі [338]. Тому одним із перспективних 

напрямків прогнозування клінічного перебігу СІХС при наявності ХОЗЛ є 

вивчення рівнів цитокінів. Особливе місце в цьому ряду займає 

Кардіотрофін-1 (СТ-1), який є протеїном з молекулярною масою 21,5 KD і 

представником суперродини інтерлейкіну-6 (ІL-6) з виразними 

промітотичними та проліферативними якостями, а також із здатністю 

індукувати гіпертрофію та гіперплазію кардіоміоцитів як in vivo, так in vitro 

[348, 350, 358]. 

Середній рівень СТ-1 у пацієнтів із загостренням ХОЗЛ, які 

отримували базову терапію, після стаціонарного лікування становив 

(141,6 ± 8,24) пг/мл і був невірогідно нижчий у 1,18 раза від вихідних даних 

(164,21 ± 9,08) пг/мл (t = 1,81; p < 0,1) і не досягав значень у групі ПЗО. 

Водночас у групі хворих із загостренням ХОЗЛ за поєднання з коморбідною 

СІХС, які отримували комплексну терапію, встановлено вірогідне зниження 

рівня СТ-1 до (124,8 ± 7,64) пг/мл, що в 1,87 раза є нижче вихідних даних 

(t = 7,86; p < 0,001).  

Доволі істотним, а може, й визначальним, у плані етіологічних 

чинників розвитку та прогресування СІХС, є порушення ліпідного обміну 

[66]. З цих міркувань вважали за доцільне провести дослідження ліпідного 

спектра крові. У хворих із загостренням ХОЗЛ за поєднання зі СІХС рівень 

ЗХС становив (5,34 ± 0,19) ммоль/л і був вірогідно більший, ніж у групі 

контролю (t = 3,69; р < 0,001). Різниця середніх значень рівнів ЗХС між 

групами порівняння була невеликою та невірогідною (t = 0,56; р > 0,1). 

Загалом, у хворих на ХОЗЛ у фазі загострення за поєднання зі СІХС 

підвищення рівнів ЗХС було встановлено у 20 (76,93 %) пацієнтів, зниження 

– у 2 (7,69 %) хворих, у межах норми – у 4 (15,38 %) осіб. Дещо інші дані 

ліпідограми нами відзначено в пацієнтів із загостренням ХОЗЛ за поєднання 
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зі СІХС із ознаками загрози дестабілізації. У цій групі підвищення ЗХС 

спостерігали у 15 (83,33 %) хворих, у межах норми – у 3 (16,66 %) хворих. 

Зниження рівня ЗХС у хворих зазначеної підгрупи не було виявлено.  

У всіх пацієнтів із загостренням ХОЗЛ ІІІ ст. важкості визначено 

підвищення рівня ХС ЛПНЩ, причому найвищі рівні (3,32 ± 0,13) ммоль/л 

встановлено у хворих із ознаками дестабілізації перебігу ССН І–ІІ ФК, що в 

1,29 раза вірогідно вище, порівняно з групою контролю (t = 4,01; р < 0,001). 

Аналогічні зміни ліпідного спектру було встановлено при визначенні рівня 

ЛПДНЩ. Найвищі рівні ЛПДНЩ (0,96 ± 0,03) ммоль/л виявлено у хворих із 

ознаками дестабілізації перебігу ССН І–ІІ ФК.  

Концентрація ХС ЛПВЩ у сироватці крові хворих на ізольований 

перебіг ХОЗЛ становила (1,16 ± 0,03) ммоль/л і була невірогідно меншою 

порівняно з групою контролю (t = 1,20; р > 0,1). Найнижчі рівні ХС ЛПВЩ 

відзначено у хворих із ознаками дестабілізації перебігу ССН І–ІІ ФК, які 

становили (0,98 ± 0,04) ммоль/л і були вірогідно менші порівняно з групою 

контролю (t = 4,24; p < 0,01). 

Тригліцеридемію діагностовано у 12 (42,85 %) пацієнтів на ізольований 

перебіг ХОЗЛ, у 16 (61,53 %) хворих на ХОЗЛ і СІХС та у 13 (72,22 %) 

пацієнтів із ознаками дестабілізації перебігу ССН І–ІІ ФК. Наявність високих 

рівнів триацилгліцеролів (тригліцеридів) у хворих із загостренням ХОЗЛ є 

прогностичною ознакою наявності СІХС. Підтвердженням цьому стало 

визначення високих параметрів коефіцієнта атерогенності (КА) крові, який за 

результатами аналізу ліпідограми, у всіх пацієнтів груп дослідження, був 

вищий прийнятої норми (3,0 ммоль/л). Отже, наявні результати дослідження 

переконливо доводять високу атерогенність крові у хворих із загостренням 

ХОЗЛ ІІІ ступеня важкості при поєднанні з СІХС ССН І–ІІ ФК. Призначення 

комплексної терапії у хворих на ХОЗЛ за поєднання зі СІХС покращило 

ліпідний профіль крові, причому зниження показника ХС ЛПНЩ було 

вірогідним (p < 0,05). 
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Атеросклеротичний процес починається з пошкодження ендотелію, що 

викликаний різними подразниками: гіперхолестеринемією, тютюнокурінням, 

гіпертензією, цукровим діабетом, вільними радикалами кисню тощо [10, 

282]. Надалі дисфункція ендотелію змінює гомеостатичні властивості 

ендотеліального бар‟єра; ендотелій починає підвищену експресію молекул 

поверхневої адгезії та сприяє входу білих кров‟яних клітин і окислених 

ЛПНЩ у стінки артерій [20, 170, 300, 378].  

Протягом останніх двох десятиліть дисфункцію ендотелію стали 

розглядати як фундаментальний фактор ризику формування та 

прогресування кардіоваскулярних захворювань, а також як тригерний та 

інтегральний механізми реалізації мікро- і макроваскулярних ускладнень для 

широкого спектра патологій [282]. До теперішнього часу встановлено, що ДЕ 

має високе прогностичне значення стосовно ризику загальної смерті та 

кардіоваскулярних подій для широкої категорії пацієнтів, включаючи осіб з 

низьким рівнем ризику, незалежно від їх віку, гендерної належності, 

ставлення до куріння або вживання алкоголю [399]. Більше того, ДД, 

можливо, є біологічною мішенню для фармакологічного втручання, а 

моніторування виразності порушень механічних якостей ендотелію судин 

може виявитися корисним для проведення контролю терапії [257 ]. 

При вивченні ЕЗВД у пацієнтів, які отримували базову терапію, 

встановлено вірогідне збільшення середніх значень показників від 

(6,86 ± 0,26) % до (7,32 ± 0,32) % на час закінчення стаціонарного етапу 

лікування (t = 1,12; p > 0,1) та до (7,34 ± 0,40) % через 6 місяців підтримуючої 

терапії (t = 1,01; p > 0,1), водночас як у хворих, які отримували комплексну 

терапію, ЕЗВД вірогідно збільшилася на 17,20 % – з (6,16 ± 0,26) % до 

(7,22 ± 0,32) % (t = 2,57; p < 0,05), причому через 6 місяців вірогідність цих 

змін зросла. У пацієнтів із загостренням ХОЗЛ при поєднанні з коморбідною 

СІХС ССН І–ІІ ФК показник КІМ становив (0,75 ± 0,18) см і був вірогідно 

меншим в 1,11 раза від показника до початку лікування, однак не досягав 

величини контрольної групи (p < 0,05), водночас як показник судинного 
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опору (RI) на кінець стаціонарного етапу лікування невірогідно відрізнявся 

як у хворих на ХОЗЛ за поєднання зі СІХС, так і в групі хворих, в яких 

відзначали ознаки дестабілізації СІХС. 

