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РОЛЬ ЛІМФОЦИТІВ І СЕКРЕТОВАНИХ ФАКТОРА НЕКРОЗУ ПУХЛИН (TNF) 
ТА ТРАНСФОРМУЮЧОГО ФАКТОРА РОСТУ БЕТА1 (TGF Β1) У ПЕРЕБІГУ 

ГОСТРОЇ ЛІМФОБЛАСТНОЇ ЛЕЙКЕМІЇ (ГЛЛ)

На різних етапах ГЛЛ кількість лімфоцитів у периферичній крові первинних пацієнтів і пацієнтів з рецидивом ко-
релювала з концентрацією секретованих цитокінів, TNF, TGFβ1 і негативними прогностичними показниками хвороби, 
міоєлосупресією та резистентністю до лікування, що дає підстави для визначення зазначних показників для оцінки 
перебігу ГЛЛ.

Ключові слова: ГЛЛ, лімфоцити, TNF, TGFβ1.

На разных этапах ОЛЛ количество лимфоцитов в периферической крови первичных пациентов и пациентов с 
рецидивом коррелировало с концентрацией секретируемых цитокинов, TNF, TGFβ1 и отрицательными прогностиче-
скими показателями болезни, миоелосупрессией и резистентностью к лечению, что дает основания для определе-
ния этих показателей для оценки течения ОЛЛ.

Ключевые слова: ОЛЛ, лимфоциты, TNF, TGFβ1.

At various stages, the number of lymphocytes in peripheral blood of primary patients and patients with relapsed АLL 
correlated with the concentration of secreted cytokines, TNF, TGFβ1 and negative disease prognosis, myelosuppression and 
resistance to treatment, which provides grounds for determining these indicators to assess the course.

Key words: GLL, lymphocytes, TNF, TGFβ1.

Без вчасної діагностики та лікування гостра лім-
фобластна лейкемія (ГЛЛ) у дорослих є 100% леталь-
ною неоплазією. Згідно цього актуальним питанням 
сьогодення є розробка нових маркерів діагностики і 
прогнозування перебігу ГЛЛ, які базуються на сучас-
них досягненнях гематологічної науки з максималь-
ною адаптацією до вітчизняної ситуації у гематологіч-
ній службі [1]. Одним із таких підходів можуть бути 
дослідження, які засновані на аналізі взаємозв’язку 
секретованих цитокінів, ТNF, TGFβ1, з клінічними 
гематологічними показниками пацієнтів. На гемогра-
мі пацієнтів з ГЛЛ часто спостерігається «лейкеміч-
не провалля», відсутність перехідних та зрілих форм 
еритроцитів, тромбоцитів, нейтрофілів, що засвічує 
порушеня диференціації бластів [2; 3]. Однак, зрі-
лі лімфоцити (ЛЦ), на відміну від інших популяцій  

клітин крові, найбільш часто визначаються  
у периферичній крові (ПК) первинних пацієнтів з 
ГЛЛ. До теперішнього часу цей феномен не має оста-
точного пояснення. Існують повідомлення, що ЛЦ, 
так само як бласти, здатні секретувати цитокіни, TNF, 
TGF β1, і впливати на перебіг ГЛЛ. Показано, що 
збільшення абсолютної кількості ЛЦ у ПК пацієнтів 
корелювало з відсутністю ремісії і коротким періодом 
виживання [4]. У дослідженнях на клітинних лініях 
та експериментальних тваринах показано, що ріст 
бластів ГЛЛ в умовах in vitro залежав від концентрації 
цитокінів, ТNF, TGFβ1, у середовищі та активувався 
після додавання автологічної сироватки ПК пацієнтів 
з високим вмістом бластів і лімфоцитів, що дало під-
стави для виконання даної роботи ГЛЛ [5; 7]. Метою 
роботи було дослідити роль ЛЦ і секретованих ци-
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токінів, TNF та TGF β1, у перебігу ГЛЛ. Для досяг-
нення поставленої мети виконані наступні завдання:  
приготовлені дослідні зразки плазми та живильних 
середовищ (ЖС) мононуклеарів периферичної крові 
(МНПК), суміш бластів і лімфоцитів [8]; культивова-
ні і нарощені для експериментів клітини мишачих фі-
бробластів лінії L929 та епітелію легенів норки лінії 
CCL64, чутливих до дії ТNF, TGFβ1, відповідно; ви-
значена концентрація цитокінів у дослідних взірцях; 
отримані результати проаналізовані у взаємозвязку з 
клінічними гематологічними показниками пацієнтів.

Визначення концентрації цитокінів, TNF, 
TGFβ1, виконано біологічними методами у крові 
19 пацієнтів з ГЛЛ [9, 10]. Контрольну групу скла-
ли 15 здорових осіб, донорів крові. Діагностику 
ГЛЛ проводили на основі результатів клінічного 
обстеження, цитологічного, цитохімічного дослі-
дження периферичної крові та КМ, даних імунофе-
нотипового дослідження субстратних клітин крові 
та КМ [11; 12]. Клінічні симптоми маніфестації 
ГЛЛ наведені у таблиці 1.

Медіана віку пацієнтів становила 48 років 
(межі від 16 років до 74 років). Пацієнтів віком до 
60 років було 11 осіб, старших 60 років – 8 осіб. 
Серед пацієнтів було 5 жінок та 14 чоловіків. У 11 
осіб хвороба діагностована вперше, у 8 – був реци-
див хвороби. У всіх пацієнтів на момент обстежен-
ня були наявні бласти у ПК, рівень яких становив 
51,93 ± 8,22 %. З моменту діагностування хворо-
би і до початку лікування померла 1 пацієнтка від 
гострої пневмонії, 1 – від нейролейкемії, 2 – від 
геморагічного синдрому. Ремісія терміном 4 роки 
досягнута в 1 пацієнта, вік якого становив 16 ро-
ків. Короткотривала ремісія, від кількох тижнів до 
1 року, досягнута у 3 осіб. Не досягнута ремісія у 
12 осіб, які померли під час лікування, на етапі ін-
дукції ремісії. Ці дані вказали на швидкоплинність 
та високу агресивність перебігу ГЛЛ у дорослих, 
згідно чого існує необхідність покращення діагнос-
тики, нагального застосування сучасних хіміотера-
певтичних схем лікування та трансфузійної терапії 
[1, 2, 11, 12]. Показники гемограми та концентрація 
цитокінів TNF, TGFβ1 у периферичній крові загаль-
ної групи пацієнтів з ГЛЛ та здорових осіб наведені  
у таблиці 2.

