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АНОТАЦІЯ 

Дронь Л. А. Оптимізація фармакотерапії артеріальної гіпертензії у 

хворих на хронічне обструктивне захворювання легень донатором оксиду . – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.02 – внутрішні хвороби. Підготовка здійснювалася в Івано-

Франківському національному медичному університеті, 2019 рік. 

Захист відбудеться у спеціалізованій вченій раді Івано-Франківського 

національного медичного університету, Івано-Франківськ, 2019. 

Актуальність роботи: продиктована прогресуючим збільшенням 

кількості пацієнтів із поєднаною патологією серцево-судинної і дихальної 

систем. Асоціація артеріальної гіпертензії (АГ) і хронічного обструктивного 

захворювання легень (ХОЗЛ) є прикладом інтерферуючої синтропії 

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

обтяжувати перебіг одна одної. Саме поєднання АГ і ХОЗЛ є поширеним і, 

водночас, недостатньо вивченим явищем.  

На сьогоднішній день основною причиною страждання пацієнтів із 

бронхопульмональною патологією є хронічне легеневе серце, спричинене 

ХОЗЛ; а ХОЗЛ є однією з провідних причин захворюваності та смертності в 

сучасному світі. Летальність від ХОЗЛ посідає 4 місце серед усіх причин 

смерті в загальній популяції, а поряд із АГ, ішемічна хвороба серця (ІХС) та 

цукровий діабет (ЦД) складають провідну групу хронічних захворювань, на 

частку яких припадає більше 30% серед усіх інших форм патології людини. 

Всесвітня організація охорони здоров’я відносить ХОЗЛ, як і АГ, до 

захворювань, які мають значне соціальне значення внаслідок їхнього широкого 

розповсюдження як у розвинутих країнах, так і в тих, що розвиваються. 

Обидва захворювання взаємообтяжуються, призводять до інвалідизації 

осіб працездатного віку і є причиною їхньої смерті. Тільки в Україні кількість 

інвалідів від хвороб органів дихання щороку зростає на 8 – 9 тисяч дорослого 

населення, а близько 25 тисяч чоловік щороку помирає від ХОЗЛ.  
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Оскільки поєднання АГ з ХОЗЛ суттєво ускладнює їхню своєчасну 

діагностику і лікування, а частота АГ у поєднанні з ХОЗЛ коливається в 

широкому діапазоні – від 6,8% до 76,3%, складаючи в середньому 34,3%, 

доцільно дослідити клініко-патогенетичні механізми їхньої коморбідності і 

вивчити можливість оптимізації  фармакотерапії даних станів за допомогою 

донатора оксиду азоту. 

Мета дослідження: підвищення ефективності діагностики та корекція 

порушень структурно-функціонального стану серця і судин, системної 

запальної відповіді у хворих на АГ, поєднану з ХОЗЛ ІІІ ступеня 

бронхообструкції у фазі ремісії, на основі вивчення їхніх клініко-

функціональних особливостей перебігу та порівняння впливу включеного до 

комплексної терапії L- аргініну.  

Завдання дослідження: 

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

дихальної систем у хворих на АГ, поєднану з ХОЗЛ ІІІ ступеня 

бронхообструкції у фазі ремісії.  

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

та дисфункцію ендотелію у хворих на АГ, поєднану з ХОЗЛ, і встановити 

особливості їх ремоделювання при поєднаній патології. 

3. Визначити стан показників системної запальної відповіді у хворих на 

артеріальну гіпертензію, поєднану з ХОЗЛ, і встановити характер їхнього 

впливу на перебіг обох захворювань. 

4. Вивчити предиктори розвитку АГ у пацієнтів з ХОЗЛ і на цій основі 

розробити комплекс лікувально-діагностичних заходів, спрямованих на 

оптимізацію діагностики та підвищення  ефективності корекції клінічного 

перебігу, структурно-функціонального стану серця і судин як органів – мішеней 

з включенням L-аргініну. 

5.  Оцінити якість життя (ЯЖ)  хворих на АГ, поєднану з ХОЗЛ. 

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

ступеня бронхообструкції у фазі ремісії, та ефективність лікування. 
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Предмет дослідження: особливості структурно-функціонального стану 

серця, судин малого кола кровообігу, функції зовнішнього дихання, якості 

життя пацієнтів, вмісту прозапальних цитокінів сироватки крові, 

ендотеліальної дисфункції у хворих на АГ, поєднану з ХОЗЛ, їхні 

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

Методи дослідження: загальноклінічні, інструментальні 

(електрокардіографія (ЕКГ), добове моніторування артеріального тиску 

(ДМАТ), ультразвукове дослідження серця з допплер-ехокардіографією     

(Ехо-КГ), ультразвукове дослідження судин із пробою з реактивною 

гіперемією, комп’ютерна спірографія), імуноферментні (вміст ендотеліну-1 

(ЕТ-1), передсердного натрійуретичного  пептиду (ПНУП), інтерлейкіну-6   

(ІЛ-6) та туморнекротичного фактора α (ТНФ- α) в плазмі крові), статистичні.  

Об’єм клінічного дослідження. Проведено обстеження 140 хворих віком 

від 42 до 75 років, середній вік котрих склав (59,5±5,2) року. 

Основну группу склали 82 хворих на АГ, поэднану з ХОЗЛ ІІІ ступеня 

бронхообструкції у фазі ремісії, контрольну групу склали 58 хворих на 

ізольовану АГ ІІ стадії, 2-3 ступеня. Обидві групи були поділені на підгрупи у 

залежності від лікування: основна підгрупа – хворі, котрі отримували базову 

терапію при АГ та ХОЗЛ (n=40), і контрольна, пацієнтам якої  у лікувальний 

комплекс до базової терапії долучили L-аргінін (n=42). Група  хворих на 

ізольовану АГ (58 пацієнтів), поділена аналогічним чином: 27 хворих 

отримували базову терапію, і 31 хворих, що отримували базову терапію і        

L- аргінін. 

Групу порівняння для вивчення показників склали практично здорові 

особи відповідного віку та статі. 

Діагностику та лікування АГ вели згідно міжнародного керівництва 

«Клінічні рекомендації з артеріальної гіпертензії Європейського товариства 

гіпертензії (ESH) та Європейського товариства кардіологів (ESH)»  2013 р., 

Наказу МОЗ України № 384 від 24.05.2012 р. «Про затвердження та 

впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної 
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допомоги при артеріальній гіпертензії»; ХОЗЛ - згідно Уніфікованого 

клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної 

(високоспеціалізованої) медичної допомоги та медичної реабілітації, 

затвердженого Наказом МОЗ України №555 від 27.06.2013 р. «Про 

затвердження та впровадження медико-технологічних документів із 

стандартизації медичної допомоги при хронічному обструктивному 

захворюванні легень», і рекомендацій Міжнародного конгресу  «Global 

Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of  Chronic Obstructive 

Pulmonary Disease» (Updated,  2013-2017). 

Усі обстеження проводились до, через 2 тижні і 3 місяці від початку 

лікування. 

 Наукова новизна одержаних результатів. Доповнено уявлення про 

визначальні чинники та патогенетичні механізми формування взаємного 

обтяжливого впливу АГ та ХОЗЛ. 

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

встановлене предикторне значення середньосистолічного тиску в легеневій 

артерії для оцінки перебігу АГ, стану зовнішнього дихання й якості життя 

пацієнтів. 

Доповнені наукові уявлення про негативний вплив активації факторів 

системної запальної відповіді на функцію ендотелію і стан гемодинаміки в 

обох колах кровообігу, структурно-функціональні зміни обох шлуночків серця 

у хворих на АГ, поєднану з ХОЗЛ. 

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

вазо- та кардіопротекторні ефекти комплексної патогенетичної терапії у 

хворих на АГ, поєднану з ХОЗЛ. Установлено, що включення в схему 

лікування, спрямованого на зміну патогенетичних факторів АГ та ХОЗЛ, 

протягом 3 місяців незамінної амінокислоти аргінін супроводжується 

покращенням профілю артеріального тиску і бронхіальної прохідності, якості 

життя хворих, структурно-функціональних показників обох шлуночків серця, 

збільшенням ендотелій - залежної вазодилятації. Доведено, що L-аргінін 
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сприяє зменшенню активності прозапальних цитокінів, знижує рівень 

легеневої гіпертензії у хворих на АГ, поєднану з ХОЗЛ. 

Практичне значення отриманих результатів. Розроблено та 

впроваджено в практику новий спосіб патогенетично обґрунтованої 

фармакотерапії артеріальної гіпертензії у хворих на АГ, поєднаної з ХОЗЛ, що 

покращує профіль артеріального тиску (АТ) і бронхіальну прохідність, 

оптимізує структурно-функціональні показники серця і судин, покращує якість 

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

          Встановлено, що АТ у досліджуваних хворих до лікування відповідав 2-3 

ступеневі АГ за класифікацією захворювання (ВООЗ), а у хворих із супутнім 

ХОЗЛ рівні  систолічного артеріального тиску (САТ) і  діастолічного 

артеріального тиску (ДАТ) були вірогідно вищими  (р<0,05),особливо 

середньонічний (р<0,001).  Бронхообструктивний синдром і легенева 

гіпертензія у хворих на АГ і ХОЗЛ сприяли зміні добового профілю АТ на 

«Non - dipper» та «Night – peaker».  

Величина середнього систолічного тиску в малому колі кровообігу у 

хворих на АГ  відповідала нормальним значенням, а у хворих на АГ з ХОЗЛ, - 

І ступеню легеневої гіпертензії за класифікацією М.М. Амосова (1971), яка 

вочевидь корелювала з вентиляційними показниками функції легень. 

Структурно-функціональні показники обох шлуночків суттєво 

відрізнялися у хворих основної групи від стану серця пацієнтів з АГ :  кінцево - 

діастолічний розмір (КДР) лівого шлуночка у них був більшим на 12%,  

кінцево- систолічний об’єм (КСО) – на 13,8 % (р<0,001).  Показник 

діастолічного наповнення лівого шлуночка (ЛШ) Е/А був знижений на 7% 

відносно контролю (р<0,05), що свідчить  про розвиток діастолічної 

дисфункції.  

При проведенні проби Целермейєра-Соренсона з реактивною гіперемією 

відмічено зменшення діаметру плечової артерії (ПА) при ультразвуковій 

візуалізації у хворих обох груп, у порівнянні із здоровими людьми, що 

свідчило про ендотеліальну дисфункцію. У відповідь на сублінгвальний 
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прийом нітрогліцерину  середні величини діаметрів плечової артерії у хворих 

обох груп та здорових збільшились, відповідно, на 5%, 19% і 13% (р<0,05). У 

відповідь на ендотеліальну дисфункцію суттєво збільшилось виділення 

вазоконстрикторів і нейромедіаторів запальної відповіді. 

 Через 3 місяці після комплексного лікування L-аргініном добові профілі 

АТ зазнали суттєвих змін у хворих на АГ, поєднану з ХОЗЛ: основну групу 

пацієнтів складали 45% з профілем «Dipper», 40% - «Non-dipper», 10% - 

«Night-peaker» і 5% - «Over-dipper». 

Зниження АТ у малому колі кровообігу під впливом лікування 

посприяло підвищенню вентиляції та газообміну, про що свідчить покращення 

ЖЄЛ і  підвищення значення індекса Тіффно (р<0,05). Виявлено позитивний 

достовірний кореляційний зв'язок  помірної щільності між величиною індексу 

Тіффно і САТс денного (r=0,70; p<0,05). 

Терапія L-аргініном вплинула на структурно-функціональні зміни обох 

шлуночків – зменшились прояви діастолічної дисфункції ЛШ і ПШ у хворих 

на АГ з ХОЗЛ (p<0,05) і свідчить про кращу діастолічну функцію ЛШ; КДР 

правого шлуночка зменшився через 3 місяці лікування L-аргініном з 

(3,23±0,06) см до (2,65±0,03) см (p<0,001).  

 Покращала ендотеліальна  функція при пробі Целєрмейєра : діаметр 

плечової артерії збільшився на 27,7% проти 7,7% у хворих, лікованих БТ.        

L-аргінін   достовірно знизив вміст    ІЛ-6 в сироватці хворих з АГ і ХОЗЛ в 1,9 

раза, ФНПα – у 2,3 раза, ПНУП – у 2,4 раза.  

Аналіз якості життя хворих за допомогою опитувальника SF–36 в 

динаміці показав, що більше, ніж на 20% гіршим характеризують свій 

загальний стан здоров`я пацієнти з ХОЗЛ і АГ, ніж  хворі без патології легень, 

фізичний стан – на 40%, відповідно. Проведена терапія L -аргініном збільшила 

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

хворі оцінили вищим балом на 31,6% (р<0,05), в той час як БТ викликала 

тенденційні зміни. 



8 

 

Обґрунтовано включення L-аргініну до стандартної терапії  хворих на АГ, 

поєднаної з ХОЗЛ, парентерально краплинно з переходом на тривале протягом 

3 місяців ентеральне введення, що сприяло зниженню тиску в легеневій 

артерії, поліпшенню діастолічної функції лівого шлуночка, функціонального 

стану ендотелію. 

Отже, робота підтверджує, що  наявність артеріальної гіпертензії обумовлює  

формування взаємного обтяжливого ефекту  на перебіг хронічного 

обструктивного захворювання легень.  Доведено, що додавання L-аргініну до 

комплексу лікування протягом 3 місяців, супроводжується поліпшенням 

профілю артеріального тиску та бронхіальної прохідності, якості життя 

пацієнтів, структурно- функціональних параметрів серця та збільшенням 

ендотелій-залежної вазодилатації. Доведено, що L-аргінін знижує активність 

прозапальних цитокінів, знижує рівень легеневої гіпертензії у хворих на 

артеріальну гіпертензію в поєднанні з ХОЗЛ. 

         Публікації результатів дослідження. За матеріалами дисертації 

опубліковано 16 наукових праць: 6 статей у фахових наукових виданнях, із них 

2 статті у зарубіжних виданнях,  2 статті у журналах, які входять до науково-

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

науково-метричної системи Science Index та Google Scholar, 1 інформаційний 

лист, 1 методичні рекомендації, 8 тез у матеріалах наукових конгресів. 

Ключові слова:  артеріальна гіпертензія, хронічне обструктивне 

захворювання легень, аргінін, фармакотерапія. 

 

SUMMARY 

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

patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) with nitrogen oxide 

donor. - Qualifying scientific work as a manuscript. 

Dissertation for a scientific degree of the candidate of medical sciences, 

speciality 14.01.02 – internal diseases. Ivano-Frankivsk National Medical 

University, Ivano-Frankivsk, 2019. 
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Significance of the research: the study is relevant due to a progressive increase 

in the number of patients with cardiovascular pathology and co-existent pathology of 

the respiratory system.The coexistence of pulmonary hypertension with arterial 

hypertension (AH) is an example of interfering syntropy of diseases when the 

diseases are closely interconnected, as well as can aggravate each other. 

The coexistence of pulmonary hypertension and hypertensive disease (HD) is a 

common phenomenon which remains insufficiently studied. 

The main cause of patient`s suffering with bronchopulmonary pathology is 

currently chronic cor pulmonale caused by chronic obstructive pulmonary disease 

(COPD) in most cases, while COPD is one of the leading causes of morbidity and 

mortality worldwide.COPD is the 4th leading cause of death among the general 

population; alongside with AH, ischemic heart disease (IHD) and diabetes mellitus 

(DM), it forms the group of chronic diseases which accounts for 30% of all human 

pathologies.The World Health Organization (WHO) classifies both COPD and AH 

as diseases of great social significance due to their widespread distribution in both 

developing and developed countries. 

Both diseases aggravate each other leading to disability of working-age people 

and being the cause of their death. Only in Ukraine, the number of people with 

respiratory diseases increases annually by 8,000 - 9,000 adults, whereas 

approximately 25,000 people die each year from COPD. 

Since the coexistence of AH with COPD significantly complicates their timely 

diagnosis and treatment, and the prevalence of AH with co-existent COPD ranges 

from 6.8% to 76.3%, averaging 34.3%, it is advisable to study the pathogenetic 

mechanisms of their comorbidity, as well as the possibility of optimizing 

pharmacotherapy using nitric oxide donor. 

The objective of the research is to increase the efficiency of diagnosis and 

correction of structural and functional cardiovascular disorders, systemic 

inflammatory response in patients with AH and co-existent COPD III degree of 

bronchial obstruction, phase of remission, based on the study of clinical and 
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functional features of their clinical course and the comparison of the effect of          

L-arginine included in combination therapy.  

Research tasks: 

1. To study clinical and functional features of the cardiovascular and respiratory 

system state in patients with AH and co-existent COPD III degree of bronchial 

obstruction, phase of remission. 

2. To study structural and functional state of the right and left compartments of 

the heart and endothelial dysfunction in patients with AH and co-existent COPD and 

to determine the features of their remodeling in case of comorbidity. 

3. To determine the state of systemic inflammatory response indicators in 

patients with AH and co-existent COPD and the nature of their effect on the clinical 

course of both diseases.  

4. To study the predictors of developing AH in patients with COPD and to 

develop therapeutic and diagnostic measures aimed at the optimization of diagnosis 

and the increase in the efficiency of correcting the clinical course, structural and 

functional state of the heart and blood vessels as target organs with the inclusion of   

L-arginine.  

        5. To assess quality of lifein patients with AH and co-existent COPD.  

Researchsubject: the features of the clinical course of AH with co-existent 

COPD  III degree of bronchial obstruction, phase of remission, effectiveness of 

treatment. 

Research scope: thefeatures of structural and functional state of the heart, the 

vessels of the pulmonary circulation, the function of external respiration, quality of 

life in patients, the concentration of serum anti-inflammatory cytokines, endothelial 

dysfunction in patients with AH and co-existent COPD, their interrelations and 

dynamics under the influence of treatment with L-arginine. 

Research methods: clinical, instrumental (electrocardiography, 24-hour 

ambulatory blood pressure (BP) monitoring, Doppler echocardiography, vascular 

ultrasound with the reactive hyperemia test, computer spirography), 
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immunoenzymatic (plasma levels of endothelin-1,atrial natriuretic peptide, 

interleukin-6 and tumor necrosis factor α), statistical. 

Research extent. The study included 140 patients at the age of 42-75 years; the 

average age was (59.5±5.2) years. 

The main group included 82 patients with AH and co-existent COPD  III degree 

of bronchial obstruction, phase of remission, the control group comprised 58 patients 

with stage II first-degree/second-degree isolated AH. Both groups were divided into 

subgroups according to treatment.Subgroup A of the main group included patients 

receiving basic therapy in AH with co-existent COPD (n=40); subgroup Bcomprised 

patients receiving basic therapy with the inclusion of L-arginine (n=42). Subgroup A 

of the control group included 27 patients with isolated AH receiving basic therapy; 

subgroup B comprised 31 patients receiving basic therapy with the inclusion of L-

arginine. 

The comparison group included apparently healthy individuals of the same 

gender and similar age. 

AH was diagnosed and treated according to 2013 Clinical Practice Guidelines 

for the Management of Arterial Hypertension of the European Society of 

Hypertension (ESH) and the European Society of Cardiology (ESC), the Order of 

Ministry of Health of Ukraine of May 24, 2012 No 384 «On Approval and 

Implementation of Medical and Technical Documents on Standardization of Medical 

Care in Arterial Hypertension».  COPD was diagnosed and treated according to 

«Unified Clinical Protocol of Primary, Secondary (Specialized) and Tertiary (Highly 

Specialized) Medical Care and Medical Rehabilitation» approved by the Order of 

Ministry of Health of Ukraine of June 27, 2013 No 555 «On Approval and 

Implementation of Medical and Technical Documents on Standardization of Medical 

Care in COPD», the guidelines of the International Congress “Global Strategy for 

the Diagnosis, Management and Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary 

Disease” (updated 2013 -2017). 

All the examinations were conducted before treatment, two weeks and three 

months after treatment onset.  
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Scientific novelty. The concept of the determining factors and pathogenetic 

mechanisms of the formation of mutual aggravating influence of AH on the clinical 

course of pulmonary hypertension of bronchopulmonary origin and vice versa was 

extended and improved.  

The predictive value of midsystolic pressure in the pulmonary artery of patients 

with AH and co-existent COPD III degree of bronchial obstruction, phase of 

remission,  in the remission phase for assessing the clinical course of AH, the state 

of external respiration and quality of life in patients was determined for the first time 

ever.Scientific concepts of the negative effect of the activation of systemic 

inflammatory response factors on endothelial function and hemodynamic state in 

both circulations, structural and functional changes in both ventricles in patients with 

AH and co-existent COPDwere extended and improved.  

For the first time ever, L-arginine was used as anitric oxide donor that 

potentiates vasoprotective and cardioprotective effects of pathogenetic combination 

therapy in patients with AH and co-existent COPD.The inclusion of an essential 

amino acid, namely arginine into treatment aimed at changing pathogenetic factors 

of AH with co-existent COPD for 3 months was found to be accompanied by an 

improvement of BP profile, arterial BP, bronchial patency, quality of life in patients, 

structural and functional indicators of both ventricles, and an increase 

inendothelium-dependent vasodilation. 

L-arginine was proven to contribute to the reduction in anti-inflammatory 

cytokine activity, as well as to reduce the level of pulmonary hypertension in 

patients with AH and co-existent COPD. 

Practical significance. There was developed and implemented into practice a 

new method of pathogenetically substantiated pharmacotherapy for both systemic 

and pulmonary hypertension in patients with AH and co-existent COPD that 

improves BP profile and bronchial patency, optimizes structural and functional 

cardiovascular indicators, enhances quality of life in patients (informational letter of 

July 03, 2015 No 292-215). 
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            Before treatment of the patients, their blood pressure (BP) corresponded to 

first-degree – second-degree AH according to the WHO classification, while in the 

patients with a comorbidity, systolic blood pressure (SBP) and diastolic blood 

pressure (DBP) were significantly higher - average daytime (р<0.05)  and nighttime 

SBP (р<0.001). Bronchial obstructive syndrome and pulmonary hypertension (PH) 

contributed to changes in daily BP profile to non-dipper profile and night-peaker  

while in the patients with essential AH. 

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

circulation corresponded to normal values - (25±1.3) mm Hg, while in the patients 

with a comorbidity, it corresponded to first-degree PH according to the classification 

proposed by Amosov M.M. (1971) and was correlated with the indicators of 

ventilator function of the lungs (р<0.01). 

There were significant differences in the structural and functional indicators of 

both ventricles; in the patients of the main group, left ventricular (LV) end-diastolic 

dimension (EDD) and end-systolic volume (ESV) exceeded those in the patients 

with AH by 12% and 8%, respectively (р<0.001). The indicator of LV diastolic 

filling was 7% lower than in the control group (p<0.05) indicating the development 

of diastolic dysfunction. In the patients with a comorbidity, the right ventricle (RV) 

and transverse dimension of the right atrium (RA) increased indicating RV systolic 

failure.   

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

was observed a decrease in brachial artery (BA) diameter in both groups as 

compared to healthy individuals indicating endothelial dysfunction. In the patients of 

both groups and healthy individuals, the mean values of BA diameter increased by 

5%, 19% and 13%, respectively (р<0.05) in response to sublingual administration of 

nitroglycerin. Endothelial dysfunction resulted in significantly increased release of 

vasoconstrictors and neurotransmitters of inflammatory response.  

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

the main group included 45% of the patients with dipper profile, 40% of the patients 

with non-dipper profile, 5% of the patients with over-dipper profile. 
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The decrease in BP within the pulmonary circulation contributed to the 

increase in ventilation and gas exchange as indicated by increased lung capacity 

(LC) and the increase in the Tiffeneau index to (68.2± 3.25)% (р<0.05). There was a 

moderate, statistically significant positive correlation between the Tiffeneau index 

and average daytime SBP (r = 0.70; p<0.05). 

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

structural and functional changes in both ventricles – in the patients with a 

comorbidity, a reduction in LV and RV diastolic dysfunction manifestations was 

found: LV isovolumic relaxation time increased by 34% (p<0.05) that increased the 

E/A ratio to (1.22 ± 0.06, p<0.05) indicating better LV diastolic function; RV EDD 

reduced from (3.23±0.06) cm to (2.65±0.03) cm (p<0.001) 3 months after treatment 

with L-arginine started. 

The improvement of endothelial function during the Celemajer test was 

observed – BA diameter increased by 27.7% versus 7.7% in the patients who 

underwent BT only. In the patients with a comorbidity, L-arginine reduced serum 

concentration of IL-6 by 1.9 times, TNF-α by 2.3 times, ANP by 2.4 times. 

Dynamic analysis of quality of life (QoL) using the SF-36 questionnaire 

demonstrated that the patients with a comorbidity assessed their general health and 

physical functioning as those being 20% and 40% worse than in the patients without 

pulmonary pathology. Therapy with L-arginine increased physical activity in the 

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

with a higher score (by 31.6%, р<0.05), while BT caused tendentious changes. 

There was substantiated the inclusion of L-arginine (parenteral administration 

followed by drop infusion with the transition to long-term (for 3 months) enteral 

administration) into treatment of patients with AH and co-existent COPD that 

contributed to the decrease in pulmonary artery pressure, the improvement of 

diastolic function of the left ventricle and functional state of the endothelium 

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

clinical course of COPD. Treatment with L-arginine was proven to be accompanied 

by the improvement of BP profile, bronchial patency, QoL, structural and functional 
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heart parameters, and the increase in endothelium-dependent vasodilation within 3 

months. L-arginine was proven to reduce the activity of anti-inflammatory cytokines, 

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

          Publication of research results. Thematerialsof the thesis are highlighted in 

16 published works including 6 articles in scientific professional editions of Ukraine, 

8 articles in the materials of scientific congresses, scientific meetings, conferences, 

1-informational letter, 1- methodological guidelines. 

Key words: arterial hypertension, chronic obstructive pulmonary disease, 

arginine, pharmacotherapy. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

АГ – артеріальна гіпертензія 

АПФ – ангіотензинперетворюючий фермент 

АТ– артеріальний тиск 

ББ – бета-блокатори 

БТ – базова терапія 

ВКК – велике коло кровообігу 

ГЛШ – гіпертрофія лівого шлуночка 

ДАТ – діастолічний артеріальний тиск 

ДМАТ – добове моніторування артеріального тиску 

ЕГ – ексцентрична гіпертрофія 

ЕД – ендотеліальна дисфункція 

ЕЗВД – ендотелій залежна вазодилятація 

ЕНЗВД – ендотелій незалежна вазодилятація 

ЕТ-1 – ендотелін 1 

ЖЄЛ – життєва ємність легень 

ЗПОС – загальний периферичний опір судин  

ЗСЛШ – задня стінка лівого шлуночка  

ІЛ-6 – інтерлейкін 6 

ІММЛШ – індекс маси міокарда лівого шлуночка 

КГ – концентрична гіпертрофія 

КДР – кінцевий діастолічний розмір 

КДО – кінцевий діастолічний об’єм 

КР – концентричне ре моделювання 

КСО – кінцевий систолічний об’єм  

КСР – кінцевий систолічний розмір 

ЛА – легенева артерія 

ЛГ  – легенева гіпертензія 

ЛН  – легенева недостатність 

ЛП – ліве передсердя 

ЛШ – лівий шлуночок 

ММЛШ – маса міокарда лівого шлуночка 
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МВШ 25%  - максимальна обємна швидкість видиху на рівні дрібних бронхів 

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

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

МШП – міжшлуночкова перегородка 

ОФВ1  – об’єм форсованого видиху за 1 секунду 

ПА – плечова артерія 

ПНУП – передсердний натрійуретичний пептид 

ПП – праве передсердя 

ПШ – правий шлуночок 

РААС – ренін-ангіотензин-альдостеронова система 

САТ – систолічний артеріальний тиск 

СТЛА – середній тиск легеневої артерії 

УО – ударний об’єм  

ФВ – фракція викиду 

ФЖЄЛ – форсована життєва ємність легень 

ХЛС – хронічне легеневе серце 

ХОЗЛ – хронічне обструктивне захворювання легень 

ХСН – хронічна серцева недостатність 

ЧВ (ЕТ) – час викиду потоку в легеневу артерію 

ЧІР – час ізоволюмічної релаксації 

ЧП (АТ) – час прискорення потоку 

ЧСС – частота серцевих скорочень 

ЧУ – час уповільнення потоку 

ЧУШРДН – час уповільнення швидкості раннього діастолічного наповнення 

eNOS – ендотеліальна NO-синтаза 

FS – ступінь передньо-заднього вкорочення міокарда 

iNOS – індуцибельна NO-синтаза 

IVRT – ізоволюмічний час розслаблення 

nNOS – нейрональна NO-синтаза 

NO – оксид азоту 

TNFα – тумор некротичний фактор α  

Vcf – швидкість циркулярного скорочення волокон міокарду 
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ВСТУП 

Актуальність роботи продиктована прогресуючим збільшенням кількості 

пацієнтів із поєднаною патологією серцево-судинної  і дихальної систем [3, 4, 

9, 17]. Асоціація артеріальної гіпертензії (АГ) та хронічного обструктивного 

захворювання легень (ХОЗЛ) є прикладом інтерферуючої синтропії 

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

обтяжувати перебіг одна одної. Вони часто дебютують в одному віці, мають 

низку схожих патофізіологічних механізмів, їхня частота і соціально-

економічна значущість, незважаючи на лікування, зростає, і вони мають 

спільні доведені фактори ризику. Це є: погіршення екологічних умов довкілля 

– забруднення повітря промисловими викидами, пилом, чадним газом, 

радіацією, викидом автотранспорту і, найголовніше, загрозливим розмахом 

частоти куріння в світі та зміною вікової структури населення – його старінням 

в економічно розвинених країнах. Установлено, що у людей, старших  30-ти 

років, вентиляція легень знижується з кожним роком [6, 47]. 

Занедбана екологія, куріння і малорухомий спосіб життя індукують в 

організмі системне запалення, яке є причиною розвитку не лише бронхіальної 

астми (БА) і ХОЗЛ [4, 28], а й інших системних захворювань, таких як 

ішемічна хвороба серця (ІХС), цукровий діабет (ЦД), АГ.  

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

вивченим явищем, оскільки підвищення артеріального тиску (АТ), за даними 

Всесвітньої організації охорони здоров’я, є найпоширенішим неінфекційним 

захворюванням, а в Україні АГ має кожна друга доросла особа [4, 5, 6]. 

Хронічне легеневе серце і легенева артеріальна гіпертензія (ЛАГ) - це 

синдром, що розвивається в пацієнтів із ХОЗЛ унаслідок обмеження потоку 

через легеневе артеріальне русло і призводить до підвищення легеневого 

судинного опору, збільшення розмірів правого шлуночка (ПШ) (гіпертрофії 

і/або дилатації) і з часом – до правошлуночкової недостатності (легеневого 

серця) [9, 12, 15].  
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ХОЗЛ є однією з провідних причин захворюваності та смертності в 

сучасному світі. Летальність від ХОЗЛ посідає 4 місце серед всіх причин 

смерті в загальній популяції, а поряд із АГ, ІХС та ЦД складає  провідну групу 

хронічних захворювань, на долю яких припадає більше 30% серед всіх інших 

форм патології людини. ВООЗ відносить ХОЗЛ, як і АГ, до захворювань, які 

мають значне соціальне значення внаслідок їх широкого розповсюдження як у 

розвинутих країнах, так і в тих, що розвиваються [8, 17, 26, 24]. 

Обидва захворювання взаємообтяжуються, призводять до інвалідизації 

осіб працездатного віку і є причиною їхньої смерті. Тільки в Україні кількість 

інвалідів від хвороб органів дихання щороку зростає на 8 – 9 тисяч дорослого 

населення, а близько 25 тисяч чоловік щороку помирає від ХОЗЛ [26, 55]. У 

США на профілактично-лікувальні заходи при ХОЗЛ кожного року 

витрачається більше 15 млрд доларів, тим не менше кількість випадків 

захворювання на ХОЗЛ і смертність від нього теж невпинно зростає [55, 56, 67, 

184, 185].  

В останні роки в літературі з’явилися повідомлення, що ЛАГ у хворих на 

ХОЗЛ не є визначальним чинником формування недостатності міокарда ПШ. 

Дане судження підтверджується порушенням у значної кількості хворих на 

ХОЗЛ інотропної функції міокарда не тільки правих, але і лівих відділів серця, 

прогресуванням гіпоксемії на тлі медикаментозного зниження тиску в 

легеневій артерії, розвитком застійної серцевої недостатності у частини хворих 

на ХОЗЛ із нормальним систолічним тиском у легеневій артерії (СТЛА) [2, 5, 

8, 21, 25, 47]. 

Із-поміж факторів, які провокують формування АГ та дисфункцію 

міокарда, усе більше уваги дослідники приділяють ендотеліальному 

розслаблюючому фактору, активації ренін-ангіотензинової-альдостеронової 

систем (РААС), стимуляції в умовах прогресування гіпоксії волокон еластину, 

колагену в міокарді та в гладеньких м’язах легеневих судин [8, 31, 32, 54, 56]. 

Оскільки поєднання АГ з ХОЗЛ суттєво ускладнює їхню своєчасну 

діагностику і лікування, а частота АГ у поєднанні з ХОЗЛ коливається у 
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широкому діапазоні – від 6,8% до 76,3%, складаючи в середньому 34,3% [25, 

28, 43, 50], доцільно дослідити клініко-патогенетичні механізми їхьої 

коморбідності і вивчити можливість оптимізації  фармакотерапії даних станів 

за допомогою донатора оксиду азоту. 

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

Дисертаційна робота є фрагментом планової комплексної науково-дослідної 

роботи кафедри клінічної фармакології та фармакотерапії Івано-Франківського 

національного медичного університету на тему: «Патогенетичне 

обґрунтування диференційованого лікування хворих на ІХС з артеріальною 

гіпертензією з метою профілактики прогресування серцевої недостатності»,  № 

держреєстрації 0114U004272, співавтором якої є здобувач. 

Мета дослідження. Підвищення ефективності діагностики та корекція 

порушень структурно-функціонального стану серця і судин, системної 

запальної відповіді у хворих на АГ, поєднану з ХОЗЛ, на основі вивчення їх 

клініко-функціональних особливостей перебігу та порівняння впливу 

включеного до комплексної терапії L- аргініну.  

Завдання дослідження:  

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

дихальної систем у хворих на артеріальну гіпертензію, поєднану з хронічним 

обструктивним захворюванням легень .  

2. Дослідити структурно-функціональний стан правих і лівих відділів 

серця та дисфункцію ендотелію у хворих на артеріальну гіпертензію, поєднану 

з хронічним обструктивним захворюванням легень, і встановити особливості їх 

ремоделювання при поєднаній патології. 

3. Визначити стан показників системної запальної відповіді у хворих на 

артеріальну гіпертензію, поєднану з хронічним обструктивним захворюванням 

легень, і встановити характер їхнього впливу на перебіг обох захворювань. 

4. Вивчити предиктори розвитку артеріальної гіпертензії у пацієнтів з 

хронічним обструктивним захворюванням легень і на цій основі розробити 

комплекс лікувально-діагностичних заходів, спрямованих на оптимізацію 
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діагностики та підвищення ефективності корекції клінічного перебігу, 

структурно-функціонального стану серця і судин як органів-мішеней даних 

пацієнтів з включенням L-аргініну. 

        5. Оцінити якість життя (ЯЖ) хворих на артеріальну гіпертензію, 

поєднану з хронічним обструктивним захворюванням легень.  

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

ефективність лікування. 

Предмет досліджень: особливості структурно-функціонального стану 

серця, судин малого кола кровообігу, функції зовнішнього дихання, якості 

життя пацієнтів, вмісту прозапальних цитокінів сироватки крові, 

ендотеліальної дисфункції у хворих на АГ, поєднану з ХОЗЛ, їхні 

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

Методи дослідження. Клінічні – для оцінки терапевтичного статусу та 

визначення ефективності проведеного лікування, оцінки віддалених результатів; 

інструментальні (електрокардіографія, добове моніторування АТ, ультразвукове 

дослідження серця з допплер-ехокардіографією, ультразвукове дослідження 

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

імуноферментні (вміст ендотеліну-1, передсердного натрійуретичного пептиду, 

інтерлейкыну-6 та туморнекротичного фактора α у плазмі крові), статистичні – 

для визначення вірогідності отриманих результатів.  

Наукова новизна одержаних результатів. Доповнено уявлення про 

визначальні чинники та патогенетичні механізми формування взаємного 

обтяжливого впливу АГ на перебіг ХОЗЛ і навпаки. 

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

фазі ремісії, встановлене предикторне значення середньосистолічного тиску в 

легеневій артерії для оцінки перебігу АГ, стану зовнішнього дихання й якості 

життя пацієнтів. 

Доповнені наукові уявлення про негативний вплив активації факторів 

системної запальної відповіді на функцію ендотелію і стан гемодинаміки в 
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обох колах кровообігу, структурно-функціональні зміни обох шлуночків серця 

у хворих на АГ, поєднану з ХОЗЛ. 

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

вазо– та кардіопротекторні ефекти комплексної патогенетичної терапії у 

хворих на АГ, поєднану з ХОЗЛ. Установлено, що включення в схему 

лікування, спрямованого на зміну патогенетичних факторів АГ на тлі ХОЗЛ 

протягом 3 місяців незамінною амінокислотою аргінін, супроводжується 

покращенням профілю артеріального тиску і бронхіальної прохідності, якості 

життя хворих, структурно-функціональних показників обох шлуночків серця, 

збільшенням ендотелій- залежної вазодилятації. Доведено, що L-аргінін сприяє 

зменшенню активності протизапальних цитокінів, знижує рівень легеневої 

гіпертензії у хворих на АГ, поєднану з ХОЗЛ. 

Практичне значення одержаних результатів. Розроблено та 

впроваджено в практику новий спосіб патогенетично обґрунтованої 

фармакотерапії артеріальної гіпертензії обох кіл кровообігу у хворих на АГ, 

поєднану з ХОЗЛ, що покращує профіль АТ і бронхіальну прохідність, 

оптимізує структурно-функціональні показники серця і судин, покращує якість 

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

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

поєднану з ХОЗЛ, парентерально краплинно з переходом на тривале протягом 

3 місяців ентеральне введення, що сприяло зниженню тиску в легеневій 

артерії, поліпшенню діастолічної функції лівого шлуночка, функціонального 

стану ендотелію. 

Впровадження результатів дослідження. Результати дослідження 

впроваджені в практичну діяльність КЗ «Івано-Франківський обласний 

клінічний кардіологічний центр» (затверджено 11.06.2018 р.), Івано-

Франківської ЦМКЛ (затв. 19.08.18 р.), КМУ «Чернівецький обласний 

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

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

терапевтичних і кардіологічних відділень Косівської ЦРЛ (затв. 28.04.16 р.), 
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Снятинської ЦРЛ (затв.  10.09.16р.,), Богородчанської ЦРЛ (затв. 10.10.16, р.), 

Рогатинської ЦРЛ (затв. 28.06.16 р.), Долинської ЦРЛ (затв. 20.06.16 р.).  

Матеріали дисертації використовуються у навчальному процесі на 

кафедрах Івано-Франківського національного медичного університету(затв. 

25.12.18), на кафедрі терапії НМАПО імені П.Л. Шупика (затв. 12.12.16 р.), 

пропедевтики внутрішніх хвороб ВДНЗ України «Буковинський державний 

медичний університет» (затв. 26.12.16 р.), пропедевтики внутрішньої 

медицини №1, основ біоетики і біобезпеки Харківського національного 

медичного університету (затв. 15.12.16 р.), на кафедрі внутрішньої медицини 

післядипломної освіти Сумського державного університету (затв. 10.10.16 р.) 

та екстреної та невідкладної медичної допомоги ДВНЗ «Тернопільський 

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

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота виконана особисто 

автором. Автором проведено патентно-ліцензійний пошук, аналіз наукової 

літератури за темою дисертації, важливою є участь автора в розробці основних 

теоретичних і практичних положень роботи. Автор з’ясувала актуальність, 

сформувала мету та завдання дисертаційної роботи, провела вибір методів 

спеціальних досліджень Автором самостійно розроблено карти обстеження 

тематичних хворих, здійснено відбір пацієнтів і здорових осіб для порівняння, 

виконано клінічні обстеження пацієнтів. За особистою участю автора 

проведено інструментальні та лабораторні дослідження. Автор провела 

статистичний аналіз дослідження, сформувала базу даних на персональному 

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

Сформулювала висновки і практичні рекомендації, здійснила впровадження 

наукових розробок у практичну діяльність лікувальних закладів. У друкованих 

роботах разом із співавторами участь здобувача є визначальною, матеріали та 

висновки належать здобувачу.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної 

роботи оприлюднені на ХІV ХV, ХVІ, ХVІІ, XVIІІ Національних конгресах 
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кардіологів України (м. Київ 2013, 2014, 2015, 2016, 2017), V-VІІ Національних 

конгресах «Людина та ліки – Україна» (м. Київ, 2012, 2014). 

Публікації.  За матеріалами дисертації опубліковано 16 наукових праць: 6 

статей у фахових наукових виданнях, з них 2 статті у зарубіжних виданнях, 2 

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

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

Science Index та Google Scholar, 8 тез у матеріалах наукових конгресів та 

конференцій, 1 інформаційний лист, 1 методичні рекомендації. 
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РОЗДІЛ 1 

АРТЕРІАЛЬНА ГІПЕРТЕНЗІЯ В ПАЦІЄНТІВ ІЗ ХРОНІЧНИМ 

ОБСТРУКТИВНИМ ЗАХВОРЮВАННЯМ ЛЕГЕНЬ: СУЧАСНІ АСПЕКТИ 

ПАТОГЕНЕЗУ, КЛІНІКА, ЛІКУВАННЯ (огляд літератури) 

 

1.1. Артеріальна гіпертензія у хворих на хронічне обструктивне 

захворювання легень: пульмогенна чи самостійна? Який взаємозв’язок 

між ними? 

За даними різних авторів, частота АГ у хворих на ХОЗЛ коливається в 

широкому діапазоні - від 6,8 до 76,3%, у середньому складаючи 34,3%. 

Існують дві різні точки зору на патогенетичні взаємовідносини ХОЗЛ і АГ: 

перша - обидва захворювання розвиваються, незалежно одне від одного під 

впливом факторів ризику [4]; друга - ХОЗЛ є причиною розвитку АГ [9, 14]. 

Незважаючи на різні думки про підвищення системного артеріального тиску 

при ХОЗЛ, більшість авторів вважають його  наслідком патології в легенях.  

НМ Мухарлямов [93] першим відмітив, що в 20-25% хворих на ХОЗЛ 

діагностується АГ, зв'язок якої зі станом бронхіальної прохідності дозволяє 

виділити її в якості самостійної симптоматичної «пульмоногенної» гіпертензії. 

Доцільність цього терміну підтверджується найбільшим підйомом АТ через 3 – 

4 роки після виникнення перших проявів ХОЗЛ чи зниженням АТ у 85 % 

випадків без застосування гіпотензивних середників після зняття  приступів 

задухи, застосування антибіотиків, кортикостероїдів та бронхолітиків АГ [9, 

14, 146]. 

За НМ Мухарлямовим [93] існує дві стадії пульмоногенної гіпертензії: у 

першій фазі АГ носить лабільний характер і з'являється в момент гострого 

порушення бронхіальної прохідності, у другій фазі АГ стає стабільною. При 

цьому виявляється чіткий зв'язок коливань АТ із перебігом основного 

захворювання, проте АГ зберігається і поза загостренням. Це стало поштовхом 

до вивчення особливостей клінічної картини, системної та регіонарної 

гемодинаміки [18], структурно-функціонального стану міокарда, епідеміології 
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як пульмоногенної АГ, так і поєднання ХОЗЛ з іншими системними 

гіпертензіями, зокрема з есенціальною гіпертензією [107, 198, 208, 222]. 

За даними одних авторів, частота пульмогенних АГ становить 29%, а 

поєднання ХОЗЛ з ессенціальною гіпертензією - лише 1,8% випадків [47]. 