Важлива роль метаболічної терапії при лікуванні СІХС пояснюється 

тим, що під час розвитку ішемії в міокарді відбуваються значні метаболічні 

зміни, зумовлені неадекватним постачанням кисню до клітин серця. Ці зміни 

проявляються порушеннями енергетичного балансу з розвитком 

внутрішньоклітинного ацидозу та окислювального стресу. Останні в умовах 

атеросклеротичних змін провокують окислювальну модифікацію 

ліпопротеїдів низької щільності та підвищення в них активності процесів 

перекисного окислення ліпідів. У результаті цього порушується процес 

синтезу та вивільнення оксиду азоту (NO) ендотелієм, що призводить до 

порушення тонусу судин та ендотеліальної дисфункції [136].  

Визначення концентрації метаболітів оксиду азоту в сироватці крові 

показало, що у хворих на ХОЗЛ при поєднанні з СІХС, які отримували 

комплексну терапію, на 12–14 день стаціонарного лікування концентрація 

метаболітів NO становила (10,11 ± 1,86) мкмоль/л і була вірогідно більшою 

від вихідних даних (р < 0,05), але не досягала рівня контрольної групи. 

Призначення посиленої підтримуючої терапії пацієнтам із комор бідним 

перебігом ХОЗЛ і СІХС ССН І–ІІ ФК уже через півроку засвідчило вірогідне 

зростання концентрації в крові метаболітів оксиду азоту до рівня 

(10,35 ± 1,89) мкмоль/л. Отже, застосування рофлуміласту та кверцетину в 

складі комплексної терапії має стимулюючий ефект на синтез NO у хворих 

на ХОЗЛ за поєднання зі СІХС ССН І–ІІ ФК і є ефективною комбінацією.  

За результатами проведеного дослідження функціонального стану 

респіраторної системи встановлено порушення вентиляційної функції легень 

за зниженими як статичними, так і динамічними її показниками, які значно 

переважають їх вікову фізіологічну редукцію, більш виразну у хворих із 

поєднаною КРП. Поєднаний перебіг ХОЗЛ III ст. важкості та CІХС CCН І–ІІ 

ФК поглиблює бронхіальну обструкцію на рівні дрібних і середніх бронхів, а 
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розвиток і прогресування СІХС призводить до рестриктивного компоненту 

дихальної недостатності на тлі обструктивних процесів. Уперше доведено, 

що значне зниження параметрів вентиляційної функції легень, а саме, 

(ОФВ1 ≤ (32,94 ± 2,84) % від належних величин, 

ОФВ1/ФЖЄЛ ≤ (53,34 ± 3,23) % від належних величин, 

МОШ25 ≤ (26,00 ± 2,24) % від належних величин, МОШ50 ≤ (18,42 ± 2,08) % 

від належних величин, МОШ75 ≤ (21,16 ± 1,42) % від належних величин), 

може слугувати критерієм загрози дестабілізації перебігу ССН у хворих із 

загостренням ХОЗЛ. Вивчення динаміки змін показників спірограми на 12–

13 день стаціонарного етапу лікування у хворих обох груп дослідження не 

дозволило встановити вірогідних змін. Зокрема, підвищення параметрів 

ФЖЄЛ і ОФВ1 у хворих на ХОЗЛ при ізольованому перебігу та за поєднання 

зі СІХС, відповідно, у 1,06 і у 1,07 раза, порівняно з вихідними даними 

вказувало тільки на тенденцію до покращення вентиляційної функції легень 

(φ = 1,75; р < 0,1). Разом із тим, тільки у хворих, які отримували комбінацію 

рофлуміласту та кверцетину зміна показника індексу Тіффно носила 

достовірний характер (φ = 2,54; р < 0,05). 

Відомо, що ЧСС є одним із чинників ризику несприятливих 

кардіоваскулярних подій [256, 305, 321]. Дослідженнями доведено, що за 

умови верифікованої СІХС висока ЧСС у спокої призводить до зростання 

загальної смертності та госпіталізації з приводу декомпенсації СН (HR 1,06 

(95% CS 1,0–1,08) на кожні 5 уд. [385]. На час поступлення в стаціонар, не 

дивлячись на прийом хрононегативних препаратів (бісоприлолу, невібололу, 

метопрололу сукцинат), у 85 (90,42) % пацієнтів на КРП відзначено 

тахікардію. Показники добового профілю ЕКГ, отримані при моніторуванні, 

визначили вплив комплексної терапії на середньодобову ЧСС. Аналіз даних 

ЕКГ засвідчив, що в обох групах спостерігалось зниження величин денної, 

нічної та добової ЧСС, що сприяє зниженню ризику раптової серцевої смерті 

[120, 123, 141]. Так, у групі пацієнтів, які отримували базову терапію, ЧСС 

становила (69,8 ± 4,24) уд./хв., а під час фізичного навантаження досягала 
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(98,3 ± 4,20) уд./хв. Водночас у хворих, які отримували додатково 

комбінацію рофлуміласту та кверцетину, відзначено вірогідне зменшення 

середньої ЧСС у спокою з (85,8 ± 2,21) до (72,3 ± 3,22) уд./хв (t = 3,95; 

р < 0,001) і середньої ЧСС під час фізичного навантаження з (119,4 ± 5,10) до 

(93,4 ± 4,41) уд./хв. (t = 3,86; р < 0,001), що вказувало на 

«ритмосповільнюючий» ефект комплексної терапії. 

З'ясовано, що коморбідний перебіг ХОЗЛ та СІХС підвищує в 2,6 раза 

відносний ризик формування безбольової ішемії міокарда (ББІМ). Уперше за 

поєднання ХОЗЛ ІІІ ст. важкості і СІХС І–ІІ ФК встановлена висока асоціація 

ББІМ із розвитком загрози дестабілізації перебігу та загрозливих для життя 

порушень ритму серця (у 71,13 % випадках). Визначено, що при ХОЗЛ, за 

поєднання зі СІХС І–ІІ ФК, тривалість ББІМ асоціюється з вираженістю 

вентиляційних порушень, підвищенням коефіцієнта атерогенності крові та 

рівнем метаболітів оксиду азоту. 

За результатами дослідження ДМ ЕКГ, після закінчення стаціонарного 

лікування в групі хворих, які отримували комплексну терапію, величина 

добової тривалості ішемії міокарда (ДТІМ) зменшилася з (36,7 ± 2,6) хв. до 

(11,3 ± 1,3) хв. (t = 1,89; р < 0,1), а в пацієнтів, яким призначали стандартну 

терапію СІХС, вираженість антиішемічної дії стандартної терапії була 

меншою – зменшення ДТІМ від (34,5 ± 2,1) хв. до (31,3 ± 2,3) хв., проте не 

мало статистичної достовірності (р > 0,1). У пацієнтів, які отримували 

комплексну терапію, відзначено вірогідне зменшення числа епізодів больової 

ішемії міокарда (ЕБІМ) на 27,66% за добу з (4,7 ± 0,24) хв. до (3,4 ± 0,22) хв. 

(t = 3,99; р < 0,001). У хворих цієї ж підгрупи спостерігалося зменшення 

частоти «німих» епізодів ішемії міокарда на 31,58 % (t = 4,21; р < 0,001). 