Таблиця 1

Клінічні симптоми маніфестації ГЛЛ у загальній групі пацієнтів пацієнтів з ГЛЛ

Симптоми Кількість пацієнтів  
із симптомами Частота симптомів у %

Анемія 12 63,15
Геморагічний синдром 2 10,52

Лихоманка 10 52,63
Біль у горлі, епігастрії, лівому підребер’ї 2 10,52

Збільшена селезінка, печінка 2 10,52
Збільшені групи лімфатичних вузлів 2 10,52

Лейкеміди 1 5,26
Гінгівіт, стоматит, ангіна 2 10,52

Ураження яєчок 1 5,26
Пневмонія 2 10,52

Як видно з табл. 2, гемограма пацієнтів з ГЛЛ 
характеризувалася анемією, тромбоцитопенією, 
лейкоцитозом, наявністю бластів, високою ШОЕ. 
Концентрація TNF у плазмі ПК загальної групи па-
цієнтів з ГЛЛ достовірно перевищувала показники 
у здорових осіб; (р ˂ 0,001). Рівень TNF перебував 
у корелятивній залежності з ЛЦ (r = 0,44), моно-
цитами (r = 0,60). Низька пряма кореляція виявле-
на з тромбоцитами (r = 0,22). Низька взаємообер-
нена кореляція – з рівнем бластів у ПК пацієнтів  
(r = – 0,29). Тобто TNF у ПК пацієнтів може виявля-
ти цитотоксичний ефект по відношенню до бластів 
[5, 6, 14, 15]. Рівень TNF у ЖС МНПК також був 
достовірно вищий, ніж у здорових осіб (р ˂ 0,001). 
Так як популяція МНПК обстежених пацієнтів 
представлена сумішшю бластів і лімфоцитів, то є 
підстави вважати їх активними виробниками TNF 
у ПК. Це також підтверджено прямою корелятив-
ною залежністю між рівнем TNF у плазмі та рівнем 
цитокіну у ЖС МНПК (r = 0,32). У загальній групі 
пацієнтів ЛЦ були наявні у ПК кожного обстежено-
го пацієнта з ГЛЛ. У пацієнтів, які досягали ремі-
сії, показники ЛЦ у ПК становили 18,80 ± 3,09 %.  
Кількість бластів – 35,0 ± 10,4%. У плазмі ПК цих 
хворих концентрація TNF визначалася в межах 
0,756 ± 0,24 нг/мл; TGF β1 – 5,18 ± 0,82 нг/мл, до-
стовірно перевищуючи показники у здорових осіб 
(р ˂ 0,001 та р ˂ 0,05, відповідно). У ЖС МНПК 
концентрація TNF становила 0,233 ± 0,077 нг/мл  
і була статистично значущою, ніж у контролі  
(р ˂ 0,001, в той час як рівень у ЖС МНПК TGF β1 
становив 6,58±0,73 нг/мл, і не відрізнявся від даних 
у здорових осіб. Результати досліджень вказують 
на втрату чутливості бластів до рістінгібіторної дії 
TGFβ1, а також на його можливу роль у виникненні 
анемії та тромбоцитопенії у пацієнтів з ГЛЛ. Тобто 
дію TGFβ1 у пацієнтів з ГЛЛ можна розцінювати як 
таку, що сприяла прогресуванню хвороби [13; 16]. 

У пацієнтів, які мали субтотальну інфільтрацію 
КМ бластами і в короткий час померли без досягнен-
ня ремісії, рівень ЛЦ становив 53,2 ± 7,17 % і статис-
тично перевищував дані у попередній групі (р ˂  0,05). 
При цьому рівень TNF у плазмі ПК пацієнтів без ре-
місії був достовірно вищим (1,68±0,42 нг/мл), ніж у 
групі з досягнутою ремісією (р˂0,05). Концентрація 
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Таблиця 2

Показники гемограми периферичної крові та концентрації цитокінів TNF, TGFβ1 у загальній групі 
пацієнтів з ГЛЛ і здорових осіб (M ± m)*

№ з/п Показники Пацієнти з ГЛЛ
Здорові особи

Чоловіки
(межі)

Жінки
(межі)

1 Еритроцити (×1012/л) 2,92 ± 0,20 4,0 – 5,0 3,7 – 4,7
2 Гемоглобін (г/л) 90,58 ± 5,50 130 – 160 120 – 140
3 ШОЕ (мм/год) 37,18 ± 4,13 1 – 10 2 – 15
4 Лейкоцити (×109/л) 37,86 ± 16,81 4,0 – 9,0
5 Сегментоядерні нейтрофіли (%) 17,50 ± 3,97 42,0 – 72,0 %
6 Паличкоядерні нейтрофіли (%) 3,71 ± 0,84 1,0 – 6,0 %
7 Лімфоцити (%) 26,80 ± 3,79 19,0 – 37,0%
8 Моноцити (%) 5,28 ± 1,11 3,0 – 11,0 %
10 Абсолютна кількість бластів (%) 51,93 ± 8,22 % Не виявляються
11 Тромбоцити (×109/л) 143,80 ± 22,62 180,00 – 320,00

12 Концентрація TNF у плазмі крові (нг/мл) 0,99 ± 0,21**
(р ˂ 0,001) 0,086 ± 0,017 нг/мл

13 Концентрація TNF у ЖС МНПК (нг/мл) 0,38 ± 0,12**
(р ˂ 0,001) 0,07 ± 0,001

14 Концентрація TGFβ1 у плазмі крові (нг/
мл)

5,30 ± 0,80**
(р ˂ 0,05) 2,11 ± 0,38

15 Концентрація TGFβ1 у ЖС МНПК (нг/мл) 6,36± 0,63 7,36 ± 2,60

 Примітка 1. *У таблицю не внесено показників клітин-попередниць мієлоїдного ряду, базофілів,  
еозинофілів, ретикулоцитів, так як вони визначалися у поодиноких випадках.

 Примітка 2. **Достовірна статистична різниця з показниками у здорових осіб (р˂0,001);  
(р˂0,001) та (р˂0,05), відповідно.

TNF перебувала у тісному корелятивному зв’язку з 
показниками ЛЦ (r=0,8). У ЖС МНПК пацієнтів без 
ремісії рівень TNF втричі був вищий, ніж у порів-
нюваній групі (р˂0,05). Рівень TGFβ1 у ЖС МНПК 
у порівнюваних групах пацієнтів статистично не 
відрізнявся, однак був нижчим, ніж у здорових осіб. 
Отже, збільшення кількості ЛЦ та нагромадження 
TNF та TGF β1 у плазмі ПК пацієнтів з ГЛЛ можуть 
вказувати на гірший перебіг хвороби, особливо у пе-
ріод досягнення ремісії, що вказало на прогностичну 
цінність досліджуваних показників [4, с.  5-7, 17, 18]. 
З іншого боку, наявність ЛЦ у ПК обстежених паці-
єнтів може дещо заперечити відсутність диференціа-
ції попередників лімфопоезу, або свідчити про вихід 
зрілих ЛЦ з резерву лімфоїдної тканини, селезінки, 
лімфатичних вузлів, для здійснення протипухлин-
них реакцій [3]. Однак у літературі існують повідо-
млення про імунну толерантність по відношенню до 
неопластичного клону. Вчені відносять цитотоксичні 
ЛЦ, моноцити, макрофаги до статусу «пухлиноасоці-
йованих лімфоцитів та макрофагів». Вони вважають-
ся паракринним джерелом цитокінів, посередників 
росту неопластичного клону, інгібіторів протипух-
линної відповіді організму. Автори наголошують на 
негативній прогностичній ролі ЛЦ у ПК пацієнтів  
з ГЛЛ у перебігу хвороби [4, с.  17]. 