Вивчаючи структуру системної АГ у хворих на ХОЗЛ, відмічено пульмогенну 

гіпертензію в 26,9%, АГ - в 7,5% випадків [21]. За даними ННЦ «Інститут 

кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска» системне підвищення АТ було в 38,8% 

хворих, у тому числі в 32,3% встановлена пульмогенна гіпертензія, у 5,1% - 

поєднання ХОЗЛ з АГ, а в 1,4% - констеляція ХОЗЛ з ренопаренхіматозними 

АГ [88, 98, 107]. Автори також відзначали зв'язок підйомів АТ у хворих на 

ХОЗЛ з розвитком нападів затрудненого дихання і нормалізацією 

артеріального тиску після зняття бронхообструкції, що пояснюється 

зменшенням гіпоксії та вазоконстрикторних імпульсів із кори головного мозку. 

Однак вони  не схильні виділяти АГ при ХОЗЛ, заперечуючи існування 

пульмогенної артеріальної гіпертензії, а системну АГ у частини хворих на 

ХОЗЛ пропонують розглядати як есенціальну артеріальну гіпертензію [45].  

Отже, не існує єдиної думки, що пояснює появу АГ унаслідок 

патологічного процесу в легенях і, особливо, бронхообструкції. Вважається, 

що в механізмі підвищення АТ при бронхообструктивних захворюваннях 

провідну роль відіграють гемодинамічні, гіпоксичні й гіперкапнічні 

порушення [2, 4]. Щодо впливу гіпоксії та гіперкапнії на АТ, то погляди 

авторів суперечливі. Одні вважають, що тривала гіпоксія веде до пригнічення 

вазомоторного центру і розвитку гіпотонії, а поєднання гіпоксії й гіперкапнії 

може стати причиною крововиливу в мозок [2], інші стверджують, що в умовах 

гіпоксії може розвиватися підвищення системного АТ [54]. Збільшення 

частоти виникнення системної АГ у хворих на XО3Л корелює з наростанням 

легеневої гіпертензії (ЛГ), в основі якої лежить механізм регуляції перфузії й 

вентиляції легень, спрямований на компенсацію артеріальної гіпоксеміі. 

Розвиток системної та ЛГ при ХОЗЛ має спільні патогенетичні механізми. 

Розглядаючи середню величину тиску в легеневій артерії (ЛА) як найбільш 
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надійний інтегральний показник ЛГ, можна виділити приховану й явну ЛГ і 

прослідкувати чіткий зв'язок між гемодинамічними порушеннями в малому і 

великому колах кровообігу [132, 140, 151]. 

Доведено, що рівень тиску в системі ЛА і пов'язаний з ним 

функціональний стан правих відділів серця відіграють певну роль у підтримці 

адекватного тиску в магістральних венах, перешкоджаючи їхньому 

перенаповненню і, тим самим, попереджуючи розвиток застійних явищ у 

великому колі кровообігу [38], досліджуючи механізми рефлексу Парина, 

висловили думку про двоякий характер впливу ЛГ на системний артеріальний 

тиск. При повільному прирості СТЛА системний АТ знижується, а при 

швидкому - зростає. У першому випадку відбувається подразнення 

барорецепторів дрібних гілок ЛА, які іннервуються блукаючим нервом, у 

другому - подразнення барорецепторів легеневого стовбура і підйом АТ мають 

не вагусне, а спінальне походження [212]. 

Розглядаючи питання формування пульмоногенної АГ у хворих на ХОЗЛ, 

необхідно врахувати нереспіраторні функції легень. Як відомо, легені 

відіграють важливу роль своєрідного функціонального фільтра, який визначає 

кількісний і якісний склад біологічно активних речовин. Із розвитком гіпоксії, 

запального процесу в легенях, порушень гемодинаміки значно змінюються 

якісний склад і взаєморегулюючі механізми нейрогуморальних систем. У 

хворих зі стабільною пульмогенною гіпертензією превалюють пресорні 

нейрогуморальні фактори - норадреналін, ренін, ангіотензин II, альдостерон, 

простагландини Е2 і циклічний гуанозинмонофосфат [4, 154, 174]. 

Вважається також, що гіпоксія у хворих на ХОЗЛ може підвищувати АТ 

шляхом погіршення ендотелійзалежних вазодилатуючих механізмів 

(підвищення синтезу ендотеліну, тромбоксану, зниження секреції оксиду 

азоту). Підвищення функції РААС можливе як при безпосередньому впливі 

гіпоксії на наднирники, так і опосередковано - через активацію 

симпатоадреналової системи [174]. При бронхіальній обструкції в поєднанні з 

АГ спостерігається висока активність РААС і її тканинних компонентів уже в 



32 

 

початковій стадії [8, 37, 53, 119]. Крім того, в крові хворих на ХОЗЛ виявлено 

високу концентрацію кальційрегулюючих гормонів (кальцитонін і 

паратгормон), що підтримує високу концентрацію саркоплазматичного 

кальцію, підвищує скоротливу здатність серцевого м'яза і тонус резистивних 

судин [112, 144]. 

З іншого боку, при наявній системній АГ, поєднаній із ХОЗЛ, існує тісна 

залежність рівня АТ від вираженості вентиляційних розладів і тяжкості 

запального бронхолегеневого процесу. Поява АГ у хворих на ХОЗЛ виявляє 

несприятливий вплив на перебіг самого бронхолегеневого процесу, сприяє 

частішим загостренням обструктивного синдрому, який гірше піддається 

медикаментозній корекції [25, 54]. 

Таким чином, початкові прояви АГ на фоні бронхолегеневого 

захворювання можна розглядати як компенсаторний нейрогуморальний і 

кардіогемодинамічний процес, який в умовах хронічної гіпоксії спрямований 

на забезпечення киснем органів і тканин. Стабілізація ж пульмогенної 

гіпертензії є багатоетапним процесом, що піддається загальним законам 

перебудови системного кровотоку при тривало перебігаючій АГ. 

У свою чергу, тривалі існуючі порушення гемодинаміки у великому колі 

кровообігу сприяють прогресуванню бронхолегеневого процесу [50]: існує 

кореляція між загальною швидкістю кровотоку і життєвою ємністю легень 

(ЖЄЛ), потужністю видиху й оксигенацією артеріальної крові. У той же час 

погіршення основних показників функції зовнішнього дихання (ФЗД) у 

легеневих хворих із ЛГ більш значущі, ніж у хворих без гіпертонії [25, 88]. 

Отже, багато питань патогенезу АТ поєднаної, з ХОЗЛ залишаються 

спірними і недостатньо вивченими, що обгрунтовує доцільність даного 

дослідження.  

         1.2. Структурно-функціональні зміни серця і судин при артеріальній 

гіпертензії у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень     

Структурно-функціональні параметри серця і судин у пацієнтів з 

есенціальною гіпертензією описані в літературі і відомі практичним лікарям, 
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оскільки АГ є найбільш розповсюдженою патологією і суттєво змінює розміри 

і товщину стінок, головним чином, лівої половини серця [8, 27, 57, 150, 156]. 

Наявність ізольованої патології у бронхіальному дереві, що 

супроводжується бронхоспазмом, змінює в основному праві відділи серця, що 

рано проявляється розвитком легеневої АГ. Це є основним проявом порушення 

гемодинаміки в малому колі кровообігу, що призводить до перевантаження й 

гіпертрофії і/або дилатації  ПШ, а надалі відіграє основну роль у розвитку 

недостатності кровообігу за правошлуночковим типом [58, 67, 73, 116]. 

ЛГ є наслідком порушень бронхіальної прохідності й еластичних 

властивостей легень при ХОЗЛ унаслідок нерівномірної альвеолярної 

вентиляціі і зниження парціального тиску кисню в альвеолярному повітрі. 

Альвеолярна гіпоксія викликає спазм (підвищення тонусу) дрібних легеневих 

артерій і артеріол (компенсаторний рефлекс Ейлера-Лільєстранда). Гіпоксемія 

викликає генералізоване звуження, а альвеолярна гіпоксія - локалізовану 

вазоконстрикцію [127]. В останньому випадку звуження ЛА відбувається лише 

в тих ділянках легень, в яких знижений вміст кисню, що забезпечує зсув 

кровотоку в альвеоли з великим парціальним тиском кисню і поліпшення 

газообміну в непошкоджених альвеолах [53]. У нормальних умовах цей 

рефлекс відіграє позитивну роль, але при патології призводить до збільшення 

тонусу легеневих судин на більшому просторі, тобто подібно гіпоксемії веде 

до генералізованої легеневої вазоконстрикції, а звуження просвіту судин 

легенів спричинює  зростання загального легеневого опору і ЛГ [53]. 

Існує три механізми вазоконстрикторної дії гіпоксії на судини легень 

[132]: гуморальний, нервовий і клітинний. Гіпоксія може викликати утворення 

вазоактивних речовин (гуморальний механізм) - гістаміну [2, 37], 

катехоламінів [53], простагландинів [68, 132,], серотоніну [111] та інших, які 

призводять до спазму ЛА й метаболізуються в легенях. Ці ж самі механізми 

(без гіпоксії) лежать в основі патогенезу АГ [131, 137]. 

Нервовий механізм не знаходить загального визнання: одними авторами 

визнається [48], іншими заперечується [132]. Вважається, що гіпоксія, 
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гіперкапнія та ацидоз можуть викликати вазоконстрикцію через активацію α-

адренергічних рецепторів, а фармакологічна блокада їх зменшує ступінь 

відповідної вазоконстрикції на 20% [9]. Мало того, ЛГ може виникнути і в 

денервованих легенях, що свідчить про участь у вазоконстрикції не тільки 

збудження симпатичної нервової системи, а й внутрішньолегеневих 

механізмів. До них належать веноартеріальні й альвеоло-васкулярні рефлекси. 

Згідно з клітинним механізмом розвитку вазоконстрикції, гіпоксія діє 

безпосередньо на судини легенів [24, 53, 137]. Важлива роль ендотелію 

легеневих судин у процесах скорочення і розслаблення неодноразово доказана 

в експерименті, зокрема на ізольованих смужках ЛA з її скороченням в умовах 

гіпоксії. У відповідь на гіпоксію можливе продукування ендотелієм 

судинозвужуючих субстанцій (ейкозаноїди, лейкотрієни) або/та зменшення 

утворення вазодилатуючих речовин [132]. Встановлено, що ендотелій легень 

продукує три потужнi вазодилатуючі субстанції: простациклін (простагландин 

І2 - метаболіт арахідонової кислоти), ендотелійгіперполяризуючий фактор і 

ендотелійрелаксуючий фактор (ЕРФ), похідним якого є оксид азоту [33, 97]. 

Зменшення вазодилатації при гіпоксемії може бути обумовлене як зниженням 

вивільнення ЕРФ, так і зменшенням сприйнятливості судинних гладких м'язів 

до нього. При тривалій гіпоксії у хворих на ХОЗЛ ендотеліальні функції 

істотно знижуються, що служить причиною звуження легеневих судин і 

виникнення ЛГ [238]. 

ЕРФ викликає не тільки судинорозширювальний ефект, але  є інгібітором 

адгезії й агрегації тромбоцитів. Крім того, ендотелій містить нейтральний ліпід 

- фактор, що активує тромбоцити [23, 53, 85]. А наявність реологічних 

порушень крові (особливо при вторинному гіпоксичному еритроцитозі) і 

хронічного підгострого ДВЗ-синдрому (десиміноване внутрішньосудинне 

згортання) в мікросудинах легенів призводить до виключення з циркуляції 

певної частини капілярного русла. Усе це також значно погіршує процес 

дифузії і співвідношення вентиляція-перфузія, сприяє наростанню гіпоксемії і 

ЛГ [53, 86, 132]. 
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Важливу роль у виникненні АГ, загалом, і ЛГ при ХОЗЛ відіграє РААС. 

Встановлено, що рівень ангіотензин-перетворюючого фермента (АПФ) і 

компонентів РААС наростають паралельно збільшенню ступеня гіпоксії [116, 

120, 137, 154]. Перехід ангіотензину I в ангіотензин II (найбільш активний 

пептид) здійснюється в судинах легень при впливі АПФ, фіксованого в 

ендотелії судин малого кола кровообігу, або плазмового фермента, що 

активується в легенях. Ангіотензин II (АІІ) підвищує тонус легеневих судин і 

тиск в ЛА, причому гемодинамічна значущість його в десятки разів перевищує 

активність норадреналіну. 

На тонус судин малого кола кровообігу впливає також і гіперкапнія [2, 38, 

53]. НМ Мухарлямов [93] вважає, що гіперкапнію слід розглядати як чинник, 

що діє на тлі вже існуючої ЛГ. Існує думка, що легенева вазоконстрикція при 

гіперкапнії є наслідком викликаного нею ацидозу [137]. На противагу цій 

гіпотезі в клінічному експерименті показано, що дихання гіперкапнічною 

сумішшю сприяє підвищенню тиску в малому колі кровообігу (МКК) 

незалежно від зміни рН [132]. За ступенем вираженості реакції 

судинозвужувальна дія альвеолярної гіперкапнії на легеневі судини значно 

слабша, ніж дія альвеолярної гіпоксемії. 

На різку артеріальну гіпоксемію починають реагувати внутрішньолегеневі 

шунти (бронхопульмональні й артеріовенозні). Функціонування цих шунтів 

має свої плюси і мінуси. Так, позитивним є зниження тиску в ЛА і подальше 

зменшення навантаження на ПШ, а негативним - погіршення газообміну: 

частина крові, яка перебігає по анастомозу (в обхід капілярів), не насичується 

киснем. Усе це ще більше підсилює гіпоксемію [234]. На думку інших авторів, 

артеріовенозні анастомози розвиваються частіше в пізніх стадіях 

захворювання у зв'язку з утрудненням легеневого кровотоку. Однією з вагомих 

умов їхнього функціонування є  високі рівні тиску в ЛА, чого практично не 

буває при XОЗЛ, тому шунти розвиваються рідше [17, 155]. 

Додаткове значення в генезі бронхопульмональної ЛГ має приріст 

внутрішньогрудного і альвеолярного тисків у фазі видиху (він триваліший, ніж 
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вдих, у 2-3 рази у хворих на ХОЗЛ) і в період кашлю [2, 38, 47]. Це обумовлює 

механічне здавлення легеневих судин протягом більшої частини часу, сприяє 

підвищенню загального легеневого опору (ЗЛО) і хвилинного об’єму (ХО) 

серця, особливо при фізичному навантаженні (або в період різкого 

прогресування наявної легеневої недостатності (ЛН)). 

Описані механізми звуження легеневих судин носять функціональний 

характер, а тривала гіпоксична вазоконстрикція призводить до морфологічних 

змін судин і серця [2, 37, 47, 132], які характеризуються двома типами. Перший 

тип - це фібромускулярна гіперплазія і гіпертрофічно-гіперпластичні процеси в 

кардіопульмональній системі. Гіпертрофія ПШ супроводжується  

нормотрофією або гіпертрофією лівого шлуночка (ЛШ). Дилатація порожнини 

ПШ помірна. Виразність гіпертрофії міокарда ПШ визначається, насамперед, 

довготривалістю і характером перебігу основного захворювання та величиною 

індексу рестриктивно-обструктивних змін у легеневій тканині, а також 

ускладненнями і супутніми захворюваннями [2, 47]. 

Другий тип змін характеризується фібромускулярним склерозом і 

атрофічно-склеротичними процесами. Збільшення маси ПШ серця якщо і є, то 

незначне, маса ЛШ явно переважає. Збільшення загальної маси і розмірів серця 

обумовлені не стільки гіпертрофією міокарда, скільки розширенням порожнин 

серця (особливо ПШ і  правого передсердя (ПП)). Стінки ПШ, навпаки, 

стоншені, атрофічні або гіпотрофічні. ЛШ нормотрофічний або, навіть, 

гіпертрофований щодо ПШ. Атрофічно-склеротичні процеси переважають у 

м’язових волокнах і сполучно-тканинному каркасі [2, 42]. 

Два типи системних змін спостерігаються і в судинах легень [2, 37, 38]. 

Для прекапілярної (артеріальної) гіпертонії малого кола кровообігу 

характерний гіпертрофічно-гіперпластичний тип перебудови судин з 

еластозом, гіпереластозом, міоеластозом і дифузним ліпідозом з помірним 

накопиченням нейтральних жирів (типу холестерину) і вуглеводно-білкових 

субстанцій в гіперплазованій інтимі. 
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У випадку атрофічно-склеротичних реакцій, характерних для 

посткапілярної гіпертонії (що спостерігається при ессенціальній АГ), в 

гіперплазованій інтимі переважають явища склерозу й еластофіброзу з 

великою кількістю плоских атеросклеротичних бляшок, внутрішня еластична 

мембрана редуплікується, а решта еластичних мембран медії грубі, 

випрямлені, спаяні між собою. Фібромускулярна гіперплазія і 

фібромускулярний склероз відбуваються в інтимі й медії дрібних гілок 

м'язового типу. Анатомічні зміни призводять до значного звуження дрібних 

судин (капілярів і прекапілярів) аж до повної їх обтурації, що викликає 

підвищення опору судин і легеневу  ЛГ - прекапілярна ЛГ). Оскільки МКК 

володіє великою запасною ємністю, лише зменшення легеневого судинного 

русла більше, ніж на 2/3, викликає ЛГ [2, 37, 38]. 

Отже, в патогенезі вазоконстрикції при АГ і ХОЗЛ є багато спільного, а в 

умовах гіпоксії тканин всі компоненти звуження більш виражені. 

У здорових осіб ПШ і ЛШ працюють співдружно. У стані спокою рівень 

нормального систолічного тиску в ПШ досить низький, у порівнянні з тиском в 

ЛШ. Водночас, відносно мале зростання опору, проти якого повинен 

працювати ПШ, може супроводжуватися зменшенням фракції вигнання крові. 

Більше того, майже всі форми захворювань серця та легень ускладнюються в 

якийсь момент ЛГ, яка може обмежити приплив крові до лівих відділів серця 

[9, 17, 38, 58, 73]. 

Як вказують LА Rudski (2010) насосні можливості кожного шлуночка 

повинні розглядатися відповідно до навантаження, яке на нього покладається в 

нормі [236]. Обидва шлуночки функціонують як єдине ціле, і шари м'язів 

простягаються від одного шлуночка до іншого. Коли об’єм в одній камері 

зростає, то це відбивається на об’ємі та функції іншої. Якщо об’єм ЛШ гостро 

зростає, перегородка рухається до ПШ, збільшуючи кривизну і в перегородці, і 

у вільній стінці ПШ. Опір наповнення ПШ різко збільшується, і тиск, як 

наприкінці діастоли, так і в кінці систоли підвищується внаслідок збільшеної 

напруги стінки [5, 66, 170]. 
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Під час систоли тиск в ПШ вищий, ніж в ЛШ, підвищується тиск і ЛШ, 

будь-який рух перегородки збільшує об'єм в правих відділах серця і сприяє 

зниженню тиску і викиду ЛШ. Величина руху стінки справа наліво при 

високому тиску в ПШ буде залежати від градієнта тиску між обома 

шлуночками  і від розтяжності міжшлуночкової перегородки (МШП) [170, 

236]. Коли здавлення лівого шлуночка правим посилюється, погіршується 

наповнення ЛШ, він уплощується. Скоротливість ЛШ пристосована до 

конічної форми, таке геометричне спотворення також може впливати на 

погіршення систолічної функції. Порушення систолічної функції ЛШ при 

ХОЗЛ знаходить відображення у зменшенні максимальної швидкості 

вкорочення міокардіальних волокон під час їх збудження, у зниженні 

швидкості наростання внутрішньошлуночкового тиску і досягає максимуму 

тиску в період напруги міокарда ЛШ, відповідно, в подовженні періоду 

напруги й укорочення періоду вигнання, нарешті, у зменшенні фракції викиду 

(ФВ) ЛШ<50% [236]. 

У хворих на ХОЗЛ було відзначено загальне погіршення кровотоку, що 

проявлялося в низькому серцевому викиді у спокої і при навантаженні [245]. 

Скоротливість шлуночка оцінюється при розгляді взаємозалежності тиск-

об'єм наприкінці систоли і в кінці діастоли [5]. Узагальнену оцінку функції 

ПШ отримують при простих вимірах ударного об'єму (УО) і хвилинного 

об’єму серця. За даними залежності Франка-Старлінга, в нормі у лівому 

шлуночку УО збільшується при збільшенні кінцевого діастолічного об'єму 

(КДО). Підпорядковується цій залежності і ПШ. Те, як зростає викид ПШ при 

збільшенні тиску наповнення, і є критерієм його насосної функції [66]. 

Збільшення легенево-серцевого опору (ЛСО) призводить до зростання 

частоти серцевих скорочень (ЧСС) і роботи серця, УО. У хворих на  ХОЗЛ з 

тяжким перебігом УО і ФВ правого шлуночка помірно знижуються внаслідок 

підвищеного післянавантаження на ПШ, але все це не служить проявом  

правошлуночкової недостатності, оскільки скоротливість ПШ збережена. 

Високий кінцевий діастолічний тиск в ПШ у хворих вказує на те, що 
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працездатність серця зберігається згідно закону Франка-Старлінга. Комбінація 

гіпоксемія + перевантаження об'ємом міокарда компенсується тахікардією. На 

певній стадії міокард стає не в змозі функціонувати при підвищеному 

навантаженні і розвиваються його гіпертрофія й дилатація. [66, 236]. 

Гіпертрофію правих відділів серця при тривало існуючому ХОЗЛ за 

даними ехокардіоскопії описують багато авторів [57, 136, 169], деякі з них 

вважають, що зразу розвивається самостійна дилатація ПШ [66] чи поєднання 

її з гіпертрофією [58]. У будь-якому випадку встановлено, що гіпертрофія і 

дилатація ПШ поруч із гіпертрофією МШП відносяться до пізніх 

ехокардіоскопічних критеріїв ЛГ [72]. 

Дані літератури суперечливі щодо механізмів виникнення недостатності 

ПШ, особливостей змін у малому колі кровообігу і функцій серця при 

поєднанні АГ з ХОЗЛ. Узагалі немає остаточної ясності і в питанні, чому 

виникає слабкість ПШ при ХОЗЛ на тлі незначного підвищення тиску у ЛА.  

Існує думка, що справжньої декомпенсації не настає, а класичні клінічні 

симптоми носять екстакардіальний характер. На користь такого припущення 

говорить той факт, що ХО серця  при ХОЗЛ значно більший, ніж у хворих з 

серцевою недостатністю (СН) внаслідок есенціальної АГ й ІХС, а при 

відновленні компенсації цей показник знижується [66], хоча існує і 

протилежна думка - зменшення ХО серця за рахунок зниження УО у таких 

пацієнтів [15, 236]. Очевидно, це пов’язано з обстеженням пацієнтів на різних  

стадіях захворювання. У роботах НМ Мухарлямова [93] вказується на 

зниження УО і підвищення системного периферичного опору. 

У хворих на АГ і ХОЗЛ зниження серцевого викиду автори пояснюють 

наявністю емфіземи легень і високого внутрішньогрудного тиску, що значно 

збільшує приплив крові до серця. Усе це супроводжується на початку 

захворювання гіперкінетичним типом кровообігу (з підвищенням УО і ХО), 

синдромом гіпердинамії міокарда [5] або високого діастолічного тиску. У міру 

прогресування ХОЗЛ частіше констатується гіпокінетичний варіант системної 

гемодинаміки і фазовий синдром гіподинамії міокарда. 
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Під діастолічною дисфункцією ЛШ розуміють зміну його 

кровонаповнення під час діастоли. Важливість виявлення порушення 

діастолічної функції ЛШ обумовлена тим, що при більшості захворювань 

серця зміна діастолічної функції виявляється раніше, ніж порушення його 

систолічної функції. У кожного третього хворого з явищами застійної серцевої 

недостатності скорочувальна здатність міокарда не порушена, а причина 

розвитку кардіальної симптоматики в порушенні кровонаповнення ЛШ, тобто 

у його діастолічній функції [7, 15, 42, 43, 99, 120, 129, 155]. 

Найточнішим методом для реєстрації змін діастолічної функціі ЛШ, 

безумовно, є дослідження трансмітрального кровотоку в імпульсному 

допплерівському режимі [7, 99]. Діастолічне наповнення ЛШ визначається 

багатьма чинниками, серед яких найбільше значення надають активному 

розслабленню міокарда ЛШ у ранню фазу діастоли, еластичним властивостям 

самого міокарда, зокрема, ступеню його ригідності, тиску, який створюється в 

ЛП у момент його систоли. 

Загальноприйнятими на сьогодні є виділення 2 типів порушення 

діастолічної функції ЛШ за даними допплер-КГ. Перший тип (переважання 

кровотоку під час передсердної систоли), при якому унаслідок порушень 

ранньої фази діастоли шлуночків зменшуються швидкість і обсяг кровотоку 

через мітральний отвір у ранню фазу діастоли (Емк) та збільшується обсяг і 

швидкість кровотоку в період передсердної систоли (Амк), зменшується 

співвідношення Е/А, при цьому, відзначається збільшення часу 

ізоволюмічного розслаблення (ЧІР) і подовження часу раннього діастолічного 

наповнення. Другий тип - псевдонормальний або рестриктивний, який 

передбачає наявність значної ригідності міокарда шлуночка, що призводить до 

підвищення діастолічного тиску в камері ЛШ, а потім і в передсерді (причому 

тиск у ЛП, може значно перевищувати тиск у порожнині ЛШ до моменту 

початку діастоли останнього, що забезпечує наявність значного градієнта 

тиску між камерами на початку діастоли), характеризується збільшенням 

швидкості кровонаповнення в ранню фазу діастоли (ЕМК) при зниженні 
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швидкості кровотоку під час передсердної систоли (АМК), аж до його повної 

відсутності, підвищенням співвідношення Е/А, укороченням часу 

ізоволюмічного розслаблення ЛШ і часу уповільнення  раннього діастолічного 

наповнення ЛШ [5, 7, 57, 236]. 

Пропонується розділяти порушення діастолічної функції ЛШ на 3 типи: 

ранній, псевдонормальний і рестриктивний [57]. Так, Т Braunwald [157] 

пропонує диференціювати псевдонормальний тип порушення від норми і 

рестриктивного типу на підставі тривалості часу раннього діастолічного 

наповнення, який, як відомо, коротшає при псевдонормальному і 

рестриктивному типах. 

Є багато робіт, присвячених застосуванню Ехо-КГ для дослідження 

діастолічної функції ЛШ при різних захворюваннях серця, у тому числі, і 

ХОЗЛ, однак робіт, які досліджують діастолічну функцію ПШ не виявлено, що 

спонукало нас до вивчення ранніх діастолічних ознак ЛГ. 

Спектр потоку крові через трикуспідальний клапан подібний спектру 

потоку через мітральний клапан, однак він більше залежить від фаз дихання, 

амплітуда його менша, що, мабуть, обумовлено тим, що кільце 

трикуспідального клапана дещо ширше кільця мітрального [49, 155]. 

Варіанти діастолічної дисфункції ПШ аналогічні порушенням функції 

ЛШ, чіткого  зв'язку з порушенням систолічної функціїі ПШ і ступенем ЛГ не 

виявлено [236]. 

Великий інтерес представляють структурно-функціональні порушення 

міокарда у хворих на АГ з супутньою ХОЗЛ. В умовах ЛГ і тканинної гіпоксії 

серце виявляється у вкрай несприятливих умовах. Із одного боку, тканинна 

гіпоксія викликає компенсаторну гіперфункцію серця, а підвищений легеневий 

опір і загальний периферичний опір створюють перешкоду викиду крові з 

правого і лівого шлуночків, що вимагає збільшення енерговитрат. Із іншого 

боку, та ж гіпоксія створює дефіцит енергозабезпечення і для самого міокарда 

в умовах його гіперфункції [50]. Супутня АГ, при якій одним з перших 

органів-мішеней є серце (з розвитком гіпертрофії стінок ЛШ, збільшенням 
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маси міокарда ЛШ (ММЛШ), концентричним ремоделюванням ЛШ і 

порушенням трансмітрального потоку ), сприяє погіршенню цієї ситуації. 

Таким чином, вивчення стану легеневої та внутрішньосерцевої 

гемодинаміки при АГ, особливо при поєднанні її з ХОЗЛ має важливе 

практичне значення для клініки внутрішніх хвороб, оскільки гемодинамічні 

порушення в системі легеневої артерії надають несприятливий вплив не лише 

на функції органів дихання, а й на серцево-судинну систему в цілому. 

 

1.3. Роль ендотеліальної дисфункції у виникненні артеріальної  

гіпертензії у хворих на ХОЗЛ 

Оксид азоту – відносно нестабільна молекула, що являє собою 

двохатомний вільний радикал, останнім часом викликає все більшу і більшу 

зацікавленість дослідників та привертає до себе масу дискусій та тверджень 

[1]. 

Початком «NO-історії» можна вважати 1980 рік, коли RF Furchgott, JV 

Zavadzki i RMJ Palmer у журналі «Nature» [180] опублікували свою 

революційну роботу про фактор релаксації ендотелію, який викликає 

розслаблення гладком’язових елементів судинної стінки. Автори виявили 

здатність ізольованої артерії самостійно змінювати свій м’язовий тонус у 

відповідь на ацетилхолін (АХ) без впливу центральних нейрогуморальних 

механізмів. Вони показали, що ацетилхолін діє на рецептори клітин ендотелію 

і в присутності певних кофакторів веде до утворення дрібних молекул, які 

мігрують у шар гладком’язових клітин, викликаючи їхнє розслаблення [23]. 

Ендотеліальним клітинам належить важлива роль у контролі судинного 

тонусу, скоротливої здатності міокарда, судинної проникності, регуляції росту 

й проліферації клітинних і неклітинних структур [31]. Саме ендотелій 

відповідає за вивільнення медіаторів як вазодилятації (оксид азоту, 

простациклін, натрійуретичний пептид типу С, ендотеліальний фактор 

гіперполяризації, субстанція Р, пептид адреномедулін), так і вазоконстрикції 

(ендотелін, вазоактивні простаноїди, компоненти ренін-ангіотензинової 
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системи), забезпечуючи динамічну рівновагу між ними; регулює фібриноліз, 

ріст ГМК шляхом секреції NO і гепариноподібних інгібіторів росту [10, 13]. 

При тривалій дії пошкоджуючих факторів (гіпоксія, запальний процес, 

імунні комплекси, гемодинамічне перевантаження) виникає ендотеліальна 

дисфункція (ЕД). 

ІХС, АГ, ХСН, атеросклероз, бронхіальна астма, невротична депресія, 

імпотенція, діабет – це ще далеко не повний перелік патологічних процесів 

тією чи іншою мірою пов’язаних зі змінами в метаболізмі NO [32]. 

Ключовою ланкою патогенезу всіх вищезазначених захворювань є ЕД, 

активація вільнорадикальних процесів у тканинах, тісно пов’язаних з ними 

процесів перекисного окиснення ліпідів [31, 32, 54]. 

За тривалої дії різних пошкоджуючих факторів відбувається поступове 

витончення і спотворення компенсаторної «дилатуючої» здатності ендотелію: 

ті речовини, які в нормальних умовах забезпечують вазодилатацію, шляхом 

взаємодії з рецепторами на поверхні ендотелію і виділення останнім NO при 

дисфункції не здатні проявляти свою релаксуючу дію [60, 63, 128, 142, 166]. 

Прояви ЕД - це: 

- підвищення продукції ендотелієм тромбоксану, ендотеліну-1 та інших 

вазоконстрикторних факторів, підвищення активності АПФ на поверхні 

ендотеліальних клітин; 

- зниження синтезу і порушення біодоступності NO унаслідок пригнічення 

експресії чи інактивації ендотеліальної NO-синтетази, підвищення деградації 

NO ще до досягнення місця його дії; 

- зменшення на поверхні ендотеліальних клітин щільності мускаринових 

рецепторів, подразнення яких у нормі призводить до утворення оксиду азоту; 

- порушення цілісності ендотелію [31, 173, 200]. 

Відомо, що в організмі оксид азоту синтезується з L-аргініну ферментом 

NO-синтетазою (NOS) шляхом приєднання молекулярного кисню до кінцевого 

атому азоту в гуанідиновій групі L-аргініну. На сьогодні підтверджено 

існування трьох незалежних ізоформ NO-синтетази, які кодуються різними 
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генами: нейрональною (nNOS), ендотеліальною (eNOS) і макрофагальною 

індуцибельною (iNOS). Вони суттєво відрізняються каталітичними і 

кінетичними властивостями. Так, nNOS i eNOS є кальційзалежними, для 

прояву каталітичних властивостей необхідне зв’язування з комплексом 

кальцій-кальмодулін [221], після чого, відбуваються конформаційні зміни в 

межах гомодимерної молекули NOS, які забезпечують передачу електронів на 

її кофактори в такій послідовності: флавінмононуклеотид-флавіндинуклеотид-

молекула гему. Гем, відновлений шляхом приєднання електрона, зв’язує 

кисень, запускається реакція кисню з L-аргініном в присутності відновленого 

аденозиндифосфату (АДФ) з наступним утворенням NO і його дериватів, а 

також цитруліну. У склад гемодимерної молекули  NOS також входить 

молекула тетрагідробіоптерину як додаткового кофактора, що полегшує 

утворення NO [223]. 

Для реалізації специфічної активності eNOS піддається просторовій 

конформації – ацетилюванню. Унаслідок цього молекула eNOS фіксується на 

плазматичній мембрані ендотеліоцита, безпосередньо в кавеолах, де 

зв’язується з трансмембранним білком кавеоліном [230]. При взаємодії з 

комплексом кальцій-кальмодулін eNOS дисоціює з кавеоліном і стає 

функціонально активною. У свою чергу, індуцибельна NOS є кальцій-

кальмодуліннезалежною і регулюється на генетичному рівні 

глюкокортикоїдами, інтерлейкіном-4, бета-трансформуючим і 

тромбоцитарним факторами росту. Вона викликає утворення і довготривале 

виділення великої кількості NO активованими макрофагами, нейтрофілами, 

судинним ендотелієм, мікрогліальними клітинами, астроцитами. Активаторами 

цієї форми NOS є бактеріальні ліпополісахариди, інтерлейкін-1β, гама-

інтерферон, тумор-некротичний фактор α (TNF-α). NO в даному випадку або 

виконує функцію неспецифічного захисту організму від бактерій, вірусів, 

інших чужорідних тіл шляхом фагоцитозу, або (при надмірній концентрації 

NO) підсилює розвиток ряду патологічних процесів [233]. 



45 

 

Отож, сумарні біологічні ефекти оксиду азоту залежать від його 

концентрації. Так, у малих концентраціях (піко- та наномолі на літр) NO 

викликає вазодилятацію, має антиагрегаційний вплив, регулює розслаблення 

міокарда, покращує умови роботи серця. У незначних кількостях NO гальмує 

експресію цитокінів, молекул адгезії, поглинання кисню і кальцію 

мітохондріями. У великій концентрації (мікромолі на літр) вищевказана 

молекула сприяє некрозу й апоптозу, гальмує відповідь на бета-адренергічну 

стимуляцію та скоротливу здатність міокарда [241]. 

В організмі NO утворюється як у спокої, так і у відповідь на різноманітні 

стимули: підвищення тиску в судинному руслі, циркулюючі гормони 

(норадреналін, вазопресин, брадикінін), різні біологічні субстанції (АХ, 

серотонін, гістамін), компоненти каскаду коагуляції, ендотеліальні 

вазоконстриктори (ендотелін та інші) [243]. 

Найпотужнішим вазодилататором є оксид азоту, який володіє 

антитромботичною дією, пригнічує адгезію тромбоцитів, їх активацію та 

агрегацію, зменшує адгезію лейкоцитів до судинної стінки, гальмує 

трансендотеліальну міграцію лейкоцитів, підтримує нормальну проникність 

ендотелію для ліпопротеїдів і моноцитів, гальмує проліферацію і міграцію 

гладком’язових клітин судин і синтез ними колагену. Отож, NO – 

фізіологічний ангіопротектор та вазодилататор [31,32]. 

Судинорозширююча дія NO пов’язана з активацією розчинної 

гуанілатциклази з гем-залежним механізмом і з накопиченням цГМФ, що 

активує цГМФ-залежну протеїнкіназу, а також кальцій-АТФ-азу, яка, в свою 

чергу, приймає участь у дефосфорилюванні легких ланцюгів міозину, що веде 

до виходу кальцію з м’язових тканин і в кінцевому результаті до вазодилятації 

[230]. 

При підвищеному тиску у великому та малому колах кровообігу 

відмічається зниження синтезу NO, що зумовлене порушенням роботи eNOs, 

прискореним метаболізмом NO (при підвищеному утворенні вільних 

радикалів), високою активністю протеїнкінази С у гладких м`язах, що веде до 
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зменшення їхньої чутливості до NO, збільшення активності фосфодиестерази - 

фермента деградації цГМФ, який бере участь у вазодилатації, зниження 

доступності запасів аргініну для еNOs [54, 63 ]. 

Фармакологічна блокада ендотеліального синтезу підвищує 

периферійний опір [108]. Отже, ендотелійзалежна вазодилатація (ЕЗВД) 

здійснюється за рахунок дії NO, який регулює тонус судин [85]. 

Гіперактивація РААС відіграє важливу роль у розвитку ЕД. Шляхом 

деградації брадикініну (один із основних стимуляторів синтезу NO) і синтезу 

ангіотензину ІІ АПФ регулює судинний тонус. Це, в свою чергу, підвищує 

тонус гладком`язових клітин (ГМК) судин. За даними V Dzau (2006) [174] 90% 

усього об’єму РААС знаходиться в органах і тканинах (ендотелій судин займає 

перше місце) і лише 10% - у плазмі. АІІ сприяє синтезу цитокінів та ініціації 

запального процесу у судинній стінці. Він є прямим фактором росту ГМК, 

одним із основних факторів судинного ремоделювання. АПФ є основним 

фактором у підтримці рівноваги між вазоконстрикторами та вазодилататорами, 

оскільки впливає на взаємодію РААС і калікреїн-кінінової системи, які 

приймають участь у регуляції судинного тонусу [59, 174]. 

ЕД не лише приймає участь у розвитку гіпертензії великого та малого кіл 

кровообігу, а й сприяє її прогресуванню. Порушення NO-залежного 

розслаблення судин при АГ та ЛГ обумовлене: 

- зниженням біодоступності оксиду азоту внаслідок порушення його 

дифузії в судинній стінці. У нормі NO, що синтезується ендотеліоцитами, 

дифундує в основному до підлеглого м’язового шару, де і реалізується його 

ефект. При гіпертензії цілісність ендотеліального шару порушена і тому 

частина молекул NO інактивується (окислюється) внаслідок взаємодії з 

оксигемоглобіном (при легеневій гіпертензії); 

- високою активністю протеїнкінази С в гладких м’язах, що призводить 

до зниження їх чутливості до NO; 

- підвищенням активності фосфодиестерази - фермента деградації цГМФ, 

який приймає безпосередню участь у вазодидалатації; 
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- зниженням активності ендотеліальної NOS [31, 173, 200]. 

При гіпертензії великого і малого кіл кровообігу змінюється морфологія і 

функція ендотелію. Гіпертензія сприяє окислювальному стресу у стінках 

судини, внаслідок чого зменшується ЕЗВД [2, 31,54]. 

Ремоделювання судин є також одним із наслідків ЕД. Дефіцит NO при 

ЕД, підвищення експресії факторів росту, вмісту локальних вазоактивних 

речовин, протеїнів і протеїназ матриксу ведуть до судинного ремоделювання: 

відмічається гіпертрофія ГМК, потовщення середньої оболонки, зменшення 

просвіту судини і збільшення позаклітинного матриксу. Це в свою чергу 

призводить до підвищення вазоконстрикції судинної стінки у відповідь на дію 

нейрогормонів, сприяє стабілізації й поглибленню гіпертензії за рахунок 

підвищення периферійного судинного опору [23, 31]. 

На сьогоднішній день залишається відкритим питання щодо первинності 

ЕД при АГ. За даними одних авторів, ЕД, що спостерігається при АГ, може 

бути наслідком цього захворювання і свідчити про передчасне старіння 

кровоносних судин із-за хронічного підвищення АТ. Інші ж стверджують, що 

порушення функції ендотелію і зниження ЕЗВД при АГ є первинним 

феноменом, бо спостерігається в нащадків пацієнтів із АГ навіть при 

відсутності в них підвищеного тиску [90, 223]. 

Доведено, що індуковане медикаментами зниження АТ зменшує 

вивільнення NO і, навпаки, підвищення АТ супроводжується підвищенням 

продукції NO. Ймовірно, що підвищення синтезу NO при гіпертензивному 

стані є компенсаторним механізмом, який знижує скоротливість міокарда і 

сприяє розширенню судин [230, 233]. 

На 12-ій Європейській конференції з питань АГ (Мілан, 2003) проблемі 

ЕД було приділено багато уваги. Було показано, що незалежно від причин 

гіпертензії відмічається зниження потокозалежної вазодилатації плечової 

артерії у хворих із підвищеним АТ у порівнянні з особами з нормальним АТ. 

Був відмічений взаємозв’язок між ЕД і наявністю гіпертрофії ЛШ. 

Установлений зв’язок між зниженням дилатації плечової артерії (ПА) при 



48 

 

проведенні  проби з реактивною гіперемією і наявністю гіпертрофії ЛШ у 

хворих на АГ. Таким чином, ЕД є важливим компонентом у розвитку АГ й 

ураженні серця [31, 32]. 

ЕД є одним із найбільш ранніх проявів і найбільш значимим 

патогенетичним механізмом пошкодження судин при судинній патології. 

Важливе значення у регуляції структурно-фукціонального стану артерій 

відіграє напруга зсуву як одна з біомеханічних сил, яка виникає на поверхні 

ендотеліоцитів і регулює їхню функцію, а також контролює артеріальний 

тонус, і функцію ГМК судинної стінки [54]. 

Молекула NO має високу хімічну реактивність і короткий напівперіод 

життя. Це створює великі труднощі у визначенні її в організмі людини. 

Існують прямі і непрямі методи дослідження ендотелійрелаксуючого фактора в 

організмі. Звичайно, більшою популярністю користуються непрямі методики. 

D Celermajer і співавтори (1992) розробили неінвазивний ультразвуковий 

метод визначення функції ендотелію периферичних судин із використанням 

механічної стимуляції током крові синтезу і виділення NO. Збільшення 

кровотоку досягали тимчасовою оклюзією артерії пневматичною манжеткою з 

наступним її здуванням [60]. Цей ефект пов’язаний із стимуляцією вироблення 

NO через мускаринові рецептори. Така судинна відповідь отримала назву 

ЕЗВД. Одним із проявів ЕД є спотворена реакція судин на вазодилатуючі 

стимули. 

Проба з реактивною (постоклюзійною) гіперемією полягає в тому, що 

після піддання судини тимчасовому стисненню проводять оцінку реакції її у 

відповідь на усунення оклюзії. У нормі артерія повинна розширюватись і в ній 

повинна збільшуватись швидкість кровотоку. В основі цієї реакції лежить 

накопичення за час оклюзії тканинних метаболітів, головним чином, 

аденозину, який є сильним тканинним вазодилататором і викликає 

безпосередній тоногенний вплив током крові (напруга зсуву), тобто 

потокозалежна вазодилятація. При ЕД спостерігається спотворена відповідь 

[16]. 
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Оскільки ендотеліальна дисфункція, зокрема зниження продукції NO, 

займає важливе місце у формуванні і прогресуванні гіпертензії великого кола 

кровообігу (ВКК) та МКК, то очевидно, що її наявність і ступінь повинні 

братись до уваги у пульмонологічних та кардіологічних хворих із ціллю 

підбору оптимальної терапії. 

Особливий інтерес являє підхід, який у даний час активно розробляється, 

‒ це хронічна стимуляція ендогенної продукції NO нефармакологічними 

методами. Досліди останніх років показують, що найбільш ефективним 

нефармакологічним способом корекції порушень метаболізму NO є дозована 

адаптація організму до факторів середовища [128]. 

Щодо лікарських засобів, які потенційно здатні впливати на функцію 

ендотелію, то їх можна розділити на чотири категорії: 

1) сполуки, які заміщують природні протективні ендотеліальні 

субстанції (стабільні аналоги РGІ 2, нітровазодилатори r - tPA) [142, 243]. 

2) інгібітори та антагоністи ендотеліальних констрикторних факторів 

(інгібітори АПФ (іАПФ), антагоністи ангіотензин ІІ - рецепторів, інгібітори 

ТхА2- синтетази і антагоністи ТхФ2- рецепторів) [173]. 