Поряд із зменшенням числа больових і безбольових епізодів ішемії міокарда 

та сумарної тривалості ішемії міокарда виявлено вірогідне зменшення 

ступеня депресії сегмента ST з (1,6 ± 0,77) мм до (0,9 ± 0,38) мм (t = 2,38; 

р < 0,05). 
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За даними ВЕМ, у хворих, які отримували комплексну терапію, 

встановлено вірогідне збільшення порогової потужності з (79,3 ± 3,1) Вт до 

(97,8 ± 3,9) Вт (t = 3,71; р < 0,001), водночас як у пацієнтів базової терапії 

зміни показника порогової потужності навантаження зросли з (64,7 ± 2,1) Вт 

до (68,5 ± 2,4) Вт і були значно меншими й невірогідними (t = 1,94; р > 0,05). 

Збільшення часу педалювання у хворих комплексної терапії з (251,2 ± 89,8) с 

до (318,2 ± 97,8) с було значним, проте різниці значень показників були 

статистично недостовірними (t = 0,50; p > 0,1). Нами такий факт пояснюється 

малим терміном проведення терапії, яка не спричинила невідворотніх змін у 

кардіопротекції міокарда. 

Оцінюючи результати ВЕМ, слід відзначити тенденцію до підвищення 

толерантності до фізичного навантаження в пацієнтів, які отримували 

комплексну терапію. Комбінація препаратів рофлуміласту та кверцетину на 

тлі базової терапії СІХС засвідчила покращення коронарного та 

міокардіального кровопостачання у хворих із загостренням ХОЗЛ за 

поєднання зі СІХС. Механізми антиішемічної дії комплексної терапії певною 

мірою пов'язані з впливом на клітини міокарда, оскільки кверцетин покращує 

мікроциркуляцію на тканинному рівні. До основних позитивних ефектів 

препарату слід віднести його коронаровазодилататорну дію, частково 

опосередковану вивільненням оксиду азоту, а також інгібуванням активності 

протеїнкінази С. Більше того, попередніми дослідженнями доведено, що 

кверцетин відновлює механізми активного транспорту Са
+
 у 

саркоплазматичному ретикулумі [127]. 

Враховуючи значення аритмій у перебігу серцево-судинних 

захворювань, важливе місце в нашому дослідженні відведено вивченню 

порушень серцевого ритму. Результати досліджень продемонстрували, що 

загострення ХОЗЛ у хворих із поєднаною КРП можуть провокувати 

коронарну вазоконстрикцію та поглиблювати ішемію міокарда. Як 

засвідчили результати дослідження, надшлуночкові порушення ритму серця 

(ПРС) виявлено у 28 (38,84 %) хворих на ізольований перебіг ХОЗЛ проти 9 
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(17,30 %) у пацієнтів із поєднаною КРП. Суправентрикулярна екстрасистолія 

(СВЕС) спостерігалася в обох групах хворих, водночас у хворих на 

ізольований перебіг ХОЗЛ вона виявлена у 20 (26,31 %) пацієнтів проти 5 

(9,61 %) у хворих на поєднану КРП. При поєданні ХОЗЛ і СІХС ССН І–ІІ ФК 

спостерігали фібриляцію передсердь у 20 (26,31)% хворих. Порушення 

провідності (блокада ніжок пучка Гіса, АВ-блокади) діагностували у 20 

(46,15%) хворих за наявності поєднаної КРП проти 22 (28,94%) у пацієнтів на 

ізольований перебіг ХОЗЛ. На тлі лікування рофлуміластом і кверцетином 

відзначено зменшення кількості епізодів порушення ритму серця, при 

відсутності впливу препаратів на провідникову систему серця (зміни 

інтервалів P–Q, Q–T та шлуночкового комплексу QRS були невірогідними, 

p>0,05). Проявом виразного антиангінального та протиішемічного ефектів 

комплексної терапіїі стало відновлення порушеного балансу вегетативних 

впливів на синусів ритм. Свідченням цьому є вірогідне зростання показника 

HF, який відображає потужність високочастотного компонента ВРС, з 

(959,7 ± 34,3) мс
2
 до (1268 ± 29,8) мс

2
 (t = 6,80; p < 0,001) та зменшення 

потужності низькочастотного (LF) спектра на 4,7 % (t = 3,18; p < 0,01), що 

вказує на посилення впливу парасимпатичної активності вегетативної 

нервової системи. Крім того, на час закінчення стаціонарного лікування, в 

міру стабілізації ХОЗЛ, відзначено збільшення величин спектральних 

показників ВРС, зокрема SDNN з (63,6 ± 5,2) мс до (72,3 ± 5,9) мс (t = 1,22; 

p > 0,1), RRNN з (864,4 ± 12,8) мс до (1032,4 ± 14,6) мс (t = 7,20; p < 0,001), 

rMSSD з (51,8 ± 5,1) мс до (55,7 ± 4,2) мс (t = 0,55; p > 0,1). Порівняння 

часових і спектральних показників ВРС у пацієнтів обох груп показало, що в 

групі пацієнтів, які отримували стандартну терапію, відзначено більш високі 

значення показника низькочастотного спектру – LF, водночас показники ВРС 

у хворих, які отримували додатково комбінацію рофлуміласту та кверцетину 

вказували на більш виражений вегетативний дисбаланс, який проявлявся в 

домінуванні парасимпатичної активності.  
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Протягом останніх двох десятиліть дисфункцію ендотелію стали 

розглядати як фундаментальний фактор ризику формування й прогресування 

кардіоваскулярних захворювань, а також як тригерний та інтегральний 

механізм реалізації мікро- і макроваскулярних ускладнень для широкого 

спектра патологій [300]. До теперішнього часу встановлено, що ДЕ має 

високе прогностичне значення стосовно ризику загальної смерті й 

кардіоваскулярних подій для широкої категорії пацієнтів, включаючи осіб 

старшого віку, різної гендерної належності, неоднакового ставлення до 

куріння або вживання алкоголю [399]. Більше того, як вважають багато 

дослідників, ДД є біологічною мішенню для фармакологічного втручання, а 

моніторування виразності порушень механічних якостей ендотелію судин 

може виявитися корисним для проведення контролю терапії [257]. 

При вивченні ЕЗВД у пацієнтів, які отримували базову терапію, 

встановлено невірогідне збільшення середніх значень показників із 

(6,86 ± 0,26) % до (7,32 ± 0,32) % на час закінчення стаціонарного етапу 

лікування (t = 1,12; p > 0,1) та до (7,34 ± 0,40) % через 6 місяців підтримуючої 

терапії (t = 1,01; p > 0,1), водночас як у хворих, які отримували комплексну 

терапію, ЕЗВД вірогідно збільшилася на 17,20 % – з (6,16 ± 0,26) % до 

(7,22 ± 0,32) % (t = 2,57; p < 0,05) на 13–14 день стаціонарного лікування, 

причому через 6 місяців вірогідність цих змін зростала. У пацієнтів із комор 

бідним перебігом ХОЗЛ і СІХС ССН І–ІІ ФК показник КІМ становив 

(0,75 ± 0,18) см і був вірогідно меншим в 1,11 раза від показника до початку 

лікування, однак не досягав величини контрольної групи (p < 0,05), водночас 

як показник судинного опору (RI) на кінець стаціонарного етапу лікування 

невірогідно відрізнявся від такого у групі хворих комплексної терапії. 