Як зазначалося вище, серед обстежених пацієн-
тів були особи, у яких хвороба діагностована впер-
ше, а також пацієнти, які поступили на лікування 
у період редидиву. Згідно цього загальна група па-
цієнтів була розділена за клінічними показниками 
хвороби на дві окремі групи. Гематологічні показ-
ники та концентрація цитокінів TNF, TGFβ1 у до-
слідних взірцях первинних пацієнтів та пацієнтів з 
рецидивом наведені у таблиці 3.

Відповідно до табл. 3, концентрація цитокінів, 
TNF, TGFβ1, у плазмі ПК в обох порівнюваних 
групах пацієнтів була достовірно вищою, ніж у 
здорових осіб (р < 0,001 та р < 0,05, відповідно). 
Згадана властивість зумовлена генетичними пере-
будовами у поліморфних генах цитокінів, які здатні 
конститутивно експресуватися у бластах [5, 6, 15]. 
Також нагромадження цитокінів у плазмі ПК могла 
виникати внаслідок реактивної відповіді організму 
на патологічний процес. Активними продуцентами 
цитокінів у ПК могли бути різні популяції лейко-
цитів, ЛЦ та бласти [6, 13]. Однак, нами виявле-
ний достовірно нижчий рівень TGFβ1 та TNF у ЖС 
МНПК пацієнтів з рецидивом, ніж у первинних 
пацієнтів (р < 0,05), в обох випадках. Це явище 
пов’язують із виснаженням паростків нормаль- 
них гемопоетичних клітин, здатних виробляти  
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цитокіни для протипухлинного захисту, внаслідок 
витіснення лейкемічним клоном. Підтвердженям 
цьому був достовірно нижчий рівень ЛЦ у па-
цієнтів з рецидивом, ніж у первинних пацієнтів  
(р < 0,05). Отже, отримані нами результати не за-
перечують участі клітинної ланки імунітету у пере-
бігу ГЛЛ, зокрема у створенні прозапального типу 
імунних реакцій на початкових етапах хвороби. 
Одним з головних медіаторів запалення, апоптозу 
та геморагічного некрозу пухлин вважається TNF 
[6, с.  14–15]. 

Неопластичні клітини здатні автокринно ви-
робляти TGFβ1. В нормі цей фактор – потужний 
ростовий інгібітор гемопоетичних клітин на всіх 
етапах дозрівання, та контролю кількісті клітин-по-
передниць у КМ. TGFβ1 на початкових етапах хво-
роби може гальмувати ріст бластів, за умови експо-
зиції на клітинах-мішенях специфічних рецепторів. 
Однак із прогресуванням хвороби втрачається ріс-
тінгібіторна дія цитокіну. Показано, що TGFβ1 у 
КМ пригнічував нормальний гемопоез, індукував 
фіброз тканини у КМ, а також діяв ендокринно, 
через плазму ПК, на інші типи клітин, зокрема ін-
гібував протипухлинну активність природних кіле-
рів (NK), створював умови імунної толерантності, 
підвищував ангіогенез, інвазію та поширення ГЛЛ  

[5, 10, 16, 18]. З іншого боку, TNF, навпаки, може 
бути важливим потенційним агентом для цитоста-
тичної та відновної трансфузійної терапії за умови 
застосування фактора у більш високих концентра-
ціях, ніж визначені у плазмі крові пацієнтів з ГЛЛ 
[3, 14, 15]. Однак ці припущення потребують додат-
кових клінічних та біологічних досліджень. Отже, 
МНПК пацієнтів з ГЛЛ виробляли TNF та TGFβ1 
у ЖС, в яких вони інкубувалися впродовж доби. 
Концентрація TNF та TGFβ1 у плазмі ПК пацієнтів 
з ГЛЛ достовірно вища за показники контрольної 
групи. Встановлено характер і ступінь кореляції 
рівня цих цитокінів з показниками ПК, кількістю 
ЛЦ та бластів. Кількість ЛЦ та концентрація TNF 
та TGFβ1 у ЖС МНПК первинних хворих на ГЛЛ 
достовірно вища, ніж під час рецидиву. Отрима-
ні результати можуть вказувати на патогенетичну 
роль ЛЦ та секретованих цитокінів, TNF, TGFβ1, у 
перебігу ГЛЛ [4, 15 – 17]. З іншого боку, ці дані не 
заперечують існування функціональної активності 
ЛЦ щодо збереження гомеостазу організму навіть 
у період розгорнутої клінічної картини ГЛЛ, та 
вказують на необхідність подальшого дослідження 
TNF та TGFβ1 у взаємозв’язку з клінічними гема-
тологічними показниками пацієнтів для прогнозу-
вання перебігу ГЛЛ.

Таблиця 3 
Клінічні гематологічні показники та концентрація цитокінів TNF, TGFβ1  

у дослідних взірцях первинних пацієнтів та пацієнтів з рецидивом ГЛЛ

Показники Пацієнти з рецидивом 
ГЛЛ

Первинні пацієнти 
з ГЛЛ

Контрольні значення

чоловіки жінки

Еритроцити (×1012/л) 3,21 ± 0,44 2,51 ± 0,50 4,00 – 5,00 3,70 – 4,70
Гемоглобін (г/л) 103,75 ± 11,62 80,00 ± 12,14 130 – 160 120 – 140

ШОЕ (мм/год) 28,00 ± 4,47*
р < 0,05 40,00 ± 6,97 1 – 10 мм/год 2 – 15 мм/год

Кольоровий показник 0,97 ± 0,04 0,86 ± 0,03 0,85 – 1,15
Лейкоцити(×109/л) 26,78 ± 9,46 13,20 ± 4,47 4,0 – 9,0

Сегментоядерні
нейтрофіли (%) 25,50 ± 7,94 11,18 ± 8,50 42,0 – 72,0

Лімфоцити (%)** 18,50 ± 5,20 29,82 ± 3,07 19,0 – 37,0
Моноцити (%) 7,00 ± 1,38 2,33 ± 0,42 3,0 – 11,0

Бласти (%) 53,20 ± 10,62 46,72 ± 8,13 Не виявляються
TNF у плазмі 1,01 ± 0,09 1,10 ± 0,10 0,086 ± 0,017

TNF у ЖС МНПК
0,20 ± 0,04
р < 0,05*;