3) цитопротективні засоби - вільнорадикальні скавенгери 

супероксиддисмутази і пробукол, лазароїдний інгібітор продукції вільних 

радикалів [200]. 

4) гіполіпідемічні засоби [241, 250, 251]. 

 

1.4. Сучасні погляди на лікування хворих на артеріальну гіпертензію, 

поєднану з хронічним обструктивним захворюванням легень 

Лікування АГ на тлі хронічного бронхолегеневого процесу є складним і 

не цілком вирішеним завданням, особливо при розвитку легеневої гіпертензії 

[18, 21, 45, 48]. 

Перші симптоми захворювання, що змушують пацієнта звернутися до 

лікаря, виникають, коли поряд із значним підвищенням АТ і ознаками 

ураження органів-мішеней у відповідь на загострення ХОЗЛ збільшується 
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задишка, кашель, виділення харкотиння . Це призводить до значних труднощів 

медикаментозної корекції стану [9, 53, 56]. Тому підбір лікарських засобів 

потребує особливої уваги. До антигіпертензивних засобів для таких пацієнтів 

висувають такі вимоги [2, 3]: 

- відсутність негативного впливу на бронхіальну прохідність; 

- відсутність клінічно значущого гіпокаліємічного ефекту; 

- відсутність прозапального ефекту; 

- відсутність прокашлевої дії; 

- відсутність негативної взаємодії з бронхолітичними препаратами; 

- зменшення легеневої гіпертензії; 

- зниження агрегації тромбоцитів; 

- розслаблення ендотелію. 

Невід’ємною умовою ефективності фармакотерапії є [14, 27, 37, 46]: 

- корекція факторів, спільних для ХОЗЛ та АГ (куріння, надмірна маса 

тіла, низька фізична активність); 

- своєчасне зняття загострень ХОЗЛ і його синдромів (бронхіальної 

обструкції, гіпоксемії, легеневої гіпертензії, еритроцитозу); 

- вибір гіпотензивного препарату з урахуванням клінічної ситуації 

(наявність хронічного легеневого серця, супутньої ІХС, порушень ритму, СН, 

ЦД, хронічної ниркової недостатності та ін); 

- стратифікація факторів ризику (ступінь АГ, ураження органів- 

мішеней ). 

Не викликає сумніву, що в лікуванні АГ при ХОЗЛ виправдане 

призначення антигіпертензивних препаратів, які повинні не лише ефективно 

знижувати АТ, але й мати антиоксидантний ефект, позитивно впливати на 

функцію ендотелію та знижувати ступінь системної запальної реакції. 

Із іншого боку, засоби, що впливають на зниження тиску у ЛА, не 

повинні негативно впливати  на серцевий м’яз. Позитивним моментом у 

вирішенні даної проблеми є те, що препаратів, які діють виключно на легеневі 
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судини не існує, а цілий ряд вазодилатуючих агентів можуть викликати 

розширення артерій МКК поряд із дилатацією судин ВКК. 

Патогенетичний зв’язок АГ і ЛГ з функціональним станом системи 

зовнішнього дихання дозволяє коригувати рівень тиску в ЛА і системного АТ 

у процесі лікування бронхообструктивного синдрому [38, 40]. Однак, на думку 

більшості дослідників, лікування хронічних легеневих хворих із АГ та ХОЗЛ 

неможливе без гіпотензивних середників, але з деякими уточненнями. Це 

стосується, в першу чергу, бета-блокаторів. Використання кардіоселективних 

β-блокаторів допускається у таких хворих, проте, вимагає великої обережності 

й уважності, оскільки селективність не є абсолютною [3, 9, 14, 17, 120, 176] 

Іншою вимогою до гіпотензивних препаратів в осіб із ХОЗЛ є 

відсутність клінічно значимого гіпокаліємічного ефекту, оскільки гіпокаліємія 

може негативно впливати на роботу дихальних м’язів і вести до прогресування 

ЛН при ХОЗЛ. Ризик розвитку гіпокаліємії реально може спостерігатися при 

застосуванні як тіазидових, так і петльових діуретиків, що слід пам’ятати при 

виборі гіпотензивного препарату (особливо у хворих з наявністю дихальної 

недостатності). Серед діуретиків переваги має призначення індапаміду й 

калійзберігаючих препаратів [246, 248]. 

Діуретики стають засобом вибору при декомпенсованому хронічному 

легеневому серці. У подібних ситуаціях надають перевагу петлевим 

діуретикам (фуросемід, торасемід). Комбінація іАПФ та діуретика дозволяє не 

лише досягнути більшого  гіпотензивного ефекту, а й дає можливість знизити 

дозу препаратів та за рахунок цього нівелювати такі можливі небажані ефекти, 

як електролітний дисбаланс, метаболічні зсуви тощо. Діуретики, не надаючи 

безпосереднього впливу на бронхіальну мускулатуру і прохідність бронхів, 

знижують мукозний індекс легень унаслідок «зневоднення» мокротиння [159]. 

Вони зменшують перед- і постнавантаження на чутливий до них ПШ 

(підвищують його скоротливість), ліквідують застійні явища в легенях і цим 

покращують у них вентиляцію. 
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Оскільки рівень альдостерону може істотно підвищуватися при ЛГ без 

ознак вираженої правошлуночкової недостатності, це вимагає раннього 

включення антагоністів альдостерону в комплексну терапію при хронічному 

легеневому серці  (ХЛС). В експерименті було виявлено, що спіронолактон діє 

подібно антагоністам кальцію (АК), викликаючи блокаду повільних кальцієвих 

каналів із вазодилатуючим і бронхорозширюючим ефектом [145, 155]. Тому 

блокатор альдостерону - спіронолактон, який виявляє прозапальну активність, 

може мати певне значення у лікуванні хворих із загостренням ХОЗЛ. Була 

виявлена пряма судинна дія спіронолактону у хворих із рефрактерною СН 

[246]. На тлі лікування спостерігалося розширення не тільки системних, але і 

легеневих судин, знижувався тиск у ПП й обох шлуночках. Цікаві дані 

отримані і щодо фуросеміду: встановлено, що на тлі лікування ним 

поліпшується гемодинаміка у МКК не тільки за рахунок діуретичного ефекту 

препарату, але і через безпосередній вплив на легеневі судини [247]. 

Розвиток ЛГ у хворих на ХОЗЛ дозволяє вважати препаратами вибору 

для лікування АГ блокатори кальцієвих каналів, оскільки поряд з 

гіпотензивними властивостями ці препарати володіють бронходилятуючим 

ефектом і здатністю знижувати тиск у ЛА за рахунок вазодилатації судин 

МКК. Крім того, блокаторам кальцієвих каналів притаманна слабка 

антиагрегантна активність. Великі дози препаратів даної групи можуть 

покращувати вентиляційно-перфузійні співвідношення унаслідок послаблення 

компенсаторної вазоконстрикції [2, 154]. Антагоністи кальцію не погіршують 

бронхіальної прохідності, не зумовлюють гіпокаліємії, не мають 

прокашльового ефекту. Бронходилатаційні ефекти доведені у фенілалкіламінів 

- верапамілу і дигідропіридинів, меншою мірою це властиво бензотіазепінам 

[154]. Відомо і про антиатеросклеротичні властивості  АК [154]. Позитивний 

вплив АК на церебральний кровообіг визначає переваги їхнього вибору при 

призначенні пацієнтам старших вікових груп. Тим не менше, хворим на ХОЗЛ 

із легеневим серцем, що супроводжується порушеннями провідності і 

брадиаритміями, можливі обмеження у призначенні з метою зниження АТ 
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деяких блокаторів кальцієвих каналів (верапаміл і дилтіазем) короткої і 

пролонгованої дії. Тривале застосування дигідропіридинових АК для 

лікування або попередження системної і легеневої артеріальної гіпертонії у 

хронічних легеневих хворих показало, що цю терапію хворі найчастіше 

переносять добре, її вплив на легеневу гемодинаміку однонаправлений, хоча 

побічні явища відзначаються достатньо часто (набряки, підвищення ЧСС), які 

можуть бути кореговані лікарськими засобами. На даному етапі широко 

застосовуються похідні дигідропіридину - амлодипін, ісрадипин, фелодипін 

[53, 135, 146]. 

У частини хворих при прийомі АК спостерігається небажане 

гальмування легеневої вазоконстрикторної реакції на гіпоксію - порушення 

оксигенації крові, на що вказує зниження рО2 в артеріальній крові, але у 

більшості випадків цей ефект не має істотного клінічного значення, оскільки 

доставка О2 до тканин зростає внаслідок збільшення серцевого викиду при 

зменшенні загального периферичного опору і післянавантаження на ЛШ [53]. 

Висловлювалося припущення про сприятливу дію АК на такі патогенетичні 

ланки бронхіальної обструкції, як бронхоспазм, гіперсекреція слизу і 

запальний набряк слизової оболонки бронхів, однак серйозні докази 

самостійного бронхорозширюючого ефекту АК відсутні. 

При призначенні АК дозу слід титрувати, починаючи з невеликої і 

доводячи до максимально переносимої, з урахуванням рівня тиску у ЛА. Із 

серйозних побічних реакцій при їхньому прийомі відносять системну 

гіпотензію та виражену тахікардію. І, хоча у 75% пацієнтів із 

бронхообструкцією клінічне покращення відмічається через 3-4 тижні, слід 

усвідомлювати, що АК протипоказані хворим із фракцією викиду ЛШ <45% 

[53, 58]. 

Підставою до застосування антикоагулянтної терапії у пацієнтів із ЛГ і 

АГ є наявність факторів ризику венозної тромбоемболії (СН, сидячий спосіб 

життя, схильність до тромбофілії). Проте на сьогодні доказові дані, які б 

обгрунтовували використання антикоагулянтів специфічно у пацієнтів із ЛГ, 
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відсутні. Варфарин був оцінений лише у двох дослідженнях із ЛГ (одне – 

ретроспективне, інше – проспективне, але нерандомізоване), обидва 

дослідження включали невелику кількість пацієнтів [73]. На основі цих 

обмежених досліджень рекомендовано підтримувати міжнародний 

нормалізаційний індекс (МНІ) у хворих із ЛГ на рівні 1,5-2,5. 

Для лікування системної та легеневої гіпертензії широко застосовуються 

препарати з групи іАПФ [53, 96, 97, 106, 192, 220]. Це обґрунтовано 

патогенетичною роллю збільшення активності РААС у патогенезі ХЛС. Тому 

вони включаються в комплексну терапію при ЛГ без СН і з декомпенсованим 

ХЛС [48, 113,141, 142, 189]. Інгібітори АПФ, окрім ефективного зниження 

системного АТ та нормалізації його добового ритму, відновлення порушеної 

функції ендотелію, також зменшують вазоконстрикцію, знижують тиск у 

легеневій артерії, обмежують розвиток облітерації дихальних шляхів, 

знижують активність запального процесу й не виявляють бронхоспастичного 

ефекту. Ці властивості дозволяють розцінювати їх як препарати вибору при 

лікуванні поєднаної патології АГ і ХОЗЛ. 

Сьогодні РААС розглядається як двокомпонентна система - циркулююча 

і локальна (тканинна). Передбачається, що локальна РААС бере найактивнішу 

участь у розвитку таких патологічних процесів, як гіпертрофія і фіброз [101, 

214]. Відкриття тканинної РААС показало, що генерація АІІ може 

здійснюватися альтернативними локальними ферментними системами 

незалежно від реніну і АПФ (за допомогою інших серинових протеаз - хімаз) 

[159, 174, 210]. 

Принципове значення має той факт, що в різних тканинах і органах 

переважає або класичний (через АПФ), або альтернативний шлях утворення 

АІІ. Виявляється, що в кровоносних судинах АІІ генерується в адвентиції, в 

основному через хімазний шлях, а в ендотелії спостерігається однакова 

активність двох шляхів його утворення. Було також доведено, що в правих 

відділах серця домінує утворення АІІ через АПФ, а в лівих відділах серця - 
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через хімазний шлях. Численні експерименти показали, що 90% самого АПФ 

утворюється в ендотелії легеневих судин. 

Інгібітори АПФ не впливають на бронхіальну прохідність, однак слід 

пам’ятати, що одним із небажаних їх ефектів є кашель, що виникає приблизно 

у 10% хворих. Хоча він і не пов’язаний з бронхообструкцією, але може суттєво 

погіршувати якість життя хворих на ХОЗЛ, а в ряді випадків може помилково 

розцінюватися як загострення легеневого захворювання. Найменшою мірою 

таку побічну дію, порівняно з іншими інгібіторами АПФ, має лізиноприл - 

1,6%, периндоприл - 2,2%, еналаприл - 7%, каптоприл - 5,1%. При виникненні 

(посиленні) кашлю у хворих на ХОЗЛ на тлі лікування інгібіторами АПФ 

альтернативою можуть бути антагоністи ангіотензинових рецепторів. Тим 

більше, що в даний час не отримано даних про негативний вплив блокаторів 

ангіотензинових рецепторів на функцію легенів [42]. 

Створення препаратів, здатних блокувати рецептори до АІІ, забезпечило 

можливість усунути його ефекти незалежно від шляхів генерації [173]. Проте 

до останнього часу, ґрунтуючись на результатах багатьох великих 

порівняльних досліджень (EL1TE-І, RESOLVD, ЕЛІТ-II, CHARM, ValHeFT) 

між іАПФ і блокаторами рецепторів АІІ було зроблено висновок, що останні 

не змогли перевершити іАПФ згідно багатьох важливих параметрів. 

В останні роки з'явилися відомості про успішне застосування при 

лікуванні АГ антагоністів рецепторів ангіотензину II у хворих на ХОЗЛ і ХЛС. 

Поряд із поліпшенням самопочуття хворих відзначена позитивна гемодинаміка 

у судинах малого кола кровообігу, поліпшувалася оксигенація тканин за 

рахунок зменшення спорідненості гемоглобіну до кисню, безпосереднього 

впливу препаратів на бронхіальну прохідність не спостерігалося [106, 210, 215, 

246]. 

Бета-адреноблокатори (ББ) до недавнього часу вважали 

протипоказаними при ХОЗЛ, оскільки при їхньому призначенні блокуються не 

лише β1-адренорецептори, які забезпечують антигіпертензивний ефект, але й 

β2-адренорецептори, що може призвести до підвищення тонусу середніх і 
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дрібних бронхів, погіршення вентиляції, гіпоксемії й клінічно проявлятися 

посиленням задишки та збільшенням частоти дихання. Після створення 

високоселективних β1-блокаторів, а також препаратів із подвійним механізмом 

дії - бета- і альфа-блокаторів, думка щодо їхнього призначення при ХОЗЛ 

стала неоднозначною. 

Відомо про безпеку кардіоселективних ББ в осіб із ХОЗЛ. Проте в 

узгоджувальному документі щодо застосування ББ у пацієнтів із серцево- 

судинними захворюваннями зазначено, що вони можуть викликати 

життєвозагрозливе підвищення опору дихальних шляхів і протипоказані у 

пацієнтів із бронхообструкцією [3, 9, 14, 17]. У деяких пацієнтів із ХОЗЛ 

(супутні тахіаритмії, стенокардія) потенційні переваги від призначення ББ 

можуть перевищувати ризик погіршення функції легень, тож у певних 

випадках ці препарати можуть бути застосовані. Їхнє призначення слід 

розпочинати з мінімальної дози під контролем електрокардіограми і 

бронхіальної прохідності, якщо вона знижується - лікування припиняють. 

Наявність же бронхіальної астми вважається протипоказанням до призначення 

ББ, але ХОЗЛ не є протипоказанням до застосування цих препаратів [29, 133]. 

Серед кардіоселективних ББ в осіб із ХОЗЛ і супутньою АГ найкраще 

застосовувати карведілол, бісопролол, небіволол. Найбільшу 

кардіоселективність має небіволол, який має здатність стимулювати 

вироблення ендогенного NO ендотелієм судин. На фоні терапії небівололом 

спостерігається тенденція до збільшення ЖЄЛ, що обумовлено покращенням 

скоротливої функції ЛШ [44]. Вплив небівололу на бронхолегеневу систему 

пов'язаний з прямим NO-стимулюючим ефектом, який не характерний для 

інших представників даної групи [46]. 

Бажано, щоб гіпотензивні препарати не взаємодіяли з різними 

медикаментами, які призначаються хворим на ХОЗЛ. Це стосується, перш за 

все, бронхолітиків, зокрема, β2-агоністів (фенотерол, сальбутамол та ін.), М-

холінолітиків (іпратропію бромід, тіотропіум), препаратів теофіліну. Більшість 

гіпотензивних препаратів не взаємодіє з бронхолітиками, за виключенням 
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деяких блокаторів кальцієвих каналів групи верапамілу, які підвищують 

концентрацію теофіліну в крові і збільшують тим самим ризик їхньої 

токсичності. При призначенні діуретиків хворим, котрі отримують з приводу 

ХОЗЛ β2-агоністи короткої дії, слід мати на увазі посилення ризику розвитку 

гіпокаліємії. Крім того, інгаляційне застосування β2-агоністів (особливо у 

великих дозах) при неконтрольованому призначенні може викликати 

тахікардію з підвищенням артеріального тиску.  

Слід пам’ятати про застосування глюкокортикоїдів у пацієнтів на ХОЗЛ 

із супутньою АГ, оскільки останні затримують воду та ведуть до підвищення 

артеріального тиску [4, 9, 35]. 

Простагландини ефективні у пацієнтів із негативною гострою пробою з 

вазодилататорами. Вони рекомендуються хворим зі значеннями серцевого 

індексу ≤ 2,1 л/хв/м2 та/або сатурацією венозної крові ≤ 63% та/або тиском у 

правому передсерді ≥ 10 мм рт. ст. усім пацієнтам, де інша терапія виявилась 

неефективною, а також хворим, котрі готуються до трансплантації легень. До 

початку лікування простагландинами слід відмінити антагоністи кальцію. Дози 

препаратів щотижня необхідно збільшувати від мінімальної до максимально 

переносимої. Різка відміна простагландинів може призвести до смерті від 

рецидиву ЛГ. Простагландини представлені наступними препаратами: 

епопростенол, терпростеніл, ілопрост, берапрост. 

Антагоністи рецепторів ендотеліну-1 представлені препаратами - 

бозентан, ситаксентан, амбрізентан - не зареєстровані в Україні. Механізм 

їхньої дії обумовлений пригніченням фармакологічних ефектів ендотеліну-1. 

Успішне застосування нітратів у лікуванні гіпертонії і серцевої 

недостатності послужило підставою для спроб їхнього використовувати і в 

терапії АГ у поєднанні з ХОЗЛ [133, 161]. Оскільки гіпотензивна дія 

нітрогліцерину та ізосорбіду динітрату в системі ЛА не супроводжується 

зниженням ЛСО, нітрати не можна відносити до прямих легеневих 

вазодилататорів, оскільки тиск у ЛА знижується не тільки за рахунок 

зменшення серцевого викиду, при цьому, зменшується транспорт О2 до тканин, 
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що дає зворотні результати [133, 161]. На думку інших авторів, при 

застосуванні нітратів у хворих на ХОЗЛ спостерігається гіпотензивна дія 

нітросорбіду й ізосорбіду динітрату відносно тиску у ЛА, причому не тільки в 

спокої, але і при фізичному навантаженні, що може поєднуватися зі зниженням 

і легеневого судинного опору [166, 168]. 

Застосування нітратів пролонгованої дії, як короткочасно, так і протягом 

4-6 місяців, не призводить до однонаправленої зміни жодного з параметрів 

легеневої гемодинаміки. Із іншого боку, у звичайних терапевтичних дозах при 

тривалому застосуванні вони знижують легеневий артеріальний тиск (ЛАТ), 

роботу ПШ і ЛСО [170, 175]. У той же час, погіршення показників легеневої 

гемодинаміки при застосуванні нітратів пролонгованої дії у пацієнтів 

виявляються частіше, ніж при використанні інших вазодилататорів, а 

виникнення толерантності не дозволяє однозначно вирішити питання про 

доцільність застосування нітратів у хворих на ХОЗЛ із системною і легеневою 

гіпертонією у пацієнтів і з ХЛС та прогнозувати їх дію у кожного конкретного 

хворого. 

Органічні нітрати, які є джерелом NО, можуть розглядатися в якості 

екзогенної форми ЕРФ - ендогенного вазодилататора, який виробляється 

всередині шару клітин ендотелію судин. Невеликі дози органічних нітратів 

викликають периферичну венодилатацію. Периферична вазодилатація веде до 

зниження кінцево-діастолічного тиску, зменшення розмірів порожнин серця, 

тиску наповнення шлуночків і напруги їх стінки, а також  артеріального тиску. 

Призначення нітратів у хворих із порушенням функції лівого шлуночка може 

істотно збільшити серцевий викид. Нітрати викликають також артеріальну 

вазодилатацію, яка прямо пропорційна збільшенню дози і концентрації 

препарата в плазмі. При високих концентраціях у плазмі спостерігається 

релаксація артеріол. Підвищена артеріальна прохідність і еластичність, 

знижений судинний тонус унаслідок релаксації артерій і зниження загального 

периферичного опору судин (ЗПОС), пов'язаного з розширенням артеріол 

ведуть до зменшення рефрактерної фази ЛШ. За показниками гемодинамічного 
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профілю нітровмісні препарати особливо показані хворим із порушеною 

систолічною функцією шлуночків або з застійною серцевою недостатністю. 

У клінічній практиці лікування ЛГ застосовується NО у вигляді 

інгаляцій. При такому способі введення відбувається швидке єднання  даної 

речовини з гемоглобіном, що запобігає потраплянню NО в системний кровотік 

і викликає розвиток артеріальної гіпотонії. Тому можна вважати NО 

селективним вазодилататором, який виключно впливає на судини малого кола 

кровообігу. 

Ще однією з можливостей збільшити активність ендогенного оксиду 

азоту при ЛГ є підсилення NO-залежної легеневої вазодилятації шляхом 

інгібування розпаду цГМФ фосфодиестераз 4-5. Інгібітор фосфодіестерази-5 

(ФДЕ-5) силденафіл викликає виражений судиннорозширюючий ефект у 

легенях [88, 238]. 

Оксид азоту є вираженим ендогенним ендотелій-залежним 

вазодилататором, який прямо розслабляє гладку мускулатуру судин шляхом 

стимуляції розчинної гуанілатциклази і підвищеного вироблення 

внутрішньоклітинного циклічного гуанозинмонофосфату (cGMP) [3]. Оскільки 

легенева гіпертензія пов’язана з дефектами у виробленні оксиду азоту та, 

можливо, зі зменшенням викликаної оксидом азоту вазодилатації, останній був 

запропонований як можлива терапія ХОЗЛ [40]. Короткотривалі інгаляції 

оксиду азоту мають виражені специфічні легеневі вазодилатуючі ефекти у 

людей. Довготривала інгаляційна терапія оксидом азоту засвідчила позитивні 

ефекти в невеликих дослідженнях, однак вимагає підтвердження цього в більш 

масштабних клінічних випробуваннях [9]. 

Ключова роль дисфункції ендотелію судин у формуванні ЛГ у хворих на 

АГ, поєднану з ХОЗЛ, сприяла пошуку нових підходів для раціональної 

фармакотерапевтичної корекції даної коморбідної патології. Доведено, що 

хронічне порушення утворення таких вазоактивних медіаторів як оксид азоту, 

простациклін поряд із пролонгованою надмірною експресією 
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вазоконстрикторів - ендотеліну- 1 ( ЕТ-1) не лише впливає на тонус судин, але 

й сприяє васкулярній трансформації. 

Існують невеликі дослідження, які демонструють ефективність               

L-аргініну, субстрату для синтетази оксиду азоту, у зниженні тиску в легеневій 

артерії і збільшенні толерантності до фізичного навантаження у хворих на 

ХОЗЛ [40, 69, 142]. Він зменшує утворення ендотеліну, знижує рівень глюкози 

крові і нівелює молочнокислий ацидоз, підвищує продукцію Т-клітин 

вилочкової залози. Аргінін являє собою основу для ферменту NO-синтетази, 

яка є каталізатором синтезу оксиду азоту клітинами ендотеліальної оболонки 

судин, отож покращує ендотеліальну функцію, що є обов’язковою умовою 

ефективної фармакотерапії ХОЗЛ у поєднанні з АГ. 

Відомо, що в небагаточисельних дослідженнях L-аргінін проявляв свою 

ефективність у терапії серцевої недостатності [1, 142, 200, 221], при корекції 

підвищеного АТ у пацієнтів із ожирінням [233]. 

Виходячи з цього, була запланована представлена робота, яка своїми 

результатами започаткувала можливості покращення клінічного стану й 

впливу на центральну й периферичну гемодинаміки, деякі патофізіологічні 

чинники, що приймають участь у формуванні гіпертензії в обох колах 

кровообігу у хворих на АГ, що виникла на тлі ХОЗЛ. 
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РОЗДІЛ 2 

 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Дисертаційна робота виконана на базі відділення артеріальних 

гіпертензій КЗ «Івано-Франківський обласний клінічний кардіологічний 

центр» та кардіологічного відділення центральної міської лікарні №1. 

 

2.1. Клінічна характеристика хворих та методики лікування 

Для виконання поставлених завдань обстежено 140 хворих на 

есенціальну АГ ІІ стадії 2-3 ступеня: 82 хворі на АГ, поєднану з ХОЗЛ ІІІ 

ступеня у фазі ремісії, та 58 пацієнтів із АГ без ХОЗЛ і 20 практично здорових 

осіб, репрезентативних за віком та статтю. 

Діагностику та лікування АГ вели згідно міжнародного керівництва 

«Клінічні рекомендації з артеріальної гіпертензії Європейського товариства 

гіпертензії (ESH) та Європейського товариства кардіологів (ESH)  2013р, 

Наказу МОЗ України № 384 від 24.05.2012 р. «Про затвердження та 

впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної 

допомоги при артеріальній гіпертензії», [94],  діагностику ХОЗЛ - згідно 

Уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої), 

третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та медичної реабілітації, 

затвердженого Наказом МОЗ України №555 від 27.06.2013р. «Про 

затвердження та впровадження медико-технологічних документів із 

стандартизації медичної допомоги при хронічному обструктивному 

захворюванні легень» [84,95] і рекомендацій Міжнародного конгресу «Global 

Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of Chronic Obstructive 

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

Disease  (Updated ,  2013-2017) [124, 190]. 

Відповідно до мети та поставлених завдань усі хворі були рандомізовані 

на наступні групи: 



62 

 

1. Основну групу (ОГ)  склали 82  хворих на АГ, поєднану з ХОЗЛ ІІІ 

ступеня бронхообструкції C і D груп  у фазі ремісії з ЛН ІІ ступеня, поділених 

на 2 підгрупи у залежності від лікування: підгрупу А - хворі, котрі отримували 

базову терапію (БТ) згідно вищевказаних Протоколів надання медичної 

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

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

2. Контрольну групу (КГ) склали 58 хворих на ізольовану АГ ІІ стадії, 2-3 

ступеня, котрі також відповідно були поділені на 2 підгрупи: підгрупа А: 27 

хворих на ізольовану АГ ІІ стадії 2-3 ступеня, котрі отримували БТ, і підгрупа 

Б: 31 хворий, лікований БТ і L- аргініном. 

Контролем норми слугували 20 практично здорових осіб відповідного 

віку і статі. 

Критерії хворих для включення в дослідження: артеріальна гіпертензія ІІ 

стадії, 2-3 ступеня з серцевою недостатністю не більше ІІ А стадії зі 

збереженою ФВ (ФК І-ІІІ за NYHA), ХОЗЛ ІІІ ступеня  бронхообструкції C і D 

груп  у фазі ремісії, тривалість якої становила не більше 6 місяців, ЛГ ІІ 

ступеня, постбронходилятаційний приріст об’єму форсованог видиху (ОФВ1) 

менше 12 % порівняно з вихідним значенням. 

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

ступенів бронхообструкції,  декомпенсоване ХЛС, легенева недостатність ІІІ-

ІV ступеня, первинна ЛГ, гострі чи загострення хронічних запальних 

захворювань серця, тяжкі порушення ритму та провідності, серцева 

недостатність (СН) ІІБ – ІІІ за класифікацією МД Стражеска та ВХ  Василенка 

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

тяжка супутня патологія,  здатна змінити фармакокінетику і фармакодинаміку 

препаратів, що застосовуються у процесі дослідження, непереносимість 

аргініну чи відсутність письмової згоди хворих на участь у дослідженні. 

Вік обстежених коливався від 42 до 75 років (середній вік становив 59,5 

±5,2 року). Розподіл хворих у залежності від статі і віку наведено у табл.2.1. 
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Основну кількість обстежуваних складали пацієнти у віці 46 - 75 років і лише 

10 % були у зрілому віці (31-45 років). 

Якщо серед пацієнтів досліджуваних груп хворих на АГ переважали 

жінки (57%), то майже 65% - хворі на АГ, поєднану з ХОЗЛ складали 

чоловіки, що у цілому відображає загальні тенденції статевої поширеності  

ХОЗЛ (табл.2.2). Курців, хворих на АГ, поєднану з ХОЗЛ, було 82,9% від 

кількості осіб у групі, серед хворих на АГ – 40 %. У хворих основної групи за 

даними анамнезу АТ почав підвищуватися на 5-7 році уже розвиненого ХОЗЛ, 

тобто тривалість АГ у них складала 5,3±1,12 року, а ХОЗЛ – 10,2±2,31року.  

Частота загострень ХОЗЛ складала 2,5±0,49 разу на рік. Серед хворих на АГ, 

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

налічувала  8,5%  (7 осіб),  клінічні ознаки СН виявляли у 75,6 % (62 осіб), 

що відповідало ІІА стадії СН зі збереженою систолічною функцією, у решти - 

СН І стадії, ЛГ констатовано у 34,1%  (28 осіб) (таблиця 2.2). 

Пацієнти контрольної групи мали гіпертензивний анамнез тривалістю 

6,5±1,24 року, тобто за даним показником групи були порівнювані. 

Таблиця 2.1 

Розподіл обстежуваних хворих на артеріальну гіпертензію, поєднану з 

хронічним обструктивним захворюванням легень, за віком і статтю 

 

Вік (роки) 
АГ (n= 58) 

АГ, поєднана з 

ХОЗЛ  (n=82) 

Чоловіки Жінки Чоловіки Жінки 

Зрілий (31 – 45 ) 2 (3,4) 4 (6,9) 4(4,9) 4 (4,9) 

Середній (46–60) 13 (22,4) 16 (27,5) 25 (30,5) 15 (18,3) 

Похилий (61 -75) 10 (17,2) 13 (22,4) 24 (29,3) 10 (12,9) 

 

Примітки: 1. Вказана абсолютна кількість хворих. 2. У дужках – відсоток до 

загальної кількості осіб у групі. 

 

Клінічні ознаки ХЛС були у 42 хворих, що складало 70% від загальної 

кількості обстежених хворих основної групи. Серед них переважали чоловіки. 

У 78,3% хворих із клінікою ХЛС тривалість анамнезу захворювання була 

понад 5 років. 
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Таблиця 2.2 

Порівняльна характеристика обстежуваних хворих на артеріальну 

гіпертензію, поєднану з хронічним обструктивним захворюванням легень 

ІІІ ступеня бронхообструкції у фазі ремісії, і без нього 

 

Показники       АГ (n=58) 
АГ, поєднана з 

ХОЗЛ  (n=82) 

Курці,  %  40 82,9 

Індекс куріння, 

пачка/роки 
9,14±1,54 32,21±1,29 

Тривалість ХОЗЛ (років) - 10,2±2,31 

Тривалість АГ (років) 6,5 ± 1,24 5,3 ± 1,12 

Стать, 

(%) 

чоловіки 25 (43,1) 53 (64,6) 

жінки 33 (56,9) 29 (35,4) 

Група 

ХОЗЛ,(%) 

C -             75 (91,5) 

D -             7 (8,5) 

Примітки: 1.Вказана абсолютна кількість хворих. 2. У дужках – відсоток до 

загальної кількості осіб у групі. 

 

Базовою терапією у хворих на АГ були: інгібітор 

ангіотензинперетворюючого фермента - периндоприл у середній добовій дозі 

(8,1±0,23) мг («Гедеон Ріхтер», Угорщина), Наказ МОЗ України № 929 від 

29.10.2010 р.; блокатор кальцієвих каналів - амлодипін у середній добовій дозі 

(5,4±0,67) мг («KRKA», Cловенія), Наказ МОЗ України № 636 від 09.09.2014 р., 

діуретик- торасемід 5 мг/добу (Трифас Cor «Берлін-Хемі», Німеччина), Наказ 

МОЗ України № 195 від 05.03.2010 р., бета-адреноблокатор - небіволол у 

середній добовій дозі (5,8±0,90) мг («Sandoz», Швейцарія) Наказ МОЗ України 

№ 641 від 17.00.2012 р., розувастатин (10,2±0,90) мг («КRKA», Cловенія) Наказ 

МОЗ України№ 76 від 18.02.2015 р., а також ацетилсаліцилова кислота - аспірин 

кардіо в дозі 100 мг/добу («Bayer AG», Німеччина) Наказ МОЗ України № 179 

від 01.03.2013 р.  Згідно з новою редакцією керівництва GOLD, вибір препарату 

чи комбінації препаратів для базової терапії ХОЗЛ залежить від декількох 

факторів – виразності симптомів, ступеня вентиляційних порушень, частоти 

загострень, інакше кажучи від того, до якої клінічної групи (A, B, C, D) 

належить пацієнт.  Пацієнтам із АГ і ХОЗЛ до вище переліченої фармакотерапії 
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додавали бронхолітики пролонгованої дії - тіотропію бромід (аерозоль спіріва, 

«Boehringer Ingelheim», Німеччина) Наказ МОЗ України № 95 від 20.02.2004 р., 

сальметерол (аерофлюсал форспіро, «Boehringer Ingelheim», Німеччина), Наказ 

МОЗ України № 6 від 11.01.2016 р.  та інгаляційний глюкокортикоїд (іГКС) 

будесонід (будесонід ізіхейлер, «Orion Corporation», Фінляндія), Наказ МОЗ 

України  № 836 від 15.08.2016 р.  – група С, а в групі D призначали нерідко  

системні ГКС перорально чи в/в  (преднізолон у дозі 30-40 мг протягом 10-14 

діб), Наказ МОЗ України № 457 від 17.09.2004 р., замість іГКС, згідно 

вищевказаних протоколів. 

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

внутрішньовенно крапельно 100 мл  №10, 10 крапель за хвилину протягом 

перших 15 хвилин, потім швидкість введення збільшували до 30 крапель за 

хвилину (препарат виробництва ТОВ « Юрія-Фарм», Україна, реєстраційне 

посвідчення UA/8954/01/01 від 18.09.2008р) Наказ МОЗ України № 1123 від 

23.12.2013 р., протягом 10 діб та продовжували його прийом у пероральній 

лікарській формі - Тівортіну аспартат «Юрія Фарм, Україна», Наказ МОЗ 

України 528 від 29.07.2014 р., ( 1 мірна ложка 5 разів  на день ) протягом 3 

місяців. 

           Обстеження проводилось до, через 2 тижні і 3 місяці від початку 

лікування. 

 

2.2. Методи дослідження 

Застосовували традиційні клінічні методи обстеження: вивчення скарг, 

анамнестичних даних ( тривалість захворювання, частота загострень,спадковий 

і медикаментозний анамнез, визначення тривалості та індексу куріння), 

загальноприйняте фізикальне обстеження, електрокардіографію та 

ехокардіографію, добовий моніторинг артеріального тиску, комп’ютерну 

спірографію.  

Оцінку тяжкості задишки і перебігу ХОЗЛ у пацієнтів здійснювали за  

валідизованими  опитувальниками  (відповідно, МДР і ТОХ) згідно          
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GOLD [169]. Рівень задишки за шкалою МДР ≥ 2 або результат ТОХ ≥ 10 балів 

вказують на високий рівень симптомів. 

Для оцінки інтенсивності куріння як фактора ризику ХОЗЛ  

розраховували індекс тютюнокуріння (ІТК) за формулою: ІТК = кількість 

сигарет, викурених за день× кількість місяців у році, які людина курила. Якщо 

ІТК вище 240, то куріння призведе обов’язково до розвитку ХОЗЛ. Якщо ІТК 

між 240 - 160 –це становить ризик для виникнення ХОЗЛ [104а]. 

Для оцінки стажу куріння визначали показник пачко/років за формулою: 

Кількість пачко/років=(кількість сигарет, викурених за день× стаж куріння 

(роки)/20. Якщо індекс пачк/роки вище 10 – достовірний фактор розвитку 

ХОЗЛ. 

         Для виявлення електрокардіографічних (ЕКГ) ознак ХЛС 

використовувалися такі критерії: ознаки перевантаження правих відділів серця 

- відхилення осі комплексу QRS більше 90˚, збільшення розмірів зубця Р в II, 

III стандартних відведеннях більше 2 мм, зниження амплітуди зубця Т в 

стандартних і лівих грудних відведеннях, ознаки гіпертрофії правого шлуночка 

- високий зубець R в V1-2, глибокий зубець S в лівих грудних відведеннях або 

уплощений зубець Т в V1-3, зміщення сегмента ST нижче ізолінії в V 1-2, 

поява зубця Q в V 1-2 як ознака перевантаження правого шлуночка або навіть 

його дилатації; зрушення перехідної зони вліво до V4-6, поширення QRS в 

правих грудних відведеннях; повна або неповна блокада правої ніжки пучка 

Гіса; поява високого гострокінцевого P-pulmonale як ознака перевантаження 

правого передсердя. 

24-годинний добовий моніторинг АТ (ДМАТ) виконували апаратом 

АВРМ-04 фірми "Meditech" (Угорщина). Аналізували величини 

середньодобового систолічного та діастолічного артеріального тиску (САТ і 

ДАТ, мм рт.ст), рівнів стандартного відхилення (мм рт.ст.), індекс часу (%) та 

індекс площі гіпертензії (мм рт. ст.), середньодобову частоту серцевих 

скорочень (ЧСС, уд/хв). У процесі ДМАТ проводили гострий 

фармакодинамічний тест з L-аргініном, відмічаючи час прийому 
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досліджуваного засобу й аналізуючи рівні АТ що 15 хвилин упродовж 

введення препарату [31].  

Стан серцевої гемодинаміки вивчали методом ехокардіографії (Ехо-КГ) 

на апараті “CARIAS-PLUS” 1,057 (Italia) за допомогою датчика 2,5-МГц. 

Дослідження проводили в положенні хворого лежачи на спині або на лівому 

боці в М-модальному і двомірному режимі в стандартних ехокардіографічних 

позіціях [66]. 

Дослідження починали з парастернальної позиції в М-режимі і               

В-режимах, усі вимірювання здійснювалися протягом не менше трьох 

серцевих циклів, а потім виводилось середнє значення. Другим за частотою 

використовували верхівковий (апікальний) доступ: датчик встановлювали в 

ділянці верхівкового поштовху, визначеного візуально або пальпаторно. 

Використовувався також і епігастральний  доступ: датчик розташовувався 

безпосередньо під мечовидним відростком. Цей доступ був особливо 

інформативний у хворих із емфіземою легень, коли утруднено дослідження з 

перших двох доступів [15, 66, 233]. 

Із параметрів функції ЛШ, одержуваних за допомогою М-модальної 

ехокардіографії, вимірювали: Ао - діаметр аорти, см; ВТЛШ - діаметр 

вихідного тракту ЛШ на рівні синусів Вальсальви; діаметр МК - діаметр 

мітрального клапана, см, ЛП - діаметр лівого передсердя, см; ЗСЛШд - 

товщину задньої стінки ЛШ в діастолу, см; ЗСЛШс - товщину задньої стінки 

ЛШ в систолу, см; МШПд - товщину міжшлуночкової перегородки в діастолу, 

см; МШПс - товщину міжшлуночкової перегородки в систолу, см; КДР - 

кінцевий діастолічний розмір ЛШ, см; КСР - кінцевий систолічний розмір ЛШ, 

см; dt - час скорочення ЛШ і ПШ, с. 

Розраховували показники центральної гемодинаміки за 

загальновідомими формулами. 

Об’єми ЛШ і ПШ розраховували за формулою 2.1, запропонованою 

Teicholz: 

V=(7/2,4+D)xD3,                                             [2.1] 
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де: D - діаметр порожнини ЛШ або ПШ у см у систолу або в діастолу. 

Для визначення УО розраховували значення КДО і кінцево-систолічного 

об’єму (КСО). УО ЛШ являє собою різницю між КДО і КСО. Знаючи 

показники УО ЛШ, обчислювали значення ХО ЛШ, що є важливим 

показником стану центральної гемодинаміки, за формулою 2.2: 

ХО=УОхЧСС,                                                 [2.2] 

де: ЧСС - частота серцевих скороченнь. 

Серцевий індекс (СІ) являє собою відношення серцевого викиду (ХО) до 

площі поверхні тіла (ППТ), тобто за формулою 2.3: 

 СІ = ХО / ППТ.                                                [2.3] 

Про скорочувальну функцію серця судили за ФВ (формула 2.4), часом 

скорочення ЛШ і ПШ, ступенем систолічного укорочення передньозаднього 

розміру ЛШ і ПШ (ФУ) і швидкості циркулярного укорочення волокон 

міокарда. 

ФВ=УО/КДОх100%                                         [2.4] 

(у нормі становить більш 60-65%) (Teicholz).  

Розрахунок фракції укорочення волокон міокарда (ФУ) проводили  за 

формулою (Teicholz): 

ФУ = (КДР-КСР) / КДР * 100%                              [2.5] 

Оцінка швидкості циркулярного укорочення волокон міокарда Vcf 

характеризує скоротливу здатність міокарда і визначається за формулою 2.6:  

Vcf = (КДР-КСР)/КДР × t(с1),                               [2.6] 

де: t-тривалість скорочення задньої стінки лівого шлуночка в секундах. 

Гіпертрофованим вважається міокард, товщина якого під час діастоли 

становить 1,1 см та більше. 

Маса міокарда лівого шлуночка розраховувалася за формулою 2.7 

(P.D.Devereux) Американського товариства ехокардіографії: 

ММЛШ = 0.8х1.04х {(КДРлш +ТМШП + ЗСЛШ)3 - КДРЛШ3} +0.6 ( г),   [2.7] 

де, КДР - кінцевий діастолічний розмір лівого шлуночка; 

ЗСЛШ – товщина задньої стінки ЛШ у діастолу; 
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ТМШП – товщина міжшлуночкової перетинки в діастолу. 

Оскільки ММЛШ значною мірою залежить від маси тіла, зросту та статі, 

для більш адекватної оцінки наявності ГЛШ та її ступеня використали 

індексовану величину ММЛШ: 

ІММЛШ(г/м2) = ММЛШ/ППТ ,                          [2.8] 

де: ІММЛШ - індекс маси міокарда лівого шлуночка; 

ППТ - площа поверхні тіла, м2. 

Розрахунок площі поверхні тіла у дорослих виконували за формулою Du Bois 

2.9: 

ППТ=(вага 0,425)×(зріст 0,725)×0,007184,                   [2.9] 

де: ППТ - площа поверхні тіла, м2; 

зріст - см; 

вага - кг. 

Ураховуючи, що геометрична адаптація міокарда ЛШ може набирати 

неоднорідних форм у різних пацієнтів унаслідок збільшення як безпосередньо 

товщини стінок ЛШ, так і розмірів самої порожнини, проводилось обчислення 

відносної товщини стінок ЛШ (ВТС) за формулою 2.10: 

ВТС = (ТЗС+ТМШП)/КДР,                                  [2.10] 

де: ТЗС - товщина задньої стінки ЛШ в діастолу, 

ТМШП - товщина міжшлуночкової перетинки в діастолу,  

КДР - кінцевий діастолічний розмір ЛШ. 

За нормальну брали  ВТСЛШ < 0,42 (ESC, ESH,2007), яку вичислили за  

формулою 2.11:  

ВТЗСЛШ = (2×ТЗС)/КДР,                                    [2.11] 

де: ТЗС - товщина задньої стінки ЛШ в діастолу, 

КДР - кінцевий діастолічний розмір ЛШ, 

товщину міжшлуночкової перетинки – за формулою 2.12: 

 ВТМШП = (2× ТМШП)/КДР,                                [2.12] 

де: ТМШП - товщина міжшлуночкової перетинки в діастолу, 

КДР - кінцевий діастолічний розмір ЛШ. 
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У нормі ВТС не перебільшує 0,45, причому критерієм гіпертрофії 

міокарда ЛШ є значення цього показника більше за 0,45, тоді як дилатація ЛШ 

характеризується істотним зменшенням ВТС. 