Враховуючи провідну роль легеневої гіпертензії та перевантаження 

правих відділів серця в розвитку СН, важливе значення в роботі відведено 

вивченню структурних і морфо-функціональних змін зі сторони серця та 

центральної гемодинаміки. На підставі аналізу Ехо КГ і ДПехо КГ 

дослідження серця встановлені принципові розбіжності структурно-



296 

 

 

функціональних характеристик серця й центральної гемодинаміки у хворих 

на ізольований перебіг ХОЗЛ III ст. важкості та при поєднаній КРП. У 

переважаючої кількості хворих на ХОЗЛ III ст. важкості відбулися процеси 

ремоделювання серця. Так, при поєднаному перебігу ХОЗЛ III ст. важкості та 

СІХС ССН І–ІІ ФК порушення функції та структурні зміни у лівих і правих 

відділах серця взаємозв‟язані й проявляються формуванням гіпертрофії або 

дилатації правого й лівого передсердь, розвитком систолічної та діастолічної 

дисфункції правого й лівого шлуночків і ведуть до СН, що значно погіршує 

прогноз перебігу КРП. Результати проведених досліджень дозволили 

доповнити отримані дані про патогенетичний вплив СІХС І–ІІ ФК на морфо-

функціональні показники серця у хворих на ХОЗЛ III ст. важкості. 

Особливістю, що відрізняє пацієнтів із поєднанням ХОЗЛ і СІХС І–ІІ 

ФК, виявилось переважання прогностично несприятливих типів 

ремоделювання ЛШ, а саме, ексцентричної й концентричної гіпертрофії ЛШ 

(ЕГ і КГ). Так, якщо сумарна кількість осіб із ексцентричною гіпертрофією й 

концентричним ремоделюванням у групі з ізольованим перебігом ХОЗЛ ІІІ 

ступеня важкості складає 53,3%, то серед осіб із поєднаним перебігом ХОЗЛ 

і СІХС І–ІІ ФК цей показник збільшується до 72,9% (φ = 3,53; p < 0,05). 

Більше того, встановлена вірогідно менша кількість осіб із нормальною 

геометрією (НГ) й концентричним ремоделюванням (КР) ЛШ: 27,1% в 1-й 

групі та 46,7% в 2-й групі (φ = 2,96; p < 0,05).  

Під впливом посиленої підтримуючої терапії через 6 місяців після 

закінчення стаціонарного лікування відзначено тенденцію до зменшення 

передньо-заднього розміру ЛП з (41,8 ± 4,1) мм до (40,9 ± 4,08) мм (t = 0,16; 

p > 0,1), ТЗС ЛШ з (11,91 ± 1,12) мм до (10,21 ± 1,14) мм (t = 1,06; p > 0,1), 

ТМШП ЛШ з (12,94 ± 0,24) до (12,64 ± 0,22) мм (t = 0,92; p > 0,1) й Ін.ММ 

ЛШ з (146,4 ± 9,40) мм до (132,4 ± 8,98) мм (t = 1,08; p > 0,1). Відзначено 

невірогідне зменшення кардіосистолічного об‟єму ЛШ в 1,13 раза (t = 1,14; 

р > 0,1), а кардіодіастолічного об‟єму ЛШ – в 1,08 раза (t = 1,32; р > 0,1), що 

вказує на їх нормалізацію. Під дією комплексної терапії відзначено 
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поступове та неухильне зростання таких функціональних показників, як СІ й 

УІ ЛШ, що засвідчило позитивну інотропну дію комбінації рофлуміласту й 

кверцетину та покращення скоротливої функції серця. Так, показник СІ через 

6 місяців посиленої підтримуючої терапії вірогідно зріс із 

(2,85 ± 0,05) л/хв/м
2
 до (3,10 ± 0,07) л/хв/м

2
 (t = 2,91; p < 0,05), а показник УІ 

ЛШ невірогідно збільшився з (34,10 ± 2,82) мл/м
2
 до (35,26 ± 2,94) мл/м

2
, і 

мав тенденцію до збільшення до кінця періоду спостереження (t = 0,28; 

p > 0,1).  

Особливої уваги надавали вивченню показника швидкості 

циркуляторного вкорочення волокон міокарда (Vcf), адже відомо, що 

величина цього показника залежить не тільки від скоротливої здатності 

лівого шлуночка, подібно до ФВ, а й від ЧСС. У пацієнтів на коморбідний 

перебіг ХОЗЛ і СІХС у віддалений період після стаціонарного лікування 

наступило вірогідне зменшення показника Vcf з (0,41 ± 0,05) % до 

(0,36 ± 0,05) % (t = 2,61; p < 0,05), що відображає позитивний ефект 

комплексної терапії. Подальші дослідження показали, що після піврічного 

лікування рофлуміластом і кверцетином у складі комплексної терапії 

загальна кількість зон гіпокінезії зменшилась на 54,3% (p < 0,001). Такі зміни 

кількості зон гіпокінезії, на нашу думку, зумовлені відновленням 

міокардіоміоцитами своєї скоротливої активності, що вказує на оптимальну 

кардіопротекцію.  

За результатами повторної ДПЕхоКГ через 6 місяців встановлено, що у 

хворих на ХОЗЛ ІІІ ступеня важкості за поєднання зі СІХС І–ІІ ФК, які 

отримували комплексну терапію, суттєво і достовірно покращилися 

показники діастолічного наповнення ЛШ (Е/А, IVRТ), водночас як після 

базової підтримуючої терапії виявлено тільки тенденцію до їх покращення 

(р > 0,05).  

Величина показника DT через 6 місяців у групі хворих із базовою 

терапією вірогідно збільшилась на 14,2 % з (259,23 ± 4,83) мс до 

(239,44 ± 4,26) мс (t = 2,06; р < 0,05), а в групі комплексної терапії, 
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відповідно, на 21,5 % – з (264,65 ± 4,78) мс до (221,61 ± 4,16) мс (t = 6,91; 

р < 0,001). Різниці значень показника DT між групами пацієнтів у цій групі 

були вірогідними (t = 4,03; р < 0,001), що вказує на більшу ефективність 

комплексної терапії.  

Включення до лікувального комплексу комбінації препаратів 

рофлуміласту й кверцетину у хворих на ХОЗЛ за поєднання зі СІХС ССН І–ІІ 

ФК протягом 6 місяців сприяло невірогідному зменшенню діаметра правого 

передсердя з (41,2 ± 0,08) мм до (38,8 ± 0,08) мм (t = 21,21; р > 0,005). Крім 

цього, суттєво змінилися розміри окремих структур ПШ, які були достовірно 

збільшені, порівняно з нормою. Так, показник ТПС ПШ, який на час 

закінчення стаціонарного лікування становив (0,51 ± 0,04) мм, через 6 місяців 

спостереження й лікування в амбулаторно-поліклінічних умовах під впливом 

посиленої підтримуючої терапії невірогідно зменшився до (0,46 ± 0,04) мм 

(t = 0,88; р > 0,1), але не досяг нормативних значень. 

Діастолічна функція ПШ й основні структурні характеристики 

ремоделювання правих відділів серця через 6 міс. підтримуючої терапії мали 

свої особливості залежно від вибору схеми лікування. Показник ЕПШ у 

хворих базової підтримуючої терапії невірогідно збільшився в 1,11 раза з 

(0,43 ± 0,01) м/с до (0,48 ± 0,01) м/с (t = 1,54; р > 0,01), водночас як у хворих, 

які отримували комплексну терапію, цей показник вірогідно зріс до 

(0,61 ± 0,01) м/с при вихідних даних (0,41 ± 0,01) м/с (t = 14,14; р < 0,001). 

Зміна максимальної швидкості пізнього діастолічного наповнення ПШ через 

6 місяців від початку базової підтримуючої терапії не була такою виразною, 

що відобразилося в показнику Апш (0,58 ± 0,01) мс (t = 0,71; р > 0,1), 

водночас як у групі пацієнтів комплексної терапії він вірогідно зріс до 

(0,56 ± 0,01) мс (t = 4,24; р < 0,001). У цій групі постерігалось також вірогідне 

зменшення показника IVRT, відповідно, у 1,19 раза (t = 4,64; р < 0,001). 