р < 0,001**
0,50 ± 0,09 0,07 ± 0,001

TGFβ1 у плазмі 5,80 ± 1,21
р < 0,05** 4,80 ± 1,17 2,11 ± 0,38

TGFβ1 у ЖС МНПК
3,60 ± 0,24
р < 0,05*;
р < 0,05**;

7,36 ± 1,54 7,36 ± 2,60

 Примітка 1. *Достовірна різниця між показниками у порівнюваних групах;
 Примітка 2. ** Достовірна різниця між показниками у пацієнтів і в контрольній групі
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СКРИНІНГОВА ОЦІНКА ЦИТОТОКСИЧНОСТІ ЗВАРЮВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 
З ВИКОРИСТАННЯМ СПЕРМАТОЗОЇДІВ БИКА ЯК ТЕСТ-ОБ’ЄКТУ

Статтю присвячено проблемі медико-біологічних досліджень зварювальних аерозолів. Скринінгова оцінка нових 
матеріалів у методах in vitro дозволяє отримати попередню інформацію щодо потенційної небезпеки, а також є до-
цільною з позицій біоетики. Запропоновано спосіб стабілізації нанорозмірних фракцій твердої складової зварюваль-
них аерозолів, а також оцінено їх цитотоксичність в експрес-методі in vitro з використанням сперматозоїдів бика.

Ключові слова: зварювальні матеріали, цитотоксичність, наночастинки.
 

Статья посвящена проблеме медико-биологических исследований сварочных аэрозолей. Скрининговая оценка 
новых материалов в методах in vitro позволяет получить предварительную информацию о потенциальной опасно-
сти, а также целесообразна с позиций биоэтики. Предложен способ стабилизации наноразмерных фракций твер-
дой составляющей сварочных аэрозолей, а также оценена их цитотоксичность в экспресс-методе in vitro с исполь-
зованием сперматозоидов быка.

Ключевые слова: сварочные материалы, цитотоксичность, наночастицы.

The article is devoted to the problem of medical and biological research of welding aerosols. Screening evaluation of 
new materials in vitro allows to obtain preliminary information on the potential hazard, and is also appropriate from the stand-
point of bioethics. A method for stabilizing nanosized fractions of the solid component of welding aerosols is proposed, and 
their cytotoxicity is evaluated in the express method in vitro using bull sperm.

Key words: welding materials, cytotoxicity, nanoparticles.

Вступ. Створення нових марок зварювальних 
матеріалів з поліпшеними гігієнічними характерис-
тиками повинно супроводжуватись як гігієнічними, 
так і токсикологічними дослідженнями Для оціню-
вання токсичної дії малорозчинних промислових 
аерозолів, у тому числі, зварювальних, найбільше 
значення має така їхня ключова властивість, як ци-
тотоксичність, що визначає небезпеку виникнення 
професійно обумовленої патології органів дихання 
[1]. Цитотоксичність як властивість частинок пилу 
(аерозолю) є визначальним фактором для оцінки 
ступеня його дії на організм людини та математично-
го прогнозування порівняльної небезпеки розвитку 
пневмоконіозів. Вона визначає кінетику накопичен-
ня й затримки пилу в легенях і лімфовузлах люди-
ни, а також інтенсивність шкідливої дії на тканину 
цих органів. Цю характеристику оцінюють у різних 
короткочасних тестах, що пов’язано з пануючими 
уявленнями про ключову роль пошкодження пило-
вими частинками макрофагів у патогенезі силікозу 
та інших видів пневмоконіозу. Використовуються 

також тести, засновані на реєстрації феноменів ак-
тивації макрофагів, або на тому чи іншому поєднан-
ні цих явищ. Необхідність постійного вдосконален-
ня альтернативних методів тестування токсичності 
зварювальних аерозолів (ЗА) in vitro визначається 
також тим фактом, що емісією наночастинок в по-
вітря робочої зони можуть супроводжуватися як ви-
робничі процеси, кінцевим продуктом яких є влас-
не наноматеріали (електронно-променевий синтез  
у вакуумі, механосинтез, хімічний синтез тощо), 
так і процеси, що не пов’язані з нанотехнологіями, 
зокрема, електрозварювання [2]. Своєю чергою, 
протягом останніх років накопичено достатньо екс-
периментальних даних, які свідчать про те, що речо-
винам у нанодіапазоні притаманна більша біологіч-
на активність та пошкоджуюча дія [3]. Отже, існує 
необхідність вдосконалення альтернативних мето-
дів тестування потенційної небезпеки нових зварю-
вальних матеріалів, зокрема, з використанням під- 
ходів, що застосовуються при скринінговій оцінці 
наноматеріалів.
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Сучасні альтернативні методи тестування ре-
човин хімічного та біологічного походження, у 
тому числі, й наноматеріалів, у багатьох випадках 
мають стати заміною загальноприйнятим токси-
кологічним дослідам на лабораторних тваринах. 
Токсичність наночастинок зумовлена, насампе-
ред, розвитком оксидативного стресу, перекисним 
окисненням мембран із подальшим збільшенням 
їх проникності, порушенням функцій та руйну-
ванням [4]. Скринінгова оцінка нових матеріалів 
у методах in vitro дозволяє отримати попередню 
інформацію щодо потенційної небезпеки, а також 
є доцільною з позицій біоетики.  Тому розробка на-
укових  підходів до експрес-оцінки небезпечності 
нанорозмірних об’єктів різної хімічної природи та 
складу є одним з пріоритетних завдань сучасної 
експериментальної медицини, що сприятиме уточ-
ненню механізмів пошкоджуючої дії на організм 
нанорозмірних об’єктів, удосконаленню оцінки їх 
небезпечного впливу.

Вибір як тест-об’єкту статевих клітин (спер-
матозоїдів) обумовлений тим, що незважаючи на 
порівняно короткий період життя, їх біологічні 
особливості (плазматична мембрана і акросома, 
що представляють собою ліпопротеїдні та гліко-
протеїдні утворення, щільність упаковки білків 
і нуклеїнових кислот в ядрі, малий вміст води, 
низький рівень метаболізму в нерухомому стані) 
зумовлюють велику стійкість до зовнішніх впли-
вів. У той же час, сперматозоїди більш чутливі 
до оксидативного стресу, ніж інші клітини, через 
велику кількість поліненасичених жирних кислот, 
які легко піддаються перекисному окисленню, не-
значну кількість цитоплазми, що містить низьку 
концентрацію ДНК-відновлювальних систем та 
антиоксидантних ензимів, які виявляються не-
здатними захистити клітинну мембрану на рівні 
хвоста і акросоми. Накопичення перекисів ліпідів 
у тканинах супроводжується руйнуванням мо-
лекулярної структури клітинних мембран, най-
важливішими компонентами яких є фосфоліпіди. 
Інтенсифікація процесів перекисного окислення 
ліпідів залежить від ступеня пошкодження мемб-
ран сперматозоїдів.

Отже, мета роботи полягала у визначенні мож-
ливостей застосування методики експрес-оцін-
ки біологічної дії нанорозмірних фракцій твердої 
складової ЗА (ТСЗА) для отримання інформації 
щодо цитотоксичності зварювальних матеріалів. 