Тип ремоделювання ЛШ залежить від  наявності (або відсутності) 

збільшення ММЛШ та значення відносної товщини стінок лівого шлуночка, 

яке вираховується як співвідношення суми відносної товщини задньої стінки 

ЛШ та міжшлуночкової перегородки до кінцеводіастолічного розміру ЛШ. 

Збільшення цього показника понад 0,45 свідчить про концентричні зміни ЛШ, 

тобто про суттєве збільшення товщини стінок відносно розміру його 

порожнини [5, 25]. КДР, ТЗСЛШ та ТМШП визначали наприкінці діастоли за 

піком комплексу QRS. 

Критерієм наявності ГЛШ, згідно з Європейськими рекомендаціямиESC, 

ESH (2007), вважали ІММЛШ у чоловіків > 125 г/м2, у жінок >110 г/м2. За 

показниками ІММЛШ і ВТСЛШ виділяли такі геометричні моделі міокарда 

ЛШ: 

- нормальна геометрія лівого шлуночка (НГ ЛШ) (ІММЛШ у чоловіків 

<125 г/м2, у жінок <110 г/м2, ВТСЛШ < 0,42); 

- концентричне ремоделювання ЛШ (КР ЛШ) (ІММЛШ у чоловіків  

<125 г/м2, у жінок <110 г/м2, ВТСЛШ > 0,42); 

- концентрична гіпертрофія ЛШ (КГ) (ІММЛШ у чоловіків > 125 г/м , у 

жінок > 110 г/м2, ВТСЛШ > 0,42); 

- ексцентрична гіпертрофія ЛШ (ЕГ) (ІММЛШ у чоловіків > 125 г/м2, у 

жінок >110 г/м2, ВТСЛШ < 0,42). 

Розміри порожнини ПШ залежать від використовуваного 

ультразвукового доступу. Для оцінки розмірів правих камер серця 

використовували апікальну чотирикамерну або субкостальну чотирикамерну 

позиції, при виборі орієнтувалися на умови  візуалізації [15, 66, 206, 233]. 

Вимірювалися основні морфометричні параметри: діаметр ЛА - діаметр 

легеневої артерії, см; діаметр ТК - діаметр трикуспідальпого клапана, см; ПП - 

розмір правого передсердя, см; довжина ПШд - діастолічна довжина ПШ, см; 
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довжина ПШ с - систолічна довжина ПШ, см; ПСПШд - товщина передньої 

стінки ПШ в діастолу, см; ПСПШс - товщина передньої стінки ПШ в систолу, 

см; КДР - кінцевий діастолічний розмір (діаметр) ПШ, см; КСР - кінцевий 

систолічний розмір (діаметр) ПШ, см; 

Праві відділи серця вважалися дилатованими, якщо діаметр ПШ в 

парастернальній позиції по довгій осі становив понад 3,0 см, в апікальній 

чотирьохкамернії позиції більш 3,6 см, праве передсердя (ПП) - 3,8x4,6 см. 

Стінка ПШ вважалася гіпертрофованою, якщо розмір її вільної стінки в 

діастолу був більше 0,5 см [236]. 

Оцінювали рух МШП у діастолу. Якщо на початкових стадіях хвороби 

визначався систолічний рух МШП у бік задньої стінки ЛШ, то пізніше 

виникало запізнювання в її русі, виявлявся асинхронний початок руху МШП у 

бік задньої стінки ЛШ. У термінальній стадії хвороби зазначався 

«парадоксальний рух МШП», зміщення в систолу до ПШ [234]. 

Фазову діяльність ЛШ і ПШ оцінювали при локації в М-режимі клапанів 

аорти або легеневої артерії з одночасною реєстрацією ЕКГ у II стандартному 

відведенні з використанням датчика 2,5 МГц з імпульсним і 

безперервнохвильовим допплером. 

Для аналізу кровотоку в легеневій артерії використовували 

парастернальну і субкостальну позиції [66, 233, 236]. Контрольний об’єм 

встановлювали під стулками клапана ЛА при візуалізації по короткій осі ПШ 

на рівні стулок аортального клапана. У нормі швидкість кровотоку в ВТПШ 

становить 0,6-0,9 м/с. 

Вимірювали такі характеристики потоку: швидкість (Vmax) ЛА - 

максимальна швидкість потоку в ЛА, м/с; ЧП (АТ) - час прискорення потоку в 

ЛА, с; ЧУ (DТ) - час уповільнення потоку в ЛА, с; ЧВ (ЕТ) - час викиду потоку 

в ЛА, с; ЧП/ЧВ - відношення часу прискорення до часу викиду потоку в ЛА; 

VTI - інтеграл лінійної швидкості потоку в ЛА, см визначали за формулою 

2.13: 

VTI = Vср х ЕТ;                                                [2.13] 
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де: VTI - інтеграл лінійної швидкості потоку в ЛА, см: 

ЧВ (ЕТ) - час викиду потоку в ЛА, с; 

За методикою М Isobe (1987) досліджували систолічний потік у 

вихідному тракті ПШ, при цьому, контрольний об’єм розташовували у 

вихідному тракті ПШ дещо проксимальніше клапана ЛА [15, 25, 236]. Оцінка 

систолічного потоку ПШ здійснювалася з парастернальної позиції по короткій 

осі або ж із субкостальної позиції по короткій осі, якщо якість зображення 

потоку в парастернальній позиції виявлялася незадовільною. Вимірювали 

наступні  показники систолічного потоку: час передвигнання ПШ - ЧП (РЕР, с) 

- інтервал від початку зубця Q на ЕКГ до початку сигналу ситолічного потоку 

вихідного тракту ПШ; час прискорення систолічного потоку вихідного тракту 

ПШ - ЧП (АТ) - інтервал від початку потоку до піку швидкості; час 

уповільнення систолічного потоку у вихідному тракті ПШ - ЧУ (DТ) - інтервал 

від піку швидкості до кінця систолічного потоку; ЧВ (ЕТ) - час вигнання крові 

з ПШ, що  відповідає  інтервалу від початку систолічного потоку в вихідному 

тракті ПШ до його кінця. СТЛА розраховували за формулою 2.14: 

СТЛА= - 2,8х (АТ/ЕТ) + 2,4 (мм рт.ст.),                           [2.14] 

де: АТ - інтервал від початку потоку до піку швидкості, 

ЕТ - час вигнання крові з ПШ. 

Дослідження трансмітрального діастолічного потоку проводили з 

апікальної чотирикамерної позиції, при цьому, контрольний об’єм 

встановлювали паралельно кровотоку, відразу над місцем змикання стулок 

мітрального клапана. 

Діастолічну функцію ЛШ аналізували  за характером трансмітрального 

кровотоку у хворих на АГ методом допплер-Ехо-КГ з верхівкового доступу в 

2-х та 4-х камерному зображеннях серця. В імпульсному режимі аналізували 

(рис. 2.1): 

- максимальну швидкість раннього діастолічного наповнення ЛШ (пік Е, 

м/с), що характеризує наповнення ЛШ під час ранньої діастоли (пасивне 

наповнення за градієнтом тиску); 
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- передсердний потік, тобто максимальну швидкість пізнього 

діастолічного наповнення ЛШ (пік А, м/с), що характеризує наповнення ЛШ 

під час систоли лівого передсердя (ЛП); 

- співвідношення швидкостей раннього та пізнього діастолічних 

наповнення (Е/А). 

У неперервно-хвильовому режимі вимірювали: 

- час ізоволюмічного розслаблення ЛШ (ІVRТ, м/с), що характеризує 

фазу активного розслаблення і становить інтервал між закінченням кровотоку 

в виносному тракті та початком кровотоку в приносному тракті ЛШ; 

- час сповільнення швидкості потоку раннього діастолічного наповнення 

ЛШ (DТ, мс). 

Допплерівський контрольний об’єм установлювали в приносному тракті 

ЛШ над місцем змикання стулок мітрального клапана, паралельно кровотоку 

[4, 21, 35]. Обов’язковою умовою проведення допплер-Ехо-КГ діастолічної 

функції ЛШ були: наявність у пацієнта синусового ритму, відсутність 

тахікардії (при ЧСС>90 - 100 уд./хв обидва піки Е та А зливаються, що 

унеможливлює аналіз допплеровського запису), відсутність мітрального 

стенозу чи вираженої мітральної недостатності. 

 

Рис. 2.1. Стандартні виміри трансмітрального діастолічного потоку. 
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Критерієм нормальної діастолічної функції, згідно з Європейськими 

рекомендаціями (2008), вважали Е/А (1,07 - 2,35) од., ІVRТ > 100 мс, DТ 

(190±20) мс. За показниками Е/А, ІVRТ та DТ визначали такі типи порушення 

діастолічної функції: 

- гіпертрофічний тип (початковий, порушення розслаблення): Е/А < 1,0 

од, IVRТ > 1 1 0  мс, DТ < 240 мс; 

- псевдонормальний тип (проміжний, підвищення тиску наповнення): 

Е/А (1,0-2,0) од, IVRТ (70-100) мс, DТ (160-240) мс; 

- рестриктивний тип (підвищена жорсткість міокарда, декомпенса- 

ція): Е/А  

> 2,0 од, IVRT< 70 мс, DT< 160 мс; 

- тимчасовий (при ексцентричні гіпертрофії): < Е/А (1,0-2,0) од.,  

IVRT> 240 мс, DT> 240 мс. 

Параметри діастолічної функції ПШ визначаються аналогічно і схожі з 

відповідними параметрами діастолічної функції ЛШ. У нормі спостерігають 

майже лінійну залежність між співвідношеннями Е/А, визначеними на рівні 

мітральних і трикуспідального клапанів: чим більше пікові швидкості Е і А 

хвиль трансмітрального потоку, тим вони більше і для транстрикуспідального 

потоку. Однак, оскільки площа трикуспідального отвору більша, ніж 

мітрального, то максимальні швидкості потоків Е і А в правих відділах серця 

дещо менші, ніж у лівих. 

У той же час площі потоків не розрізняються, оскільки обсяги крові, що 

проходить за одиницю часу через трікуспідальний і мітральний клапан, 

однакові. 

Дещо по-іншому, в порівнянні з аналогічними параметрами 

діастолічного наповнення ЛШ, обчислюють лише тривалість періоду 

ізоволюмічного розслаблення ПШ (IVRTпш) між закриттям клапана ЛА і 

відкриттям трикуспідального клапана. Цей показник розраховують як різницю 

періодів від вершини синхронно зареєстрованого зубця R на ЕКГ відповідно до 
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моментів закінчення систолічного потоку в легеневій артерії і відкриття 

трикуспідального клапана [236]. 

Судинорухову функцію ендотелію та стан периферійних судин 

визначали на ультразвуковому апараті Cranzbuller Loci-Q 500 (Німеччина), 

користуючись лінійним датчиком 7,5 МГц. Проводили визначення дисфункції 

ендотелію на основі ендотелійзалежної і ендотелійнезалежної вазодилятації 

плечової артерії [157]. 

Плечову артерію, згідно з методикою, описаною D.Celemajier і 

співавторами [160], візуалізували у поздовжньому розрізі на 2-3 см 

дистальніше ліктьового згину, при цьому діаметр плечової артерії вимірювали 

в діастолу. Діаметр оцінювали в стані спокою (після 10-15 хвилин відпочинку). 

Стимулом, який викликав залежну від ендотелію дилатацію периферійних 

артерій, була реактивна гіперемія, яка створювалася манжетою, накладеною 

проксимальніше місця виміру. На 3 хвилини створювався тиск, який був на 40-

50 мм рт.ст. вище систолічного AT. Діаметр артерії оцінювали зразу після 

зняття манжети, потім через 60 сек. Після відновлення розміру діаметра артерії 

хворий отримував 0,5 мг нітрогліцерину сублінгвально. Вимір повторювали 

через 2 хвилини. Реакцію на пришвидшення кровоплину оцінювали як різницю 

діаметрів на фоні реактивної гіперемії (створеної манжетою) і вихідного; 

реакцію на нітрогліцерин (ендотелійнезалежну) як різницю діаметра на другій 

хвилині після прийому нітрогліцерину і вихідного. 

Нормальною реакцією плечової артерії прийнято вважати її розширення 

на фоні реактивної гіперемії на 10% і більше від вихідного діаметра. Менший 

ступінь вазодилятаціїї або вазоконстрикція вважається патологічною реакцією. 

Під дисфункцією ендотелію розуміють також такий стан, коли розширення 

судини у відповідь на реактивну гіперемію є достовірно меншим, ніж на 

прийом нітратів. 

Оцінку функції апарату зовнішнього дихання проводили шляхом 

комп’ютерної спірографії (комп’ютерний спірограф Hellige EK 512E) та 

аналізу кривої потік-об’єм за наступними параметрами : ЖЄЛ –життєва 
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ємність легень (л), ФЖЄЛ – форсована життєва ємність легень (л), ОФВ1 – 

об’єм форсованого видиху за 1 сек (л), ОФВ1/ ЖЄЛ – індекс Тіффно (%), PEF- 

пікова швидкість видиху (л/с), MШВ 75% - піковий потік, що видихається при 

75% приливного об’єму (л/с), MШВ 50% - піковий потік, що видихається при 

50% приливного об’єму (л/с), MШВ 25% - піковий потік, що видихається при 

25% приливного об’єму (л/с) [105]. 

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 результату 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 і пролонговані теофіліни – за 24 год. 

Для визначення ступенів ЛН та тяжкості перебігу ХОЗЛ з урахуванням 

вираженості клініки та функціональних характеристик бронхообструктивного 

синдрому використовували класифікацію  ЛН, запропоновану провідними 

спеціалістами світу з проблем захворювань легень, робочою групою вчених 

Національного інституту серця, легень і крові США, експертами ВООЗ, 

викладеною в GOLD і прийнятою у світі [190]: 

І  ступінь бронхообструкції - ОФВ1 ≥ 80% належного, індекс          

Тіффно < 70%, зазвичай (але не завжди) хронічний кашель, виділення 

мокротиння; 

ІІ  ступінь бронхообструкції – 80% > ОФВ1 ≥ 50% належного, індекс 

Тіффно < 70%, симптоми прогресують, з’являється задишка під час фізичного 

навантаження і під час загострень; 

ІІІ  ступінь бронхообструкції - 50% > ОФВ1 ≥ 30% належного, індекс 

Тіффно < 70%. Посилення задишки, повторні загострення, що погіршують 

якість життя хворих. 

ІV  ступінь  бронхообструкції  - ОФВ1 < 30% належного, індекс    

Тіффно < 70% або хронічна легенева недостатність, правошлуночкова серцева 
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недостатність - ІТ у разі дуже тяжкого перебігу ХОЗЛ та значного зменшення 

EVC збільшується і втрачає діагностичну значимість. Клінічно – подальше 

прогресування симптомів, якість життя значно погіршується, загострення 

можуть становити загрозу життю. 

Пульсоксиметром G1B Heaco (Великобританія) вимірювали сатурацію 

крові, частоту пульсу й амплітуду пульсової хвилі.  

Якість життя оцінювали за допомогою стандартного адаптованого 

загального опитувальника SF-36 (Medical Outcomes Stydy 36 - Item Short Form 

Health Status), який дозволяє найбільшою мірою оцінювати взаємозв’язок ЯЖ з 

соціальним статусом, психічним здоров’ям і загальним задовільним станом 

особи [61]. Даний опитувальник складається із 36 запитань, об’єднаних у 8 

наступних шкал: фізична активність (ФА) – оцінює міру самообслуговування, 

ходьбу, підйом по сходах, перенесення важких речей, а також виконання 

значних фізичних навантажень; роль фізичних проблем в обмеженні 

життєдіяльності (РФ) – характеризує ступінь обмеження у повсякденній 

діяльності через проблеми з фізичним здоров’ям; інтенсивність болю (ІБ) – 

відображає інтенсивність больового синдрому та його вплив на здатність 

займатись нормальною діяльністю; загальний стан здоров’я (ЗСЗ); життєва 

активність (ЖА) – оцінка відчуття пацієнтом повноти сил та енергії; соціальна 

активність (СА) – задоволеність спілкуванням, проведенням часу з друзями, 

родиною, колегами; роль емоційних проблем в обмеженні життєдіяльності (РЕ) 

– оцінка емоційного стану, який заважає виконанню роботи або іншої звичної 

повсякденної діяльності, включаючи великі витрати часу на їх виконання, 

зменшення обсягу зробленої роботи, зниження її якості; психічне здоров’я (ПЗ) 

– характеризує настрій, наявність депресії, тривоги, оцінює загальний показник 

позитивних емоцій. Фізичний статус пацієнта оцінюється за п’ятьма шкалами 

(ФА, РФ, ІБ, ЗСЗ, ЖА), психосоціальний статус також характеризують п’ять 

шкал (РЕ, СА, ПЗ, ЗСЗ, ЖА). Показники ЗСЗ та ЖА визначаються як фізичним, 

так і психічним статусом людини. Максимальне значення для всіх шкал при 

повній відсутності обмежень чи порушень здоров’я дорівнює 100 балам. Чим 
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вищий показник у кожній з шкал, тим кращою є ЯЖ за цим параметром [61, 

113]. 

Вміст ендотеліну -1 (ЕТ-1), передсердного натрійуретичного пептиду 

(ПНУП), ProANP (1-98) у плазмі крові визначали за допомогою 

імуноферментного аналізу із використанням наборів реагентів 

“Biomedica”(Австрія). Дослідження проводили згідно інструкції, що додається 

до наборів реактивів. Визначали оптичну щільність лунок при довжині хвилі 

450 нм з фільтром порівняння 620 нм. Формула для перерахунку рівня ЕТ-1 - 

2.15: 

рівень ЕТ-1 = 0,626 х D / 0,458 фмоль/мл,                    [2.15] 

де: D – оптична густина дослідної проби. 

Вміст інтерлейкіну 6 (ІЛ-6) та туморнекротичного фактору (TNF α) у 

плазмі крові визначали за допомогою твердофазового імуноферментного 

аналізу, що базуються на «сандвіч»-ефекті з використанням моно- та 

поліклональних антитіл до ІЛ-6 та TNF α,  застосовуючи  набори  реагентів 

«Вектор Бест» (Росія). 

Імуноферментні дослідження виконували в сертифікованій лабораторії 

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

Статистичну обробку виконували пакетом статистичних функцій 

програм „Microsoft Excel". Вірогідність різниці визначали за t-критерієм 

Стьюдента та F-критерієм Фішера для параметричних даних. Статистично 

вірогідними вважали розбіжності при р<0,05. 

Кореляційний зв’язок визначає ступінь вираженості зв’язку між 

варіаційними рядами, які є рівноправними у причинному значенні. Характер та 

вираженість зв’язку оцінювали за коефіцієнтом кореляції Пірсона. Про напрям 

зв’язку свідчив знак «-» - зв’язок зворотний, або «+» - прямий зв’язок. Про 

силу зв’язку судили за наступними градаціями: r = 0,3 - слабкий, r = 0,3-0,5 - 

помірний, r = 0,5-0,7 - значний, r = 0,7-0,9 - сильний, r = 0,9 - 0,99 - дуже 

сильний. 
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Кожен пацієнт давав  письмову згоду на проведення дослідження з 

дотриманням основних положень GCP (1996), Конвенції Ради Європи про 

права людини та біомедицину (1997), Гельсінської декларації Всесвітньої 

медичної асоціації про етичні принципи проведення наукових медичних 

досліджень за участю людини (1964-2000рр) і наказу МОЗ України № 281 від 

01.11.2000р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

 

РОЗДІЛ 3 

 

КЛІНІКО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ПЕРЕБІГУ 

ЕСЕНЦІАЛЬНОЇ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ В ПОЄДНАННІ З 

ХРОНІЧНИМ ОБСТРУКТИВНИМ ЗАХВОРЮВАННЯМ ЛЕГЕНЬ 

 

Для встановлення клініко-функціональних особливостей формування і 

перебігу артеріальної гіпертензії за умови її поєднання з ХОЗЛ обстежено 82 

хворих на есенціальну АГ ІІ стадії 2-3 ступеня, поєднану з ХОЗЛ ІІІ ступеня 

бронхообструкції, груп C і D  у фазі ремісії з ЛН ІІ ступеня, та 58 

пацієнтів з есенціальною артеріальною гіпертензією аналогічної стадії та 

ступеня (без ХОЗЛ). 

Усі пацієнти  перебували на стаціонарному лікуванні у кардіологічному 

відділенні центральної міської клінічної лікарні м. Івано-Франківська та 

відділенні артеріальних гіпертензій КЗ «Івано-Франківський обласний 

клінічний кардіологічний центр». 

Аналіз результатів дослідження дозволив виявити клініко-патогенетичні 

взаємозв'язки між розвитком і прогресуванням АГ та ХОЗЛ і вивчити 

структурно-функціональні патологічні зміни з боку серця та органів дихання, 

порушення ендотеліальної функції та роль метаболічних змін у даних когорт 

пацієнтів. 

Розвиток АГ у пацієнтів з ХОЗЛ був пов'язаний з великою кількістю 

різних чинників, причому визначальними було їх поєднання. Особливу увагу 

при обстеженні хворих приділили статусу тютюнопаління (табл. 3.1). Серед 

обстежених  хворих на АГ, поєднану з ХОЗЛ ІІІ ступеня бронхообструкції, 

було 14 (17,08 %) осіб, які ніколи не курили, 29 (35,36 %) - екс-курці, а 39 

(47,56 %) хворих були активними курцями на час дослідження, причому у 

групі хворих з ізольованою АГ курців було значно менше (40 %). 

Як видно з таблиці 3.1, тривалість куріння у когорті хворих на АГ з 

ХОЗЛ ІІІ ступеня бронхообструкції в середньому  становила 25,34±1,45 року, 

а у групі пацієнтів з ізольованим перебігом АГ - 12±1,56 року. Індекс 
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куріння у пацієнтів КГ становив-  9,14±1,54 пачко/років, натомість у 

хворих з поєднаною патологією був критично високим -  32,21± 1,29 

пачко/років. Очевидно, високий індекс куріння та значна тривалість  

                                                                                                  Таблиця 3.1 

Порівняльна характеристика обстежуваних хворих залежно від 

тривалості та індексу куріння 

 

куріння спричинили негативний вплив складових сигаретного диму як 

на стінку бронхів, так і на судинну стінку, що стало однією з причин 

посиленого системного запалення, як спільного патогенетичного 

чинника даного коморбідного стану. 

          Оскільки  всі обстежені хворі страждали на АГ і ХОЗЛ, то 

превалюючими клінічними ознаками були симптоми АГ і ХОЗЛ ІІІ ступеня  

бронхообструкції (групи  C і D) та ЛН ІІ ступеня, ХЛС, гіпертрофії і/або 

дилатації ЛШ та ПШ і ХСН ІІА стадії за НД Стражеско, ВХ Василенком без 

порушення скоротливої функції ЛШ. 

Проведений аналіз клінічної симптоматики в обстежених хворих 

представлений у табл. 3.2. Установлено, що превалюючими скаргами хворих 

на АГ, поєднану з ХОЗЛ, незважаючи на те, що обстежувалися пацієнти у 

фазі ремісії, були задишка – у всіх хворих, кашель у 71% випадків з 

виділенням слизистого харкотиння (у 61%), біль голови у 70,7 % пацієнтів, 

загальна слабкість і швидка втомлюваність (63,4%), перебої у роботі серця у 

40,2% пацієнтів, порушення сну (40,2% хворих).  

Відношення до куріння Хворі на АГ та ХОЗЛ 

(n = 82) 

Хворі на АГ 

(n = 58) 

Ніколи не курили, абс. (%) 14 (17,08) 29 (72,5) 

Екс-курці, абс. (%) 29 ( 35,36) 19 (47,5) 

Активні курці, абс. (%) 39 (47,56) 10 (25) 

Індекс куріння, пачка/роки 32,21± 1,29 9,14±1,54 

Тривалість куріння, роки 25,34±1,45 12±1,56 

Курці, % 82,9                  40 
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У пацієнтів хворих на АГ теж переважала задишка, але вона виявлялась 

при надмірних фізичних навантаженнях (34,5% хворих); біль голови та шум у 

вухах були домінуючими скаргами даної групи ( у 34,5 та 24,1% відповідно). 

При фізикальному обстеженні у хворих на АГ, поєднану з ХОЗЛ 

переважали ознаки легеневої патології – ХОЗЛ ІІІ сступеня бронхообструкції: 

подовжений видих у 95,2% випадків, множинні сухі свистячі хрипи (63,4%); 

симптоми  ЛГ і ХЛС: акцент ІІ тону і протодіастолічний шум Грехема-Стіла 

над легеневою артерією у 65,9% випадків, аритмії серця (40,2% хворих) та 

ознаки серцевої недостатності – збільшення розмірів печінки у 70,7% випадків, 

набухлість яремних вен (65,9%), пастозність і набряклість нижніх кінцівок у 

42,7% хворих. 

Натомість у хворих на АГ без ХОЗЛ виявлено акцент ІІ тону над 

аортою, систолічний шум над верхівкою й аритмії у 86,2% випадків, ознаки 

серцевої недостатності (набряки на нижніх кінцівках і збільшення розмірів 

печінки) - у 25,9% пацієнтів. 

Суттєвою і важливою відмінністю між хворими обох груп був 

центральний ціаноз у більше половини пацієнтів з ХОЗЛ, що зумовлено 

порушенням оксигенації крові у легенях і збільшенням абсолютної кількості 

відновленого гемоглобіну у крові, яка відтікає від легень, і відсутність 

ціанотичного забарвлення (центрального чи периферичного) у хворих на АГ. 

Не менш важливою ознакою, виявленою у 29 пацієнтів (35,4%) хворих 

на АГ, поєднану з ХОЗЛ, була гіперін’єктована кон’юнктива, так звані «очі 

кроля», що є знову ж таки причиною хронічної гіперкапнії, та набухлі яремні 

вени як ознака застою у верхній порожнистій вені у 65,9  % хворих. 

Кардіалгія загалом виявлялась характерною в тій чи іншій мірі для всіх 

обстежених хворих, хоча у 2 рази частіше вона спостерігалася у пацієнтів 

хворих на АГ, поєднану з ХОЗЛ у зв’язку з розширенням ЛА та 

підвищенням тиску у ній. 
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 Таблиця 3.2 

Клінічні ознаки хворих на артеріальну гіпертензію,  

поєднану з хронічним обструктивним захворюванням легень 

Клінічні симптоми Хворі на АГ, 

поєднану ХОЗЛ 

(n-82) 

Хворі на АГ 

(n-58) 

Загальна слабкість, швидка втома 52 (63,4) 30 (25,9) 

Кашель 59 (71) - 

Виділення харкотиння 50 (61) - 

Задишка при надмірних фізичних 

навантаженнях 
29 (35,4) 20 (34,5) 

Задишка при звичайних фізичних 

навантаженнях 
44 (53,7) 2(3,4) 

Задишка при незначних фізичних 

навантаженнях 
6 (7,3) - 

Задишка в стані спокою 3 (3,7) - 

Біль голови 58 (70,7) 20 (34,5) 

Запаморочення 45 (54,9) 20 (34,5) 

Шум у вухах 48 (58,5) 14 (24,1) 

Порушення сну 33 (40,2) 15 (25,9) 

Кардіалгія 42 (51,2) 20 (34,4) 

Ціаноз 35 (42,7) - 

Розширені судини кон’юнктиви 29 (35,4) - 

Набухання яремних вен 54 (65,9) - 

Пастозність і набряклість кінцівок 35 (42,7) 15 (25,9) 

Діжкоподібна форма грудної клітки 5 (6,1) - 

Коробковий відтінок, притуплення 

перкуторного звуку 
25 (30,5) - 

Наявність множинних сухих свистячих 

хрипів 
52 (63,4) - 

Наявність вологих дрібноміхурцевих 

хрипів у нижніх відділах легень 
8 (9,8) - 

Посилення І тону в ділянці 

мечоподібного відростка 
50 (61) - 

Акцент ІІ тону над легеневою артерією  54 (65,9) - 

Акцент ІІ тону над аортою 17 (20,7) 58 (100) 

Систолічний шум над верхівкою 16 (19,5) 50 (86,2) 

Протодіастолічний шум Грехема- Стіла 

над проекцією легеневої артерії 
54 (65,9) - 

Аритмія серця 33(40,2) 38(65,5) 

Збільшення розмірів печінки 58(70,7) 15(25,9) 

 

Примітка: подана абсолютна кількість хворих, у дужках у процентному  

співвідношенні. 
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Фізикальне обстеження дозволило виявити пальпаторні, перкуторні та 

аускультативні ознаки ЛГ та ХЛС. Так, у 61 % пацієнтів вислуховувалось 

посилення І тону у ділянці мечоподібного відростка (проекція 

трикуспідального клапану). 

Діагноз хронічного обструктивного захворювання легень, 

підтверджували результатами рентгенологічного дослідження (оглядова 

рентгенографія органів грудної клітки, за необхідності томографічні 

дослідження). Встановлено, що характерними рентгенологічними ознаками 

при обстеженні пацієнтів хворі на АГ, поєднану з ХОЗЛ були збільшення 

об’єму легень та пневмосклеротичні зміни (дифузний дрібносітчатий, 

перибронхіальний і прикореневий пневмосклероз) у 49 випадках (59,8 %), 

сплощення і низьке стояння діафрагми у 54 пацієнтів (65,9 %), емфізематозні 

зміни легень були верифіковані у 62 (75,6 %) випадках. Ключові 

рентгенологічні ознаки ХЛС - поширення меж серця вправо, випинання конусу 

легеневої артерії та згладження талії серця візуалізувались у всіх хворих на 

АГ, поєднану з ХОЗЛ. 

Грубі морфологічні зміни бронхо-легеневого апарату, як показало 

рентгенологічне дослідження органів грудної клітки, суттєво змінили 

функціональний стан легень. Обстеження хворих за допомогою комп’ютерної 

спірографії дозволило визначити ключову ознаку ХОЗЛ – частково зворотну 

обструкцію бронхів. Зміни показників спірографії у хворих на АГ, поєднану з 

ХОЗЛ, наведені у табл. 3.3. Як видно з таблиці, у всіх обстежених хворих на 

АГ, поєднану з ХОЗЛ, констатовано ОФВ1/ФЖЄЛ < 70 % від належних 

величин, що й було одним з головних критеріїв верифікації діагнозу ХОЗЛ. У 

хворих на АГ, поєднану з ХОЗЛ,  відмічалось зниження всіх показників 

спірограми відносно референтної норми: ЖЄЛ і ФЖЄЛ майже в 1,6 раза 

(р<0,05), відповідно, ОФВ1 в 2,3 раза (р<0,01), ПОШвид в 2,1 раза (р<0,01), 

МШВ25 в 2,4 раза (р<0,01), МШВ50 в 2,8 раза (р<0,01), МШВ75 в 2,2 раза 

(р<0,01), а ІТ в 1,8   (р<0,05). Важливо, що у всіх обстежених хворих 

зворотність змін ОФВ1, МШВ25, МШВ50, МШВ75 при пробі з бронхолітиком 
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Таблиця 3.3 

Показники функції зовнішнього дихання (у % від належних значень) у 

хворих на артеріальну гіпертензію, поєднану з хронічним обструктивним 

захворюванням легень 

Показники 

спірографії 

Здорові 

(п=20) 

Хворі на АГ 

(п=58) 

Хворі на АГ, 

поєднану з ХОЗЛ 

(п=82) 

ЖЄЛ 99,4±4,96 90,1±7,32* 65,8±5,36*, ∆ 

ФЖЄЛ 98,71±5,78 89,5 ±6,78 64,8±9,45**, ∆ 

ОФВ1, 90,5±5,16 79,1±4,32* 37,6±3,50**, ∆ 

ПОШвид 96,6±4,73 75,6±7,89* 45,8±7,54*, ∆ 

МШВ25 93,5±4,85 81,2±3,45* 39,6±8,66*, ∆ 

МШВ50 90,4±5,29 86,7±8,91 32,8±3,31*, ∆ 

МШВ75 95,9±5,84 82,3±4,75* 44,5±2,53*, ∆ 

ОФВ1/ФЖЄЛ 90,5±4,78 87.7±2,34* 56,8±8,13*, ∆ 

Примітки: достовірність різниці показників між групами та референтною 

нормою: 1.* - р<0,05; 2.** - р<0,01; 3.∆ - р<0,05 між хворими на АГ і 

хворими на АГ, поєднану з ХОЗЛ. 

 

не перевищувала 9-12% (р<0,05). Поряд з порушенням проведення повітря по 

повітроносних шляхах відбулися і рестриктивні зміни у легенях, про що 

свідчить суттєве зменшення ЖЄЛ і ФЖЄЛ. Тим не менше, не дивлячись на їх 

наявність, легенева недостатність у даної когорти пацієнтів була переважно за 

обструктивним типом (80,6%) (ІІІ ступінь бронхообструкції). 

Отже, у хворих на АГ, поєднану з ХОЗЛ, спостерігалось прогресуюче 

зниження вентиляційної функції легень, про що свідчило зменшення відносно 

референтної норми ключових критеріїв ХОЗЛ – ОФВ1 і співвідношення 

ОФВ1/ФЖЄЛ, а також розвиток ефіземи легенів. Водночас, зниження МШВ25, 

МШВ50, МШВ75 свідчили про погіршення бронхіальної прохідності за 

рахунок обструктивних змін бронхіального дерева на рівні середніх та дрібних 

бронхів, менше виражене на рівні великих бронхів.  

Суттєво відрізнялися показники функціонального стану 

бронхопульмонального апарату від здорових людей у пацієнтів з АГ. 

Очевидно, структурні зміни у міокарді з розвитком гіпертензивного серця - 

гіпертрофованого міокарда і прогресуванням діастолічної дисфункції лівого 
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шлуночка, ведучи до збільшення розмірів лівого передсердя, поступово 

обмежують функціональну здатність дихальної системи. Так, у хворих на АГ 

переважна більшість показників спірограми була статистично достовірно 

нижчою референтної норми: ЖЄЛ в 1,2 раза, ОФВ1 – 1,03 раза, ПОШвид у 

1,3раза (р<0,05). 

Спираючись на показники пульсоксиметрії, які є невідємними 

критеріями оцінки легеневої недостатності, можна судити про насичення 

гемоглобіну киснем, наявність гіпоксемії у наших пацієнтів (табл.3.4), а 

значить  спростувати чи підтвердити ступінь вже  існуючої ЛН.  

Таблиця 3.4 

Показники насичення гемоглобіну киснем у хворих на артеріальну 

гіпертензію, поєднану з хронічним обструктивним захворюванням легень 

Показник 

пульсоксиметрії 

Здорові 

(n=20) 

Хворі на АГ 

(n=58) 

Хворі на АГ, 

поєднану з 

ХОЗЛ    (n=82) 

ЧСС 67,4 ± 4,5 78,2± 3,7*  82,4± 4,9*,∆ 

SaO2, % 99,4 ± 0,34 98,7 ± 0,53 89,2 ± 0,33*,∆ 

 

Примітки: достовірність різниці показників між групами та референтною 

нормою: 1.* - р<0,05; 2.** - р<0,01; 3.∆ - р<0,05 між хворими на АГ і 

хворими на АГ, поєднану з ХОЗЛ. 

          

  У пацієнтів з АГ, поєднаною з ХОЗЛ,  сатурація  крові  киснем становила 

89,2 %, що в 1,12 раза нижче, ніж у здорових осіб, та у пацієнтів з АГ, і 

підтвнерджує  наявність ЛН ІІ ступеня. 

           На ЕКГ чітко проявлялися ознаки гіпертрофії обох шлуночків (табл. 

3.5). Гіпертрофія ЛШ (ГЛШ) у пацієнтів є предиктором серцево-судинних 

ускладнень, порушень серцевого ритму і загальної смертності та супроводжує 

й ускладнює АГ [8]. У всіх обстежених пацієнтів хворих на АГ, поєднану з 

ХОЗЛ, і хворих на АГ амплітуда комплексу QRS зростала, а електрична вісь 

серця зміщувалась вліво, збільшувались амплітуда і тривалість зубця R від V4 

до V6, знаходили глибокий та розширений зубець R у V1-V2, косонисхідне 

зміщення сегмента ST нижче ізолінії у V5-V6 з від’ємним зубцем Т, тобто 

мали місце усі ознаки ГЛШ. Тим не менше, відхилення електричної вісі серця 
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вправо у частини хворих на АГ, поєднану з ХОЗЛ, не було виявлено, 

оскільки взаємно нівелювались ознаки ГЛШ та ГПШ. Тому у частини хворих 

Таблиця 3.5 

Показники електрокардіографії у пацієнтів з артеріальною  

гіпертензією в обох колах кровообігу 

 

ЕКГ-критерії, абс. (%) Хворі на АГ, 

поєднану з 

ХОЗЛ (п=82) 

Хворі на АГ 

(п=58) 

Відхилення ЕВС вліво (кут α < -30°) 45 (54,8) 58 (100) 

Індекс Соколова-Лайона: RV5˃26мм 15 (18,3) 58 (100) 

Вольтажний індекс Корнела: RaVL + SV3> 

28 мм у чоловіків та 20 мм у жінок 
16 (19,5) 55 (94,8) 

Індекс Левіса R1+S111 >25мм 48 (58,5) 56 (96,5) 

Відхилення ЕВС вправо (кут α> +120°) 16 (19,5) - 

Амплітуда RV1 ≥ 7 мм 15 (18,3) - 

Індекс RV1 / SV1 ≥1,0 17 (20,7) - 

Індекс RV1 / SV5 ≥10,5 19 (23,2) - 

Повна блокада ПНПГ і пізній RV1>15мм 20 (24,4) - 

Амплітуда RV5 < 5 мм 24 (29,3) - 

Амлітуда SV5 > 5 мм 15 (18,3) - 

Т (-) у відведеннях II, III, aVF, V1-V3 12(14,6) - 

Депресія сегмента ST у V1-V3 до 1 мм 12(14,6) - 

Р  pulmonale > 2 мм 50 (61) - 

Індекс Бережницького:Р11+Рш/ТІІ+ТІІІ >1 32 (39) - 

Індекс Макруза: Р / PQ <1,1 24 (29,3) - 

Примітка: подана абсолютна кількість хворих, у дужках – у відсотковому 

співвідношенні. 

 

на АГ, поєднану з ХОЗЛ, про домінування ПШ свідчило збільшення 

амплітуди RV1-2 =7 мм у 19 осіб (23,1%), наявна повна блокада правої ніжки 

пучка Гіса (ПБПНПГ), зменшення амплітуди зубця S у V1-2 у 20,7% хворих. 

Що стосується ЕКГ-ознак гіпертрофії правого передсердя, то Рп,ш 

(pulmonale) > 2 мм був наявний лише у 61% хворих на АГ, поєднану з ХОЗЛ, 

індекс Бережницького: РІІ+Рш/ТІІ+Тш >1 виявлявся у 39% пацієнтів [18]. На 

відміну від індексу Бережницького, індекс Макруза - Р / PQ < 1,1 був 

зафіксований лише у 29,3% хворих на АГ, поєднану з ХОЗЛ. 
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Отже, найбільш чутливими і специфічними ЕКГ-критеріями гіпертрофії 

правого передсердя у хворих на АГ, поєднану з ХОЗЛ, був  Р pulmonale > 2 

мм та індекси Бережницього і Макруза, а ПШ - амплітуда  RV1 > 7 мм та 

індекси RV1 + SV5 > 10,5 мм. 

Разом з тим, у обстежених хворих на АГ, поєднану з ХОЗЛ, 

відмічались і ознаки ГЛШ внаслідок наявної АГ, такі як відхилення 

електричної вісі серця вліво у 54,8% випадків, індекс Соколова-Лайона - у 

18,3% пацієнтів, вольтажний індекс Корнела - у 19,5% хворих, індекс Левіса – 

у 58,5% випадків. 

Отже, у хворих на АГ, поєднану з ХОЗЛ, ЕКГ-ознаки підтверджували 

наявність гіпертрофії обох шлуночків серця. 

При аналізі показників ДМАТ (табл. 3.6) установлено, що в обстежених 

хворих величини АТ до лікування відповідали 2-3 ступеневі АГ за 

класифікацією захворювання ВООЗ, але у хворих із супутнім ХОЗЛ рівні 

систолічного (САТ) і діастолічного артеріального тиску (ДАТ) були вищими. 

Систолічний АТ середньодобовий був на 19,7% вищий, ніж у хворих на АГ  

(р < 0,05), середньоденний – на 18% (р<0,001 ), а середньонічний, коли у 

частини хворих виникали пароксизми задишки, підйоми АТ у малому колі 

кровообігу, був на 39,3% вищий у пацієнтів хворих на АГ, поєднану з ХОЗЛ 

(р<0,001). ДАТ перевищував у хворих на АГ, поєднану з ХОЗЛ, рівні АТ у 

групі з ізольованою АГ - середньодобовий - на 12,5%, середньоденний – на 

13,4%, а середньонічний - на 17,1 % (всі р<0,05). 

Найбільш вираженими серед показників ДМАТ за добу були показники 

«навантаження тиском» - індекс часу та індекс площі для САТ і ДАТ. Так, у 

хворих на АГ, поєднану з ХОЗЛ, навантаження тиском становило – 

(835,1±14,62) мм рт.ст/год/добу з індексом часу гіпертензії – (81,3±3,21) % 

доби (р<0,001), а у хворих на АГ – (725,1±18,53) мм рт.ст. та (65,2±3,43) %, 

відповідно (р<0,001). Аналогічні закономірності констатовані й за 

параметрами ДАТ: показники навантаження ДАТ у групі хворих основної 

групи були на такому рівні: індекс часу – (87,2±3,33) % доби та індекс площі 
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Таблиця 3.6 

Показники систолічного  і діастолічного артеріального тисків у 

хворих на артеріальну гіпертензію,  поєднану з хронічним 

обструктивним захворюванням легень 

 

Показник, од.виміру Здорові 

(n=20) 

Хворі на АГ, 

поєднану з 

ХОЗЛ (n=58) 

Хворі на АГ    

(n=82) 

Середньо-добовий 

САТс доб (мм рт.ст.) 
119,1±3,1 147±2,5* 176±9,3*,** 

Середньо-денний 

САТс ден. (мм рт.ст) 
138,2±2,5 155±5,4* 183±7,4*,** 

Середньо-нічний 

САТс ніч. (мм рт.ст) 
100,1±0,8 117±6,7* 163±6,1*,** 

ДАТс доб (мм рт.ст.) 73,7 ±1,84 88±4,1* 99±4,8* 

Середньо-денний 

ДАТс ден.(мм рт.ст) 
82,4±1,7 97±3,5* 110±5,2*,** 

Середньо-нічний 

ДАТс ніч. (мм рт.ст) 
67,2±0,7 76±4,2* 89±4,9*,** 

Стандартне відхилення 

САТ,мм рт.ст. 
12,5±0,97 23,5±1,2* 25,6±1,4* 

Індекс часу САТ, % 2,6±1,32 65,2±3,43* 81,3±3,21*,** 

Індекс площі САТ, 

мм рт.ст/год/добу 
9,8±7,06 725,1±18,53 835,1±14,62*,** 

Стандартне відхилення 

ДАТ,мм рт.ст. 
12,3±0,76 15,4±0,86* 17,5±1,27* 

Індекс часу ДАТ,% 7,11±0,54 80,1±4,12* 87,2±3,33* 

Індекс площі ДАТ, 

мм рт.ст/год/добу 
24,23±3,22 387,3±23,92* 492,2±22,53*,** 

Примітка: статистична достовірність показників: *-p<0,05 – у порівнянні 

зі здоровими; **, - p<0,01 – між хворими на АГ, поєднану з ХОЗЛ, та 

хворими на АГ. 

 

(492,2±22,53) мм рт.ст/год/добу (р<0,05). Показники навантаження ДАТ у 

пацієнтів із АГ були дещо нижчі, а саме: індекс часу відповідав (80,1±4,12) % 

доби, а індекс площі – (387,3±23,91) мм рт.ст/год/добу (р<0,05). 