Отже, у хворих на ХОЗЛ ІІІ ст. важкості за поєднання зі СІХС ССН І–ІІ ФК 

комплексна терапія сприятливо впливає на морфо-функціональний стан обох 

відділів серця. Комбінація рофлуміласту й кверцетину в складі базової 
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підтримуючої терапії призводить до зменшення діаметру ЛП і ПП, 

показників ТЗС ЛШ і ТПС ПШ і прискорює нормалізацію параметрів 

трансмітрального та трикуспідального потоків. 

При оцінці безпеки та сприйнятливості організму пацієнтів до 

підтримуючої медикаментозної терапії ми не виявили вірогідних 

відмінностей частоти виникнення побічних реакцій між групами порівняння. 

Усі побічні реакції, які виникали в пацієнтів, що отримували комплексну 

терапію, були незначно виразними, що не вимагало відміни або корекції 

терапії. Лікування рофлуміластом і кверцетином на тлі базової терапії добре 

переносилося хворими. Найбільш частими побічними реакціями, які 

реєструвалися в процесі нашого дослідження, були нудота, діарея, 

недовготривалі зорові симптоми та закрепи й зниження маси тіла. Нудота й 

діарея в більшості випадків були легкого й середнього ступенів важкості 

проявлялися в перші тижні лікування, а пізніше самостійно зникали. 

Практично у всіх пацієнтів, в яких спостерігалося зниження маси тіла (в 

середньому на 2 кг), після припинення лікування вона відновлювалася до 

вихідної. Проявів кардіотоксичної дії (порушення серцевого ритму, змін 

комплексу Q–T на ЕКГ) не було. У пацієнтів, які приймали комплексну 

терапію, кількість загострень ХОЗЛ протягом останнього року була значно 

нижчою, а період між ними – тривалішим, ніж у хворих групи порівняння. 

Найбільші переваги посиленої підтримуючої терапії були відзначені в 

пацієнтів із фенотипом частих загострень ХОЗЛ (2 і більше загострень ХОЗЛ 

на рік). Клініко-економічний аналіз показав, що застосування комплексної 

терапії сприяло більш повному досягненню часткового або повного 

контролю над ХОЗЛ на відміну від пацієнтів, які отримували 

загальноприйняту підтримуючу терапію. З цієї точки зору, найбільш 

економічно вигідним є використання комплексної терапії для досягнення 

клінічного ефекту – клінічного видужання (виразність симптомів відповідає 

початковому рівню, тобто, досягненню фази ремісії) або клінічного 

покращення.  
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Проведене нами дослідження дає підстави стверджувати, що при ХОЗЛ 

створюються сприятливі обставини для формування позалегеневих ефектів, 

зокрема коморбідності СІХС. За основу побудови патогенетичної концепції 

коморбідності СІХС, яка розвивається на тлі ХОЗЛ, взято сукупність 

механізмів, які охоплюють зміни в бронхолегеневому комплексі та серцево-

судинній системі, що викликані імунозапальною реакцією. Локальне 

запалення в брохолегеневому комплексі та системне запалення в цілісному 

організмі запускаються великою кількістю етіологічних чинників, а саме: 

посиленим тютюнокурінням, старший та похилий вік хворих, гіподинамія, 

збільшення кількості та виразності загострень і недотримання консенсусу 

підтримуючої терапії. Синергічна дія чинників ризику запускає каскад 

імунологічних порушень. Нами стверджується, що у хворих на ХОЗЛ 

оксидативний стрес, який потенціюється тютюновим димом, сприяє активації 

локального запального процесу в бронхолегеневому комплексі з залученням 

до місця первинного ушкодження активних фагоцитарних клітин – 

нейтрофілів, моноцитів, альвеолярних макрофагів і лімфоцитів, які є 

джерелом прозапальних медіаторів запалення та активних форм кисню. 

Активниі форми кисню та клітинні елементи макрофагальної системи 

інфільтрують субепітеліальні шари бронхіол з наступною запальною 

інфільтрацією та розвитком склеротичних змін, що веде до ремоделювання 

бронхів і бронхіальної обструкції. Пошук спільних механізмів патогенезу 

ХОЗЛ і коморбідної СІХС виявив ознаки системної імунозапальної реакції, 

що проявляються активацією та депресією різних субпопуляцій лімфоцитів, 

підвищеним апоптозом лімфоцитів, підвищеним вмістом у крові медіаторів і 

маркерів запалення, зокрема Кардіотрофіну-1, С-реактивного білка,  

α2-макроглобуліну та диспротеїнемією (зниження продукції IgA у 1,49 раза та 

IgG до (9,90 ± 0,28) мг/л,. помірне підвищення IgM до (2,89 ± 0,11) мг/л). 

Найвищі рівні маркерів системного запалення встановлено у пацієнтів із 

загостренням ХОЗЛ при поєднанні з коморбідною СІХС, що дозволяє 

припускати важливу роль цих порушень гуморальної ланки імунної системи 
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в патогенезі атеросклерозу коронарних артерій та формуванні СІХС. 

Гіперхолестеринемія (підвищення ЗХС до (5,21 ± 0,13) ммоль/л, зменшення 

ХС ЛПВЩ до (0,98 ± 0,04) ммоль/л, збільшення ХС ЛПНЩ до 

(3,32 ± 0,14) ммоль/л і коефіцієнту атерогенності до (4,45 ± 0,18) ум. од.) та 

порушення функції ендотелію (зниження рівня метаболітів NO у плазмі крові 

до (8,22 ± 0,98) мкмоль/л) знижена ендотелійзалежна й ендотелійнезалежна 

вазодилатація плечової артерії вказують на розвиток ендотеліальної 

дисфункції периферичних артерій у хворих відповідних категорій. Оскільки 

на сьогодні провідні дослідники розглядають генералізовану судинну 

запальну реакцію як фундаментальний фактор ризику формування та 

прогресування кардіоваскулярних захворювань, а також як тригерний та 

інтегральний механізм реалізації мікро- і макроваскулярних ускладнень для 

широкого спектру патологій, то цілком припустимо, на наш погляд, що 

наведені дані в сукупності з результатами дослідження морфо-

функціональних змін з боку серця при підвищенні концентрації 

Кардіотрофіну-1 до (234,53 ± 14,41) пг/мл можуть визначати ступінь 

розвитку атеросклеротичних змін стінки коронарних артерій та 

гіпертрофічних і дилатаційних процесів у міокарді обох шлуночків, що 

призводить до систолічної та діастолічної дисфункції серця в цілому. 

Наявність аутоімунного компоненту в патогенезі коморбідного стану сприяє 

ураженню органів-мішенів, що поряд з генералізованою судинною 

ендотеліальною дисфункцією та активацією запального процесу формує 

несприятливий фон для раннього виникнення кардіоваскулярних ускладнень. 

Втягнення до патологічного процесу при поєднаному перебігу ХОЗЛ і СІХС 

багатьох гомеостазопідтримуючих систем організму обумовлює необхідність 

фармакологічної корекції, а саме призначення препаратів із протизапальною, 

імунокоригуючою та цитопротекторною дією.  