Матеріали та методи досліджень
Було оцінено пошкоджуючу дію нанорозмірних 

фракцій ТСЗА, що утворилися під час зварювання 
високолегованим дослідним електродом з рутило-
вим видом покриття («14-32») зі зниженим вмістом 
хрому (VI) (під час гігієнічної оцінки хрому (YI) не 
виявлено), середній аеродинамічний діаметр час-
тинок ТСЗА – 101,72 нм; а також серійним елек-
тродом «Cristal» з рутиловим видом покриття із 
масовою часткою вмісту хрому (YI) 0,9%, середній 
аеродинамічний діаметр частинок ТСЗА – 148,5 
нм. Іншими основними компонентами досліджу-
ваних електродів «14-32» та «Cristal» є хром (ІІІ) 
(3,91% та 0,71% відповідно), нікель (масова частка 
1,39% та 0,74% відповідно) та марганець (масова 
частка 5,2% та 10,33% відповідно) [1].  

Нанорозмірні фракції ТСЗА відбиралися відпо-
відно до способу визначення наночастинок в пові-
трі робочої зони [5]. 

Розмір частинок визначали методом динаміч-
ного розсіювання світла за допомогою приладу 
Analysette 12 DynaSizer («Fritsch», Німеччина).

Для проведення морфологічних досліджень 
сперматозоїдів після експозиції (1 година, t=37 0C) 
нанорозмірними фракціями ТСЗА, що утворилися 
після зварювання досліджуваними  електродами, 
разом із контрольним біоматеріалом, готували маз-
ки замороженого еякуляту шляхом рівномірного 
розподілу краплі біорідини на предметному склі. 
Частину препаратів висушували на повітрі, а іншу 
фіксували етанолом. Фарбування мазків проводи-
ли за методикою Лефлера (метиленовим синім), за 
Майн-Грюнвальдом (фіксація) із забарвленням за 
Романовським розведеною (1/3) та нерозведеною 
фарбою [6]. Пофарбовані препарати аналізували 
з імерсією під об’єктивом х1000 з використанням 
мікроскопу «Сarl Zeiss» (Німеччина).

Результати та їх обговорення
Для дослідження цитотоксичної дії нанороз-

мірних фракцій ТСЗА необхідно було розробити 
спосіб стабілізації нанопорошків металів у водних 
розчинах для наступного використання у біоме-
дичних дослідженнях in vivo та in vitro. Як відомо, 
для стабілізації наноматеріалів у розчинах вико-
ристовують органічні та неорганічні сполуки, що 
забезпечують отримання колоїдних розчинів різно-
го ступеню стійкості. Токсичність композиції ви-
значається не тільки токсичністю діючої речовини 
(наприклад, наночастинок металу), а також стабі-
лізуючих або інших допоміжних компонентів, що 
можуть вплинути на біологічну активність отрима-
ного розчину. Принциповим аспектом був пошук 
стабілізатора, який не тільки не буде підвищувати 
показники токсичності вихідного матеріалу, а й 
забезпечить «комфортне» середовище для деяких 
тест-об’єктів, зокрема, сперматозоїдів великої ро-
гатої худоби, які використовують у скринінгових 
дослідженнях цитотоксичності наноматеріалів.  
В якості стабілізатора запропоновано глюкозо- 
цитратний буфер (глюкоза (4 г), натрію цитрат (1 г) 
у 100 мл дистильованої води), що зазвичай засто-
совують в експрес-методі визначення токсичності 
наноматеріалів у розчинах з використанням спер-
матозоїдів великої рогатої худоби як тест-об’єкту 
для розморожування сперми, а також в якості 
контрольного розчину. Встановлено, що серед-
ній аеродинамічний діаметр частинок відібраних 
нанорозмірних фракцій ТСЗА електроду «14-32» 
у деіонізованій воді становив 333,07 нм, тоді як 
при використанні  глюкозо-цитратного буферу зі 
співвідношенням глюкози та натрію цитрату 4 :  
1 – 101,72 нм. Своєю чергою, розмір частинок 
ТСЗА електроду «Cristal» у деіонізованій воді ста-
новив 249,2 нм, тоді як при використанні  глюкозо-
цитратного буферу – 148,5 нм. 

Таким чином, запропонований стабілізатор до-
зволяє отримувати відносно стабільні гідрозолі на-
норозмірних фракцій ТСЗА, уникаючи при цьому 
небажаного впливу на токсичність вихідного ма-
теріалу. Це своєю чергою, це надало можливість 
оцінити цитотоксичність відібраних проб ТСЗА у 
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морфологічних дослідженнях сперматозоїдів вели-
кої рогатої худоби (бика).

При підрахунку кількості нормальних сперма-
тозоїдів брали до уваги характерні параметри: від-
сутність дефектів головки та наявність у ній акро-
соми, а також наявність дефектів середньої частини 
та хвоста, що відповідає критеріям норми [7]. Ано-
мальні сперматозоїди підраховували з урахуванням 
розподілення дефектів у різних відділах структу-
ри. Кожний з них був віднесений до однієї з груп: 
аномалії головки, відсутність акросоми в ній, або 
зменшення її області, дефекти середньої частини та 
хвоста. У кожній із зазначених груп розраховували 
частку нормальних та аномальних сперматозоїдів 
як відсоток на 100 порахованих клітин (відсоткове 
співвідношення) (табл.1). Це дозволило визначити 
зростання відсотка аномальних клітин та знижен-
ня частки морфологічно нормальних клітин у по-
рівнянні з контролем, що характеризує наявність 
тератоспермії. Ступінь вираженості її залежить від 
впливу нанорозмірних фракцій ЗА і проявлялася як 
при дії ТСЗА електроду «Cristal», так і та дослід-
ного електроду «14-32». У той же час, при дії на-
норозмірних фракцій ТСЗА, що утворилися під час 
зварювання електродом «14-32», частка нормаль-
них сперматозоїдів була вдвічі меншою порівняно 
зі сперматозоїдами, які були інкубовані з нанороз-
мірними фракціями ТСЗА, що утворилися вна-
слідок зварювання серійним електродом «Cristal» 
(14% та 28% відповідно) (табл.1). Останнє може 
бути наслідком несприятливого впливу нікелю та 
хрому (III) у складі ЗА електроду «14-32», масова 
частка яких є більшою порівняно з відповідними 
складовими ЗА електроду «Cristal», попри відсут-
ність Cr (YI) та меншу кількість марганцю.