За добовим профілем АТ у хворих на АГ переважав добовий профіль 

«Dipper» - у 58,7% осіб, «Non-dipper» – у 29,3% і «Over-dipper» у 12% 

пацієнтів, а у хворих на АГ, поєднану з ХОЗЛ, кількість хворих з профілем 

«Non-dipper» становила 64,5%, із стійким підвищенням АТ у нічний час 
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(«Night-peaker») - 21%, частка «Dipper» складала всього 9,7%, а «Over-dipper» – 

4,8%, що відображено у табл.3.7, рис 3.1 і рис.3.2. 

Отже, наявність тривалий час бронхообструктивного синдрому і ЛГ з 

гіпоксією, гіперкапнією є стресовим механізмом для серцево-судинної системи 

і сприяє підвищенню АТ та зміні добового профілю у частини хворих на «Non-

dipper» та «Night-peaker». Це складає умови до постійного гемодинамічного 

перевантаження, формування гіпертрофії та дисфункції як лівого, так правого 

шлуночків серця і сприяє розвитку ускладнень, підвищенню смертності від 

серцево-судинних захворювань. 

Таблиця 3.7 

Типи добових профілів артеріального тиску у хворих на артеріальну 

гіпертензію, поєднану з хронічним обструктивним захворюванням легень 

 

Добовий профіль АТ Хворі на АГ, поєднану з 

ХОЗЛ (n=82) 

Хворі на АГ (n=58) 

«Dipper» 8 (9,7) 34 (58,7) 

«Non-dipper» 53 (64,5) 17 (29,3) 

«Over-dipper» 4 (4,8) 7 (12,0) 

«Night-peaker» 17 (21,0) - 

Примітка: вказана абсолютна кількість осіб, у дужках – у відсотковому 

співвідношенні. 

 

 

Рис. 3.1. Типи добових профілів артеріального тиску у хворих на 

артеріальну гіпертензію, поєднану з хронічним обструктивним захворюванням 

легень. 
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Рис. 3.2. Типи добових профілів артеріального тиску у хворих на 

артеріальну гіпертензію. 

 

За даними Ехо-КГ та допплер Ехо-КГ (табл. 3.8) відзначалась ГЛШ, як і 

передбачається при АГ, маса міокарда ЛШ була більшою, як у здорових, на 

17,8% (р<0,05), ІММЛШ - на 19,1% (р<0,05) з відповідно зміненими 

об’ємними розмірами: КСО ЛШ - збільшився на 9,8% (р<0,05), ліве передсердя 

- на 11,9% (р<0,05) без змін розмірів ПШ і ФВ ЛШ. Визначений показник Е/А, 

що характеризує діастолічну функцію лівого шлуночка, свідчив про її 

порушення за рахунок зменшення максимальної швидкості раннього 

наповнення і збільшення максимальної швидкості пізнього передсердного 

наповнення, тобто даний показник зменшився на 31,8% у порівнянні з таким у 

здорових (р<0,05). 

Час ізоволюмічного розслаблення ЛШ збільшився на 10,9% (р<0,05), що 

збільшувало середній систолічний тиск у легеневій артерії до (25±1,3) мм 

рт.ст. (р<0,05) у порівнянні зі здоровими людьми. У пацієнтів з поєднаною 

патологією – АГ, що виникла на фоні ХОЗЛ, структурно-функціональні 

параметри серця були дещо іншими: достовірно змінилися параметри ПШ, 

який став у 2 рази більшим в діаметрі, товщина його стінки збільшилася до 

(0,45±0,03) см в порівнянні з (0,30±0,02) см у здорових і (0,39±0,001) см у 

хворих на АГ (всі р<0,05). Все це супроводжувалось підвищенням СТЛА до 

(48±2,6) мм рт.ст., тобто більше, ніж у здорових у 2,28 раза і в 1,92 раза, як у 

хворих на АГ (всі р<0,05). 
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Таблиця 3.8 

Структурно-функціональні показники лівих відділів  серця   у хворих 

на артеріальну гіпертензію, поєднану з хронічним обструктивним 

захворюванням легень 

Показники Здорові (n=20) 
Хворі на АГ 

(n=58) 

Хворі на АГ, 

поєднану з 

ХОЗЛ (n=82) 

 1 2 3 

КСО ЛШ, мл 

54,9±2,01 64,4±1,71 

p2-1<0,05 

73,3±1,61 

p3-1<0,001 

p3-2<0,001 

КДО ЛШ, мл 

133±2,5 139±3,4 

p2-1>0,05 

142±3,1 

p3-1<0,01 

p3-2>0,05 

ІММЛШ, г/м2 

115,9±1,72 137,6±2,03 

p2-1<0.05 

140,03±2,89 

p3-1<0,05 

p3-2>0,05 

ЛП, см 

3,74±0,31 3,85±0,02 

p2-1>0,05 

4,35±0,13 

p3-1>0.05 

p3-2<0.05 

ФВ ЛШ, % 

55,6±1,25 52,3±1,29 

p2-1<0,05 

48,9±1,31 

p3-1<0,05 

p3-2<0,05 

Е/А ЛШ 

1,2±0,02 0,91±0,03 

p2-1<0,05 

0,85±0,02 

р3-1<0,05 

р3-2<0,05 

IVRT (ЧІР) ЛШ, 

мс 

81,0±2,94 89,9±2,42 

p2-1<0.05 

97,5±1,14 

p3-1<0.01 

p3-2<0,05 

DТ (ЧУШРДН), 

мс 

173,5±2,35 205±5,2 

p2-1<0,001 

220±4,3 

p3-1<0,001 

p3-2<0,05 

Середній тиск у 

ЛА, мм рт.ст. 

21±0,9 25±1,3 

p2-1<0,05 

48±2,6 

р3-1<0,001 

р3-2<0,001 

 

Примітка: p2-1, p3-1, - достовірність різниці між групами хворих та здоровими, 

р3-2, - достовірність різниці між групами хворих. 

 

Структурно-функціональні параметри ЛШ у хворих на АГ, поєднану з 

ХОЗЛ (табл.3.8), змінювались відповідно до важкості перебігу АГ, гіпоксії й 

дистрофічних змін у міокарді, що її супроводжували, і склали наступну 
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картину - збільшення КСО лівого шлуночка у порівнянні з групою пацієнтів з 

гіпертензією на 19,3% (р<0,05), розмірів ЛП на 12,9% (р<0,05) до (4,35±0,13) 

см, гіпертрофії не тільки ПШ, але і лівого – ІММЛШ склав (145,1±1,72) г/м2 

(р<0,05). Діастолічні показники ЛШ у пацієнтів з поєднаною патологією ( табл. 

3.8, 3.7) також суттєво відрізнялися від даних хворих на АГ – максимальна 

швидкість раннього наповнення зменшилась на 12%, пізнього - збільшилась на 

16% і в цілому відношення Е/А зменшилось на 7% (р<0,05), час 

ізоволюмічного розслаблення ЛШ збільшився на 8,4% (р<0,05). 

Аналізуючи структурно-функціональні показники правих відділів серця, 

можна відзначити їх достовірні зміни, як в порівнянні з групою контролю 

(здорових осіб), так і в порівнянні з аналогічними показниками в групі хворих, 

які страждають на ізольовану АГ (табл. 3.9). Достовірно змінилися всі 

показники правих відділів серця у хворих на АГ, поєднану з ХОЗЛ, у 

порівнянні зі здоровими людьми: максимальна швидкість раннього наповнення 

(Е) зменшилася на 19,5% (p<0,05), максимальна швидкість пізнього 

передсердного наповнення (А) збільшилася на 60,3% (p<0,01), відношення Е/А 

зменшилося удвічі (p<0,05). Достовірно збільшився час ізоволюмічного  

розслаблення (ЧІР) на 10,8% і час уповільнення швидкості раннього 

діастолічного наповнення (ЧУШРДН) на 7,8% (p<0,05). У пацієнтів, які 

страждали поєднаною патологією, також достовірно збільшились товщина 

передньої стінки ПШ (ТПС) на 48% і  КДР  ПШ на 67% (p<0,05). 

При порівнянні цих же показників хворих на АГ, поєднану з ХОЗЛ, і 

хворих на АГ, можна дійти висновку, що в пацієнтів з АГ правий шлуночок  

не зазнавав суттєвих змін, але при  тривало існуючій АГ, поєднаній  з ХОЗЛ, 

його розміри збільшувалися у 2 рази (табл. 3.8, 3.9). 

Отже, у хворих на АГ, поєднану з ХОЗЛ, поряд з важким клінічним 

станом, установлені суттєві зміни як структури, так і функції лівого та правого 

шлуночків. 

Оскільки ФВ ЛШ у хворих обох груп суттєво не змінювалась , то можна  
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зробити висновок, що прояви діастолічної дисфункції у хворих на АГ 

передують змінам її скоротливої здатності і особливо це помітно у хворих з 

поєднаною патологією.  

Таблиця 3.9 

Структурно-функціональні показники правих відділів серця у хворих 

на артеріальну гіпертензію, поєднану з хронічним обструктивним 

захворюванням легень 

Показник Здорові 

(n=20) 

Хворі на АГ 

(n=58) 

Хворі на АГ, 

поєднані з ХОЗЛ 

(n=82) 

ТПС ПШ, см 0,31 ± 0,02 0,43 ± 0,02* 0,46 ± 0,03* 

КДР ПШ, см 1,99 ± 0,06 3,23 ± 0,06* 3,33 ± 0,05* 

КСО ПШ, мл 10,5 ± 1,1 12,6 ± 2,3^* 30,5 ± 7,4** 

КДО ПШ, мл 25,3 ± 2,7 28,8 ± 8,6* 70,9 ± 7,7* 

ПШ, см 2,3±0,6 2,7±0,9^ 3,6±1,1* 

ФВ ПШ, % 50,5 ± 1,9 45 ± 3,3^ 42,4 ± 2,8* 

КДР пп, см 3,35 ± 0,08 3,42 ± 0,04^ 3,6 ± 0,05^* 

Е ПШ, см/с 44 ± 2,1 40,5 ± 3,5* 36,8 ± 3,4* 

А ПШ, см/с 25 ± 2,3 33,7 ± 2,8^* 41,4 ± 3,6** 

Е/А ПШ 1,76 ± 0,3 1,2 ± 0,2 0,89 ± 0,08 

ЧІР ПШ, мс 78 ± 5,3 82,5 ± 5,2 86,4 ± 4,7* 

ЧУШРДН ПШ, мс 185 ± 9,0 192,5 ± 7,5 199,4 ± 6,3* 

Примітка: * - p<0,05, ** - p<0,01 – показники в порівнянні з групою здорових; ^ 

- p<0,05, ^^ - p<0,01 – показники хворих на АГ, поєднану з ХОЗЛ в 

порівнянні з хворими на АГ. 

 

Результати змін ремоделювання міокарда ЛШ у пацієнтів з ізольованою 

АГ і при поєднанні АГ із ХОЗЛ відображені у табл. 3.10.і рис.3.3. 

Таблиця 3.10 

Типи ремоделювання міокарда лівого шлуночка у хворих на 

ізольовану артеріальну гіпертензію, поєднану з хронічним обструктивним 

захворюванням легень 

 НГ КГ КР ЕГ 

АГ (n=58) 7 (12,0) 40 (69,0) 8 (13,8) 3 (5,2) 

АГ і ХОЗЛ (n=82) 0 15 (18,3) 58 (70,7) 9 (11,0) 

Примітка: подані абсолютні числа кількості хворих, у дужках – ті ж числа, 

виражені у відсотках від кількості пацієнтів у групі. 
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Рис. 3.3. Типи ремоделювання міокарда лівого шлуночка у хворих на 

артеріальну гіпертензію, поєднану з хронічним обструктивним захворюванням 

легень. 
 

Існує чотири типи геометричного ремоделювання ЛШ - нормальний тип 

геометрії ЛШ, ЛШ з тенденцією до зменшення його порожнини - з 

концентричною гіпертрофією (КГ) лівого шлуночка і концентричним 

ремоделюванням (КР) порожнини лівого шлуночка, та  ексцентрична 

гіпертрофія (ЕГ) ЛШ (класифікація A. Ganau, 1992). 

Якщо у хворих на АГ II стадії відзначалася в основному концентрична 

гіпертрофія ЛШ у 69%, то серед пацієнтів з АГ, поєднаною з ХОЗЛ, із таким 

типом геометричної моделі було лише 18,36%, а домінувало зменшення 

порожнини ЛШ – КР (більше ніж у 70%) і у 2 рази більше, як у хворих на АГ, 

було пацієнтів  з ЕГ ЛШ (рис.3.4). 

Для вивчення взаємозв’язку типу ремоделювання міокарда та 

функціонального стану лівого шлуночка були проаналізовані показники, що 

відображають функціональний стан ЛШ: фракція викиду (ФВ), ударний об'єм 

(УО), швидкість циркулярного скорочення волокон міокарда (Vcf), ступінь 

передньозаднього вкорочення волокон міокарда (FS) в залежно від типу 

ремоделювання у хворих обох груп. Функціональні характеристики лівого 

шлуночка у залежності від типу ремоделювання у хворих на ізольовану АГ 
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Рис. 3.4. Типи ремоделювання міокарда лівого шлуночка у хворих на 

артеріальну гіпертензію. 

 

та АГ, поєднану з ХОЗЛ, представлені у табл. 3.11. 

Отже, тип ремоделювання ЛШ змінює його скоротливу функціональну 

здатність і найбільше впливає на ФВ ексцентрична його гіпертрофія. 

Аналіз діастолічної функції обох шлуночків у залежності від типу 

ремоделювання ЛШ у хворих обох груп представлений у табл. 3.12. 

                                                                                                            Таблиця 3.11 

Функціональні характеристики лівого шлуночка у залежності від типу 

його ремоделювання у хворих основної та  контрольної груп 

Показник 

НГ КГ КР ЕГ 

АГ 

(n=7) 

АГ+ХОЗЛ  

(n=15) 

АГ 

(n=40) 

АГ+ХОЗЛ   

(n=58) 

АГ 

 (n=8) 

АГ+ХОЗЛ  

(n=9) 

АГ 

 (n=3) 

ФВЛШ, 

% 

63,5 ± 

4,1 

51,8 ± 3,0* 59,5 ± 

1,4 

51,0 ± 3,7* 58,6 ± 

3,1 

50,2 ± 3,8 50,6 ± 

3,6 

УОЛШ, 

мл 

66,8 ± 

3,2 

60,9 ± 3,1 61,2 ± 

2,9 

60,5 ± 2,8 60,8 ± 

2,9 

61,6 ± 2,9 60,1 ± 

2,9 

VcdЛШ, 

1/с 

0,84 ± 

0,04 

0,65 ± 0,04 0,68 ± 

0,04 

0,64 ± 0,04 0,67 ± 

0,05 

0,64 ± 0,05 0,66 ± 

0,05 

FSЛШ, % 19,7 ± 

2,5 

13,6 ± 2,7 16,1 ± 

2,4 

13,4 ± 2,5 15,8 ± 

2,5 

14,0 ± 2,4 13,9 ± 

2,5 

Примітка: * - позначено (p<0,05) показників хворих на АГ, поєднану з ХОЗЛ, і 

хворих на АГ між собою. 
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При нормальній геометричній структурі серця у хворих на АГ (у пацієнтів 

хворих на АГ, поєднану з ХОЗЛ, такого типу геометричної структури 

немає) найбільш суттєвих змін зазнавали швидкість вкорочення циркулярних 

волокон ( Vcf FS) і показники розслаблення (Елш, Е/А та часові – ЧІР,ЧУШ), 

наведені в табл. 3.12. 

Таблиця 3.12 

Показники систоло-діастолічної функції обох шлуночків серця при 

нормальному типі геометрії ЛШ 

Показник Хворі на АГ(n=7) Здорові (n=20) 

ФВ  ЛШ, % 50,5 ± 1,12 55,6 ± 1,25 

УО, мл 60,8 ± 3,2 66,1 ± 2,1 

Vcf  ЛШ, 1/с 0,84 ± 0,04* 1,05 ± 0,03 

FS  ЛШ, % 19,7 ± 2,5* 25,8 ± 2,1 

Е  ЛШ, см/с 68,0 ± 2,3* 69,6 ± 2,5 

А  ЛШ, см/с 64,6 ± 1,7 58 ± 3,1 

Е/А,  ЛШ 1,05 ± 0,04* 1,2 ± 0,026 

ЧІР  ЛШ, мс 107,8 ± 5,1* 76 ± 3,4 

ЧУШРДН  ЛШ, мс 184,8 ± 7,2** 161 ± 7,8 

Е ПШ, см/с 42 ± 2,3 44 ± 2,1 

А ПШ, см/с 28,7 ± 2,0 25 ± 2,3 

Е/А ПШ 1,48 ± 0,4 1,76 ± 0,3 

ЧІР ПШ, мс 80 ± 5,6 78 ± 5,3 

ЧУШРДН ПШ, мс 189 ± 8,2 185 ± 9 

ФВ ПШ, % 49,01 ± 2,2 50,5 ± 1,9 

Примітка: * - p<0,05; ** - p<0,01 – хворі на АГ з групою здорових. 

 

Значить, у пацієнтів з АГ з нормальним типом геометрії ЛШ 

відзначається в порівнянні із здоровими достовірне зменшення швидкості 

циркулярного укорочення волокон міокарда (Vcf) на 20,5%, ступеня 

переднєзаднього укорочення волокон міокарда (FS) на 23,6% (p<0,05), зміни 

показників діастолічної функції лівого шлуночка: відношення Е/А - зменшення 

на 13,8% за рахунок часу уповільнення швидкості раннього діастолічного 

наповнення на 13,9% (р<0,05). Функціональні показники і систоли, і діастоли 

правого шлуночка суттєвих змін не зазнавали. Функціональний стан обох 
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шлуночків серця у пацієнтів з концентричною гіпертрофією ЛШ при АГ на 

фоні ХОЗЛ і без нього представлені у табл. 3.13.  

Таблиця 3.13 

Показники систоло-діастолічної функції обох шлуночків серця 

пацієнтів обох груп при концентричній гіпертрофії лівого шлуночка 

Показник Хворі на АГ (n=40) Хворі на АГ, поєднану 

з ХОЗЛ (n=15) 

ФВ  ЛШ, % 59,5 ± 3,8 51,8 ± 3,6 

УО, мл 61,2 ± 2,9 60,9 ± 3,1 

Vcf  ЛШ, 1/с 0,68 ± 0,04 0,65 ± 0,04 

FS  ЛШ, % 16,1 ± 2,5 13,6 ± 2,7 

Е  ЛШ, см/с 60,1 ± 1,9 58,8 ± 2,0 

А  ЛШ, см/с 69,2 ± 2,9 71,6 ± 3,1 

Е/А,  ЛШ 0,88 ± 0,02 0,82 ± 0,03* 

ЧІР  ЛШ, мс 122,5 ± 4,5 132,4 ± 4,9* 

ЧУШРДН  ЛШ, мс 198,2 ± 4,8 205,7 ± 4,7 

Е ПШ, см/с 39,4 ± 2,2 36,8 ± 2,1 

А ПШ, см/с 35,1 ± 2,5 40,8 ± 2,5 

Е/А ПШ 1,12 ± 0,3 0,91 ± 0,3 

ЧІР ПШ, мс 84,1 ± 4,5 85,6 ± 4,8 

ЧУШРДН ПШ, мс 190,1 ± 6,7 198 ± 7,1 

ФВ ПШ, % 44,4 ± 2,1 41,3 ± 2,2 

Примітка: * - p<0,05 достовірність між групами. 

 

Установлено, що у хворих на АГ, поєднану з ХОЗЛ, є тенденція до 

зниження скоротливої здатності ЛШ у порівнянні з пацієнтами з АГ, котрі 

мають концентричну гіпертрофію  ЛШ, але більше страждала діастолічна 

функція – знижувався показник Е/А та подовжувався час ізоволюмічного 

розслаблення більше ніж на 7% (р<0,05). Тенденційні зміни щодо скорочення і 

розслаблення ПШ у пацієнтів з АГ, поєднаною з ХОЗЛ, свідчать, що КГ  ЛШ 

є початком компенсаторного пристосування м’язових волокон до умов гіпоксії. 

У пацієнтів з КР ЛШ, яке, в основному, домінувало у хворих на АГ, 

поєднану з ХОЗЛ, у порівнянні з пацієнтами з АГ знаходимо прогресуючі 

зміни показників розслаблення ПШ, що видно з табл. 3.14. 

У пацієнтів з ексцентричною ГЛШ, котрих не було багато, у обох групах 

виявлені наступні зміни (табл. 3.15): ще більше порушена діастолічна функція 
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ПШ, про що свідчило подовження часу наповнення правого передсердя Е і А – 

зменшення раннього випорожнення ПШ. 

Таблиця 3.14 

Показники систоло-діастолічної функції обох шлуночків серця у 

пацієнтів обох груп при концентричному ремоделюванні лівого шлуночка 

Показник   Хворі на АГ (n=8) 
Хворі на АГ, поєднану 

з ХОЗЛ (n=58) 

ФВ  ЛШ, % 58,6 ± 3,7 51 ± 3,7 

УО, мл 60,8 ± 2,9 60,5 ± 2,8 

Vcf  ЛШ, 1/с 0,67 ± 0,05 0,64 ± 0,04 

FS  ЛШ, % 15,8 ± 2,5 13,4 ± 2,5 

Е  ЛШ, см/с 58,5 ± 2,0 56,6 ± 2,1 

А  ЛШ, см/с 72,4 ± 3,1 73,8 ± 3,0 

Е/А,  ЛШ 0,81 ± 0,02 0,77 ± 0,02 

ЧІР  ЛШ, мс 123,4 ± 5,1 133,8 ± 5,2 

ЧУШРДН  ЛШ, мс 201,2 ± 4,3 208,0 ± 4,5 

Е ПШ, см/с 34,3 ± 2,2 32,2 ± 2,1 

А ПШ, см/с 36 ± 2,2 40 ± 2,2 

Е/А ПШ 0,9 ± 0,04 0,8 ± 0,03* 

ЧІР ПШ, мс 86,2 ± 5,2 82,6 ± 5,1 

ЧУШРДН ПШ, мс 193,1 ± 6,5 198,4 ± 6,8 

ФВ ПШ, % 43,1 ± 2,2 40,4 ± 2,2 

Примітка: * - p<0,05 достовірність між групами. 

 

Таким чином, узагальнюючи дані допплер–ехокардіографічних 

досліджень ЛШ і ПШ при різних геометричних моделях серця у хворих на АГ 

з ХОЗЛ і без нього, можна відзначити, що найбільш ранні зміни торкаються 

функціональних показників лівого шлуночка, відображаючих діастолічну 

функцію серця незалежно від типу геометричної моделі ЛШ, у хворих з ХОЗЛ 

– додаються аналогічні зміни ПШ, який є майже вдвічі менший при всіх типах 

ремоделювання ЛШ. 

При порівнянні функціональних характеристик і показників діастолічної 

функції обох шлуночків при ізольованій АГ та у пацієнтів з АГ та ХОЗЛ (табл. 

3.15) було відзначено їх зміни в залежності від геометрії міокарда ЛШ, 

причому в сторону прогресивного погіршення як обструктивних, так і 
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функціональних характеристик, особливо тих показників, що характеризують 

стан діастолічної функції правого і лівого шлуночків. 

Таблиця 3.15 

Показники  систоло-діастолічної функції обох шлуночків серця при 

ексцентричній гіпертрофії лівого шлуночка 

Показник Хворі на АГ ( n=3) Хворі на АГ, поєднану 

з ХОЗЛ ( n=9) 

ФВ ЛШ, % 50,6±3,6 50,2±3,8 

УО, мл 60,1±2,9 61,6±2,9 

Vcf ЛШ, 1/с 0,66±0,05 0,64±0,05 

FS ЛШ, % 13,9±2,5 14,0±2,4 

Е ЛШ, см/с 57,2±2,2 56,4±2,3 

А ЛШ, см/с 73±3,3 72,2±3,2 

Е/А, ЛШ 0,78±0,04 0,75±0,03 

ЧІР ЛШ, мс 124,1±4,8 134,0±4,9 

ЧУШРДН ЛШ, мс 202,3±4,2 209,2±4,6 

Е ПШ, см/с 38±2,1 31,8±2,0* 

А ПШ, см/с 34,3±2,5 41,0±2,5* 

Е/А ПШ 1,1±0,3 0,8±0,2 

ЧІР ПШ, мс 87,7±5,3 88,1±5,5 

ЧУШРДН ПШ, мс 194,6±7,2 199,8±6,9 

ФВ ПШ, % 41,9±2,4 39,6±2,6 

Примітка: * - p<0,05 достовірність між групами.  

 

З табл. 3.16 видно, що в міру наростання гіпертрофії лівого шлуночка і 

зменшення його порожнини від концентричної до ЕГ знижувався час швидкого 

ізоволюмічного наповнення, сповільнювався час повільного наповнення ЛШ 

та зовнішнього розслаблення, що свідчило про порушення наповнення ЛШ та 

зовнішнього розслаблення, і характеризує порушення (подовження) діастоли 

та зрештою і зниження скоротливої функції ЛШ (достовірне зменшення, УО, 

ФВ ЛШ пацієнтів у вибірці).  

У даної групи пацієнтів характерним був гіпертрофічно-гіперпластичний 

тип ремоделювання, при якому мала місце КГ ПШ серця з початковим 

тоногенним його розширенням [17]. Це продемонстровано укороченням фази 

швидкого наповнення ЛШ, яке прогресує, починаючи з концентричної до ЕГ 

ЛШ у хворих на АГ, поєднану із ХОЗЛ, різко порушеним розслабленням 

ЛШ з достовірними змінами у пацієнтів з КГ, що змінювало коефіцієнт Е/А з 
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1,2± 0,02 у здорових до 0,75±0,03 (р<0,05) у хворих з ексцентричним типом 

ремоделювання. 

Що стосується ПШ у даної когорти пацієнтів, то в міру погіршення його 

геометричної будови спостерігали  аналогічні тенденційні зміни і діастоли, і 

систоли ПШ, хоча у хворих з КР та КГ вони були достовірними (слід звернути 

увагу на невелику кількість пацієнтів у вибірці).  

Прогресуюче і достовірно, у порівнянні зі здоровими, знижувалась ФВ 

ПШ із вираженими змінами особливо в пацієнтів хворих на АГ, поєднану із 

ХОЗЛ, із КР та ЕГ  ЛШ, тобто у випадках, коли порожнина ЛШ зменшувалась 

і навантаження припадало на мале коло кровообігу і ПШ. 

Як і у ЛШ, наповнення ПШ при його навантаженні тиском патологічно 

змінилося у хворих на АГ, поєднану з ХОЗЛ, що відобразилося достовірним 

прогресуючим зменшенням Е/А. 

Очевидно, у пацієнтів з АГ та ХОЗЛ має місце гіпертрофічно-

гіперпластичний тип ремоделювання ПШ, що є початком тоногенної його 

дилатації. 

Значний вплив на розвиток порушень діастолічного наповнення правого ПШ  у 

хворих на АГ, поєднану з ХОЗЛ, мають величина СТЛА (рівень 

післянавантаження), наявність та ступінь транспульмональної     і   

транстрикуспідальної  регургітації потоку крові, структурно-геометричні зміни 

та гіпертрофія ПШ і зростання рівня перед- і післянавантаження на праві 

відділи серця. 

Підтвердженням патогенетичної ролі бронхопульмональної патології у 

формуванні ЛГ і патологічних змін у ЛШ є наявність тісних кореляційних 

взаємозв’язків між рівнем СТЛА та діаметром ПШ (г = +0,59; р < 0,05), сильної 

кореляції між відношенням Е/А ЛШ і діаметром ПШ (г = -0,84; р <0,05), Е/А 

ЛШ і частотою серцевих скорочень (г = -0,75; р <0,05). 
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Таблиця 3.16 

Допплер-ехокардіографічні показники серця хворих обох груп залежно від геометричної будови лівого шлуночка 

Показник 

 

Групи 

хворих 

Здорові 

(n=20) 

НГ КГ КР ЕГ 

АГ 

(n=7) 

АГ 

(n=15) 

АГ+ХОЗЛ 

(n=40) 

АГ 

(n=58) 

АГ+ХОЗЛ 

(n=8) 

АГ 

(n=9) 

АГ+ХОЗЛ 

(n=3) 

 1 2 3 4 5 6 7   8 

ФВ ЛШ, % 55,6±1,25 63,5±4,1 59,5±1,4 51,8±3,0 

р4-3<0,05 

58,6±3,1 51,0±3,7 50,6±3,6 50,2±3,8 

УО, мл 72,1±2,1 66,8±3,2 61,2±2,9* 60,9±3,1* 60,8±2,9* 60,5±2,8* 60,1±2,9* 61,6±2,9* 

Vcf ЛШ, 1/с 1,05±0,03 0,84±0,04* 0,68±0,04* 0,65±0,04* 0,67±0,05* 0,64±0,09* 0,66±0,05* 0,64±0,05* 

FS ЛШ, % 25,8±2,1 19,7±2,5* 16,1±2,4* 13,6±2,7* 15,8±2,6* 13,4±2,5 13,9±2,5* 14,0±2,5* 

Е ЛШ, см/с 69,6±2,5 68±2,3 60,1±1,9* 

р3-2<0,05 

58,8 ±2,0 

Р4-3<0,05 

58,5±2,0* 56,6±2,1* 57,2±2,2* 56,4±2,3* 

А ЛШ, см/с 58±3,1 64,6±2,7 69,2±2,9* 71,6±3,1* 72,4±3,1* 73,8±3,0* 73,0±3,3* 72,2±3,2* 

Е/А, ЛШ 1,2±0,02 1,06±0,04* 0,88±0,02* 

р3-2<0,05 

0,82±0,03* 0,81±0,02* 0,77±0,02* 

р6-5<0,05 

0,78±0,04* 0,75±0,03* 

ФВ ПШ, % 50,5±1,9 49,01±2,2 44,4±2,1* 41,3±2,2* 43,1±2,2* 40,4±2,2* 41,9±2,4* 39,6±2,6* 

Е ПШ, см/с 44,0±2,1 42,0±2,3 39,4±2,2* 36,8±2,1* 34,3±2,2* 32,2±2,1* 34,3±2,5* 31,8±2,0* 

А ПШ, см/с 25,0±2,3 28,7±2,0 35,1±2,5* 40,8±2,5* 

р4-3<0,05 

36,0 ±2,2* 40,0±2,2* 34,3±2,5* 41,0±2,5* 

Е/А ПШ 1,76±0,3 1,48±0,4 1,19±0,3* 0,91±0,3* 0,9±0,04* 0,81±0,03* 1,1±0,3* 0,8±0,2* 

ЧІР ПШ, мс 78,0±5,3 80,0±5,6 84,1±4,5 85,6±4,8 86,2±5,2 82,6±5,1 87,7±5,3 88,1±5,5 

ЧУШРДН 

ПШ, мс 

185,0±9,0 189,0±8,2 190,1±6,7 198,0±7,1 193,0±6,5 198,4±6,8 194,6±7,2 199,8±6,9 

Примітка: * - p<0,05 достовірність  у порівнянні зі здоровими . 

 
1
0
2
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При проведенні проби Целермейєра-Соренсона з реактивною гіперемією 

середня величина діаметра плечової артерії (ПА) при ультразвуковій 

візуалізації у хворих на АГ складала (0,40±0,01) см, а у хворих на АГ, 

поєднану із ХОЗЛ, – (0,37±0,01) см (р<0,05),  в той час як у здорових осіб – 

(0,53±0,02) см, що було достовірно менше в обох групах хворих (р<0,05) (табл. 

3.17, рис. 3.5). 

 

Таблиця 3.17 

Стан ендотеліальної функції в пацієнтів з артеріальною гіпертензією, 

поєднаною з хронічним обструктивним захворюванням легень 

Показники 

Здорові (n=20) Хворі на АГ 

(n=58) 

Хворі на АГ, 

поєднану з 

ХОЗЛ (n=82) 

Діаметр ПА, см 0,53±0,02 0,40±0,01* 0,37±0,01*,^ 

Діаметр ПА при 

реактивній гіперемії 

(ЕЗВД) 

0,58±0,02 0,42±0,02*0 0,38±0,01*^ 

Діаметр ПА при пробі з 

нітрогліцерином (ЕНВД) 
0,60±0,040 0,41±0,01*0 0,44±0,02*^0 

Примітка: р<0,05: * - вірогідність показника, у порівнянні зі здоровими; 

^ - вірогідність показника між хворими на АГ та хворими на АГ, поєднану з 

ХОЗЛ; 0 – порівняння в групі між початком дослідження і проби з НГ. 

 

При реактивній гіперемії середній діаметр плечової артерії у здорових 

збільшився до (0,58±0,02) см, а у хворих на АГ, поєднану із ХОЗЛ, вірогідно 

не змінився та становив – (0,38±0,01) см. Розширення ПА у здорових осіб на 

9,4% у порівнянні з початковим діаметром і на 5% у хворих на АГ, а також 

практично відсутнє її розширення у хворих на АГ, поєднану із ХОЗЛ, 

свідчить про порушення в обох групах хворих судинорухової функції 

ендотелію. Під час проведення наступного етапу гострої проби (через 2 хв після 

сублінгвального прийому нітрогліцерину) середні величини діаметрів ПА у 

хворих на АГ, у пацієнтів з АГ, поєднаною із ХОЗЛ, і у здорових осіб 

становили, відповідно, (0,41±0,01) см, (0,44±0,02) см  і (0,61±0,02) см 

відповідно, (р<0,05; р<0,01; р<0,001). Розширення ПА у відповідь на прийом 
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нітрогліцерину у хворих на АГ, поєднану із ХОЗЛ, склало 18%, у групі хворих 

з ізольованою АГ – 5%, а у здорових - 20%. Отже, розширення ПА у відповідь 

на реактивну гіперемію у хворих на АГ, поєднану із ХОЗЛ, було достовірно 

меншим, ніж після прийому нітрогліцерину, що свідчить про ендотеліальну 

дисфункцію у даної кагорти пацієнтів. 

 

 

Рис. 3.5. Стан ендотеліальної функції у пацієнтів з артеріальною гіпертензією, 

поєднаною з хронічним обструктивним захворюванням легень. 

 

Проба з реактивною гіперемією продемонструвала наявність 

ендотеліальної дисфункції та порушення ендотеліальної вазорегуляції у 

пацієнтів обох груп. При вибірковому аналізі було виявлено у 52 (89,7%) 

хворих на АГ порушення ендотеліальної вазорегуляції і лише у 6 (10,3 %) 

таких хворих зберігалась нормальна вазодилатуюча функція ендотелію. При 

АГ, поєднаній із ХОЗЛ, ЕД була наявна у всіх хворих даної групи. Під час 
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проби з реактивною гіперемією констатовано зменшення відсотка приросту 

максимальної швидкості кровоплину [референтне значення (162,34±9,52) %]. У 

хворих на АГ цей показник зменшився в середньому до (94,17±9,93) % 

(р<0,05), а у випадку АГ, поєднаної із ХОЗЛ, максимальна швидкість 

кровоплину зменшилась до (56,75±10,94) % (табл. 3.17).  

Виявлене порушення вазомоторної реакції ПА поєднувались із стійким 

зростанням у плазмі крові вмісту потужного ендотеліального 

вазоконстриктора ЕТ-1, рівень якого суттєво збільшувався при наявності у 

пацієнтів з АГ бронхопульмональної патології (табл. 3.18).  

Таблиця 3.18 

Рівні в крові ендотеліну-1, прозапальних цитокінів – 

туморнекротичного фактору α, інтерлейкіну-6 і маркера серцевої 

недостатності передсердного натрійуретичного пептиду у пацієнтів із 

артеріальною гіпертензією, поєднаною із хронічним обструктивним 

захворюванням легень 

Показники Здорові (n =20) Хворі на АГ  

(n =58) 

Хворі на АГ, 

поєднану з ХОЗЛ 

(n=82) 

TNFα, пг/мл 3,1±0,21 6,5±0,95* 11,8±1,11*,** 

ІЛ-6, пг/мл 2,1±0,33 12,3±1,13* 17,3±1,94*,** 

ПНУП, нмоль/л 1,46±0,24 5,3±0,84* 8,8±0,33*,** 

ЕТ-1, Фмоль/мл 0,26±0,05 2,9±0,033* 3,8±0,035*,** 

Примітка: статистична достовірність показників р <0,05: * - у порівнянні зі 

здоровими, ** - у групі хворих на АГ та у групі хворих на АГ, поєднану з 

ХОЗЛ.  

 

У пацієнтів з АГ констатовано збільшення плазмового рівня ЕТ-1 до 

(2,9±0,03) пг/мл у сироватці крові проти (0,26±0,05) пг/мл у здорових осіб 

(р<0,05), при наявності АГ, поєднаної з ХОЗЛ, рівень ЕТ-1 збільшувався у 14,6 

раза і досягав (3,8±0,03) пг/мл (р <0,001). 

При вибірковому аналізі встановлено, що у хворих з нормальною 

судиноруховою функцією плечової артерії ЛГ була незначно вираженою - 

значення СТЛА складало (25±1,3) мм рт.ст., тоді як у випадку недостатньої 

вазодилатації рівень СТЛА зростав до (48,2,6±2,93) мм рт.ст. При проведенні 

кореляційного аналізу за Пірсоном (рис.3.6) виявлені прямі кореляційні зв’язки 
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між рівнем ЕТ-1 у плазмі крові та рівнем СТЛА, які були слабкими при ЛАГ І 

ступеня (г = +0,41; р <0,05) та сильнішими при ЛАГ II ступеня з рівнем СТЛА 

від 50 до 75 мм рт.ст. (г = +0,63; р <0,01). Це свідчить про те, що ендотеліальна 

дисфункція є важливою патогенетичною ланкою у патогенезі АГ, поєднаної із 

ХОЗЛ. 

 

 
Рис. 3.6. Пряма кореляційна залежність між рівнем ендотеліну -1 та 

середнім тиском у легеневій артерії пацієнтів з АГ, поєднаною з ХОЗЛ 

(n=20). 

 

Оцінка плазмових рівнів прозапальних цитокінів - TNFα, інтерлейкіну-6 

(ІЛ-6) та маркера серцевої недостатності ПНУП (табл. 3.18) свідчить про 

активацію системної імунозапальної відповіді вже на ранніх етапах 

формування міокардіальної дисфункції ЛШ і ПШ, на що вказувили зміни 

вмісту ПНУП у сироватці крові. Вміст у плазмі крові TNFα у хворих на АГ 

збільшувався до (6,5+0,9) пг/мл, що перевищувало референтну норму в 2,1 раза 

(р<0,05), а в пацієнтів з АГ, поєднаною із ХОЗЛ - в 3,8 раза (р <0,05). 

Аналогічними були зміни кількості ІЛ-6: збільшення його у сироватці крові в 

5,9 раза – у хворих на АГ та у 8,2 раза у хворих на АГ, поєднану з ХОЗЛ, 

відносно референтної норми – (2,1±0,3) мг/мл (р<0,05). 
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Кількість маркера і прогностичного чинника серцевої недостатності 

ПНУП у сироватці крові хворих на АГ достовірно був у 3,6 раза вищий проти 

референтної норми (1,46±0,2) нмоль/мл, а в пацієнтів хворих на АГ, 

поєднану із ХОЗЛ, зріс до (8,8±0,3) нмоль/мл, що перевищувало даний 

показник у хворих на АГ  у 1,66 раза (р<0,05). Рівень TNFα у пацієнтів з АГ 

та ХОЗЛ чітко корелював з розмірами ПШ (рис.3.7). 

 

 
Рис. 3.7. Пряма кореляційна залежність між діаметром правого шлуночка 

та рівнем туморнекротичного фактору-α пацієнтів із артеріальною гіпертензією, 

поєднаною з хронічним обструктивним захворюванням легень  (n=20). 

 

Чіткий позитивний кореляційний зв’язок між підвищенням СТЛА, з 

одного боку, та плазмових рівнів ЕТ-1 становив - (r = 0,80; р  <0,001), з ІЛ-6 -  

(r = 0,65; р = 0,01), з TNFα –(r = 0,57; р <0,01), з ПНУП –(г = 0,78; р0,01), з 

іншої сторони. 

При багатофакторному кореляційному аналізі ЕЗВД корелювала з ЕТ-1  

(r =-0,75; р<0,001), з TNFα (г = -0,63; р <0,05) і ПНУП (г = -0,51; р <0,05).Тому 

патогенетичне значення ЛГ у хворих на АГ, поєднану з ХОЗЛ, 

підтверджувалось тісним кореляційним зв’язком між СТЛА і ЕЗВД (г =0,79; 

р<0,01). 

На патогенетичне значення гіпоксії й гіпоксемії при формуванні 

структурно - функціональних змін обох шлуночків серця у даної категорії 
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хворих свідчив і звичайний загальний аналіз крові і показники гемостазу (табл. 

3.19). У хворих на АГ, поєднану з ХОЗЛ, відмічалось чітке достовірне 

збільшення кількості гемоглобіну й еритроцитів в крові, що свідчить про 

системну гіпоксію. Кількість лейкоцитів збільшувалась відносно референтної 

норми в 1,6 раза, при цьому спостерігався зсув лейкоцитарної формули вліво із 

збільшенням кількості паличкоядерних та сегментоядерних нейтрофілів, 

збільшення ШОЕ в 1,9 (р<0,05) раза відносно референтної норми. 

Аналогічна динаміка відмічалась і стосовно процентного вмісту в крові 

еозинофілів, лімфоцитів та моноцитів. У пацієнтів з АГ показники загального 

аналізу крові не відрізнялись від норми. Ознаки гіперкоагуляції були властиві 

хворим на АГ, поєднану з ХОЗЛ, зокрема, протромбіновий індекс відносно 

референтної норми мав тенденцію до підвищення, кількість фібриногену 

збільшилась у 1,5 раза (р<0,05), як і показник гематокриту, що свідчить про 

елементи вторинних гіпоксемічних змін. Лабораторні показники пацієнтів 

хворих на АГ схожі з такими у здорових осіб. 

Отже, у порівнянні з хворими на АГ, поєднання АГ з ХОЗЛ 

супроводжується еритроцитозом, запальними змінами крові, гіперкоагуляцією 

і свідчить про підсилення одного з ризиків виникнення ускладнень АГ - 

тромбоутворення.  

Таким чином, порівнюючи перебіг АГ у хворих з ХОЗЛ і без нього, 

можна зробити висновок, що тривале існування бронхообструктивного 

синдрому змінює перебіг гіпертензії у великому й малому колах кровообігу, 

провокуючи появу ознак СН і, незважаючи на ремісію легеневої патології, але 

наявність симптомів бронхообструкції, аритмій, кардіалгій, створює 

передумови до ремоделювання ЛШ і ПШ, ПП та, завдяки еритроцитозу й 

гіперфібриногенемії, підсилює ризик тромбоутворення. 
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Таблиця 3.19 

Показники загального аналізу крові та зсідання крові у хворих на 

артеріальну гіпертензію, поєднану з хронічним обструктивним 

захворюванням легень 

Лабораторні показники Здорові (n=20) Хворі на АГ, 

поєднану з 

ХОЗЛ (n=82) 

Хворі на АГ 

(n=58) 

Гемоглобін, г/л 120.4±6.21 151.5±10.3*,** 120,3±5,21 

Еритроцити, - *1012 в 1л 4,3±0,28 5,3±0,43*,** 3,7±0,18* 

Лейкоцити, - *109 в 1л 4,6±0,72 7,4±0,37*,** 4,6±0,92 

ШОЕ, мм/год 9,4±0,84 18,6±2,54*,** 7,4±1,84 

Еозинофіли, % 2,0±0,61 4,1±0,92*,** 1,9±0,51 

Паличкоядерні 

нейтрофіли, % 
4,3±0,92 6,5±0,19*,** 3,4±0,22 

Сегментоядерні 

нейтрофіли, % 
54,3±5,73 64,6±6,75 57,2±3,73 

Лімфоцити, % 33,45±4,26 17,3±0,37*,** 29,5±3,26 

Моноцити, % 6,1±0,65 8,2±0,34*,** 6,1±0,25 

Протромбіновий індекс, % 91,3±5,39 105,8±10,42 90,3±6,3 

Фібриноген А (загальний), 

мг % 
3,4±0,78 5,4±0,53*,** 3,2±0,88 

Гематокрит 0,39±0,061 0,62±0,02*,** 0,40±0,03 

Примітка: * - статистична достовірність показників зі здоровими - р<0,05;  

** - статистична достовірність показників між хворими на АГ та хворими на 

АГ, поєднану з ХОЗЛ - р<0,05. 