Результати проведених досліджень вказують на більш важкий і 

несприятливий перебіг ХОЗЛ при поєднаній КРП і на обґрунтованість 

застосування для диференційованого вибору терапії за участі комбінації 
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препаратів із протизапальними, антиоксидантними, імуномоделюючими та 

антиішемічними властивостями. Нами вперше доведена можливість 

покращення результатів лікування СІХС, у тому числі в разі загрози 

дестабілізації її перебігу, яку діагностовано у хворих із загостренням ХОЗЛ, 

шляхом застосування комбінації препаратів рофлуміласту та кверцетину, 

безпечної щодо виникнення побічних реакцій. Результати дослідження 

вказують на доцільність й ефективність включення рофлуміласту та 

кверцетину до базисної терапії хворих із загостренням ХОЗЛ за поєднання зі 

СІХС ССН І–II ФК. Проведений нами комплекс досліджень дав змогу зробити 

висновки та запропонувати практичні рекомендації. 

 

 



303 

 

 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове рішення наукової 

проблеми сучасної внутрішньої медицини, що полягає в розробці концепції 

формування ішемічної хвороби серця у хворих на хронічне обструктивне 

захворювання легень з позицій коморбідності, яка базується на активації 

системної запальної реакції за участі імуно-молекулярних механізмів на тлі 

локального (бронхолегеневого) і системного запального процесу, що 

супроводжується гіпоксемією, розвитком генералізованої ендотеліальної 

запальної реакції периферійних і коронарних артерій, надлишковою 

судинною жорсткістю, порушеннями коронарного кровотоку, 

ремоделюванням правих і лівих відділів серця та дисфункцією лівого 

шлуночка, електричною нестабільністю міокарда, дисбалансом вегетативної 

регуляції, а також у визначенні можливостей зменшення кількості загострень 

хронічного обструктивного захворювання легень і можливості 

короткострокового та віддаленого прогнозу при поєднаній кардіо-

респіраторній патології шляхом диференційованого підходу у виборі 

лікувальної стратегії з застосування комбінації препарату протизапальної дії 

рофлуміласту та парентерального водорозчинного біофлавоноїду кверцетину, 

як складових комплексної медикаментозної терапії. 

1. У пацієнтів на хронічне обструктивне захворювання легень ІІІ ступеня 

важкості, груп С, D у фазі загострення в 44,7 % випадків встановлено 

поєднаний перебіг із стабільною ішемічною хворобою серця, стабільною 

стенокардією напруження І-ІІ ФК. Чинниками формування стабільної 

ішемічної хвороби серця у хворих на хронічне обструктивне захворювання 

легень є часті й тривалі загострення (2,8±0,3) раза на рік (р<0,05) із 

середньою тривалістю стаціонарного лікування (14,5±1,7) діб, 

тютюнокуріння зі стажем (35,56±12,70) пачко/років (р<0,05), старший вік 

пацієнтів (62,2±8,1) року із супутньою стабільною ішемічною хворобою 

серця та (56,1±8,2) року (р>0,05) при коморбідності хронічного 
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обструктивного захворювання легень ІІІ ступеня важкості та стабільної 

ішемічної хвороби серця. Чинники ризику виникнення стабільної ішемічної 

хвороби серця у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень ІІІ 

ступеня є взаємноспецифічними, які здатні синергічно впливати на клінічні 

наслідки. 

2. Наявність стабільної ішемічної хвороби серця стабільної стенокардії 

напруження І-ІІ ФК у пацієнтів на хронічне обструктивне захворювання 

легень ІІІ ступеня важкості груп С, D у фазі загострення сприяє більш 

важкому клінічному перебігу поєднаної патології, що проявляється 

посиленням респіраторних симптомів і погіршенням показників 

вентиляційної функції легень (ЖЄЛ на 34,50 % (t=7,04; р<0,001), ФЖЄЛ на 

31,85 % (t=5,00; р<0,001), ОФВ1 на 51,89% (t=17,15; р<0,001), індексу Тіфно 

на 53,3 % (t=7,93; р<0,001), прискоренням частоти серцевих скорочень на 

(21,1±1,4) уд/хв (t=2,03; р<0,05), збільшенням кількості епізодів безбольової 

ішемії міокарда в 1,27 раза (t=2,82; р<0,01) і больових нападів ішемії 

міокарда в 1,16 раза (t=2,68; р<0,01), порушеннями варіабельності ритму 

серця за індексом LF/HF, який збільшувався на користь низьких частот до 

(1,57±0,12) раза (р<0,01) та наявністю групових і поодиноких шлуночкових 

екстрасистолій у (9,61 %) хворих (χ
2
=35,58; р<0,05), поєднаних тахікардій та 

фібриляцій передсердь у 17,30 % випадків (φ=1,84; p<0,05) через 

гіперсимпатичний тонус вегетативної нервової системи, появою ознак 

загрози дестабілізації перебігу стабільної стенокардії напруження І-ІІ ФК. 

3. За поєднання хронічного обструктивного захворювання легень ІІІ 

ступеня важкості, груп С, D у фазі загострення і стабільної ішемічної 

хвороби серця, стабільної стенокардії напруження І-ІІ ФК встановлено 

різнонаправлені порушення неспецифічного імунітету, що проявляються 

активацією мікробіоцидної активності (вірогідне збільшення активності 

кислої фосфатази моноцитів крові до (180,9±41,4) ОД×10
-3

, кислої фосфатази 

нейтрофілів крові до
 
(163,2±58,8) ОД×10

-3
 (р<0,05) та кисеньнезалежних 

функцій альвеолярних макрофагів (збільшення показника с-СНТ-тесту до 
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(19,11±1,16) % та і-СНТ-тесту до (32,61±2,04) % (р<0,05) і одночасного 

зменшення відносної кількості альвеолярних макрофагів у 

бронхоальвеолярній рідині до (68,31±4,09) % (р<0,05), фагоцитарного числа 

нейтрофілів до (2,78±0,14) % (р<0,05) і показника фагоцитарного індексу 

нейтрофілів до (28,34±1,42) % (р<0,01). Встановлено порушення локального 

та системного специфічного імунітету з розвитком первинного Т-клітинного 

імунодефіцитного стану хелперного типу за відносним 

гіперцитотоксичним/регуляторним варіантом, що проявляється зниженням 

кількості загальних Т-лімфоцитів крові до (29,10±3,27) % (р>0,05), 

зменшенням рівня СD4+- лімфоцитів до (29,10±2,97) %, (t=4,26; р<0,001), 

збільшенням СD8+-лімфоцитів до (39,85±2,08) %, (t=2,04; p<0,05), 

зменшенням імунорегуляторного індексу до 0,73 і залежною В-клітинною 

диференціацією зі зниженням рівня СD22+- лімфоцитів до (20,2±0,67) % 

(р>0,05), збільшенням в 1,60 раза експресії маркерів готовності лімфоцитів 

до апоптозу СD95+(Fas/АРО-І) (p<0,05). Збільшення рівнів прозапальних 

маркерів – С-реактивного білка в 1,67 раза до (4,85±0,42) мг/л і більше, α2-

макроглобуліну в 2,16 раза до (1,32±0,27) мг/л і більше, імуноглобулінів 

основних класів – ІgМ в 1,49 раза до (2,89±0,11) мг/л і більше та зниження 

рівнів ІgA в 1,49 раза до (1,32±0,27) мг/л і менше і IgG у 1,59 раза до 

(9,30±0,28) мг/л і менше може бути визнано діагностичними маркерами 

несприятливого перебігу стабільної ішемічної хвороби, стабільної 

стенокардії напруження І-ІІ ФК у хворих на хронічне обструктивне 

захворювання легень ІІІ ст. важкості у фазі загострення. Вірогідні 

кореляційні зв‟язки між окремими показниками гуморальної ланки імунітету 

(ІgМ корелював з помірною силою зі зниженням основних показників 

функції зовнішнього дихання: ОФВ1, МОШ50% і МОШ75%, (r= +0,28-0,32; 

р<0,05) та середньої сили позитивний кореляційний зв'язок рівня С-

реактивного білка з Е/А ПШ (r= +0,46; р<0,05) і негативний кореляційний 

зв‟язок між стадією СН (r= –0,59; р<0,05) у пацієнтів, в яких загострення 

хронічного обструктивного захворювання легень поєднувалося з загрозою 
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дестабілізації перебігу стабільної ішемічної хвороби серця, стабільної 

стенокардії напруги І-ІІ ФК свідчать про їхню важливу роль у формуванні 

обструктивного синдрому та ішемічних змін міокарда. 