Виявлені дефекти статевих клітин при дії до-
сліджуваних нанорозмірних фракцій ТСЗА роз-
вивалися у різних відділах. Зокрема, серед де-
фектів сперматозоїдів найбільш часто виявлялися 
аномалії головки та хвоста. Так, у головці вони 
характеризувалися зміною її форми (грушовид-
на та трикутна), нахиленням, частою відсутністю 
акросомальної області або зменшенням її розміру, 
а також набряковими процесами. Дефекти хвоста 
характеризувалися його вкороченням, закрученням 
у петлю різних розмірів та у спіраль на всіх його 
ділянках. Характерною особливістю хвоста спер-
матозоїда є рухливість, де кінцевий відділ апарату 

руху представляє найважливішу його частину. По-
рушення у ньому гальмує рухливість або призво-
дить до повної її відсутності (астенозооспермія). 
Зокрема, в експерименті аномалії закручення кін-
цевого відділу у петлю спостерігалися при дії  обох 
досліджуваних зразків.

Слід звернути особливу увагу на одночасне 
виявлення в різних відділах одного сперматозої-
да подвійних та потрійних аномалій. Так, при дії 
«Cristal» відзначалися дефекти головки (набряк, 
трикутна форма, відсутність акросоми, нахил), 
середньої частини (набряк) та хвоста (вкорочен-
ня, його відсутність, закручення у петлю кінце-
вого відділу); при дії «14-32» – дефекти головки 
(набряк, нахил, відсутність акросоми), середньої 
частини (потовщення) та хвоста (вкорочення, пет-
ля на різних його ділянках, набряк). Цей комплекс  
морфологічних аномалій сперматозоїдів відобра-
жає зниження рухливої активності та функціональ-
ної повноцінності. 

Крім визначених аномалій сперматозоїдів спо-
стерігалася їх агрегація (скупчення), що свідчить 
про їх патологічний стан. Також звертала на себе 
увагу  наявність залишкових тілець як при дії 
ТСЗА електроду «14-32», так і при дії ТСЗА елек-
троду «Cristal», що, ймовірно, є результатом заги-
белі сперматозоїдів унаслідок перекисного пошко-
дження мембран та наявності у них морфологічних 
аномалій.

Висновки
Встановлено, що експозиція сперматозоїдів 

бика нанофракціями ТСЗА, що утворилися вна-
слідок зварювання серійним зварювальним елек-
тродом «Cristal» та дослідним електродом з поліп-
шеними санітарно-гігієнічними характеристиками 
«14-32», спричиняла морфологічні аномалії стате-
вих клітин. При цьому частка нормальних сперма-
тозоїдів була удвічі меншою при дії нанорозмірних 
фракцій ТСЗА електроду «14-32» порівняно зі 
сперматозоїдами, що були екпоновані нанороз-
мірними фракціями ТСЗА серійного електроду 
«Cristal» (14% та 28% відповідно).

Запропонований експрес-спосіб може бути 
використаний в якості скринінгового при дослі-
дженнях зварювальних матеріалів, при цьому до-
цільним є проведення подальших досліджень щодо 
валідності отриманих даних та наступного впрова-
дження у практичну діяльність.
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РОЗВИТОК ОРГАНІВ ЛЮДИНИ В ЕВОЛЮЦІЙНОМУ  
ТА ПОРІВНЯЛЬНОАНАТОМІЧНОМУ АСПЕКТАХ

У статті розглянуто, як в процесі еволюції виникли і трансформувалися основні органи і фізіологічні системи 
організму людини. З позиції порівняльної анатомії також показано схожість ембріонів людини і тварин, що є пере-
конливим доказом на користь спорідненості людини з іншими формами життя. Будучи результатом еволюційно-
го процесу, тіло людини успадкувало ряд систем від інших організмів. Порівняння з різними сучасними і викопни-
ми хребетними дозволяє виявити основні зміни, які призвели до формування специфічних особливостей будови  
органів людини. 

Ключові слова: еволюція, походження, філогенез, ембріон.

В статье рассмотрено, как в процессе эволюции возникли и трансформировались основные органы и физио-
логические системы организма человека. С позиции сравнительной анатомии также показано сходство эмбрионов 
человека и животных, что является убедительным доводом в пользу родства человека с другими формами жиз-
ни. Являясь результатом эволюционного процесса, тело человека унаследовало ряд систем от других организмов. 
Сравнение с различными современными и вымершими позвоночными позволяет выявить основные изменения,  
которые привели к формированию специфических особенностей в строении органов человека.

Ключевые слова: эволюция, происхождение, филогенез, эмбрион.

The article examines how the main organs and physiological systems of the human body emerged and transformed in 
the process of evolution. From the standpoint of comparative anatomy, the similarity of human and animal embryos is also 
shown, which is a convincing argument in favor of the relationship between humans and other forms of life. As a result of the 
evolutionary process, the human body has inherited a number of systems from other organisms. Comparison with various 
modern and extinct vertebrates reveals the main changes that led to the formation of specific features in the structure of 
human organs.

Key words: evolution, origin, phylogeny, embryo.

Подібність ембріона людини до ембріонів тва-
рин є переконливим доказом на користь нашої 
спорідненості з іншими формами життя. У кожної 
тварини, від черв‘яка до людини, ріст тіла бере 
початок лише з двох шарів клітин − зовнішнього 
(ектодерма) і внутрішнього (ентодерма), що відпо-
відають двом шарам клітин, якими представлено 
тіло таких примітивних безхребетних, як медуза. З 
ектодерми розвиваються шкіра та нервова тканина; 
з ентодерми − внутрішнє покриття травного тракту 
і пов’язані з ним органи, такі як підшлункова за-
лоза і печінка, а також зяброві або легеневі тканини 
та деякі інші органи. У всіх хребетних з середнього 
шару − мезодерми − розвивається більшість частин 
тіла, зокрема кістки, м’язи, артерії та вени, органи 
статевої та сечової систем та хорда, що є попере-
дником хребта [6].

На ранній стадії життя ембріона клітини мезо-
дерми по обох боках хорди утворюють сегменти 
(соміти), що є двосторонніми зачатками сегменто-
ваного тіла хребетних. На цій стадії зародок люди-
ни нагадує зародок риби: має подібний риб’ячому 
мозок, «зяброві мішки» на шиї, зачатки кінцівок, 
схожі на плавники; розділені на сегменти м’язи 
вздовж тулуба; хвіст; серце та нирки, подібні  

рибам, і кілька великих парних кровоносних судин, 
подібних до тих, які у риб з’єднують серце і зябра. 

Незабаром первинні органи, які роблять за-
родок людини схожий на риб’ячий, зазнають 
змін, що наближають їх до ссавців. Зяброві пе-
регородки не перетворюються на зябра, а утво-
рюють обличчя, щелепи, гортань, язик, вуха та 
ендокринні органи, розташовані в ділянці шиї.  
З потенційного риб’ячого плавального міхура роз-
виваються легені. Більшість парних кровоносних 
судин, що з’єднують серце та зябра, зменшуються 
в розмірах і зникають. Артерії кінцівок починають 
функціонувати. У серці утворюються перегородки; 
нирки набувають форми, характерної для ссавців.  
Тулуб втрачає частину м’язів − з’являється талія. 
Через деякий час про хвіст зародка нагадують 
лише зрощені кістки в нижній частині хребтового 
стовпа [5, с.  7]. 