 

Підводячи підсумок одержаних результатів можна дійти висновку, що 

поєднання АГ із ХОЗЛ змінює клінічну картину АГ: по-перше, за рахунок 

приєднання ознак ХОЗЛ – кашлю, задишки, фізикальних ознак ураження 

легень до симптоматики АГ; по-друге, ХОЗЛ робить перебіг АГ значно 

важчим у зв'язку з «включенням» патогенетичних компонентів 

нейрогуморальної регуляції запалення, які в рази перевищували показники 

здорових людей і пацієнтів із АГ. Виявлені зміни структурно-функціонального 

стану серця, як лівого так і правого шлуночків, а також обох передсердь, і 

судин потребують комбінованої фармакотерапії з включенням компонентів, 

що впливають на нейрогуморальну ланку вазорегуляції. Треба думати, що 

таким препаратом може бути донатор оксиду азоту - L-аргінін. 
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РОЗДІЛ 4 

 

ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО 

ПІДХОДУ ДО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ЕСЕНЦІАЛЬНУ 

АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ, ЩО ВИНИКЛА НА ТЛІ ХРОНІЧНОГО 

ОБСТРУКТИВНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ, 

L-АРГІНІНОМ 

 

4.1. Функціональний стан ендотелію плечової артерії пацієнтів із 

артеріальною гіпертензією, що виникла на фоні хронічного 

обструктивного захворювання легень, у гострому медикаментозному тесті з 

L-аргініном 

Дисфункція ендотелію (ДЕ) – це своєрідний дисбаланс між продукцією 

вазоконстрикторних, протромботичних та проліферативних факторів 

(ендотелін, супероксиданіон, тромбоксан А2, інгібітор тканинного активатора 

плазміногену) і вазодилатуючих, ангіопротекторних, антипроліферативних 

чинників (оксид азоту (NO), простациклін, тканинний активатор плазміногену, 

С-тип натрійуретичного пептиду, ендотеліальний гіперполяризуючий фактор) 

[1, 10,12, 20]. 

У попередньому розділі описаний стан ендотеліальної функції у 

пацієнтів із АГ на тлі ХОЗЛ і без нього (табл.3.16). ДЕ і порушення 

ендотеліальної вазорегуляції установлені у всіх хворих на АГ, більше виражені 

у пацієнтів із АГ, поєднаною з ХОЗЛ. 

Для установлення фармакодинамічної ефективності і впливу на 

виділення NO судинним ендотелієм було вирішено провести гострий 

медикаментозний тест з L-аргініном і пробою Целермейєра-Соренсона. 

До початку лікування було вибрано по 10 хворих репрезентативного віку 

і статі (хворі на АГ, поєднані з ХОЗЛ, хворі на АГ і 10 здорових осіб). 

Проводили пробу Целермейєра-Соренсона, згідно методики [157],але замість 

нітрогліцерину вводили довенно 4,2 % розчин L-аргініну в кількості 100 мл 

краплинно з швидкістю 10 кр/хв протягом перших 10 хв з переходом на 
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15кр./хв постійно до завершення інфузії. Результати тесту з L – аргініном 

приведені в табл. 4.1. 

Таблиця 4.1 

Проба Целермейєра-Соренсона у хворих на артеріальну гіпертензію, 

поєднану з хронічним обструктивним захворюванням легень, 

 з L – аргініном 

Показники Здорові Хворі на АГ Хворі на АГ, 

поєднані з 

ХОЗЛ 

Діаметр ПА, см 0,52±0,01 0,39±0,02* 0,36±0,03* 

Діаметр ПА при реактивній 

гіперемії, см 

0,59±0,02^ 0,42±0,02* 0,39±0,01* 

Діаметр ПА після L – аргініну, 

см  

0,61±0,02^ 0,43±0,01^ 0,44±0,02^,* 

Примітка: * - у порівнянні із здоровими;  ^ - порівняння в однорідній 

групі (р<0,05) з початком тесту. 

 

На початку гострої проби середні величини діаметрів ПА при 

ультразвуковій візуалізації в обох групах обстежених хворих між собою 

суттєво не відрізнялися, але були на 30% меншими, ніж у групі здорових 

(р<0,05). При реактивній гіперемії середній діаметр ПА у хворих на АГ, 

поєднану з ХОЗЛ, вірогідно не змінився та становив 75% від здорових, а у 

практично здорових артерія розширилась на 13,5%, що достовірно більше ніж 

у хворих на АГ (р<0,02) та пацієнтів із АГ, поєднаною з ХОЗЛ (р<0,001). 

Розширення ПА у здорових осіб на 13,5 % у порівнянні з початковим 

діаметром і практично відсутнє достовірне її розширення у хворих на АГ, 

поєднану з ХОЗЛ, і у хворих на АГ свідчить про порушення у пацієнтів 

судинорухової функції ендотелію. 

Під час проведення наступного етапу гострої проби (через 2 хв після 

закінчення інфузійного введення розчину L-аргініну) середні величини 

діаметрів плечової артерії у хворих на АГ, пацієнтів з АГ, поєднаною з 

ХОЗЛ, і у здорових осіб збільшилися, відповідно, на 10%, 22% (р<0,05) і 17% 

(р<0,001). 
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Для порівняння - розширення ПА у відповідь на реактивну гіперемію і 

введення нітрогліцерину (табл. 3.15) становило відповідно, у пацієнтів з АГ, 

поєднаною з ХОЗЛ на 18%,  у хворих на АГ – 5%  і у здорових на 13%, що 

підтверджує висновок про нітратоподібні властивості L-аргініну та дозволяє 

його застосування у комплексній терапії з метою здійснення функціональної 

корекції  ЕД при АГ. 

З метою вивчення можливостей розширення судин великого кола 

кровообігу L–аргініном хворим проводили ДМАТ. Дослідження проводились 

до, протягом, зразу після інфузії та протягом наступної доби. За добу перед 

тестом і протягом ДМАТ  гіпотензивна терапія не призначалась (табл.4.2). 

Таблиця 4.2 

Динаміка показників систолічного і діастолічного артеріального тисків 

у хворих на артеріальну гіпертензію, поєднану з хронічним обструктивним 

захворюванням легень до, після і на наступну добу після інфузії L-аргініну 

Показник 

АТ в мм 

рт.ст. 

Хворі на АГ (n=10) 
Хворі на АГ, поєднану з 

ХОЗЛ (n=10) 

До 

лікування 

Після 

інфузії 

На наст. 

добу 

До 

лікування 

Після 

інфузії 

На наст. 

Добу 

 1 2 3 4 5 6 

САТc доб 176±3,3 
165±3,1 

р2-1<0,05 

160±4,1 

р3-1<0,05 
176±4,3 

165±3,1 

р5-4<0,05 

160±4,1 

р6-4<0,05 

САТc 

ден. 
183±3,4 180±4,1 175±2,8 189±3,2 

179±3,8 

р5-4<0,05 

175±3,6 

р6-4<0,05 

САТc ніч. 165±4,1 160±8,5 155±3,9 162±3,4 155±4,1 
155±2,1 

р6-4<0,05 

ДАТc доб 98±2,7 95±3,8 
92±1,7 

р3-1<0,05 
98±2,7 

90±3,2 

р5-4<0,05 

92±1,7 

р6-4<0,05 

ДАТc 

ден. 
110±3,2 108±4,5 109±3,1 109±2,1 102±6,1 

100±2,5 

р6-4<0,05 

ДАТc ніч. 89±4,9 88±4,7 88±4,2 88±3,0 86±3,3 85±1,3 

 

Гострий медикаментозний тест із L-аргініном, за даними ДМАТ 

продемонстрував виразний гіпотензивний ефект у ВКК протягом всього часу 

інфузії та протягом наступної доби зі зниженням середньодобового 

систолічного артеріального тиску (САТс) на 7%, після інфузії (р<0,05) та 10% 

на наступну добу (р<0,05). Середньоденні систолічний тиск (САТд) і 
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діастолічний тиск (ДАТд) мали тенденцію до зниження на наступну добу, але 

ДАТс знизився з (98 ±2,7) мм рт.ст. до (92±1,7) мм рт.ст. на наступну добу 

(р<0,05).  

У хворих на АГ, поєднану з ХОЗЛ, середньодобові значення 

систолічного АТ і діастолічного АТ (САТс і ДАТс), середньонічні (САТн і 

ДАТн) й середньоденні (САТд і ДАТд) змінювались достовірно і суттєво у 

порівнянні з вихідними даними (табл. 4.2). 

Достовірність зниження показників АТ (САТ і ДАТ) добових , денних і 

нічних у пацієнтів з ХОЗЛ, очевидно, пов'язана в більшій мірі з ліквідацією 

гіпоксії, можливо, з дилятацією бронхіол, що у даної когорти хворих було 

ведучим патогенетичним фактором і провокатором підвищенням АТ. 

Протягом інфузії L-аргініну рівні  артеріального тиску в перші 30 хв. мали 

тенденцію до підвищення, за даними ДМАТ, на 3 - 5 мм рт.ст. САТ і 4 - 7 мм 

рт.ст. ДАТ, що пояснюється збільшенням об’єму циркулюючої крові, та уже на 

90 – ій хвилині  мав місце зворотний ефект (власне, дія препарату), коли рівні 

АТ знижувались на 3-4 %, відповідно, відносно початкових значень. Тиск у 

легеневій артерії, за даними Ехо-КГ, достовірно не змінився. 

На підставі проведеного гострого медикаментозного тесту з L-аргініну 

гідрохлоридом можна зробити висновок, що препарат проявляє гіпотензивний 

вплив при гіпертензії великого та малого кіл кровообігу, здійснює 

функціональну корекцію ендотеліальної дисфункції, змінюючи діаметр 

плечової артерії, а очевидно, бере участь у синтезі NO ендотелієм. Проба з     

L-аргініну гідрохлоридом продемонструвала виразні вазодилатуючі 

можливості препарату, що може бути використане для оптимізації лікування 

хворих на АГ у поєднанні з ХОЗЛ. 
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4.2. Вплив L-аргініну на особливості клінічного перебігу 

артеріальної гіпертензії, що виникла на тлі хронічного обструктивного 

захворювання легень, структурно-функціональні зміни серця, стан 

дихальної системи, рівні тиску у малому та великому колах кровообігу 

У даному розділі наводяться результати дослідження клініко-

функціональних характеристик двох груп хворих на АГ без та АГ, поєднаної з 

ХОЗЛ. Пацієнти обох груп застосовували базову терапію, як описано в розділі 

2, згідно вищевказаних протоколів, або поєднували базову терапію з 

уведенням L-аргініну довенно і всередину протягом усього часу 

спостереження. 

Клінічні особливості перебігу АГ, поєднаної з ХОЗЛ, у хворих в процесі 

лікування базовою терапією в поєднанні з L-аргініном представлені в табл. 4.3. 

Уже через місяць лікування хворих обох груп відзначали позитивну 

динаміку суб'єктивних ознак захворювання і об'єктивних даних (табл. 4.3). 

Слід зауважити, що після 3 - ох місячної фармакотерапії у пацієнтів основної 

групи нівелювання ознак патології було більш вираженішим (в осіб, котрі 

приймали  L-аргінін). Установлено зменшення задишки при надмірних 

фізичних навантаженнях у майже в 2 рази більшої кількості хворих, ніж в 

контролі. Кашель аналогічно зменшувався після 3-х місяців застосування 

аргініну у 3 рази більшої кількості пацієнтів, ніж у контрольній групі. 

Симптом загальної слабості і швидкої втомлюваності відмічали у 2 рази рідше.  

Оцінюючи динаміку об’єктивних ознак застою у великому та малому 

колах кровообігу після 3-ох місяців застосування L-аргініну, виявили їх у 2 

рази меншої кількості хворих. Ціаноз, розширені судини кон’юнктиви 

спостерігались у 1,6 раза рідше, пастозність і набряки нижніх кінцівок - в 3 

рази, множинні сухі свистячі хрипи в 1,7 раза рідше, ніж до лікування і у 

хворих КГ; аритмії серця зустрічалися лише у 14,2% осіб, розміри печінки 

нормалізувались у 23,8 % пацієнтів. Отже, застосування L-аргініну у лікуванні 

хворих на АГ, поєднану з ХОЗЛ, сприяло позитивній клінічній динаміці обох 

захворювань. 
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Таблиця 4.3 

Динаміка клінічних ознак хворих на артеріальну гіпертензію, 

поєднану з хронічним обструктивним захворюванням легень, у процесі 

лікування L-аргініном 

Клінічні симптоми БТ  n= 40 БТ+L – аргінін  n= 42 

 

До 

лікуванн

я 

Через 

 1 міс 

Через  

3 міс 

До 

лікуван

ня 

Через  

1 міс 

Через  

3 міс 

1 2 3 4 5 6 7 

 Слабкість, 

швидка втома 
22 (55) 18(45) 15 (37,5) 22 (52,4) 

15 

(35,7) 

10 

(23,8) 

Кашель 30(75) 15(37,5) 10(25) 29(69) 14(33,3) 3(7,1) 

Виділення 

харкотиння 
24(60) 20(50) 18(45) 26(61,9) 20(47,6) 8(19) 

Задишка при 

надмірних ФН 
15(37,5) 12(30) 10(25) 14(33,3) 10(23,8) 5(11,9) 

Задишка при 

звичайних ФН 
22(55) 19(47,5) 16(40) 22(52,4) 17(40,5) 10(23,8) 

Задишка при 

незначних ФН 
2(5) 2(5) 2(5) 3(7,1) 2(4,8) 1(2,4) 

Задишка в стані 

спокою 
1(2,5) 1(2,5) 1(2,5) 2(4,8) 2(4,8) 1(2,5) 

Біль голови 

 
31(77,5) 10(25,0) 5(12,5) 29(69,0) 8(19,0) 3(7,1) 

Запаморочення 25(62,5) 15(37,5) 10(25,0) 20(47,6) 10(23,8) 6(14,2) 

Шум у вухах 22(55,0) 18(45,0) 15(37,5) 26(61,9) 17(40,5) 10(23,8) 

Порушення сну 15(37,5) 8(20,0) 4(10,0) 18(42,8) 7(16,7) 4(9,5) 

Кардіалгія 22(55,0) 10(25,0) 8(20,0) 20(47,6) 7(16,7) 5(11,9) 

Ціаноз 15(37,5) 11(27,5) 10(25,0) 17(40,5) 11(26,2) 9(21,4) 

Розширені судини 

кон’юнктиви 
15(37,5) 10(25,0) 10(25,0) 16(38,1) 12(28,6) 10(23,8) 

Набухання яремних 

вен 
25(62,5) 20(50,0) 19(47,5) 29(69,0) 23(54,8) 22(52,4) 

Пастозність і 

набряклість 

кінцівок 

17(42,5) 12(30,0) 9(22,5) 18(42,8) 10(23,8) 6(14,2) 

Діжкоподібна 

форма грудної 

клітки 

2(5) 2(5,0) 2(5,0) 3(7,1) 3(7,1) 3(7,1) 

Зміни 

перкуторного звуку 

 

15(37,5) 10(25,0) 9(22,5) 10(23,8) 8(19,0) 7(16,7) 

Наявність сухих 

свистячих хрипів 
25(62,5) 20(50,0) 18(45,0) 27(64,3) 18(42,8) 16(38,0) 



118 

 

 

Продовження таблиці 4.3 

1 2 3 4 5 6 7 

Наявність вологих 

хрипів у нижніх 

відділах легень 

4(10,0) 3(7,5) 2(5,0) 4(9,5) 2(4,8) 1(2,5) 

Посилення І тону 

над мечоподібним 

відростком 

26(65,0) 25(62,5) 24(60,0) 24(57,1) 23(54,8) 22(52,4) 

Акцент ІІ тону над 

легеневою артерією 
25(62,5) 25(62,5) 24(60,0) 29(69,0) 27(64,3) 26(61,9) 

Акцент ІІ тону над 

аортою 
10(25,0) 9(22,5) 8(20,0) 7(16,7) 6(14,2) 5(11,9) 

Систолічний шум 

над верхівкою 
10(25,0) 9(22,5) 7(25,2) 6(14,2) 5(11,9) 4(9,5) 

Продіастолічний 

шум над легеневою 

артерією 

27(67,5) 23(57,5) 22(55,0) 27(64,3) 21(50,0) 18(42,8) 

Аритмія серця 15(37,5) 10(25,0) 8(20,0) 18(42,8) 10(23,8) 6(14,2) 

Збільшення  

розмірів печінки 
26(65,0) 20(50,0) 17(42,5) 32(76,2) 20(47,6) 10(23,8) 

Примітка: подана абсолютна кількість хворих, у дужках у процентному 

співвідношенні. 

 

Хворі на АГ у процесі лікування БТ і в поєднанні з L - аргініном 

продемонстрували не менше виражений позитивний ефект до і після лікування 

(табл. 4.4).  

Лікування БТ сприяло суттєвому зменшенню суб’єктивних проявів 

загального стану і гіпертензивного синдрому - зменшилась задишка при 

звичайних фізичних навантаженнях та біль голови в усіх пацієнтів. Наприкінці 

3-охмісячного періоду спостереження в процесі лікування шум у вухах 

турбував у 2,6 раза меншу кількість пацієнтів, порушення сну - в 1,8 раза 

меншу, кардіалгія - в 3,6 раза меншу, ніж до лікування. Поєднане застосування 

БТ та L-аргініну зумовило зменшення питомої ваги пацієнтів із клінічними 

ознаками гіпертензивного синдрому: шум у вухах турбував втричі менше, 

порушення сну - в 2,6 раза менше, кардіалгія - в 4,5 раза. 
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Таблиця 4.4 

Клінічний стан хворих на артеріальну гіпертензію до і після лікування 

L-аргініном в динаміці 

Клінічні симптоми 

БТ (n-27) БТ+L – аргінін (n-31) 

До 

лікування 

Через  

1 міс 

Через  

3 міс 

До 

лікуванні 

Через  

1 міс 

Через  

3 міс 

1 2 3 4 5 6 7 

Слабкість, швидка 

втома 
15(55,6) 12(44,4) 5(18,5) 15(48,4) 10(32,2) 3(9,7) 

Кашель 27(100) 15(55,6) 10(37,0) 29(93,5) 14(45,2) 3(9,7) 

Виділення 

харкотиння 
24(88,9) 20(77,0) 18(66,7) 26(83,9) 20(64,5) 8(25,8) 

Задишка при 

надмірних ФН 
10(37,0) 9(33,3) 7(25,9) 10(32,2) 8(25,8) 5(16,1) 

Задишка при 

звичайних ФН 
1(3,7) 1(3,7) 1(3,7) 1(3,2) 1(3,2) 0 

Задишка при 

незначних ФН 
- - - - - - 

Задишка в стані 

спокою 
- - - - - - 

Біль голови 

 
11(40,7) 5(18,5) 0 9(29,0) 6(19,4) 0 

Запаморочення 11(40,7) 6(22,2) 2(7,4) 9(29,0) 5(16,1) 1(3,2) 

Шум у вухах 8(29,6) 5(18,5) 3(11,1) 6(19,4) 3(9,7) 2(6,5) 

Порушення сну 7(25,9) 6(22,2) 4(14,8) 8(25,8) 5(16,1) 3(9,7) 

Кардіалгія 11(40,7) 7(25,9) 3(11,1) 9(29,0) 5(16,1) 2(6,5) 

Ціаноз - - - - - - 

Розширені судини 

кон’юнктиви 
- - - - - - 

Набухання 

яремних вен 
- - - - - - 

Пастозність і 

набряклість 

кінцівок 

8(29,6) 3(11,1) 0 7(22,6) 0 0 

Діжкоподібна 

форма грудної 

клітки 

- - - - - - 

Зміни 

перкуторного 

звуку 

- - - - - - 

Наявність сухих 

свистячих хрипів 
- - - - - - 

Наявність вологих 

хрипів  
- - - - - - 



120 

 

Продовження таблиці 4.4 

1 2 3 4 5 6 7 

Посилення І тону 

над мечоподібним 

відростком 

- - - - - - 

Акцент ІІ тону над 

легеневою 

артерією 

- - - - - - 

Акцент ІІ тону над 

аортою 
27(100) 26(96,3) 26(96,3) 31(100) 30(96,8) 29(93,5) 

Систолічний шум 

над верхівкою 
25(92,6) 24(88,9) 24(88,9) 25(80,6) 24(77,4) 23(74,2) 

Продіастолічний 

шум над легеневою 

артерією 

- - - - - - 

Аритмія серця 19(70,3) 11(40,7) 5(18,5) 19(61,3) 10(32,2) 3(9,7) 

Збільшення 

розмірів печінки 
8(29,6) 5(18,5) 3(11,1) 7(22,6) 3(9,7) 1(3,2) 

Примітка: Подана абсолютна кількість хворих, у дужках у процентному 

співвідношенні. 

 

Позитивна динаміка клінічних проявів у пацієнтів хворих на АГ була 

прогностично сприятливішою у зв’язку із легшим перебігом захворювання та, 

відповідно, меншим ураженням органів-мішеней. 

Оцінюючи динаміку параметрів ДМAT хворих на АГ, поєднану з 

ХОЗЛ, у процесі лікування (табл. 4.5), можна відзначити, що терапія з 

використанням базових препаратів справила достовірний позитивний вплив на 

середньодобовий рівень CAT лише через 3 місяці терапії, причому це не були 

цільові АТ. Три місяці терапії базовими препаратами зумовили достовірне 

зменшення величини стандартного відхилення CAT (до (20,3±0,82) мм рт.ст. 

р<0,05), а індексу площі CAT (до (314,2±11,32) мм рт.ст. год/добу. р<0,05). 

Частота підвищень CAT зменшилась, про що свідчить динаміка індексу часу 

CAT, який через 3 місяці терапії складав (51,3±1,15) % (р<0,001) проти (81,1 

±2,1)%. Індекс площі ДАТ лише після 3-ох місяців терапії зменшився в 2,3 раза 

(р<0,02), індекс часу ДАТ - в 1,3 раза (р<0,05) у порівнянні з початковим 

рівнем даного параметра. 
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Таблиця 4.5 

Динаміка показників систолічного та діастолічного артеріального тиску  у 

хворих на артеріальну гіпертензію, поєднану з хронічним обструктивним 

захворювання легень, після лікування L-аргініном 

Показник 

АТ 

БТ (n=40) L – аргінін (n=42) 

До л-ня 
Через 2 

тижні 

Через 3 

місяці 
До л-ня 

Через 2 

тижні 

Через 3 

місяці 

1 2 3 4 5 6 7 

САТс доб 

мм рт.ст 

176±9,3 166±3,6 158±8,3 176±6,1 140±5,1 

р6-5<0,05 

122±4,1 

р7-6<0,05 

р7-5<0,05 

р7-4<0,05 

 

САТс 

ден. 

мм рт.ст 

183±7,4 170±8,1 168±2,8 

р4-2<0,05 

189±6,2 142±3,8 

р6-5<0,05 

130±4,6 

р7-6<0,05 

р7-5<0,05 

р7-4<0,05 

САТс ніч. 

мм рт.ст 

163±6,1 154±8,5 149±3,9 

р4-2<0,05 

162±5,4 138±4,1 

р6-5<0,05 

120±4,1 

р7-6<0,05 

р7-5<0,05 

р7-4<0,05 

ДАТс доб 

мм рт.ст 

99±4,8 92±3,8 90±6,2 98±3,7 82±3,2 

р6-5<0,05 

80±3,7 

р7-5<0,05 

ДАТс 

ден. 

мм рт.ст 

110±5,2 96±4,5 94±5,1 

р4-2<0,05 

106±4,1 88±6,1 

р6-5<0,05 

81±4,5 

р7-5<0,05 

р7-4<0,05 

ДАТс ніч. 

мм рт.ст 

89±4,9 88±4,7 88±4,2 87±5,0 80±3,3 80±1,3 

Стандарт

не 

відхиленн

я САТ 

 мм рт.ст 

25,6±1,4 24,4±1,9 

 

20,3±0,82 

р4-2<0,05 

25,6±1,4 20,1±0,41 

р6-5<0,05 

15,1±0,73 

р7-6<0,001 

р7-5<0,001 

р7-4<0,001 

Індекс 

часу 

САТ, % 

81,1±2,1 73,2±1,3 

р3-2<0,001 

51,3±1,2 

р4-2<0,001 

82,1±3,3 29,3±2,13 

р6-5<0,05 

20,1±1,18 

р7-6<0,001 

р7-5<0,001 

р7-4<0,001 

Індекс 

площі 

САТ, мм 

рт.ст/год/

доб 

835±14,6 720±10,3 

р3-2<0,05 

314±11,3 

р4-2 <0,001 

р4-1<0,001 

830±12,2 630±9,17 

р6-5<0,01 

215±1,15 

р7-6<0,001 

р7-5<0,001 

р7-4<0,04 

Стандарт

не 

відхиленн

я ДАТ 

17,5±1,27 16,3±1,32 

р3-2<0,05 

14,9±1,35 18,1±1,1 12,3±1,28 

р6-5<0,05 

9,8±1,14 

р7-6<0,001 

р7-5<0,001 

р7-4<0,001 
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Продовження таблиці 4.5 

1 2 3 4 5 6 7 

Індекс 

часу 

ДАТ, % 

72,5±3,33 82,3±2,11 68,3±3,11 

р4-3<0,001 

87,1±3,11 52,3±4,11 

р6-5<0,05 

30,2±3,12 

р7-6<0,001 

р7-5<0,001 

р7-4<0,001 

Індекс 

площі 

ДАТ, мм 

рт.ст/год/

доб 

492±22,53 405±19,3 

р3-2<0,05 

209±12,3 

р4-2<0,001 

р4-3<0,001 

493±23,1 218±11,3 

р6-5<0,02 

114±14,3 

р7-6<0,001 

р7-5<0,001 

р7-4<0,001 

 

Поєднання БТ з L-аргініном забезпечувало більш оптимальний вплив на 

показники ДМАТ обстежених хворих на АГ із ХОЗЛ. Уже через 2 тижні 

терапії встановлено зниження ДАТ до цільових  рівнів, а наприкінці 3-ох 

місячного періоду спостереження рівень CAT складав (122±4,1) мм рт.ст. 

(р<0,001), тобто був значно нижчим, як при застосуванні БТ. Позитивною і 

достовірною була динаміка також для стандартного відхилення та індексу 

площі CAT. Так, середні значення їх для САТ після 3-ох місяців лікування  

зменшились відповідно до (15,1±0,73) мм рт.ст. і (215,3±1,15) мм рт.ст. 

год/добу (р<0,001). Відзначено вірогідне зменшення індексу площі САТ уже 

після 2-ох тижневого лікування (630,2±9,17) мм рт.ст. год/добу (р<0,01) у 

порівнянні з початковим його значенням. 

Отже, під впливом поєднаного застосування БТ та L-аргініну 

навантаження систолічною складовою AT зменшувалося швидше і якісніше, 

ніж при застосуванні БТ. 

Після тривалого застосування L-аргініну  підвищення ДАТ 

спостерігалися значно рідше, про що свідчить динаміка величини його індексу 

часу. Вона складала (30,2±3,12) % і була вірогідно втричі меншою від 

вихідного значення і вдвічі від його рівня після 3-охмісячного лікування 

базовою терапією (р<0,001). 

Динаміка САТ і ДАТ під впливом L–аргініну у хворих на АГ аналогічно 

змінювалась, що представлено у таблиці 4.6. 
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Таблиця 4.6 

Динаміка показників систолічного та діастолічного артеріального 

тиску у хворих на артеріальну гіпертензію до, через 2 тижні і З місяці після 

лікування L-аргініном 

Показник 

АТ 
БТ (n-27) БТ+L – аргінін (n-31) 

 До л-ня 
Через 

 2 тижні 

Через  

3 місяці 

До  

л-ня 

Через  

2 тижні 

Через  

3 місяці 

 1 2 3 4 5 6 

САТс доб 

мм рт. ст. 

147±2,5 142±6,2 140±5,3 145±2,2 140±6,1 124±4,3 

Р6-4<0,001 

САТс ден. 

мм рт. ст. 

155±5,4 140±4,8* 

р2-1<0,001 

137±9,1* 

р3-1<0,001 

156±6,4 141±3,2* 

р5-4<0,001 

120±5,1* 

р6-4<0,001 

САТс ніч. 

мм рт. ст. 

117±6,7 119±4,3 117±6,5 118±5,7 120±4,1 110±4,5 

ДАТс доб. 

мм рт. ст. 

88±4,1 82±7,3 83±3,2 87±3,1 81±4,3 80±3,2 

ДАТс ден. 

мм рт. ст. 

97±3,5 86±3,3* 

р2-1<0,001 

82±5,1* 

р3-1<0,001 

95±4,5 83±4,3* 

р5-4<0,001 

79±5,8* 

р6-4<0,001 

ДАТс ніч. 

мм рт. ст. 

76±4,2 75±4,6 74±4,3 77±5,6 72±3,1 70±6,3 

Стандарт. 

відхиленн

я САТ  

мм рт. ст. 

23,5±1,27 22,9±0,93 

 

19,8±1,03 

р3-2<0,001 

р3-1<0,001 

22,2±0,91 20,76±1,2 13,2±0,82 

р6-5<0,001 

р6-4<0,001 

Індекс 

часу САТ, 

% 

65,2±3,43 60,4±1,21 48,3±1,59 

р3-2<0,001 

63,4±3,3 30,2±2,19 

р5-4<0,05 

13,2±1,56 

р6-4<0,001 

Індекс 

площі 

САТ, мм 

рт.ст/год 

/доб 

725±18,5 680±9,1 

р2-1<0,05 

270±9,1 

р3-2<0,001 

р3-1<0,001 

723±21,2 411±9,9 

р5-4<0,01 

193±9,0 

р6-4<0,001 

р6-5<0,001 

Стандарт. 

відхилен 

ня ДАТ, 

мм рт.ст. 

15,4±0,86 13,2±1,21 

 

12,5±0,82 

р3-2<0,001 

р3-1<0,001 

14,9±1,64 14,1±1,5 11,5±0,81 

р6-4<0,05 

р6-5<0,05 

Індекс 

часу ДАТ, 

% 

80,1±4,12 69,3±0,92 

р2-1<0,05 

30,3±1,47 

р3-2<0,001 

р3-1<0,001 

79,1±4,16 60,9±2,2 

 

20,3±1,44 

р6-4<0,001 

р6-5<0,001 

Індекс 

площі 

ДАТ, мм 

рт.ст/год/

доб 

387±23,9 290±20,1 

р2-1<0,05 

187±8,0 

р3-2<0,001 

р3-1<0,001 

387±23,1 240±9,8 

р5-4<0,02 

 

87±7,9 

р6-4<0,001 

р6-5<0,001 
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Базова терапія з L-аргініном хворих на АГ забезпечувала виражений 

гіпотензивний ефект. Так, САТ середньодобовий знизився після 3-ох місяців 

лікування до цільових цифр (р<0,05). Покращилися показники стандартного 

відхилення та індексу площі CAT: середні значення їх після 3-ох місяців 

лікування  зменшилися відповідно до (13,2±0,82) мм рт.ст. і (193±9,0) мм 

рт.ст/год/добу (р<0,001). Таким чином, під впливом поєднаного застосування 

БТ та L-аргініну навантаження систолічною складовою AT зменшувалось 

швидше, ніж при застосуванні БТ. Цьому сприяло також істотне зменшення 

частоти підвищень CAT, про що свідчить вірогідно менше значення величини 

його індексу часу (13,2±1,56) % у порівнянні з вихідним значенням (р<0,001). 

Поєднане тривале застосування БТ та L-аргініну здійснило сприятливий 

вплив також на динаміку ДАТ, величини показників його стандартного 

відхилення й індексу площі, які вірогідно зменшилися  після 3-х місячного 

терміну, відповідно, до (11,5±0,81, р<0,05) мм рт.ст. і (87,1±7,9) мм 

рт.ст/год/добу (р<0,001). 

Аналізуючи щогодинні показники CAT, нами відзначено, що при 

поєднанні БТ з L-аргініном  мало місце стійке зниження CAT протягом 3-8 год 

після введення препаратів та його стабілізація в нічний період доби. Особливо 

слід зауважити власне стійкість отриманого антигіпертензивного ефекту під 

впливом L–аргініну у порівнянні зі змінами CAT після застосування БТ. 

Прийом L-аргініну сприяв зменшенню варіабельності ДАТ, з одного боку, а з 

іншого - подовженню дії антигіпертензивної терапії. Припускаємо, що така 

взаємодія реалізується при тривалому лікуванні - через корекцію нейро-

гуморальних факторів, що сприяють вазодилятації, особливо ендотеліального 

фактору, коригуючого впливу на точки реалізації антигіпертензивної дії 

засобів першої лінії.  

Розподіл хворих за типами добових профілів AT у процесі лікування 

поданий у табл. 4.7, рис.4.1 і 4.2, 
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Таблиця 4.7 

Динаміка змін типів добових профілів артеріального тиску у пацієнтів 

основної групи під впливом лікування  L-аргініном (у %) 

Добовий 

профіль АГ 

БТ (n=40) БТ+L – аргінін (n=42) 

 До лікування Після 3 міс. 

лікування 

До лікування Після 3 міс. 

Лікування 

«Dipper» 10,0 31,0 10,5 45,0 

«Non dipper» 62,0 50,0 63,0 40,0 

«Over dipper» 7,0 5,0 5,5 5,0 

«Night peaker» 21,0 14,0 21,0 10,0 

                  

 

 

Рис. 4.1. Динаміка змін типів добових профілів артеріального тиску у 

пацієнтів із артеріальною гіпертензією та хронічним обструктивним 

захворюванням легень  (основної групи) до і після  3 місяців лікування базовою 

терапією. 



126 

 

 

 

 

 

Рис. 4.2. Динаміка змін типів добових профілів артеріального тиску у 

пацієнтів із артеріальною гіпертензією та хронічним обструктивним 

захворюванням легень (основної групи) під впливом лікування  базовою 

терапією та  L-аргініном до і після 3 місяців. 

 

Якщо основну групу (ОГ) пацієнтів з АГ і ХОЗЛ складали до лікування 

хворі з профілем «Non dipper»  – 63% і «Night peaker» - 21%, то через 3 місяці 

після комплексного лікування  L-аргініном добові профілі АТ зазнали суттєвих 

змін і основну групу пацієнтів складали пацієнти з профілем «Dipper» - 45%, 
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«Non-dipper» – 40%, «Night-peaker» – 10% і «Over-dipper» – 5%. Зміни у 

хворих на АГ були не такими значними: левова частка – 50% належала «Non-

dipper»,  частка «Dipper» складала всього  31%, «Night-peaker» – 14%, незначно 

змінилась кількість хворих з профілем «Over-dipper» – 5,%. 

БТ протягом 3 місяців лікування змінила структурно – функціональний 

стан серця у пацієнтів хворих на АГ (табл. 4.8): достовірно зменшилися 

розміри ЛП і ЛШ, збільшились УО і КСО ЛШ; на 34% (р<0,05) зріс ЧІР, 

покращала його діастолічна функція (Е/А збільшився до 1,22±0,06, р<0,05). 

ПШ під впливом БТ зменшив свій КДР до (2,96±0,05) см (р<0,01) і КСО на 

10% (р<0,01). 

Таблиця 4.8 

Динаміка структурно-функціональних показників серця у хворих на  

артеріальну гіпертензію (контрольної групи) після 3 місяців лікування 

Показник До лікування 
Після лікування 

БТ БТ+L – аргінін 

1 2 3 4 

Е ЛШ, см/с 63,5±7,0 72,1±4,5 73,3±2,5 

А ЛШ, см/с 69,2±4,2 59,2±4,1 57,2±4,1 

р4-2<0,05 

Е/А ЛШ 0,91±0,03 1,22±0,06 

р3-2<0,01 

1,28±0,06 

р4-2<0,001 

ЧІР ЛШ, мс 89,9±2,42 102±4,2 

р3-2<0,01 

102±2,3 

р4-2<0,01 

ЧУШРДН ЛШ, мс 

 

205±5,2 164±5,5 

р3-2<0,01 

155±4,5 

р4-2<0,001 

КДР ЛП, см 3,85±0,02 3,16±0,03 

р3-2<0,05 

3,0±0,02 

р4-2<0,05 

КСО ЛШ, мл 64,4±1,71 49,2±2,0 

р3-2<0,05 

46,1±1,9 

р4-2<0,05 

КДР ЛШ, см 5,47±0,05 5,1±0,05 

р3-2<0,05 

5,2±0,08 

р4-2<0,05 

КСР ЛШ, см 3,5±0,08 3,13±0,08 

р3-2<0,05 

3,13±0,05 

р4-2<0,05 

КДО ЛШ, мл 139±3,4 134±3,7 122±5,2 

р4-2<0,05 

ТМШП ЛШ, см 1,07±0,06 0,98±0,07 0,98±0,05 

ТЗС ЛШ, см 1,05±0,03 0,97±0,04 0,89±0,02 

р4-2<0,001 

 



128 

 

Продовження таблиці 4.8 

1 2 3 4 

УО, мл 55,3±3,5 65,1±2,7 

р3-2<0,05 

67±5,1 

р4-2<0,05 

ФВ ЛШ, % 52,3±1,29 55±3,2 57±3,4 

Vcf ЛШ, 1/с 0,72±0,02 0,84±0,02 0,84±0,05 

FS ЛШ, % 18,4±3,1 20,2±3,3 20,1±1,3 

ІММ ЛШ, г/м2 137,6±2,03 130,2±4,8 128,0±2,5 

р4-2<0,05 

ВТС ЛШ 0,47±0,05 0,44±0,05 0,43±0,04 

Е ПШ, см/с 40,5±3,5 42,7±2,5 42,8±1,6 

А ПШ, см/с 33,7±2,8 27,9±2,5 25,8±1,8 

р4-2<0,05 

Е/А ПШ 1,2±0,2 1,54±0,4 1,68±0,13 

р4-2<0,05 

ЧІР ПШ, мс 82,5±5,2 80±5,0 80,1±3,1 

ЧУШРДН ПШ, мс 192,5±7,5 187±5,5 186±4,5 

ТМ ПШ, см 0,43±0,02 0,39±0,02 0,37±0,06 

КДР ПШ, см 3,23±0,06 2,96±0,05 

р3-2<0,01 

2,65±0,03 

р4-2<0,001 

р4-3<0,001 

КДР ПП, см 3,42±0,04 3,39±0,03 3,37±0,05 

КСО ПШ, мл 12,6±3,3 11,7±2,3 

р3-2<0,01 

11,4±2,5 

р3-1<0,01 

КДО ПШ, мл 28,8±8,6 23,3±7,5 23,4±5,7 

ФВ ПШ, % 45±3,3 47±2,9 48±2,1 

СТЛА, мм рт.ст. 25±1,3 22,3±0,67 

р3-2<0,05 

22,1±0,63 

р4-2<0,05 

 

Більш значимі зміни майже усіх показників, що характеризують розміри 

і функції обох шлуночків – систолічну і діастолічну, – видно у пацієнтів, 

лікованих протягом 3 місяців аргініном (табл. 4.9). Статистично достовірно 

зменшилися розміри ЛП і ЛШ та їх об’ємні  показники – КСО і КДО, 

зменшилась товщина задньої стінки й ІММ ЛШ. 

Аргініном була оптимізована і скоротлива здатність ЛШ – збільшився 

УО на 21,1% (р<0,05) і тенденція до зростання ФВ була достатньо вираженою. 

Оскільки максимальна швидкість пізнього передсердного наповнення 

зменшилася на 20,9%, то показник діастолічної функції Е/А ЛШ зріс до 

1,28±0,06 (р<0,001), що свідчить про нормалізацію діастолічної функції під 
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впливом L – аргініну, на що вказує і час ізольованого розслаблення (р<0,01) і 

час уповільнення швидкості раннього діастолічного наповнення. 

Структурно–функціональні зміни ЛШ у пацієнтів з АГ не могли 

торкнутись і ПШ. Приєднання до БТ L–аргініну достовірно покращило і 

діастолічну функцію ПШ і його розміри, а також знизило середній тиск у 

легеневій артерії на 13% (р<0,05). 

При проведенні БТ у пацієнтів з АГ, поєднаною з бронхолегеневою 

патологією, реєструвалася позитивна динаміка з боку клінічних проявів, а 

також показників, що відображають систолічну та діастолічну функцію 

міокарда і структурно-геометричні параметри обох шлуночків, правда не 

завжди достовірно, і недосягаючи нормальних цифр (табл. 4.9). Про це 

свідчить достовірне зменшення діаметру ЛП до 3,97±0,02 (р<0,05), що не є 

нормою, і розмірів ЛШ та товщини його задньої стінки й ІММ ЛШ. Базова 

терапія даної кагорти пацієнтів дещо покращила діастолічну функцію ЛШ, на 

що вказує збільшення відношення Е/А з 0,85±0,02 до 1,09±0,12 (р<0,05).  

Паралельно зі змінами структурно–функціональних параметрів лівої 

половини серця хворих на АГ, поєднану з ХОЗЛ, під впливом БТ змінювалися 

і показники ПШ – також збільшилося відношення Е/А ПШ і зменшилися 

об’єми і розміри ПШ. 

L–аргінін через 3 місяці лікування суттєво покращував структуру ЛП і 

ЛШ у хворих з АГ, поєднаною з ХОЗЛ, у порівнянні з БТ: діаметр ЛП 

зменшився на 18% (р<0,05), КСР ЛШ – на 8,3% (р<0,01), КДР – на 24,2%, 

(р<0,001). Крім того, зменшилася товщина задньої стінки ЛШ на 6% (р<0,05), 

ІММ ЛШ, що є ризик - фактором СН, аритмій серця. 

L–аргінін у хворих на АГ по завершенні третього місяця терапії 

сприятливо достовірно вплинув на структурно-функціональні параметри ПШ, 

що надзвичайно важливо для ХЛС, яке вже сформувалося і мало тенденцію до 

розвитку СН за правошлуночковим типом. Достовірно зменшився середній 

тиск в ЛА – на 5,2 %  (р < 0,001).  
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Із таблиці 4.9 видно, що достовірно зменшилась максимальна швидкість 

пізнього передсердного наповнення (А) і нормалізувалися показник Е/А ПШ, 

часові показники релаксації його, що свідчить про нормалізацію діастолічної 

функції ПШ, розмірів і об’ємів правого передсердя та ПШ. 