4. Надмірне підвищення рівнів загального холестерину до (5,34±0,19) 

ммоль/л і більше (t=3,69; р<0,001), ліпопротеїнів низької щільності до 

(3,32±0,14) ммоль/л і більше (t=4,01; р<0,001), ліпопротеїнів дуже низької 

щільності до (0,96±0,03) ммоль/л і більше (t=5,37; p<0,001), тригліцеридів до 

(2,21±0,13) ммоль/л і більше, коефіцієнта атерогенності до (4,45±0,18) і 

більше (t=7,18; р<0,001) та зниження рівнів ліпопротеїнів високої щільності 

до (0,98±0,04) ммоль/л і менше (t=1,20; р>0,05) можуть бути розцінені як 

показники стратифікації кардіоваскулярного ризику у хворих на хронічне 

обструктивне захворювання легень ІІІ ступеня важкості у фазі загострення за 

поєднання зі стабільною ішемічною хворобою серця, стабільною 

стенокардією напруження І-ІІ ФК. У системних механізмах формування 

стабільної ішемічної хвороби серця, стабільної стенокардії напруження І-ІІ 

ФК у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень ІІІ ступеня 

важкості у фазі загострення встановлено низькі рівні метаболітів NO 

(6,64±0,98) мкмоль/л (t=2,33; p<0,05), що було на 53,12 % меншим, 

порівняно з практично здоровими особами, та виявлено порушення 

вазодилатуючої активності судинної стінки периферійних артерій на фізичні 

стимули. Ендотеліальна дисфункція і ремоделювання периферійних судин є 

важливими механізмами формування та прогресування серцево-судинної 

патології у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень. Зміна 

показників ендотеліальної дисфункції та рівнів метаболітів оксиду азоту 

можуть слугувати критеріями дестабілізації перебігу стабільної ішемічної 

хвороби серця за поєднання з хронічним обструктивним захворюванням 

легень важкого перебігу. 

5. Підвищення концентрації в плазмі крові кардіотрофіну-1 у 3,39 раза 

до (234,53±14,41) пг/мл (р<0,001) указує на високий ступінь ремоделювання 

структур серця та загрозу дестабілізації перебігу стабільної ішемічної 
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хвороби серця І-ІІ ФК за поєднання з хронічним обструктивним 

захворюванням легень важкого перебігу. У хворих на хронічне обструктивне 

захворювання легень ІІІ ст. важкості у фазі загострення встановлено 

позитивні кореляційні зв‟язки між рівнями кардіотрофіну-1 у крові та 

окремими структурно-морфологічними параметрами лівого шлуночка, 

зокрема, між ТЗС, ІММ і ТМШП (r= +0,32, p<0,05; r= +0,34, p<0,05; r= +0,38, 

p<0,05, відповідно). Абсолютні значення концентрації кардіотрофіну-1 

негативно корелюють із величиною індексу локальної контрактильності 

міокарда (r= -0,32), фракцією викиду (r= -0,46),) і ударним об‟ємом лівого 

шлуночка (r= -0,62) та вкороченням передньо-заднього розміру лівого 

шлуночка (r= -40,42). При цьому між концентрацією кардіотрофіну-1 у 

плазмі крові і значеннями кінцево-діастолічного і кінцево-систолічного 

об‟ємів лівого шлуночка виявлено стійкий позитивний кореляційний 

взаємозв‟язок (r= +0,32 – (+0,34). 

6. Поєднаний перебіг хронічного обструктивного захворювання легень 

ІІІ ступеня важкості та стабільної ішемічної хвороби серця І-ІІ ФК 

поглиблює бронхіальну обструкцію на рівні дрібних і середніх бронхів, що 

проявляється вірогідним зниженням параметрів МШВ25% і МШВ50%. 

Прогресування стабільної ішемічної хвороби серця відбувається на тлі 

наростання ступеня важкості вентиляційних порушень обструктивного типу 

та розвитку рестриктивного компоненту дихальної недостатності. У пацієнтів 

на ізольований перебіг хронічного обструктивного захворювання легень 

ОФВ1 становить (51,24±2,24) % від належних величин, а при поєднаній 

кардіо-респіраторній патології ОФВ1 визначається в межах (44,94±2,84) % від 

належних величин. 

7. Синтропія хронічного обструктивного захворювання легень ІІІ 

ступеня важкості та стабільної ішемічної хвороби серця стабільної 

стенокардії напруження І-ІІ ФК вносить вагомий внесок у структуру та 

функцію серця. Гіпертрофію та дилатацію лівого передсердя незначного та 

помірного ступенів виявлено в 92,30 % пацієнтів і в 39,28 % осіб на 
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ізольований перебіг хронічного обструктивного захворювання легень 

важкого перебігу. Вірогідне збільшення КДР до (51,17±3,03) мм, КСР до 

(37,28±2,02) мм, ТМШП до (10,6±0,04) мм, КСО до (62,3±5,88) мл і КДО до 

(136,0±5,09) мл (р<0,05–<0,01 для наведених показників) указує на розвиток 

гіпертрофії і дилатації лівого шлуночка, сприяючи його ремоделюванню. При 

цьому систолічну дисфункцію лівого шлуночка (ФВ < 48 %) встановлено в 

10,71 % пацієнтів на ізольований перебіг хронічного обструктивного 

захворювання легень ІІІ ступеня важкості та в 38,46 % хворих при поєднаній 

кардіо-респіраторній патології, що проявляється порушеннями релаксації за І 

типом у 45,45 % хворих і за «псевдонормальним» типом – у 29,55 % 

пацієнтів. Порушення діастолічної функції лівих відділів серця проявляється 

вірогідним зниженням середніх значень амплітуди піку Е до (0,68±0,01) м/с, 

збільшенням висоти середніх значень піку А до (0,74±0,01) м/с і зменшенням 

співвідношення Е/А < 1 (0,91±0,01), (p<0,05-0,01 для всіх показників). 

Одночасно збільшуються середні значення показника IVRT ПШ до 

(196,40±3,81) м/с та зменшуються середні значення показника DT ПШ до 

(116,40±2,41) м/с (p<0,05–0,01 для обох показників). Діастолічну дисфункцію 

ПШ за І типом встановлено в 42,30 % пацієнтів, за ІІ типом – у 22,72 % 

хворих. 

8. За поєднання хронічного обструктивного захворювання легень ІІІ 

ступеня важкості груп С, D у фазі загострення зі стабільною ішемічною 

хворобою серця з ознаками загрози дестабілізації перебігу порушення 

функції та структурні зміни в лівих і правих відділах серця пролонгуються 

розвитком хронічної серцевої недостатності, а наявність порушення 

діастолічної функції лівого шлуночка за ІІ варіантом може слугувати 

ознакою загрози дестабілізації перебігу стабільної ішемічної хвороби серця. 