На період між четвертим та шостим тижнями 
розвитку ембріон людини перетворюється з рибо-
подібного організму на організм, який не відрізня-
ється від зародка мавпи. У двомісячному віці заро-
док вже є крихітною людиною.

В схожості будови тіла людини і деяких  
сучасних та викопних тварин лежить ключ до  
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вирішення питання щодо їх спільних предків: чим 
більше подібних ознак, тим ближче спорідненість. 
Проте слід провести ретельну відмінність між го-
мологічними органами тіла, подібність яких ви-
кликана спільним походженням (наприклад, верх-
ня кінцівка людини і крило птаха), та аналогічними 
органами, які, хоча і здаються схожими, однак не 
мають єдності походження (наприклад, крила мух 
і птахів). Сучасні примітивні морські організми, 
схожі на тих, які жили 700 мільйонів років тому, 
свідчать про значну давнину основних характер-
них рис нашого тіла: його внутрішньої будови і 
зовнішнього вигляду, передньої та задньої сторін, 
правого та лівого боків. Морська актинія має лише 
два шари клітин: один − зовнішній − служить за-
хистом і передає інформацію про зовнішній світ, 
інший − вистилає її внутрішню порожнину та за-
безпечує харчування і розмноження. Через єдиний 
отвір надходить їжа, яку перетравлюють клітини, 
що вистилають внутрішній мішечок, і через той же 
отвір виділяються відходи життєдіяльності тіла та 
відкладаються яйця. У хробаків цей мішечок пере-
творюється на трубку, що має рот з одного кінця і 
задній прохід з іншого, що в основному відповідає 
будові системи травлення людини [7]. 

Таке розташування органів автоматично при-
зводило до того, що у тіла можна було розрізни-
ти передню і задню частини. Спеціальні клітини, 
згруповані у вигляді м’язів, допомагали організ-
мам рухатися вперед у пошуках їжі. Навколо рота 
з’явилися пучки щупалець або зуби для захоплення 
їжі. Клітини, які спеціалізувалися в пошуках їжі по 
запаху або зовнішньому вигляду, також зосеред-
жувалися в передній частині тіла, де формувалася 
голова з мозком, що координував сигнали нервової 
системи, яка постійно спеціалізувалася. 

Тим часом тіло ранніх червоподібних пред-
ків людини набуло двосторонньої симетрії: одна 
сторона віддзеркалювала другу. Це полегшувало 
просування вперед, поворот у сторони та збере-
ження правильного курсу руху. Парність у люди-
ни кінцівок, очей, вух і ніздрів є наслідком такої 
будови тіла. 

Тіло людини складається в основному з кісток 
та м’язів, які розвинулися з середнього шару клі-
тин, що вперше утворився між двома іншими ша-
рами в деяких ранніх безхребетних. У багатьох з 
них з’явилася зовнішня раковина або скелет для 
захисту і опори, а у хребетних розвився внутріш-
ній кістковий скелет. Скупчення кальцію і фосфору 
забезпечувало захист життєво важливих органів і 
слугувало місцем прикріплення м’язів, що створю-
вало точку опори для кінцівок або плавників. 

Основною частиною скелета всіх пізніх хребет-
них є спинний хребет (хребтовий стовп), що скла-
дається із сполучених між собою хребців. Вони 
вкривають легко уразливий спинний мозок. Ребра, 
розташовані через певні проміжки по обидва боки 
спинного хребта, захищають м’які внутрішні орга-
ни і служать місцем прикріплення розташованих 
між ними м’язових волокон. За допомогою м’язів 
риба повертає своє тіло, відштовхується хвостом 
від води і просувається вперед. 

У риб майже прямий хребет і порівняно слабкі 
хребці. Ранні земноводні, такі як Ichtyostega, мали 

міцний, вигнутий у вигляді плавної дуги хребет, 
до якого знизу було фіксовано тіло; велика грудна 
клітка підтримувала тіло, коли воно лежало на зем-
лі. Крім того, ребра розсувалися і зсувалися, допо-
магаючи роботі легень. 

У деяких наземних хребетних спинний хребет 
зазнав складних змін. По мірі того як кінцівки пе-
ретворювались на органи пересування, хвіст змен-
шувався і перетворювався на балансир. У людино-
подібних мавп і людини хвіст зник зовсім, ребра 
в області шиї та попереку теж поступово зникли. 
У плазунів, колишніх предків ссавців, зменшився 
розмір шийних ребер, що дозволило їм більш віль-
но рухати головою, а шийні хребці випростались і 
підняли голову вгору. У деяких ссавців в результа-
ті подальшої зміни двох перших шийних хребців 
голова стала ще більш рухомою. В людини позна-
чився другий вигин хребта в нижній частині спини, 
який підняв груди і подав її трохи назад. Груди й 
голова виявилися вищими за ребра, що забезпечи-
ло тілу гарний баланс при стоянні на двох ногах.

Щодо черепа й зубів, то вони також мають різне 
і складне походження. У ранніх хребетних, які по-
декуди нагадували міног, по суті, не було ні черепа, 
ні щелеп. Шкірний покрив складали хрящові або 
кісткові пластинки, які прикривали голову та шию, 
захищали мозок, очі і внутрішнє вухо та надавали 
міцності зябровим щілинам, що розташовувалися 
по боках голови [3]. 

У деяких риб частина зябрових пластинок зни-
кла, одна пара збільшилася і утворила рухливі ще-
лепи, з горбків яких згодом розвинулися зуби − го-
стрі покриті емаллю відростки, укріплені шкірою. 
Згодом деякі захисні пластинки, що знаходилися 
в шкірі, злилися воєдино з черепною коробкою, 
прикривши більшу частину голови, і, з’єднавшись 
з щелепами, перетворилися на міцний кістковий 
череп. При цьому в нижній щелепі утворилися до-
даткові кістки. 

Кістки, що раніше знаходилися у шкірному 
покриві, сформували верхню і передню частини 
черепа, а також в основному його бічні стінки та 
піднебіння. Тільки задня частина та основа мозку 
людини все ще захищені кістками древньої череп-
ної коробки. 

Можна простежити походження майже всіх 
кісток черепа людини від черепа кистеперих риб, 
що жили триста п‘ятдесят мільйонів років тому. 
Проте, пристосовуючись до життя на суші, ці 
риби втратили кістки, що захищали зябра й глот-
ку. У земноводних, як і у ссавців, з’явилися різні 
види зубів, а також чимало утворів черепа. Поряд 
з цим зникли деякі кістки черепа, дрібні кістки ко-
лишнього щелепного зчленування перемістилися і 
стали слуховими кісточками середнього вуха. Од-
ночасно черепні коробки ранніх ссавців збільши-
лися разом зі збільшенням об‘єму мозку. Подальші 
зміни будови черепа відповідали розвитку мозку 
ранніх приматів [2]. 