Таблиця 4.9 

Динаміка структурно-функціональних показників серця у хворих на 

артеріальну гіпертензію, поєднану з хронічним обструктивним 

захворюванням легень, після 3 місяців лікування 

Показник До лікування 
Після лікування 

БТ БТ+L – аргінін 

1 2 3 4 

Е ЛШ, см/с 67,7±4,3 71,8±3,7 72,9±2,6 

А ЛШ, см/с 71,4±3,5 70,3±2,5 68,4±1,6 

Е/А ЛШ 0,85±0,02 1,09±0,12 

р3-2<0,05 

1,19±0,1 

р4-2<0,01 

ЧІР ЛШ, мс 132±4,6 110±4,5 

р3-2<0,05 

102±3,1 

р4-2<0,001 

ЧУШРДН ЛШ, мс 220,4±4,3 166±4,5 

р3-2<0,05 

158±4,5 

р4-2<0,05 

ТМ ЛШ, см 1,11±0,07 1,02±0,05 101±0,03 

КДР ЛШ, см 5,59±0,04 5,12±0,05 

р3-2<0,001 

4,16±0,05 

р4-2<0,001 

р4-3<0,001 

КСО ЛШ, мл 73,3±1,61 56,8±2,5 52,8±2,5 

КДО ЛШ, мл 142±3,1 120±7,1 

р3-2<0,001 

111±7,1 

р4-2<0,001 

КСР ЛШ, см 3,32±0,05 3,11±0,06 

р3-2<0,05 

2,87±0,06 

р4-2<0,001 

р4-3<0,001 

КДР ЛП, см 4,35±0,13 3,97±0,02 

р3-2<0,05 

3,37±0,12 

р4-2<0,001 

р4-3<0,05 

ІММ ЛШ, г/м2 140,3±289 92,4±4,6 

р3-2<0,01 

90,4±3,6 

р4-2<0,001 

ТЗС ЛШ, см 1,06±0,01 1,01±0,02 

р3-2<0,05 

1,0±0,03 

р4-2<0,05 

ФВ ЛШ, % 48,9±1,31 50,3±3,7 51,3±3,7 

Vcf ЛШ, 1/с 0,68±0,04 0,74±0,05 0,75±0,06 

FS ЛШ, % 16,3±2,2 17,4±2,5 17,6±1,5 

Е ПШ, см/с 36,8±3,4 41,8±2,4 44,5±1,4 

А ПШ, см/с 41,4±3,6 35,5±3,5 32,1±1,3 

р4-2<0,05 
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Продовження таблиці 4.9 

1 2 3 4 

Е/А ПШ 0,89±0,08 1,17±0,09 

р3-2<0,05 

1,37±0,08 

р4-2<0,001 

ЧІР ПШ, мс 86,4±4,7 79,5±4,5 75,3±3,2 

р4-2<0,05 

ЧУШРДН ПШ, мс 199,4±6,3 188±5,2 182±5,2 

р4-2<0,05 

ТМ ПШ, см 0,46±0,03 0,42±0,04 0,4±0,04 

КДР ПШ, см 3,33±0,05 3,10±0,05 

р3-2<0,05 

2,89±0,05 

р4-2<0,01 

р4-3<0,05 

КСО ПШ, мл 30,5±7,4 29,4±3,41 

р3-2<0,05 

22,8±7,3 

р4-2<0,05 

ПШ,см 3,6±1,1 3,2±0,9 2,9±1,1 

КДО ПШ, мл 70,9±7,4 65,3±3,7 60,3±3,7 

КДР ПП, см 3,6±0,05 3,4±0,05 3,3±0,15 

р4-2<0,05 

ФВ ПШ,% 42,4±2,8 46,2±3,2 46,4±3,2 

СТЛА, мм рт.ст. 48±2,6 45,5±0,5 31,5±0,43 

р4-2<0,001 

 

Усі вище описані зміни клінічного стану пацієнтів і показників серцево – 

судинної системи, структурно – функціональних параметрів  обох шлуночків і 

передсердь не могли не відбутися під впливом L-аргініну, який пацієнти 

тривало одержували. На це  вказує оцінка діаметра плечової артерії у хворих 

на АГ, поєднану з ХОЗЛ, і у контрольної групи пацієнтів під впливом 3-х 

місячного лікування L-аргініном і БТ (табл. 4.10). 

Із табл. 4.10 видно, що лікування з використанням L–аргініну 

здійснювало функціональну корекцію ЕД, збільшуючи діаметр ПА на 27,7%    

(р < 0,05) у хворих на АГ, поєднану з ХОЗЛ, на відміну від пацієнтів, 

лікованих БТ, і на 7,7% (р < 0,05) у пацієнтів з АГ. Тобто, в умовах тяжкого 

перебігу АГ завдяки ХОЗЛ L–аргінін проявляє вищу ефективність в умовах 

гіпоксії і гіперкапнії тощо.  

Отже, L-аргінін у поєднанні з БТ у пацієнтів з АГ, що виникла на тлі 

ХОЗЛ, суттєво покращував клінічний стан хворих, достовірно впливав на 

структурно-функціональні параметри серця, знижував тиск у малому колі 
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кровообігу і підтримував та потенціонував нормальні величини САТ і ДАТ у 

великому колі кровообігу. 

Таблиця 4.10 

Стан ендотеліальної функції у хворих на артеріальну гіпертензію, 

поєднану з хронічним обструктивним захворюванням легень, 

 під впливом 3 місячного лікування L–аргініном 

Показни

ки 

Здоро

ві 

Хворі на АГ 
Хворі на АГ, поєднану з 

ХОЗЛ 

БТ БТ+L-аргінін БТ БТ+L-аргінін 

До Після До Після До Після До Після 

Діаметр 

ПА, см 

0,53±

0,02 

0,40±

0,02* 

0,39±

0,01* 

0,39±

0,01* 

0,42±

0,01^* 

0,37±

0,01* 

0,39±

0,03* 

0,36±

0,04* 

0,46±

0,02^* 

Діаметр 

ПА(см) 

при 

реакт. 

гіперем. 

0,58±

0,02 

0,42±

0,02* 

0,43±

0,02* 

0,42±

0,01* 

0,46±

0,03^* 

0,38±

0,01* 

0,40±

0,02* 

0,39±

0,03* 

0,47±

0,05^* 

Діаметр 

ПА(см) 

при 

пробі з 

нітроглі 

церино

м 

0,60±

0,04 

0,41±

0,01* 

0,44±

0,02* 

0,43±

0,02* 

0,50±

0,02^* 

0,44±

0,02* 

0,45±

0,03* 

0,44±

0,01* 

0,52±

0,02^* 

Примітка:*- у порівнянні зі здоровими людьми (р<0,05).  ^ - у порівнянні з тією 

ж групою після лікування. 

  

Паралельно з покращенням стану серцево-судинної системи під впливом 

лікування L-аргініном і БТ відзначено зменшення кашлю, задишки, 

фізикальних даних з боку органів дихання. 

Стан зовнішнього дихання при лікуванні L–аргініном хворих на АГ і 

пацієнтів із АГ, поєднаною з ХОЗЛ, представлений у таблицях 4.11 і 4.12. 

Через 3 місяці після призначення фармакотерапії відзначилися тенденційні 

зміни до покращення показників дихання у пацієнтів з АГ (табл. 4.11), 

оскільки змінювались структура і функція серця, нормалізувався АТ. 

При аналізі змін показників спірограм хворих на тлі проведеної терапії у 

пацієнтів з  АГ, поєднаною  з ХОЗЛ установлено, що функція зовнішнього 

дихання у них поліпшувалася достовірно (табл. 4.12) 
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Таблиця 4.11 

Показники зовнішнього дихання до і через 3 місяці після лікування 

хворих на артеріальну гіпертензію  

 

Показник у 

(%) 

 

До лікування 

 

БТ 

  

До лікування БТ+L – аргінін 

ЖЄЛ, 90,1±7,32 91,9±6,14 90,5±5,12 98,1±2,56* 

ОФВ1, 79,6±4,32 70,2±3,78 80,1±3,72 81,2±5,11* 

ОФВ1/ФЖЄЛ 86,6±8,13 77,7±2,21 88,8±7,13 82,5±3,19 

МШВ 25 81,2±3,45 82,4±3,45 80,2±2,45 83,7±1,78 

МШВ 50 86,7±8,91 87,6±1,24 85,7±6,91 88,7±3,64 

МШВ 75 82,3±4,75 83,5±2,35 81,3±5,75 83,8±1,78 

 

Примітка:*-  (р<0,05) - у порівнянні з тією ж групою після лікування. 

  

 

Таблиця 4.12 

Показники зовнішнього дихання до і через 3 місяці після лікування 

хворих основної групи (пацієнтів із артеріальною гіпертензією, поєднаною з 

хронічним обструктивним захворюванням легень) L- аргініном 

Показник, % До лікування Після лікування 

ЖЄЛ, 65,8±5,36 
79±2,12 

р < 0,05 

ОФВ 1 37,6±3,50 
54,5±6,17 

р < 0,05 

ОФВ1/ФЖЄЛ 56,8±8,13 
68,2±3,25 

р < 0,05 

МШВ 25 39,6±8,66 
56,1±2,39 

р < 0,05 

МШВ 50 32,8±3,31 
49,8±2,11 

р < 0,05 

МШВ 75 44,5±2,53 
58,9±2,46 

р<  0,05 

 

Бронхіальна прохідність покращувалася, про що свідчать ОФВ1, 

збільшився на 44% (р < 0,05), максимальна об’ємна швидкість вдиху на рівні 

25 і 50 ЖЄЛ - на 41% і 51% (р < 0,05), відповідно. Це, в свою чергу, 

покращувало ЖЄЛ на 20,3% (р < 0,05). 

Оскільки серцево-судинна система і органи дихання взаємопов’язані і 

патологія, що вивчається, є взаємообтяжуючою, тривале лікування L-аргініном 
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разом з БТ хворих на АГ із ХОЗЛ позитивно впливало на функціональний стан 

бронхів і серця, на величину АТ в обох колах кровообігу, що в цілому сприяло 

покращенню клінічного стану хворих. 

При визначенні ступеня кореляції між величиною індекса Тіффно і 

середнім систолічним тиском у малому колі кровообігу у цих хворих виявлено 

негативний  достовірний кореляційний зв'язок (r = -0.70; р < 0,05). 

Зміни клінічного стану, структурно-функціональних параметрів серця, 

бронхіальної прохідності, СТЛА й АТ у ВКК під впливом тривалої терапії       

L- аргініном свідчать про те, що призначений препарат має патогенетичний 

вплив на механізми розвитку АГ і ХОЗЛ. 

 

4.3. Вплив L- аргініну на цитокінову систему і нейрогуморальний 

стан пацієнтів із артеріальною гіпертензією, поєднаною з хронічним 

обструктивним захворюванням легень. 

Цитокінова система, як учасник запальних процесів, проявила себе у 

найактивнішому стані у хворих з поєднаною патологією, незважаючи на 

відсутність фази загострення ХОЗЛ, що було представлено у розділі 3. 

До лікування кількість ІЛ-6  у плазмі кров була в 5,9 раза, а у пацієнтів з 

поєднаною патологією у 8,2 раза більшою, ніж у здорових, і у 1,4 раза більшою 

(р<0,001), ніж у хворих на АГ. Аналогічно зростав вміст у плазмі крові і TNF-α 

(табл. 4.13 і 4.14). 

Уміст ПНУП у плазмі крові хворих на АГ, поєднану з ХОЗЛ, (табл. 

4.14) був на 66 % більшим, ніж у хворих із ізольованою АГ (р<0,05) і в 6 разів 

більший, ніж у здорових (р<0,001). Аналогічно вищою була і концентрація в 

плазмі крові вазоконстриктора ЕТ-1, відповідно, в 11,1 й 14,6 раза (р<0,001) 

(табл. 4.14 і рис.4.3). При проведенні кореляційного аналізу за Пірсоном 

виявлений прямий кореляційний зв'язок між рівнем ЕТ-1 у крові та рівнем 

СТЛА (r = +0,41; p<0,05). Регуляція судинного тонусу й стану передсердь 

здійснюється ПНУП. Тому в хворих на АГ, поєднану з ХОЗЛ і легеневою ЛГ, 

де мали місце виражені зміни наповнення і стану судин, після трьохмісячної 
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терапії кількість ПНУП у сироватці крові хворих ОГ була майже в два рази 

меншою, ніж у КГ – (3,7±0,2) нмоль/мл проти (7,9±0,9)нмоль/мл (р<0,001). 

Таблиця 4.13 

Зміни цитокінового профілю та показників нейрогуморальної 

регуляції у хворих на артеріальну гіпертензію під впливом лікування 

Показ 

ник 
Здорові 

Хворі на АГ 

БТ БТ+L – аргінін 

До л-ня 
Через 2 

тижні 

Через 3 

місяці 
До л-ня 

Через 2 

тижні 

Через 3 

місяці 

ІЛ–6, 

пг/мл 
2,1±0,33 

12,3±0,91

* 

11,9±1,2

* 

10,7±0,5

* 

12,3±1,13

* 
10,8±0,9* 8,3±0,3*^ 

ФНП, 

пг/мл 
3,1±0,21 6,5±0,95* 

6,4±0,92

* 

6,3±0,96

* 
6,5±0,9* 6,2±0,7* 6,0±0,3 

ПНУП, 

нмоль/л 
1,46±0,24 5,3±0,84* 

5,2±0,37

* 

5,2±0,51

* 
5,3±0,84* 5,1±0,7* 4,7±0,3 

ЕТ–1, 

фмоль/

мл 

0,26±0,05 
2,9±0,033

* 

2,6±0,93

* 

2,4±0,75

* 

 

2,9±0,033

* 

2,4±0,02*

^ 

2,2±0,05*

^ 

Примітка: * - достовірність у порівнянні зі здоровими;  ^ -  достовірність у групі 

після лікування у порівнянні з показниками до лікування. 

 

 

Рис. 4.3. Зміни профілю ендотеліну-1 у плазмі хворих основної та 

контрольної груп до та після лікування L-аргініном. 

На підставі вище описаного можна стверджувати, що в основі 

патогенетичних змін всіх симптомів і синдромів при АГ із ХОЗЛ лежать зміни 

нейрогуморальної регуляції судинного тонусу і функціонального стану 
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передсердь та запальний компонент, що обтяжують перебіг АГ, підвищують 

АТ в обох колах кровообігу, сприяють прогресуванню структурно-

функціональних змін серцево-судинної системи. 

Із табл. 4.13 і 4.14 видно, що після проведеної БТ діагностовано 

тенденційні зміни до зменшення вмісту ІЛ-6, TNF-α, ПНУП, найагресивнішого 

ендотелійконстриктора ЕТ-1 у хворих обох груп. І, тільки фармакотерапія       

L-аргініном протягом трьох місяців приводила до достовірного зниження 

кількості в сироватці крові всіх досліджуваних субстанцій. Хоча їхня кількість 

далека від показника здорових людей, тим не менше, в порівнянні з 

параметрами до лікування, кількість ЕТ-1 зменшилась на 29% (p<0,05) у 

хворих на АГ і рівно в два рази в пацієнтів хворих на АГ, поєднану з 

ХОЗЛ. 

 

 

Рис. 4.4. Зміни профілю інтерлейкіну-6 у плазмі хворих основної та 

контрольної груп до та після лікування L–аргініном. 

 

Очевидно, L- аргінін є добре патогенетично підібраним стимулятором 

NO-синтази і донатором NO, який у пацієнтів із АГ  та ХОЗЛ знижує вміст   
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ІЛ-6 у сироватці крові в 1,9 раза (рис 4.4), TNF-α – в 2,3 раза, ПНУП – у 2,4 

раза (все достовірно).  

У хворих на АГ, поєднану з ХОЗЛ, вміст прозапальних цитокінів і 

TNF-α уже через 2 тижні лікування мав тенденції до зниження (табл. 4.14), а 

через 3 місяці зазнав суттєвих достовірних змін, причому це було здійснено за 

допомогою L–аргініну. Це підтверджують і дані кореляційного аналізу. 

Зміни цитокінового статусу і факторів нейрогуморальної регуляції 

хворих на АГ, поєднану з ХОЗЛ, після 3 місяців терапії L–аргініном у 

залежності від типу ремоделювання ЛШ представлені у табл. 4.15. Видно, що в 

міру погіршення геометричної моделі ЛШ, його звуження, зменшення об’єму 

крові, який він вміщує, кількість в плазмі крові прозапальних цитокінів і 

ремоделюючих міокард нейрогуморальних факторів (ІЛ–6 і TNFα) 

збільшувалася. Цьому сприяв і зростаючий вміст у крові ЕТ-1 і показника 

розвитку СН передсердного натрійуретичного пептиду. 

Терапія протягом 3 місяців з включенням L-аргініну достовірно 

змінювала структуру ЛШ і покращувала деякі систоло -діастолічні показники 

обох шлуночків у пацієнтів з взаємообтяжуючою патологією (АГ і ХОЗЛ), що 

відображено у даному розділі. Це тісно пов’язано зі зменшенням продукції 

вазоконстриктора ЕТ-1 у сироватці крові при концентричній гіпертрофії ЛШ у 

1,6 раза, при концентричному ремоделюванні – в 1,5 раза, при ексцентричній 

гіпертрофії – в 1,7 раза (p<0,05). Розвиток СН сповільнювався, на що вказує 

зменшення кількості ПНУП у сироватці крові, відповідно, в 2,6 раза, в 1,9 раза 

і в 1,7 раза (p<0,05). Уміст ФНПα у сироватці крові зменшився в 2,5; в 2,2 і 2,3 

раза (p<0,05), відповідно. 

Отже, проведена терапія зі стимуляцією виділення NO на початку 

ремоделювання шлуночків здійснює позитивний вплив; змінений
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Таблиця 4.14 

Зміни цитокінового профілю та показників нейрогуморальної регуляції у хворих на артеріальну 

гіпертензію, поєднану з хронічним обструктивним захворюванням легень 

Показник Здорові 

Хворі на АГ, поєднану з ХОЗЛ 

БТ БТ+L - аргінін 

До 

лікування 

Через 2 

тижні 

Через 3 

місяці 

До 

лікування 
Через 2 тижні Через 3 місяці 

ІЛ–6, пг/мл 2,1±0,33 17,3±1,94* 16,2±1,9* 14,3±1,1* 17,3±1,19* 14,8±1,3* 
9,2±1,2*^ 

 

ФНП, пг/мл 3,1±0,21 11,8±1,11* 10,9±1,3* 9,1±2,4* 11,8±1,2* 9,8±1,1* 
5,1±0,9*^ 

 

ПНУП, 

нмоль/мл 
1,46±0,24 8,8±0,33* 8,1±0,2* 7,9±0,9* 8,8±0,39* 5,5±0,3*^ 3,7±0,2*^ 

ЕТ -1, 

фмоль/мл 
0,26±0,05 3,8±0,35* 3,7±0,02* 3,6±0,019* 3,8±0,05* 2,6±0,02*^ 1,9±0,01*^ 

Примітка: * - достовірність у порівнянні зі здоровими.^ - достовірність у групі після лікування у порівнянні з 

показниками до лікування. 

1
3
8
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ексцентрично ЛШ покращує свою функцію і структуру, не повертаючись до 

нормальних структурно-функціональних величин. 

Таким чином, проведеними дослідженнями показників було встановлено, 

що концентрація в крові ІЛ-6, TNF-α, ПНУП і ЕТ-1 пов'язана зі ступенем 

тяжкості серцево-судинної патології і наявного супутнього ХОЗЛ. Уже на 

ранніх стадіях розвитку АГ відбувалася зміна концентрацій TNF-α  (розділ 3), 

причому, саме цей показник зазнавав найбільш виражених і ранніх змін у 

процесі лікування, що проводилося. 

  

Таблиця 4.15 

Вплив L-аргініну на динаміку змін концентрації цитокінів і 

нейрогормонів у залежності від типу ремоделювання лівого шлуночка у 

пацієнтів на артеріальну гіпертензію, поєднану з хронічним обструктивним 

захворюванням легень 

Показник 

До лікування Після лікування 

КГ, 

n=15 

КР, 

n=58 
ЕГ, n=9 КГ, n=15 КР, n=58 ЕГ, n=9 

ІЛ-6,мг/мл 15,8±1,5 16,5±2,

6 

19,4±1,

2 

9,0±1,8* 9,3±1,5** 9,8±1,9** 

ФНПα, 

мг/мл 

11,6±2,1 12,0±1,

0 

12,2±2,

5 

6,4±0,75*

* 

6,5±0,47** 6,6±0,88** 

ПНУП, 

нмоль/мл 

8,6±0,7 8,7±1,5 8,9±0,4 3,2±1,6** 4,6±1,6** 5,3±1,5** 

ЕТ–1, 

фмоль/мл 

3,1±0,2 3,6±0,4 4,5±0,7 1,9±0,98 2,4±0,86** 2,7±1,07** 

Примітка: * - p<0,05, ** - p<0,01 між  показниками до та після лікування у 

відповідних групах пацієнтів 

 

При призначенні L-аргініну пацієнтам із АГ та при поєднанні її з ХОЗЛ 

реєструвалася позитивна динаміка зазначених вище показників, що 

підтверджує його вплив на імунозапальні механізми (при артеріальній 

гіпертензії та бронхолегеневій патології). 

Позитивні зміни показників цитокінової системи і нейрогормонів в 

процесі лікування, відзначені в обстежуваних пацієнтів при різних типах 

геометричних моделей серця, вказують на наявність зв'язку нейрогуморальних 

факторів і системи цитокінів з процесами ремоделювання міокарда.  
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Зниження АТ на 44% (p<0,001) у малому колі кровообігу під впливом 

лікування (табл. 4.8) посприяло підвищенню вентиляції та газообміну в цілому, 

про що свідчить покращення ЖЄЛ і особливо підвищення значення індекса 

Тіффно, який через 3 місяці лікування наблизився до (71±3,25) %, (р<0,001). 

При визначенні ступеня кореляційної залежності між величиною індекса 

Тіффно і систолічним тиском у МКК  виявлено негативний достовірний 

кореляційний зв'язок (r = - 0,70; p<0,05). Такої ж сили зв'язок, проте 

позитивний, встановлено між величиною індекса Тіффно і показником 

загального стану здоров’я (r = 0,67; p< 0,05). 

Через 3 місяці БТ з L-аргініном КСО ЛШ зменшився на 7,5% (p<0,05), 

що вказує на позитивну динаміку скоротливої функції ЛШ. Розміри ЛП і ПШ 

зменшувались недостатньо, оскільки достовірного покращення структурно-

функціональних параметрів за такий короткий період не слід очікувати. 

Терапія L-аргініном, очевидно, через позитивні суттєві зміни 

структурно-функціональних параметрів серця і покращення функції дихання, 

значимі впливи ендотеліальної функції позитивно впливала на клінічний стан 

хворих на АГ, поєднану з ХОЗЛ, і хворих на АГ, що подано у розділі 4.2, і 

зменшувала у хворих на АГ, поєднану з ХОЗЛ, вторинний еритроцитоз з 

(5,3±0,43)•1012/л  до (4,7±0,12) •1012/л  (p<0,05), кількість лейкоцитів у крові, 

гіперкоагуляцію (протромбіновий індекс становив 98,3±4,56%, до лікування 

105,8±10,42%, p<0,05), гематокрит знизився  до 0,48±0,09 (до лікування 

0,62±0,02, p<0,05). 

Враховуючи те, що в гострому медикаментозному тесті з L-аргініном 

(розділ 4.1) було встановлено, що введення L-аргініну здійснювало 

гіпотензивний вплив (знижувався артеріальний тиск у великому і малому 

колах кровообігу), слід вважати, що препарат покращує ендотеліальну 

функцію і сприяє виділенню NO, чим здійснюється вазодилятація судин 

великого і малого кіл кровообігу. 

Крім того, лікування L–аргініном хворих на АГ, поєднану з ХОЗЛ, 

протягом трьох місяців покращувало клінічний стан пацієнтів, 
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функціональний стан легень, серця і судин завдяки врегулюванню 

нейрогуморальних медіаторів і цитокінових компонентів запалення. 

Все це відображається на покращенні ЯЖ пацієнтів, що відображає 

наступний підрозділ. 

 

 

4.4. Якість життя пацієнтів з артеріальною гіпертензією, поєднаною з 

хронічним обструктивним захворюванням легень, під впливом L-аргініну  

Згідно з глобальною ініціативою боротьби з ХОЗЛ (GOLD) [190], метою 

ефективного лікування цього захворювання є усунення симптомів, збільшення 

толерантності до фізичного навантаження, профілактика та лікування їх 

загострень та ускладнень. Дотримання вище перелічених принципів сприяє не 

тільки покращенню самопочуття хворого, а й значному підвищенню ЯЖ [2, 6, 

9, 10]. Наявність поліморбідного стану ускладнює перебіг і прогноз АГ і 

ХОЗЛ, можливо більше, ніж стан бронхіальної прохідності та легеневої 

вентиляції [ 8], а на ЯЖ хворих можуть впливати як суб’єктивні, так і 

об’єктивні фактори, у тому числі стан кардіоваскулярної системи [4, 7]. 

Оскільки метою нашої роботи було підвищити ефективність фармакотерапії 

хворих на АГ, поєднану з хронічним обструктивним захворюванням легень 

(ХОЗЛ), за допомогою екзогенного донатора оксиду азоту – L-аргініну шляхом 

корекції структурно-функціональних показників серця та легеневої вентиляції, 

нами вивчалась і ЯЖ таких пацієнтів. 

За даними анкети SF-36 отримали дані, представлені у таблиці 4.15. 

Показник загального стану здоров’я (ЗСЗ) у хворих на АГ, поєднану з ХОЗЛ, 

був нижчим на 21,9% при порівнянні з хворими на ізольовану АГ та на 71,8% 

гіршим, ніж у здорових (p<0,001). У пацієнтів з поєднаним перебігом показник 

ролі фізичних проблем (ФА) був також нижчий, ніж у хворих на АГ, на 40,5% 

(p<0,05) та вдвічі гіршим, ніж у здорових (p<0,001). Зниженою була і життєва 

активність хворих з поєднаною патологією (у 1,2 раза в порівнянні з 

пацієнтами з АГ та у 1,7 раза в порівнянні із здоровими (p<0,001). Відповідно 
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була знижена і фізична активність. У той же час показники емоційності, 

соціальної активності, болю та психічного здоров’я достовірно не відрізнялися 

між собою в обох групах пацієнтів, хоча були достовірно нижчі у порівнянні із 

здоровими. 

Отримані дані вказують на значні негативні зміни у фізичному 

функціонуванні, життєздатності та загальному самопочутті  хворих з 

поєднаним перебігом АГ та ХОЗЛ, що може бути обумовлено синдромом 

«взаємного обтяження», який розвивається при одночасному перебігу обох 

патологій. Це пов’язано з включенням у патологічний процес показників 

центральної і периферичної гемодинаміки. 

За допомогою кореляційного аналізу були виявлені взаємозв’язки між 

показником загального стану здоров’я та КСО ЛШ (r= -0,59; р<0,05) і КДО ЛШ 

(r= -0,63; р<0,05). Компонент фізичної активності  зменшувався в міру 

зростання діаметра ПШ (r= -0,43; р<0,05). Встановлена зворотна залежність 

між показником фізичних проблем в обмеженні життєдіяльності та діаметром 

ПШ (r= -0,47; р<0,05). 

За даними спірограми ОФВ1  у хворих з поєднаною патологією складав - 

(48±1,1%) у порівнянні з ОФВ1 у пацієнтів хворих на АГ (70±2,8%, р<0,01). 

Цей показник у хворих на АГ, поєднану з ХОЗЛ, утворював помірної 

щільності прямий кореляційний зв'язок з показником фізичної активності      

(r= 0,45; р<0,05). 

Таким чином, у хворих на АГ, поєднану з ХОЗЛ, суттєво погіршується 

бронхіальна прохідність, що сприяє підвищенню систолічного тиску у малому 

колі кровообігу та створює всі патогенетичні передумови для розвитку 

ремоделювання серця, а також веде до зниження показників якості життя - 

показників загального здоров’я, фізичного функціонування та пов’язаного з 

ним рольового фізичного функціонування і життєздатності. Виявлені 

взаємозв’язки між компонентами анкети SF-36 та параметрами дихальної та 

серцево-судинної систем свідчать про вагому роль взаємного обтяження у 

зниженні ЯЖ у хворих на АГ, поєднану з ХОЗЛ. 



143 

 

Проведена фармакотерапія обох захворювань з включенням додатково  

L-аргініну як екзогенного донатора оксиду азоту й універсального 

вазодилататора дозволила зробити висновок, що стан пацієнтів, котрі 

одержували L-аргінін, суттєво відрізнявся від хворих, лікованих БТ. 

Через 3 місяці лікування показники ЯЖ значно покращились (табл. 4.16). 

Суттєво, на 20% (p<0,05), зріс показник фізичної активності, на 25,5% - 

показник життєвої активності (p<0,05), показник загального стану здоров’я був 

майже однаковим у хворих обох груп. У цілому показники загального стану 

здоров’я покращились на 31,6% під впливом L-аргініну (p<0,05), у той час як 

при лікуванні БТ – відзначена тенденція до покращення, так як і у хворих на 

АГ. 

Отже, АГ у пацієнтів з ХОЗЛ, обумовлюючи синдром «взаємного 

обтяження», знижує життєздатність та загальне самопочуття хворих. Основні 

зміни ЯЖ згідно опитувальника у хворих на АГ з ХОЗЛ відносяться до 

фізичного компоненту життя. Найімовірнішими чинниками впливу на них є 

структурно-функціональні зміни кардіоваскулярної системи. Застосування     

L-аргініну у складі комплексної терапії хворих на АГ з ХОЗЛ протягом             

3 місяців  знижувало рівень легенев, покращувало структурно-функціональні 

параметри серця і позитивно впливало на показники бронхіальної прохідності 

та якість життя хворих. 

Побічних ефектів при введенні L-аргініну довенно і всередину протягом 

всього періоду лікування у хворих на АГ, поєднану з ХОЗЛ, і без нього не 

виникало. 

Препарат ефективний і безпечний у користуванні. 

Таким чином, проведене лікування з включенням до схем терапії           

L-аргініну як екзогенного донатора оксиду азоту й універсального 

вазодилататора мало позитивний вплив на структурно-функціональні зміни 

лівих і правих відділів серця, що покращувало стан респіраторної системи та 

серцево-судинної системи і в цілому - якість життя пацієнтів із АГ, поєднаною 

з ХОЗЛ. 
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На підставі результатів дослідження, наведених у цьому розділі, можна 

зробити висновок, що включення до схем лікування L–аргініну протягом трьох 

місяців: 

- сприяло виразному клінічному ефекту; 

- знижувало рівні середньодобового САТ і ДАТ, зменшувало частоту їх 

підвищень, а також зменшувало навантаження тиском, намітило чітку 

тенденцію в бік оптимізації добових профілів АТ; 

- сприяло оптимізації внутрішньосерцевої гемодинаміки шляхом 

перерозподілу крові й розвантаження серця, покращенню структурно-

функціональних параметрів міокарда лівого та правого шлуночків, а також 

сповільненню та, в окремих випадках, зворотному розвитку патологічного 

ремоделювання;  

- оптимізувало ендотеліальну дисфункцію, що зменшувало виділення 

патогенних нейрогуморальних факторів і медіаторів (TNFα, ПНУП, ЕТ-1,     

ІЛ-6). 
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Таблиця 4.16 

Показники якості життя хворих на артеріальну гіпертензію, поєднануз хронічним обструктивним 

захворюванням легень за опитувальником SF-36 

Показ

ники 

Здорові 

n=20 

Хворі на АГ, ліковані 

 L–аргініном  

Хворі на АГ, поєднану з 

ХОЗЛ, БТ  

Хворі на АГ, поєднану з 

ХОЗЛ, L–аргінін + БТ 

До лікування Після лікування До лікування Після лікування До лікування Після лікування 

 1 2 3 4 5 6 7 

ФА 95,6±4,11 62,7±4,51 

р2-1<0,001 

69,8±4,1 

р3-1<0,001 

 

44,6±2,8 

р4-1<0,001 

р4-2<0,01 

50,3±2,9 

р5-3<0,05 

 

44,6±2,74 

р6-1<0,001 

р6-2<0,001 

53,6±3,14 

р7-6<0,05 

 

РФ 90,7±4,92 52,5±3,1 

р2-1<0,001 

60,8±3,5 

р3-1<0,001 

 

42,8±2,9 

р4-1<0,001 

р4-2<0,05 

48,4±2,3 

р5-3<0,01 

 

41,6±2,7 

р6-1<0,001 

р6-2<0,05 

50,8±2,6 

р7-6<0,05 

 

ІБ 89,9±4,13 58,3±4,3 

р2-1<0,001 

68,2±3,8 

р3-1<0,001 

 

56,5±3,1 

р4-1<0,001 

 

60,7±2,9 

р5-3>0,05 

 

54,9±3,2 

р6-1<0,001 

 

64,2±2,5 

р7-6<0,05 

 

ЗСЗ 79,2±4,12 56,2±3,53 

р2-1<0,001 

61,1±3,14 

р3-1<0,01 

 

46,1±2,93 

р4-1<0,001 

р4-2<0,05 

54,2±3,16 

 

46,2±2,84 

р6-1<0,001 

р6-2<0,05 

60,8±1,84 

р7-6<0,05 

р7-5<0,05 

ЖА 76,7±3,93 54,4±3,42 

р2-1<0,001 

61,3±3,15 

р3-1<0,01 

 

44,3±2,81 

р4-1<0,001 

р4-2<0,05 

52,2±2,83 

р5-3<0,05 

р5-4<0,05 

44,7±3,24 

р6-1<0,001 

р6-2<0,05 

56,1±3,17 

р7-6<0,05 

 

СА 96,2±4,45 68,5±3,22 

р2-1<0,001 

78,1±3,12 

р3-1<0,01 

р3-2<0,05 

67,1±3,44 

р4-1<0,001 

 

72,1±2,13 

 

66,3±4,16 

р6-1<0,001 

 

75,1±1,94 

р7-6<0,05 

 

ПЗ 78,3±4,34 60,3±4,12 

р2-1<0,001 

68,4±4,23 

р3-1<0,05 

 

56,3±2,74 

р4-1<0,001 

 

64,5±2,76 

р5-4<0,05 

54,9±2,84 

р6-1<0,001 

 

63,9±3,37 

р7-6<0,05 
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АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Серцево-судинні захворювання на сьогодні є причиною кожного 

третього смертельного випадку в світі. Прогнози ВООЗ стверджують, що до 

2020 року цей показник зростатиме, ймовірно, до 37% [41, 137, 146, 153]. 

Артеріальна гіпертензія - реальний виклик здоров'ю населення планети 

[125]. На даний час вона залишається одним із найбільш поширених 

захворювань серцево-судинної системи. Встановлено, що частота АГ у 

загальній популяції досягає 25-30%. Існує закономірність, що в чоловіків АГ 

трапляється частіше до 60 років, а в жінок після 60 років. Тривале і стійке 

підвищення АТ веде до ураження органів-мішеней (серця, нирок, головного 

мозку, периферійних судин), що обумовлює високу смертність та 

інвалідизацію населення [41, 137, 139]. 

Спостереження клініцистів останніх років свідчать про те, що АГ в 

ізольованому вигляді зустрічається досить рідко [3, 9, 28, 29, 121, 122]. Значно 

частіше спостерігається поєднана патологія, зокрема, одне з перших місць за 

частотою займає АГ в поєднанні з ХОЗЛ [17, 21, 25, 37, 128, 140]. Поєднання 

АГ із бронхообструктивними захворюваннями сприяє швидшому 

прогресуванню обох патологій по етапах серцево-судинного континууму 

Браунвальда до фатального результату [37]. Багато ланок у механізмах 

розвитку й прогресування й АГ, і ХОЗЛ залишаються ще недостатньо 

вивченими. Подальше вивчення взаємозв’язків патогенетичних факторів 

системної запальної відповіді з клінічними проявами захворювань, 

показниками структурно - функціонального стану серця і судин у поєднанні з 

величинами, що характеризують АТ, динаміки клініко - лабораторних 

параметрів з показниками функції зовнішнього дихання сприятиме 

поглибленню знань про механізми розвитку пошкоджень основних органів- 

мішеней у пацієнтів з цим прогностично несприятливим коморбідним станом. 

Порушення функції дихання, наявні у хворих з серцево-судинними 

захворюваннями, ускладнюють підбір лікарської терапії, оскільки відомо, що 
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багато препаратів, застосовуваних в кардіології, чинять негативний вплив на 

стан функції зовнішнього дихання [40, 42, 44]. Незважаючи на досить часте 

поєднання бронхообструктивної патології з АГ (підвищення АТ при хронічній 

бронхолегеневій патології відзначається у 38,8% обстежуваних), проблеми 

терапії при даній патології залишаються практично мало вивченими і 

розробленими [58]. Спільність патогенезу АГ і ХОЗЛ (підвищення АТ в обох 

колах кровообігу, ураження міокарда лівого і правого шлуночків тощо), 

втягнений судинний компонент, а також взаємне обтяження клінічного 

перебігу та прогнозу в умовах коморбідності вимагає від клініциста 

призначення патогенетично  обґрунтованої терапії [59, 70, 71]. 

Тому становить інтерес можливість включення в схеми терапії 

артеріальної гіпертензії в поєднанні з хронічним обструктивним 

захворюванням легень L–аргініну і вивчення його впливу на стан функції 

зовнішнього дихання, процеси ремоделювання міокарда, імуно-запальні 

механізми у хворих на АГ, поєднану з ХОЗЛ, а також здатність цього 

препарату ефективно контролювати артеріальний тиск у хворих із зазначеною 

патологією, оскільки L-аргінін, який є донатором оксиду азоту, може 

здійснювати корекцію дисфункціїї ендотелію - головної ланки в патогенезі АГ 

і ХОЗЛ, що може покращити якість життя пацієнтів і прогноз захворювання 

[60, 69, 75]. 

Метою дослідження було підвищення ефективності діагностики та 

корекція порушень структурно – функціонального стану серця і судин, 

функції зовнішнього дихання, імунозапальної відповіді у хворих на АГ, 

поєднану з ХОЗЛ, на основі отримання нових наукових даних про особливості 

їхнього стану та вплив на них патогенетично обґрунтованого лікування з 

використанням L–аргініну. Відповідно до мети були поставлені такі завдання 

дослідження: 

• визначити особливості клінічного перебігу АГ, поєднаної з ХОЗЛ, та 

ЯЖ при цих коморбідних патологіях; 



151 

 

 

• виявити структурно-геометричні й функціональні закономірності 

ремоделювання серця і судин у хворих на ізольовану АГ та при поєднанні її з 

ХОЗЛ; 

• вивчити стан функції зовнішнього дихання у хворих на АГ, поєднану з 

ХОЗЛ; 

• дослідити стан та інтенсивність імунозапальних процесів у 

обстежуваних хворих шляхом визначення в сироватці крові ІЛ-6, TNF-α, 

ПНУП, ЕТ -1; 

• оцінити вплив L–аргініну на артеріальний тиск, функцію зовнішнього 

дихання, систолічну та діастолічну функцію міокарда, ендотеліальну 

функцію, систему цитокінів і нейрогуморальних чинників; можливість і 

раціональність його застосування у хворих на АГ в поєднанні з 

бронхолегеневою патологією. 

Виконання даних завдань було досягнуто шляхом обстеження 140 

хворих на АГ; із них у 82 хворих АГ поєднувалася з ХОЗЛ. Для порівняння 

обстежено 20 практично здорових осіб, репрезентативних за віком і статтю. 

Відповідно до мети і завдань роботи всі 140 хворих були рандомізовані 

на дві групи – основну – 82 особи, хворі на АГ, поєднану з ХОЗЛ ІІІ ступеня 

бронхообструкції у фазі ремісії, та контрольну – 58 пацієнтів з АГ ІІ стадії 2-3 

ступеня. Кожна з груп була поділена, у залежності від лікування, на дві 

підгрупи – підгрупу А, ліковану БТ терапією згідно протоколів надання 

медичної допомоги при АГ (2012р.) і ХОЗЛ (2013р.), та підгрупу Б, котрим до 

БТ включали в лікувальний комплекс L- аргінін. 

Критеріями виключення з дослідження були ХОЗЛ у стадії загострення, 

ХОЗЛ І-ІІ та ІV ступенів бронхообструкції, декомпенсоване ХЛС, ЛН ІІІ-ІV 

ступеня, первинна ЛГ, запальні захворювання серця, тяжкі порушення ритму і 

провідності серця, серцева недостатність ІІБ – ІІІ стадії за класифікацією 

М.Стражеска – В.Василенка, ЦД, тяжка патологія внутрішніх органів, здатна 

змінити фармакокінетику і фармакодинаміку препаратів, непереносимість     

L–аргініну і відсутність письмової згоди хворих на участь у дослідженні. 
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Вік обстежених становив (59,5±5,2) року (ДІ 46-75). У групі хворих на 

АГ переважали жінки (57%), серед пацієнтів з  АГ, поєднаною з ХОЗЛ 

(основна група), – 65% складали чоловіки. Курців було, відповідно, 40% і 

55%. В основній групі тривалість АГ складала  – (5,3 ± 1,12) року, а ХОЗЛ – 

(10,2 ± 2,31) року, у хворих на АГ – тривалість захворювання складала (6,5 ± 

1,24) року. 

БТ для лікування АГ були - периндоприл у середній добовій дозі 

(8,1±0,23) мг («Гедеон Ріхтер», Угорщина), Наказ МОЗ України № 929 від 

29.10.2010 р.; амлодипін у середній добовій дозі (5,4±0,67) мг («KRKA», 

Cловенія), Наказ МОЗ України № 636 від 09.09.2014 р., торасемід 5 мг/добу 

(Трифас Cor «Берлін-Хемі», Німеччина), Наказ МОЗ України № 195 від 

05.03.2010 р., небіволол у середній добовій дозі (5,8±0,90) мг («Sandoz», 

Швейцарія) Наказ МОЗ України № 641 від 17.00.2012 р., розувастатин 

(10,2±0,90) мг («КRKA», Cловенія) Наказ МОЗ України№ 76 від 18.02.2015 р., а 

також ацетилсаліцилова кислота - аспірин кардіо в дозі 100 мг/добу («Bayer 

AG», Німеччина) Наказ МОЗ України № 179 від 01.03.2013 р. Пацієнтам з АГ і 

ХОЗЛ до вищепереліченої фармакотерапії додавали бронхолітики 

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

Німеччина) Наказ МОЗ України № 95 від 20.02.2004 р., сальметерол 

(аерофлюсал форспіро, «Boehringer Ingelheim», Німеччина), Наказ МОЗ 

України № 6 від 11.01.2016 р.  та інгаляційний глюкокортикоїд (іГКС) 

будесонід (будесонід ізіхейлер, «Orion Corporation», Фінляндія), Наказ МОЗ 

України  № 836 від 15.08.2016 р.  – група С, а в групі D призначали нерідко  

системні ГКС перорально чи в/в  (преднізолон у дозі 30-40 мг протягом 10-14 

діб), Наказ МОЗ України № 457 від 17.09.2004 р., замість іГКС, згідно 

вищевказаних протоколів. 

L-аргініну гідрохлорид у 4,2% розчині (100 мл) призначали в/в 

крапельно 100 мл  №10, 10 крапель за хвилину протягом перших 15 хвилин, 

потім швидкість введення збільшували до 30 крапель за хвилину (препарат 

виробництва ТОВ «Юрія-Фарм», Україна, реєстраційне посвідчення 
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UA/8954/01/01 від 18.09.2008р), Наказ МОЗ України № 1123 від 23.12.2013 р., 

протягом 10 діб та продовжували його прийом у пероральній лікарській формі 

- Тівортіну аспартат «Юрія Фарм, Україна», Наказ МОЗ України 528 від 

29.07.2014 р., ( 1 мірна ложка 5 разів  на день ) протягом 3 місяців. 

         Використовували загальноприйняте клінічне обстеження, ЕКГ, Ехо КГ, 

допплер–Ехо КГ, ДМАТ, комп’ютерну спірографію, пробу Целемейєра для 

вивчення функції ендотелію, стандартний медичний опитувальник SF–36 для 

оцінювання якості життя, вміст ЕТ–1, ПНУП, ІЛ-6 і TNFα у сироватці крові. 

Статистичну обробку проводили за допомогою пакету статистичних функцій 

програми «Microsoft Excel» за t – критерієм Стьюдента, F – критерієм Фішера, 

визначали кореляційний зв'язок. 

Унаслідок клінічного обстеження хворих установлено, що в пацієнтів з  

АГ, поєднаною з ХОЗЛ, клінічний перебіг АГ характеризувався важчим 

перебігом - переважали болі голови (у 70,7% пацієнтів, проти 34,5% у хворих 

на АГ), головокружіння (у 32% хворих, проти 15%, відповідно), схильність до 

запаморочень (у 54,9% пацієнтів проти 34,5%), відчуття серцебиття (у 32 % 

хворих проти 20%, відповідно). Оскільки ХОЗЛ знаходилося у стадії ремісії, 

то скарги відповідали величині ЛН І-ІІ ступеня (задишка у всіх пацієнтів, 

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

голови у 70,7% пацієнтів, швидка втомлюваність у 63,4%, перебої в роботі 

серця і порушення сну у 40,2% хворих). 

Так як розглядається проблема коморбідності АГ і ХОЗЛ, а тривалість 

захворювань складає відповідно (5,3±1,12) року (АГ) і (10,2±2,31) року 

(ХОЗЛ), то чи АГ є самостійним  чи вторинним, викликаним ХОЗЛ, 

захворюванням? Це, очевидно, самостійне захворювання, бо АГ виникла у 

віці після 40 років, як класично починається есенціальна гіпертензія, у 

пацієнтів з обтяженою спадковістю у 89% випадків, має стабільний перебіг і 

не має зв'язку з загостреннями ХОЗЛ [2, 18, 20, 24, 38, 159, 175]. 