У патогенезі хронічної серцевої недостатності домінуючою виступає 

дилатація лівого і правого шлуночків, їхня систолічна та діастолічна 

дисфункції, причому в переважаючої кількості пацієнтів порушується 

функція правих відділів серця. Із збільшенням тривалості перебігу поєднаної 
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кардіо-респіраторної патології, особливо в пацієнтів старших 60 років, 

частота розвитку правошлуночкової недостатності у чоловіків невірогідно 

переважає, порівняно з особами, молодшими 60 років. 

9. Вибір лікувальної стратегії у хворих на хронічне обструктивне 

захворювання легень важкого ступеня за поєднання зі стабільною ішемічною 

хворобою серця вимагає індивідуального підходу. Встановлено, що 

комбінація препаратів рофлуміласту та кверцетину на тлі базової 

протизапальної і стандартної протиішемічної терапії у хворих із поєднаною 

кардіо-респіраторною патологією покращує загальний стан хворих, 

послаблює гіперреактивність бронхів, суттєво зменшує кількість нападів 

больової і безбольової ішемії міокарда, запобігає розвитку гострих 

коронарних подій, сповільнює темпи ремоделювання правих і лівих відділів 

серця, зменшує м‟язову слабкість і швидку втомлюваність, підвищує 

працездатність пацієнтів. 

10. Використання комбінації препаратів рофлуміласту та кверцетину у 

хворих на хронічне обструктивне захворювання легень ІІІ ступеня важкості 

за поєднання зі стабільною ішемічною хворобою серця І-ІІ ФК поряд із 

посиленням протизапального ефекту базової терапії (вірогідне зниження 

рівня лімфоцитарної активації супресорів-цитотоксинів і кисеньзалежних 

механізмів бактерицидності нейтрофілів із достовірним зростанням 

субпопуляції індукторів-супресорів (CD4+-лімфоцитів) викликає зниження 

продукції IgG, С-реактивного білка, α2-макроглобуліну і кардіотрофіну-1, 

нормалізує продукцію оксиду азоту ендотелієм, відновлює вазодилатуючу 

функцію периферійних і коронарних артерій, сприяє більш ефективній 

корекції ендотеліальної дисфункції та нормалізації структурно-

функціональних об‟ємних і швидкісних показників серця, сповільнює темпи 

ремоделювання правих і лівих відділів серця. 

11. Курсове застосування рофлуміласту та кверцетину у комплексному 

лікуванні хворих на хронічне обструктивне захворювання легень ІІІ ступеня 
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важкості за поєднання зі стабільною ішемічною хворобою серця І-ІІ ФК є 

безпечним і ефективним, оскільки не викликає розвитку значних побічних 

ефектів, відтерміновує розвиток нового загострення у 85 % хворих у наступні 

6-12 місяців на тлі комплексної терапії, зменшує середню кількість звернень у 

поліклініку в 2,6 раза та кількість госпіталізацій у 2,8 раза в рік, істотно 

підвищує толерантність до фізичного навантаження, запобігає 

несприятливому близькому та віддаленому прогнозу та покращує якість 

життя. 

 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

При обстеженні хворих на хронічне обструктивне захворювання легень 

ІІІ ступеня важкості, груп С, D у фазі загострення за поєднання зі стабільною 

ішемічною хворобою серця, стабільною стенокардією напруги І-ІІ ФК для 

визначення подальшої тактики лікування рекомендується проведення 

моніторингу імунозапальної активності, що дозволяє провести оцінку повноти 

проведеного лікування та прогнозувати перебіг захворювання. Діагностична 

програма повинна бути розширена за рахунок наступних обстежень: 

визначення місцевого імунного захисту у відповідної категорії пацієнтів за 

дослідженнями кількісного складу фагоцитуючих і лімфоцитарних 

клітин у бронхоальвеолярній рідині;  дослідження субпопуляційного 

вмісту Т- і В-лімфоцитів периферійній крові; визначення рівнів 

СD95+(Fas/APO-І)-лімфоцитів і активації регуляторних Т- і В-клітин 

периферійної крові та клітин макрофагальної системи; дослідження ліпідного 

профілю крові (ліпопротеїнів низької щільності і дуже низької щільності, 

ліпопротеїнів високої щільності, коефіцієнту атерогенності крові та комплексу 

інтима-медіа); визначення рівнів «гострофазних» білків запалення (С-

реактивного білка та α2-макроглобуліну); визначення вмісту в крові 

кардіотрофіну-1. 
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2. У комплекс обстеження хворих на хронічне обструктивне 

захворювання легень ІІІ ступеня тяжкості у фазі загострення за поєднання зі 

стабільною ішемічною хворобою серця необхідно включати, крім 

загальноприйнятих клініко-лабораторних досліджень, добове моніторування 

артеріального тиску і електрокардіограми і ехокардіографію для виявлення 

безбольової форми стабільної стенокардії напруження, порушень ритму серця, 

змін добового профілю артеріального тиску, наявності та виразності порушень 

систолічної й діастолічної функцій серця. 

3. Для діагностики загрози дестабілізації перебігу стабільної ішемічної 

хвороби серця та оптимізації прогнозу у хворих на хронічне обструктивне 

захворювання легень ІІІ ступеня тяжкості у фазі загострення запропонована 

прогностична модель виникнення несприятливого кардіоваскулярного ризику, 

яка побудована за п‟ятьма ознаками (С-РБ > (4,85±0,42) мг/л, α2 -

макроглобулін > (1,32±0,27) мг/л, кардіотрофін-1 > (234,53±14,41) пг/мл, 

метаболітів оксиду азоту < (6,64±0,98) мкмоль/л та індекс курця більше 30 

пачко/років). 

4. Наявність стабільної ішемічної хвороби серця, стабільної стенокардії 

напруження І-ІІ ФК у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень 

ІІІ ступеня тяжкості, груп С, D у фазу загострення визначає особливості 

діагностичного підходу та диференційованого вибору лікувальної тактики й 

стратегії. Із метою максимальної оптимізації ефективності лікування подібної 

категорії хворих і профілактики кардіоваскулярного ризику необхідними є 

рання діагностика поєднаної кардіо-респіраторної патології та раннє й тривале 

включення до комплексного лікування комбінації препаратів рофлуміласту та 

кверцетину. 

5. Кардіопротекторна терапія при загрозі дестабілізації перебігу 

стабільної стенокардії напруження І-ІІ ФК у хворих на хронічне обструктивне 

захворювання легень ІІІ ступеня тяжкості у фазі загострення передбачає 

пріоритетне застосування кверцетину: у 1-у добу при поступленні, через 2 і 12 

год вводити тричі в дозі 0,5 г 10 % препарату, розчиненого в 50 мл 
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фізіологічного розчину шляхом внутрішньовенної інфузії тривалістю 15-20 хв; 

на 2-у і 3-ю добу кверцетин вводити двічі по 0,5 г 10 % препарату з інтервалом 

12 год, на 4-ю добу і 5-у добу – одноразово в дозі 0,25 г. У подальшому 

кверцетин призначають по 1 капсулі (40 мг) усередину 3 рази на добу та 

рофлуміласт у дозі 500 мг 1 раз на добу протягом 3 місяців із повторенням 

курсу через 3 місяці. Дотримання розробленої та запропонованої комплексної 

терапії у хворих із загостренням хронічного обструктивного захворювання 

легень при поєднанні з загрозою дестабілізації перебігу стабільної стенокардії 

напруження І-ІІ ФК дозволяє запобігти розвитку гострих коронарних подій та 

мінімізувати ризик смерті. 
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