У випадках вторинної АГ і залежності від ХОЗЛ величина артеріального 

тиску залежить від ступеня важкості ХОЗЛ і його активності (загострення чи 
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ремісії) з нормалізацією АТ у фазу ремісії [159, 177, 245]. Таким чином, АГ у 

даної кагорти пацієнтів не є пульмогенною, а самостійним захворюванням, 

яке згідно визначення хвороби починає свій розвиток після 40 років і повільно 

прогресує (ВООЗ). 

І якщо деякі автори [120, 147, 201, 202], як і ми [76], вважають, що 

підйоми АТ у хворих на ХОЗЛ пов’язані з нападами бронхоспазму і гіпоксією, 

цим самим заперечується також існування пульмогенної АГ у даної категорії 

пацієнтів. 

Величина АТ у досліджуваних хворих до лікування відповідала 2-3 

ступеневі АГ за класифікацією захворювання (ВООЗ),  але у хворих із 

супутнім ХОЗЛ рівні  САТ і ДАТ були вірогідно вищими. Систолічний АТ 

середньодобовий  був на 19,7% вищий, ніж у групі порівняння (р<0,05), 

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

можливі пароксизми задишки, підйоми АТ у малому колі кровообігу, - на 

39,3% вищий у пацієнтів основної групи (р<0,001). Діастолічний АТ 

перевищував у хворих на ХОЗЛ рівні АТ у групі порівняння - 

середньодобовий - на 12,5%, середньоденний – на 13,4%, а середньонічний - 

на 17,1 % (всі р<0,05). 

Наявність бронхообструктивного синдрому і ЛГ, гіпоксії і гіперкапнії  у 

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

осіб і «Night – peaker» у 21%, в той час, як у хворих на есенціальну АГ 

переважав  «Dipper» у 58,7% і «Non - dipper» у 29,3% пацієнтів. Це склало 

умови для постійного гемодинамічного навантаження, формування 

дисфункції обох шлуночків серця і гіпертензії в малому колі кровообігу у 

пацієнтів з АГ, поєднаною з ХОЗЛ ІІІ ступеня. 

Величина середнього систолічного тиску в малому колі кровообігу у 

хворих на АГ без бронхіальної обструкції  відповідала нормальним 

значенням– (25±1,3) мм рт. ст., а у хворих на АГ, поєднану з ХОЗЛ, - І 

ступеню легеневої гіпертензії за класифікацією М.М. Амосова (1971) – 
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(48±2,6) мм рт. ст., що на 92% перевищувало рівень групи порівняння 

(р<0,001).  

Як зазначалось вище, всі скарги пацієнтів були залежними від важкості 

захворювань – величини АТ і ступеня бронхіальної обструкції. Про це 

свідчили задишка, ціаноз і ОФВ1, який за даними спірограми  у хворих з 

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

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

І значно вищий АТ у хворих на АГ, поєднану з ХОЗЛ і підвищення 

середнього тиску в малому колі кровообігу знаходять своє пояснення роллю 

РААС, коли і рівень АПФ, і її компонентів збільшується в організмі при 

гіпоксії паралельно з АТ [174], причому більша частина активації 

ангіотензину ІІ відбувається в ендотелії судин легень або під впливом 

плазмового АПФ, активованого в легенях [154]. 

Таким чином, у хворих на АГ, поєднану з ХОЗЛ, суттєво погіршується 

периферична гемодинаміка і бронхіальна прохідність, що сприяє підвищенню 

систолічного тиску у малому колі кровообігу, створюючи всі патогенетичні 

передумови для розвитку ускладнень АГ, в тому числі і ремоделювання серця. 

Крім ознак ураження ССС, у пацієнтів з АГ, поєднаною з ХОЗЛ, яких немає 

у хворих на АГ, є кашель у 71% з виділенням харкотиння у 61% пацієнтів, 

задишка при незначних фізичних навантаженнях (7,3%) і у спокої (3,7%), 

ціаноз у 42,7%, ін’єктована кон’юнктива або «очі кроля» у 35,4%, набухання 

яремних вен у 65,9%, емфізематозна грудна клітка з коробковим відтінком 

перкутпрного звуку у 30,5% хворих, акцент ІІ-го тону над легеневою артерією 

та шумом Грехема- Стіла у 65,9%, а також збільшений розмір печінки у 70,7% 

випадків, що свідчило про розвиток хронічного легеневого серця. 

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

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

індекс Левіса RI+SIII >25 мм у 96,5%, у пацієнтів з АГ, поєднаною з ХОЗЛ, 

ці показники є лише у 54,8 % і 18,3 %, відповідно, а наявність Ppulmonale у   

61 % й  індекс Левіса (RI+SIII>25 мм) у 58,5 % хворих. У пацієнтів з АГ, 
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поєднаною з ХОЗЛ, на відміну від хворих на АГ, на ЕКГ чітко проявлялися 

ознаки гіпертрофії обох шлуночків і правого передсердя. ГЛШ є предиктором 

серцево-судинних ускладнень, порушень серцевого ритму і загальної 

смертності. Поява Рpulmonale  і гіпертрофія ПШ є ознакою розвитку 

хронічного легеневого серця. 

Структурно-функціональні показники обох шлуночків суттєво 

відрізнялися у хворих основної групи від стану серця пацієнтів з АГ через 

важкість АГ при коморбідній патології, через гіпоксію і дистрофічні зміни в 

міокарді у зв’язку з бронхообструктивним синдромом. Так, КДР ЛШ у них 

був більшим на 12 %, КСО – на 13,8 % (р<0,001). Розмір порожнини ЛП при 

ХОЗЛ і АГ склав (43,5±0,13) мм, що більше, ніж у контрольній групі на 13 % 

(р<0,05). Також у пацієнтів даної групи порівняно з контролем було 

відзначено збільшення максимальної швидкості раннього діастолічного 

наповнення (Е) на 10,0 % (р<0,05) та зменшення швидкості передсердного 

діастолічного наповнення (А) на 4,3 % (р<0,05). Таким чином, показник 

діастолічного наповнення ЛШ Е/А був знижений на 7% відносно контролю 

(р<0,05). Це свідчить про напруженість процесу діастолічного наповнення, що 

характеризується як зниженням швидкості кровотоку під час ранньої діастоли, 

так ї збільшенням сили систоли передсердя для наповнення, а отже про 

розвиток діастолічної дисфункції.  

У хворих на АГ, поєднану з ХОЗЛ, до цього додались збільшення 

розмірів ПШ, товщина стінки якого становила (0,46±0,03) см, і поперечного 

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

порівняння (р<0,05) та разом із клінічними ознаками, вище вказаними, 

свідчить про приєднання до компенсаторних змін ЛШ і  його діастолічної 

дисфункції правошлуночкової систолічної недостатності. 

Виходячи з даних Ехо КГ, у хворих з ХОЗЛ і АГ серце мало іншу 

геометричну будову, ніж у пацієнтів із АГ. Це пов’язано, очевидно, з тим, що 

гіпоксична вазоконстрикція, яка має місце у пацієнтів з ХОЗЛ, веде до 

морфологічних змін судин  – дрібномускулярної гіперплазії і гіпертрофічно -
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гіперпластичних змін в кардіопульмональній системі – гіпертрофії й дилатації 

ПШ, які супроводжуються гіпертрофією ЛШ, маса якого явно переважає над 

правим. Існує тісний взаємозв’язок між ЕД і ГЛШ, тобто у хворих на АГ 

ендотеліальна дисфункція є важливим компонентом у структурі та функції 

серця [94]. Обидва шлуночки функціонують як одне ціле. Коли об’єм ЛШ 

гостро зростає, як при АГ, перегородка рухається до ПШ, зростає опір його 

наповнення, і тиск як при кінці діастоли, так і в кінці систоли підвищується [5, 

66, 170], що спричиняє виникнення грубих структурних змін серця і 

ремоделювання шлуночків, як має місце в нашому дослідженні. 

Установлена нами тенденція до зменшення УО і лівого, і правого 

шлуночків у хворих на АГ на тлі ХОЗЛ пояснюється Н.М. Мухарлямовим [93] 

й іншими авторами [245] наявністю у пацієнтів емфіземи легенів і високим 

внутрішньогрудним тиском, що збільшує приплив крові до серця, підвищує 

діастолічний тиск і викликає гіподинамію міокарда. 

Якщо домінуючим типом ремоделювання  ЛШ у хворих на АГ ІІ ст. 

була КГ ЛШ (у 69%), то в хворих із АГ та ХОЗЛ – КР (у 70,7% випадків), а КГ 

відзначалась лише в 18,3% осіб і вдвічі більше було хворих із ексцентричною 

гіпертрофією (11%). 

Нами проведений аналіз змін основних функцій скоротливості ЛШ в 

залежності від типу його ремоделювання (табл. 3.9) і встановлено, що в міру 

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

до ексцентричної достовірно знижувалась ФВ ЛШ від (63,5±4,1) % до 

(50,2±3,8) % (р<0,05) і тенденційно зменшувались швидкість скорочення 

циркулярних волокон і ступінь передньо–заднього укорочення волокон 

міокарда FS , ударний об’єм ЛШ. 

Як відомо, в пацієнтів з АГ першою погіршується діастолічна функція, 

змінюється геометрія ЛШ, а потім знижується його скоротлива здатність [57, 

125, 209, 236]. Це підтверджується і нашими дослідженнями й демонструє, 

що, на відміну від хворих на АГ, при поєднанні АГ з ХОЗЛ страждає 

діастолічна функція і ПШ, що веде до збільшення його об’ємів швидше і в 
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більшій мірі, ніж у хворих на АГ [25, 57, 76]. Гіпертрофія і дилятація ПШ 

поруч з гіпертрофією МШП відносяться до пізніх ЕхоКГ-критеріїв ураження 

ЛА [72]. 

Останнім часом інтенсивно вивчаються особливості міжклітинної 

взаємодії у розвитку хронічного ендобронхіального запалення як ведучого 

чинника прогресування ХОЗЛ та ЕД як фактора судинного пошкодження, що 

відіграє значну роль у розвитку АГ та ЛГ бронхо-пульмонального ґенезу [9, 

19, 23, 167, 180, 198]. 

ДЕ – це своєрідний дисбаланс між продукцією вазоконстрикторних, 

протромботичних та проліферативних факторів (ендотелін, супероксиданіон, 

тромбоксан А2, інгібітор тканинного активатора плазміногену) і 

вазодилатуючих, ангіопротекторних, антипроліферативних чинників (оксид 

азоту (NO), простациклін, тканинний активатор плазміногену, С-тип 

натрійуретичного пептиду, ендотеліального гіперполяризуючого фактору) [1, 

23, 31, 173, 230]. Вона розвивається під впливом також таких пошкоджуючих 

факторів як гіпоксія, запальний процес, імунні комплекси, гемодинамічне 

перевантаження, які мають місце при ХОЗЛ навіть і в ремісії у наших 

пацієнтів. Роботою доведена в рази збільшена кількість медіаторів запалення, 

апоптозу і некрозу [76]. 

Найпотужнішим вазодилататором є оксид азоту, який володіє 

антитромботичною дією, пригнічує адгезію тромбоцитів, їх активацію та 

агрегацію, зменшує адгезію лейкоцитів до судинної стінки, гальмує 

трансендотеліальну міграцію лейкоцитів, підтримує нормальну проникність 

ендотелію для ліпопротеїдів і моноцитів, гальмує проліферацію й міграцію 

гладком`язових клітин судин і синтез ними колагену. Отож, NO – 

фізіологічний ангіопротектор та вазодилататор [9, 23, 31, 54]. 

При підвищеному тиску у великому та малому колах кровообігу 

відмічається зниження синтезу NO, що зумовлене порушенням роботи еNOs, 

прискореним метаболізмом NO (при підвищеному утворенні вільних 

радикалів), високою активністю протеїнкінази С в гладеньких м’язах, що веде 
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до зменшення  їх чутливості до NO, збільшення активності фосфодиестерази – 

фермента деградації цГМФ, який бере участь у вазодилатації, зниженням 

доступності запасів аргініну для еNOs [128, 129, 126, 145, 185, 238]. 

Судинорухова функція ендотелію при проведенні проби Целермейєра-

Соренсона з реактивною гіперемією показала зменшення діаметру ПА при 

ультразвуковій візуалізації у хворих на АГ і у пацієнтів з АГ, поєднану з 

ХОЗЛ, у порівнянні із здоровими людьми. Це відповідно, складало 

(0,39±0,01) см, (0,37±0,01) см і у групі здорових осіб < (0,53±0,02) см, що було 

достовірно вище, ніж у хворих обох груп (р<0,05), і свідчило про ЕД у 

пацієнтів обох досліджуваних груп, оскільки суттєвої реакції на реактивну 

гіперемію у хворих не було виявлено. У відповідь на сублінгвальний прийом 

нітрогліцерину  середні величини діаметрів ПА у хворих обох груп (хворі на 

АГ і хворі на АГ, поєднану з ХОЗЛ) та здорових збільшились, відповідно, 

на 5%, 19% і 13% (р<0,05) [76]. 

ЕД супроводжується збільшеним виділенням вазоконстрикторів і 

нейромедіаторів запальної відповіді [23, 32, 111, 173, 241]. Цитокінова 

система, як учасник запальних процесів, проявила себе у найактивнішому 

стані у хворих з поєднаною патологією, незважаючи на відсутність фази 

загострення ХОЗЛ. Кількість ІЛ-6 у плазмі крові в 5,8 раза була більшою у 

хворих на АГ (р<0,05), ніж у здорових, а у пацієнтів з поєднаною патологією у 

1,4 раза більшою (р<0,001), ніж у хворих на АГ. Аналогічно зростала 

активність ФНП-α [75, 79]. Регуляція судинного тонусу і стану передсердь, що 

впливає на наповнення судин, і регулюється ПНУП, чітко демонструє 

виражені зміни у хворих на АГ, поєднану з ХОЗЛ і ЛГ. Вміст у плазмі крові 

ПНУП був у 3,63 раза більшим у хворих на АГ і в 6 разів більший, ніж у 

здорових (р<0,001). Значно більше у плазмі крові було вазоконстриктора     

ЕТ-1-, відповідно, в 11 разів і 14,6 раза (р<0,001) більше, ніж у здорових. Все 

це свідчить про повну розбалансованість ЕД – зменшення виділення 

вазодилятаторів і в десятки разів більшу циркуляцію вазоконстрикторів, 

гормонів, збільшуючи об’єм циркулюючої крові і спазм судин, що в свою 
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чергу змінює структуру й функцію обох шлуночків серця, провокує розвиток 

СН, підтримує важливий клінічний стан, сприяє еритремії, згущенню крові й 

прокоагулянтній її здатності (табл. 3.18). Це підтверджує і встановлений 

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

(r = +0.41, p<0,05). 

Отже, на підставі вище описаного можна стверджувати, що в основі 

патогенетичних змін і клінічного статусу хворих на АГ з ЛГ лежать зміни 

нейрогуморальної регуляції судинного тонусу і функціонального стану 

передсердь та запальний компонент, що обтяжують перебіг АГ, підвищують 

АТ в обох колах кровообігу, сприяють прогресуванню структурно-

функціональних змін серцево-судинної системи. Це підтверджується даними 

інших авторів [4, 9, 17, 21, 25, 145, 159, 209, 212, 234, 236]. 

Підводячи підсумок одержаним результатам, можна вважати, що ХОЗЛ 

у пацієнтів з АГ ускладнює клінічну симптоматику патології ССС, робить 

перебіг АГ важчим за рахунок симптомів бронхообструкції, вищого АТ, в 

рази вищої активності нейрогуморальних факторів, сприяючих структурному 

ремоделюванню і лівого, і правого шлуночків серця та обох передсердь з 

розвитком спочатку діастолічної дисфункції серця з наступним переходом у 

систолічну недостатність. Наші висновки співпадають з літературними 

даними [28, 29, 44, 58, 71, 73, 88, 112]. 

Поєднання АГ та ХОЗЛ пов'язано патогенетичною спільністю їх 

розвитку [25, 129, 140]. Присутнє як при АГ, так і при ХОЗЛ, персистування 

неспецифічного запалення, збільшення вмісту в крові фібриногену, ПНУП, і, 

як наслідок, розвиток ЕД, сприяють формуванню спільних патогенетичних 

механізмів, що обтяжують і прискорюють перебіг АГ і ХОЗЛ [9,12, 27, 59, 

74,76,78, 111, 145, 154]. 

Лікування АГ на тлі ХОЗЛ є складним і невирішеним завданням [8, 14, 

20, 41, 62, 87, 107, 146, 159, 220, 231, 248], що підтверджується і нашими 

дослідженнями, неповною ефективністю проведеної нами базової терапії 

хворих на АГ, поєднану з ХОЗЛ і хворих на АГ[75, 76, 80]. 
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Оскільки нами установлено, що найважливішими і спільними 

патогенетичними ланками у розвитку АГ і ХОЗЛ є дисбаланс між 

вазоконстрикторами різного походження і, в першу чергу, ЕТ-1, 

тромбоксаном А2 та вазодилататорами – ендотелійрелаксуючим фактором, 

фізіологічним ангіопротектором і вазодилятатором, нами вирішено було 

використати як патогенетичний чинник препарат аргініну для корекції 

виявлених патологічних змін у хворих на АГ, поєднану з ХОЗЛ [48, 49]. Тим 

більше, що при підвищеному тиску у великому і малому колах кровообігу 

порушується робота eNO–синтази, знижується доступність запасів аргініну 

для її роботи [19, 53, 54, 108, 166, 180, 223]. А в організмі оксид азоту 

синтезується з амінокислоти аргінін ферментом NO – синтетазою шляхом 

приєднання молекулярного кисню до кінцевого атому азоту в гуанідиновій 

групі аргініну [221, 233, 241, 243]. 

Для підтвердження правильності таких думок нами був проведений 

гострий медикаментозний тест з препаратом L – аргінін під час проби 

Целермейєра – Соренсона, де замість нітрогліцерину був використаний 

досліджуваний лікарський засіб [76]. 

Під час проби розширення діаметру плечової арерії у відповідь на 

інфузію L–аргініну складало у хворих основної групи 22%, у хворих на АГ 

10% і у здорових 17% (р<0,05), що свідчило про нітратоподібні властивості     

L - аргініну та дозволило його застосування у комплексній терапії АГ і ХОЗЛ 

з метою здійснення функціональної корекції ЕД. Мало того, нами установлено 

підчас цієї гострої проби при ДМАТ, що L–аргінін проявив виразний 

гіпотензивний ефект у великому колі кровообігу в процесі інфузії і добу після 

неї, що свідчить про його вазодилатуючі можливості, які можуть бути 

використані в процесі лікування АГ і ХОЗЛ. Оскільки ендотелійзалежна 

вазодилятація здійснюється за рахунок дії NO, який регулює тонус судин [23, 

31, 32, 54, 60], то одержане нами розширення діаметру плечової артерії 

свідчило про донаторські NO властивості L–аргініну і підтвердило 

патогенетичне спрямування запропонованої нами фармакотерапії. 
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Включення у комплекс для лікування хворих на АГ з ХОЗЛ до базової 

терапії L–аргініну як екзогенного донатора оксиду азоту й універсального 

вазодилятатора показало, що уже через 2 тижні терапії відбулося зниження 

середньоденного САТ, причому резистентного до лікарських препаратів у 

пацієнів із ХОЗЛ, на 33% (p<0,01), в той час як без L-аргініну це зниження 

складало 7,5% (р>0,05). У хворих на АГ введення L-аргініну, як і БТ, 

дозволило знизитися середньоденному САТс на 10,6% (р<0,05) і 10,7% 

(р<0,05), відповідно. Цільові рівні САТ підтримувались і в кінці 3 місяця 

терапії. Аналогічно змінювався і середньодобовий ДАТ: знизився до (82±3,2) 

мм рт. ст. через 2 тижні терапії і на таких цифрах залишався (80±3,7) мм рт.ст. 

протягом 3 місяців терапії (р<0,05), в той час як без L- аргініну він був не 

нижче (90±6,2) мм рт.ст. 

Корекція АГ з включенням універсального вазодилятатора й 

екзогенного донатора оксиду азоту L-аргініну після тривалої терапії (протягом 

3-ох місяців) суттєво змінювала клінічний стан пацієнтів: зменшувалась 

інтенсивність, тривалість головного болю і в рази кількість пацієнтів, що 

скаржились на нього, прояви задишки і серцебиття при більшому фізичному 

навантаженні (ФН) спостерігались у меншої кількості пацієнтів [50, 51]. Так, 

кількість хворих на АГ, поєднану з ХОЗЛ, з болями голови зменшилась 

через 2 тижні лікування у 3,6 раза, а через 3 місяці терапії – у 9,7 раза, із 

задишкою при звичайних навантаженнях – в 1,3 і 2,2 раза (р<0,05), 

серцебиттям – на 30% і 72% менше, відповідно (р<0,05). Ціаноз та розширені 

кон'юнктивальні судини відзначали в 1,6 раза рідше пастозність і набряки 

нижніх кінцівок – в 3 рази, множинні бронхообструктивні хрипи в 1,7 раза 

рідше, ніж до лікування (р<0,05), розміри печінки нормалізувались у 23,8% 

пацієнтів. 

Всі описані вище зміни відбулися завдяки покращенню ендотеліальної 

функції під впливом L- аргініну. Про це свідчить збільшення діаметра ПА на 

реактивну гіперемію після (0,47±0,05) см (р<0,001) у групі хворих на АГ та 

ХОЗЛ на відміну від пацієнтів з аналогічним діагнозом, котрі отримували 
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стандартну терапію, де діаметр судини збільшився на 0,01см (р<0,1). У хворих 

на АГ хворих діаметр ПА при проведенні реактивної гіперемії достовірно 

збільшився до (0,46±0,03) см (р<0,05). Вищевказане вочевидь свідчить, що 

препарат здійснює функціональну корекцію ЕД, змінюючи діаметр ПА, 

стимулює синтез NO ендотелієм. 

Порушення функції ендотелію і зниження ЕЗВД при АГ є первинним 

феноменом, а не наслідком гіпертензії, бо спостерігається у нащадків 

пацієнтів навіть без АГ у них [19, 23, 140]. Медикаментозне зниження АТ 

зменшує вивільнення азоту оксиду і навпаки. 

Такі суттєві зміни периферичної гемодинаміки під впливом L-аргініну 

відобразилися й на тиску в малому колі кровообігу, що по завершенню 

лікування знизився до (31,5±0,43) мм рт. ст. (р<0,01) [52]. 

Терапія L-аргініном привела до зміни типів циркадних профілів АТ [77]. 

Якщо у хворих на АГ без обтяжуючих захворювань до лікування профіль 

«Dipper » був у 59% осіб, «Non-dipper» – у 29% і «Over-dipper» складав 12% у 

пацієнтів, то у хворих на АГ, поєднану з ХОЗЛ, кількість хворих з профілем 

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

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

місяці після комплексного лікування L-аргініном добові профілі АТ зазнали 

суттєвих змін і основну групу пацієнтів складали 45% з профілем «Dipper», 

40% - «Non-dipper», 10% - «Night-peaker» і 5% - «Over-dipper». 

Отже, наявність тривалий час бронхообструктивного синдрому і ЛГ із 

гіпоксією, гіперкапнією є стресовим механізмом для серцево-судинної 

системи і сприяє стійкому підвищенню АТ та зміні добового профілю у 

частини хворих на «Non-dipper» та «Night-peaker». Це, за даними літератури, 

сприяє розвитку ускладнень та підвищенню смертності від серцево-судинних 

захворювань і свідчить про активацію нейрогуморальної системи у даної 

когорти пацієнтів [98, 101, 121, 159, 177]. Такий стан супроводжується, 

відповідно, посиленням болю голови, погіршенням самопочуття і схильністю 

до запаморочень. 
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Вірогідно нижчі показники АТ у великому та малому колах кровообігу, 

перерозподіл типів циркадних профілів у сторону збільшення кількості 

хворих з типом «Dipper» та зменшення кількості пацієнтів з патологічними 

типами «Non-dipper» і «Night-peaker»  є свідченням адитивного  

антигіпертензивного ефекту L-аргініну. Зниження АТ у малому колі 

кровообігу під впливом лікування посприяло підвищенню вентиляції та 

газообміну, про що свідчить покращення ЖЄЛ і особливо підвищення 

значення індекса Тіффно, який через 3 місяці лікування наблизився до (71,2± 

3,25) %, (р<0,05)[81]. 

При визначенні ступеня кореляційної залежності між величиною 

індексу Тіффно і САТс денного виявлено позитивний достовірний 

кореляційний зв'язок  помірної щільності (r=0,70; p<0,05). Такої ж сили зв'язок 

встановлено між систолічним тиском у малому колі кровообігу й ДАТс 

денним (r=0,67; p<0,05). 

Це співпадає з даними літератури [3, 14, 46], які підтверджують тісну 

залежність величини АТ від вираженості вентиляційних розладів і вважають, 

що АГ сприяє частим загостренням ХОЗЛ, розвитку його резистентності до 

лікування, важчій бронхообструкції [64, 92, 101, 145, 159, 177]. 

Терапія з включенням L-аргініну проявила комплексний вплив на 

структурно-функціональні зміни обох шлуночків – зменшились прояви 

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

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

плані перебігу обох захворювань і виникнення ускладнень, які 

супроводжують ремоделювання шлуночків – СН, смертельні аритмії серця 

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

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

свідчить про кращу.діастолічну функцію ЛШ; КДР ПШ зменшився через 3 

місяці лікування L-аргініном з (3,23±0,06) см до (2,65±0,03) см (p<0,001). 

Статистично достовірно зменшились розміри ЛП і ЛШ, товщини задньої 
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стінки ЛШ й ІММ ЛШ. Це дозволило оптимізувати і скоротливу здатність 

лівого шлуночка – збільшився його УО на 21,1% (p<0,05).  

Лікування пацієнтів з АГ без ХОЗЛ з включенням L-аргініну змінювало 

структуру серця, в тому числі і ПШ. Діастолічна функція ПШ і його розміри 

покращились і, відповідно, знизився середній тиску легеневій артерії на 13% 

(p<0,05).Отже, корекція АГ й ендотеліальної функції суттєво змінюють 

структурно-функціональні параметри обох шлуночків у хворих як на АГ, так і 

при АГ на тлі ХОЗЛ [75, 76, 116, 121, 128]. 

Одним із патогенетичних чинників такого позитивного впливу на 

структурні зміни серця є донатор NO - L-аргінін. Тривале протягом 3 місяців 

лікування ним разом з базовою  терапією обох захворювань покращувало і 

функціональний стан судин, на що вказує коригована ендотеліальна функція 

плечової артерії при пробі Целєрмейєра: діаметр ПА  збільшився на 27,7% 

проти 7,7% у хворих, лікованих БТ, і на 6% - у пацієнтів з АГ. Це свідчить про 

вищу ефективність L-аргініну в умовах гіпоксії і гіперкапнії. Дане судження 

підтверджується інформацією інших авторів [141, 142, 200, 223, 220, 243].  

Оскільки в основі патогенетичних змін всіх симптомів і синдромів при 

АГ і ХОЗЛ лежать зміни нейрогуморальної регуляції судинного тонусу, які 

сприяють розвитку  і прогресуванню запальних і структурно–функціональних 

змін серця і судин, в т.ч. і в ЛА, бронхообструкції й ускладнюють до того вже 

тяжкий стан пацієнта, нами встановлена роль L-аргініну у зміні кількості і 

активності прозапальних цитокінів - ІЛ-6, туморнекротичного протеїну-α, 

вазоактивних речовин – ПНУП і ЕТ–1 у сироватці крові. 

Так, приєднання до БТ L-аргініну у сироватці крові хворих на АГ, 

поєднану з ХОЗЛ, достовірно зменшувало вміст досліджуваних маркерів 

неспецифічного запалення і нейрогуморальної регуляції, хоча кількість їх 

була далекою від показника здорових людей. 

L-аргінін є патогенетично підібраним донатором NO, який достовірно 

знижує вміст ІЛ-6 в сироватці хворих з АГ і ХОЗЛ в 1,9 раза, ФНПα – у 2,3 

раза, ПНУП – у 2,4 раза [82, 83]. Надзвичайно важливим є взаємозв’язок 
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даних показників із змінами геометричних моделей ЛШ. Продукція ІЛ-6 

найбільше зменшувалась при ексцентричній гіпертрофії ЛШ (в 1,6 раза, 

p<0,05). Розвиток СН сповільнювався при КГ (зменшення кількості ПНУП у 

2,6 раза, p<0,05), як і апоптоз міокарда ЛШ (зменшення вмісту ФПНα – у 2,5 

раза, p<0,05). Отже проведена L-аргініном терапія із стимуляцією виділення 

NO на початку ремоделювання здійснює позитивний вплив; змінений 

ексцентрично ЛШ покращує свою структуру і функцію.Значить, L-аргінін має 

ще додатковий вплив, очевидно, через регуляцію ендотеліальної функції, на 

інтенсивність імунозапальних механізмів [19, 53, 56, 104, 156, 198, 244, 247]. 

Виявлено, що в міру поліпшення геометричної моделі ЛШ і зменшення 

його розмірів, дилатації ПШ вміст ІЛ–6, ФНПα, ПНУП і ЕТ–1 у сироватці 

крові збільшувався у хворих на АГ і особливо у поєднанні з ХОЗЛ [66]. 

Терапія L–аргініном протягом 3 місяців достовірно змінювала геометрію 

шлуночків, покращувала систолічну й діастолічну функцію і лівого, і правого 

шлуночків й обох передсердь. 

Проведена протягом 3 місяців терапія L-аргініном із стимуляцією 

виділення NO, що було доведено нами в гострому медикаментозному тесті з 

L-аргініном [76], найкраще впливає на ранніх етапах на ремоделювання 

шлуночків, а ексцентрично гіпертрофований ЛШ дещо покращує свою 

структуру і функцію, але до норми не повертається, так як і кількість у крові 

нейромедіаторів у цієї категорії хворих. Проведений нами аналіз їх кількості у 

залежності від типу ремоделювання ЛШ це підтвердив. 

Аналіз ЯЖ хворих за допомогою опитувальника SF–36 у хворих на АГ, 

поєднану з ХОЗЛ, і без нього в динаміці до і через 3 місяці після лікування 

показав, що більше, ніж на 20% пацієнтів з ХОЗЛ і АГ гірше оцінюють свій 

загальний стан здоров`я, ніж  хворі без патології легень, фізичний стан – 

гірший більше, ніж на 40%, відповідно [50]. Це тісно корелює з КСО і КДО 

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

знижувалася в міру збільшення діаметра ПШ (r= -0,47; p<0.05). ОФВ1 у таких 

пацієнтів був на 45% менший, ніж у хворих на есенціальну АГ без ХОЗЛ. Цей 
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показник також має прямий кореляційний зв'язок з фізичною активністю 

(r=0,45; p<0,05). Виявлені кореляційні зв’язки між якістю життя і станом ССС 

і дихальної системи свідчать про взаємне обтяження захворювань між собою і 

велику залежність системної гіпертензії від ендотеліальної дисфункції, стану 

бронхіальної прохідності і тиску в ЛА. Це співпадає з даними інших 

досліджень [121, 145, 159, 177]. 

Проведена терапія L - аргініном збільшила фізичну активність хворих на 

АГ з ХОЗЛ на 20%, свій загальний стан здоров’я хворі оцінили вищим балом 

на 31,6% (р<0,05), в той час як БТ такої оцінки не викликала (тенденція до 

покращення). 

Зниження середнього АТ в ЛА на 44% (р<0,001) посприяло покращенню 

газообміну, збільшенню ЖЄЛ на 23%, ОФВ1 в  два рази та ОФВ1/ФЖЄЛ до 

(71±3,25)%; всі р<0,05). Між цими показниками існував негативний 

кореляційний зв'язок (r= -0,70; p<0,05). Покращала максимальна об'ємна 

швидкість вдиху на рівні 25% і 50%, ЖЄЛ- на 41% і 51% (p<0,05).Такий стан 

ССС і бронхіального дерева покращив загальний стан здоров’я, про що 

свідчить позитивний кореляційний зв'язок (r=0,67; p<0,05). 

Таким чином, АГ, розвиваючись на тлі ХОЗЛ, зазнає обтяження 

бронхообструктивним станом, хронічною гіпоксією, гіперкапнією, 

періодичними інфекційними загостреннями, ремоделюванням, в першу чергу, 

правого передсердя, а потім і правого шлуночка у відповідь на поступове 

підвищення СТЛА. І хоча нами установлено, що не існує тісного 

кореляційного зв’язку між АТ в малому і великому колах кровообігу, тим не 

менше АГ у таких пацієнтів має гірший клінічний перебіг, вона, як правило, 

резистентна до препаратів першої лінії для лікування АГ. Все це створює 

передумови до структурно-функціональних змін серця і судин під впливом 

«бомбардування» нейрогуморальними чинниками, які в десятки разів у вищій 

концентрації знаходяться у крові таких пацієнтів  

За думкою деяких авторів [2, 18, 70, 119, 120, 132, 147, 188, 208], рівень 

тиску в системі ЛА і пов'язаний з ним функціональний стан правих відділів 
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серця підтримують адекватний тиск у магістральних венах, перешкоджаючи 

їх перенаповненню. При дослідженні механізмів рефлексу Паріна було 

установлено, що при швидкому підвищенні систолічного тиску в легеневій 

артерії відбувається подразнення барорецепторів легеневого стовбура і підйом 

АТ спінального походження. Також в патогенезі АГ відіграє роль гіпоксія, 

погіршуючи роботу ендотелійзалежних механізмів, підвищуючи функцію 

РААС через вплив гіпоксії на наднирникові залози і САС [41, 139, 174, 195]. 

Патогенетичні механізми розвитку і прогресування АГ у хворих на тлі ХОЗЛ 

та вплив на них L – аргініну  у схемі представлені на рисунку 5.1. 

Що стосується самого вазоконстрикторного механізму гіпоксії на 

судини легенів [132], то в першу чергу він здійснюється через 

нейрогуморальну регуляцію [2, 37, 42, 191, 200], що підтверджено нашим 

дослідженням і ефективністю L–аргініну, та через клітинний механізм, 

доведений на ізольованих смужках ЛА з їх скороченням в умовах гіпоксії 

[221, 243], продукцією ендотелієм судинозвужуючих речовин [111, 132], а 

також зниженням чутливості до оксиду азоту гладеньких м’язів ЛА [32, 97, 

142,173, 223, 230]. 

Стимуляція утворення ендотелійрелаксуючого фактора протягом 3 

місяців з допомогою L-аргініну допомагала покращити  перебіг обох 

захворювань, облегшити стан пацієнтів, знизити АТ, покращити функцію 

прохідності бронхів, діастолічну функцію ЛШ і ПШ, їх структуру, що в 

цілому підвищило самооцінку якості життя пацієнтами. 

Все це дозволяє рекомендувати застосування L–аргініну спочатку у 

вигляді інфузій, пізніше прийомів усередину протягом 3 місяців курсами 

пацієнтам з АГ, поєднаною з ХОЗЛ, для оптимізації перебігу їх захворювань, 

профілактики прогресування і виникнення ускладнень. 

Одержані нами результати підтверджуються окремими дослідженнями, 

які демонструють ефективність L-аргініну у зниженні тиску в ЛА, збільшенні 

толерантності до фізичних навантажень у легеневих хворих, зменшенні 

утворення ЕТ-1 та нівелюванні молочнокислого ацидозу, що знижує 
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чутливість гладеньких м’язів судин до оксиду азоту [1, 10, 13, 40, 69, 141, 142, 

200, 221, 233, 238, 241, 243]. 

Таким чином,  впливаючи на функцію ендотеліальної оболонки судин, 

можна здійснювати ефективну фармакотерапію АГ і ХОЗЛ одночасно, 

превентувати прогресування обох захворювань і їх ускладнення. 
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Рис. 5.1. Патогенетичні механізми розвитку і прогресування артеріальної гіпертензії у хворих на хронічне 

обструктивне захворювання легень  та вплив на них L-аргініну 
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі представлено теоретичне узагальнення та нові 

підходи до вирішення науково-практичного завдання  сучасної кардіології та 

пульмонології, а саме підвищення ефективності  діагностики  ремоделювання 

серця у хворих на артеріальну гіпертензію, поєднану з хронічним обструктивним 

захворюванням легень з ІІІ ступенем  бронхообструкції у фазі ремісії, та контролю 

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

бронхіальної провідності шляхом вивчення особливостей клінічного  перебігу 

коморбідної патології, ремоделювання серця  і судин, функції зовнішнього 

дихання, інтенсивності імунозапальних процесів, що дало можливість 

удосконалити тактику лікування таких хворих, профілактику прогресування обох 

патологій і виникнення їх ускладнень. 

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

хронічного обструктивного захворювання легень ІІІ ступеня бронхообструкції  у 

фазі ремісії, властиві на відміну від пацієнтів без патології дихальної системи, 

кашель, задишка при незначних фізичних навантаженнях, фізикальні ознаки 

ураження легень, значно важчий перебіг резистентної до препаратів артеріальної 

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

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

показників вентиляційної функції легень, з електрокардіографічними ознаками 

гіпертрофії обох шлуночків і правого передсердя. 

2. У хворих на артеріальну гіпертензію, поєднану з хронічним 

обструктивними захворюванням легень III ступеня бронхообструкції, прогресуюче 

знижується вентиляційна здатність за рахунок порушення проведення повітря і 

рестрикційних змін: зменшення форсованої життєвої ємності легень у 2 рази, 

об’єму форсованого видиху за 1 секунду в 1,6 раза, максимальної об’ємної 

швидкості видиху 50 % -  у 2,6 раза, відношення  об’єму форсованого видиху за 1 

секунду / форсованої життєвої ємності легень – в 1,2 раза, у порівнянні з хворими 

на артеріальну гіпертензію (усі р <0,05). Розвиток діастолічної дисфункції у 
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хворих на артеріальну гіпертензію поступово обмежує функції дихальної системи: 

життєва ємність легень, у порівнянні зі здоровими, менша в 1,2 раза, об’єм 

форсованого видиху за 1 секунду – в 1,4 раза, індекс Тіффно – в 1,2 раза (усі р 

<0,05). 

Пацієнти з коморбідною патологією: артеріальною гіпертензією II стадії з 

хронічним обструктивним захворюванням легень ІІІ ступеня бронхообструкції у 

фазі ремісії мають хронічну серцеву недостатність зі збереженою систолічною 

функцією лівого шлуночка, діастолічну дисфункцію обох шлуночків із 

порушеною їхньою релаксацією, переважання концентричного ремоделювання 

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

правого передсердя і правого шлуночка. Проба з реактивною гіперемією свідчить 

про ендотелільну дисфункцію і порушення ендотеліальної вазорегуляції у хворих 

із поєднаною патологією, у порівнянні з пацієнтами з артеріальною гіпертензією 

(на 57%; р<0,05). 

3. Показники системної запальної відповіді і фактори нейрогуморальної 

активації крові знаходяться в прямій залежності від важкості патологічного 

процесу (у пацієнтів з поєднаною патологією вміст ендотеліну -1 у сироватці крові 

в 14,6 раза перевищує кількість ендотеліну-1 у здорових і в 11,2 раза – хворих на 

артеріальну гіпертензію, туморнекротичний фактор-α – відповідно, в 3,8 раза і      

2 рази, інтерлейкін-6 – у 8,2 раза і 5,8 раза (всі р<0,05) і від геометрії серця 

(найвищі кількості речовин є в пацієнтів з ексцентричною гіпертрофією лівого 

шлуночка). 

4. Включення L-аргініну, як функціонального коректора ендотеліальної 

функції,  до базової терапії пацієнтів з артеріальною гіпертензією і хронічним 

обструктивним захворюванням легень сприяє покращенню клінічного стану 

хворих, нормалізує систолічний артеріальний тиск і діастолічний артеріальний 

тиск та добовий його профіль з домінуючого до лікування «Non-dipper»  у 62% 

пацієнтів до «Dipper» - у 45% і «Non-dipper» у 40% хворих після 3 місяців 

лікування, впливаючи на якість життя в усіх його аспектах.  



173 

 

 

 У гострому медикаментозному тесті з L-аргініном доведено, що 

досліджуваний препарат здійснює функціональну корекцію  ендотеліальної  

дисфункції, яка має місце в пацієнтів з артеріальною гіпертензією  та хронічним 

обструктивними захворюванням легень, гіпотензивний вплив, що підтверджено 

добовим моніторуванням артеріального тиску.  

На фоні терапії L-аргініном поліпшується стан систолічної та діастолічної 

функцій обох шлуночків: зменшення розмірів обох передсердь (р <0,05), кінцево-

систолічний розмір лівого шлуночка на 8,3%, кінцево-діастолічний розмір ліваго 

шлуночка – на 24%,  збільшення показника Е/А лівого шлуночка з 0,85 ± 0,02 до 

1,09 ± 0,12 (Р <0,05), зменшення товщини задньої стінки лівого шлуночка на 6%  

(р <0,05), кінцево-діастолічний розмір правого шлуночка на 3% (р <0,05) і 

зниження середнього артеріального тиску у легеневій артерії на 40% (р <0,05); 

здійснюється позитивний вплив на процеси ремоделювання міокарда, 

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

показники вентиляційної функції легень, достовірно зменшує вміст 

вазоконстриктора ендотеліну-1 на 33%, вміст передсердного натрійуретичного 

пептиду у сироватці крові майже в 2 рази, кількість інтерлейкіну-6 на 43% через   

3 місяці від початку терапії.  

5. Якість життя  пацієнтів з артеріальною гіпертензією і хронічним 

обструктивним захворюванням легень зумовлена синдромом «взаємного 

обтяження» і характерна негативними оцінками фізичного функціонування на 

41%, життєдіяльності й загального самопочуття на  22%  нижчими, ніж хворих на 

АГ. Існує кореляційний зв’язок між показником загального стану здоров’я і 

кінцево-систолічним обємом та кінцево-діастолічним об’ємом ЛШ  (r = -0,63;        

р <0,05), між показником фізичних проблем і діаметром правого шлуночка            

(r = -0,47; р<0,05). 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

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

хворих із хронічним обструктивним захворюванням легень  III ступеня 

бронхообструкції у фазі ремісії необхідно проводити опитування, які 

стосуються  якості життя  та включають як фізичний, так і психічний 

компоненти здоров’я (опитувальник SF-36). 

2. Для оптимізації діагностики ремоделювання міокарда та контролю за 

ефективністю корекції порушень структурно-функціонального стану серця і 

судин у хворих на артеріальну гіпертензію поєднану з хронічним 

обструктивним захворюванням легень і без нього рекомендується  проведення 

ехокардіографії, динамічне визначення допплерівського співвідношення Е/А, 

проба з реактивною гіперемією плечових артерій. 

3. Пацієнтам з артеріальною гіпертензією в поєднанні з хронічним 

обструктивним захворюванням легень ІІІ ступеня бронхообструкції  показаний 

контроль функції зовнішнього дихання в динаміці, оскільки погіршення 

вентиляційних механізмів дихання призводять до негативних змін системної 

гемодинаміки. 

4. В обстеженні пацієнтів з артеріальною гіпертензією в поєднанні з 

хронічним обструктивним захворюванням легень ІІІ ступеня бронхообструкції у 

фазі ремісії доцільно визначати показники запалення і нейрогуморальні 

чинники (ендотелін-1, передсердний натрійуретичний пептид) як найбільш 

чутливі маркери патологічних процесів і ранні предиктори розвитку ускладнень  

при артеріальній гіпертензії. 

5. Пацієнтам з артеріальною гіпертензією поєднаною з хронічним 

обструктивним захворюванням легень  ІІІ ступеня бронхообструкції, і без нього 

рекомендується застосовувати у складі базової терапії L-аргінін для тривалого 

застосування: у 4,2% розчині в перші 5 діб лікування довенно від 10 до 30 

крапель/ хвилину (з поступовим збільшенням) і наступним переводом хворих на 

пероральний прийом препарата по одній мірній ложці 5 разів на добу протягом 

курсу по 3 місяці з переривами в один місяць.
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