Кінцівки являють собою відростки тіла, істо-
рію яких можна простежити по викопним решт-
кам, починаючи з масивних плавників рипідистій   
(Rhipidistia) − кистеперих риб, які, можливо, є пред-
ками усіх наземних хребетних. Ці плавники слугу-
вали головним чином в якості балансирів, але були 
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досить сильними, що дозволяло їх власникам, які 
дихали повітрям, переповзати на коротку відстань 
по суші. Передні плавники (попередники верхніх 
кінцівок) були приєднані до плечового поясу, при-
кріплених в свою чергу до черепа. Задні плавники 
(попередники нижніх кінцівок) мали прикріплення 
до кісток тазу всередині тіла. 

У ранніх земноводних з плавників розвинулися 
членисті кінцівки. Коліна та лікті видавалися убік 
по сторонам тіла. Задні кінцівки були прикріплені 
до тазового поясу, посиленого зв’язкою зі спинним 
хребтом, що полегшувало просування вперед. Од-
ночасно з цим плечовий пояс від’єднався від чере-
па, таким чином голова і передні кінцівки отримали 
можливість рухатися незалежно один від одного. 
Майже кожна з кісток кінцівок цих давніх доісто-
ричних тварин має свій аналог зі скелетом людини. 
Зміни пов’язані в основному не з кількістю кісток, 
а із співвідношенням їх розмірів. 

У високорозвинених плазунів, схожих на ссав-
ців, які є далекими нащадками земноводних, розви-
нулися кінцівки з ліктями і колінами, що знаходять-
ся з нижнього боку тіла, що дозволило виконувати 
більш широкі кроки і швидше пересуватися по 
суші. Кожна з кінцівок закінчувалася п’ятьма ви-
тягнутими вперед кігтистими пальцями; колишній 
масивний плечовий пояс став легше, що збільшило 
рухливість передніх кінцівок. Така ж будова тіла 
збереглася і у ранніх ссавців. 

Нервова система людини походить від невпо-
рядкованої нервової сітки (філогенетично − сітчас-
та стадія) нижчих істот, подібних медузам. У риб 
з’явилася внутрішньо взаємопов’язана нервова 
структура, спинний мозок якої керує рефлектор-
ними діями, пересилає до головного мозку сигна-
ли від нервових закінчень, що спеціалізуються на 
смакових, нюхових і зорових відчуттях. Нерво-
ва система також підтримує рівновагу і передає 
нервові імпульси від головного мозку окремим  
групам м’язів [1]. 

У людини, як і у ранніх хребетних, основні органи 
чуття зосереджені в голові − колишньому передньому 
кінці тіла. У людини, як і у риб, більшість цих органів 
отримують відчуття від речовин, розчинених у воді, 
або від вібрацій, що проходять по рідині. Так, смакові 
сосочки язика людини розрізняють речовини, що роз-
чинені у воді. Носові мембрани повинні бути вологи-
ми, щоб відчувати запахи. Оскільки носові мембрани 
пов’язані і з ротом, запахи є поєднанням смакових і 
нюхових відчуттів. Як і у риб, рідина міститься у вну-
трішньому вусі людини, забезпечуючи відчуття рів-
новаги. Але внаслідок змін у ході еволюції − спочатку 
у земноводних, потім у плазунів і нарешті у ссавців − 
зазнали змін деякі частини колишніх риб’ячих зябер, 
забезпечивши вуха зовнішніми отворами і перетво-
ривши їх на ефективні органи слуху, які сприймають 
звукові коливання, що передаються повітрям. 

Очі виникли раніше за вуха, що утворилися  
з чутливих до світла плям, які мали примітивні без-
хребетні. Вже у перших риб були парні очі, подібно 
очам людини. Але сльозові залози з’явилися тільки 
у земноводних, а повіки утворилися ще пізніше −  
у плазунів. Гострий бінокулярний колірний зір, 
який притаманний людині, виник у предків люди-
ноподібних мавп, що вели денний спосіб життя. 

Головний мозок як координуючий центр нерво-
вої системи з’явився вже у таких примітивних тва-
рин, які дожили до теперішнього часу (наприклад, 
плоскі черви). Проте вони, як і більшість безхре-
бетних, керувалися здебільшого інстинктом; ро-
зумна поведінка стала можливою тільки з появою 
більш великого й складного мозку. Вже у ранніх 
риб мозок складався з трьох основних частин: за-
дній, середній та передній. Однак функції мозку 
риб вкрай обмежені. Його задня частина забезпе-
чує рівновагу, середня відповідає за зір, а передня 
відповідає за нюх. У плазунів порівняно сильніше 
розвинені задня і середня частини мозку, що сприяє 
поліпшенню слуху, зору та у координації діяльнос-
ті органів чуття; всі ці еволюційні зміни допомага-
ють пристосуватися до наземного способу життя. 
У ранніх ссавців мозок стає значно більшим, ніж у 
плазунів. У задній частині мозку з’являється вели-
кий мозочок, який здійснює координацію складних 
рухів. Функція координації діяльності органів чут-
тя передалася в передню частину, з якої розвинувся 
великий, що має численні звивини, відділ головно-
го мозку, який керує процесами запам’ятовування. 
Навіть у ссавців з маленьким мозком передня час-
тина мозку переважає над середньою. У більш ви-
сокорозвинених ссавців, наприклад у мавп, передні 
частки мозку стають ще більшими. Відповідно, го-
ловний мозок людини перетворив своїми великими 
розмірами сам череп [4]. 

Легені за своїм походженням, ймовірно, похо-
дять з вологих мішечків у глотці кистеперих риб, 
в яких вони накопичували атмосферне повітря, 
необхідне для життя в болотах з низьким вмістом 
кисню. Легеневі мішки земноводних і навіть пла-
зунів ще й зараз мають ділянки, пристосовані для 
поглинання кисню. Легені ссавців більші за розмі-
рами і складніші за будовою. У земноводних пові-
тря накачується м’язами глотки, а у ссавців свого 
роду вакуумний насос приводиться в дію м’язами 
ребер та діафрагмою. 

У риб ніс, що виконував спочатку лише функції 
нюху, перетворився в орган, який дозволяє всмок-
тувати повітря в легені та запобігає потраплянню 
до них води. У плазунів з’явилося кісткове підне-
біння, що частково відділяє їжу від вдихуваного 
повітря. У ссавців до кісткового піднебіння дода-
лося м’яке піднебіння, що дозволяє не переривати 
дихання під час їжі, що життєво необхідно для те-
плокровних тварин.

Система кровообігу людини успадкувала арха-
їчні риси: солоний смак крові свідчить про те, що 
нашими предками є прості одноклітинні організми, 
пристосовані до життя в морському середовищі. 
Однак система зазнавала корінного перетворення. 
Стара система «серце-зябра», що була у предків су-
часних риб, перетворилася на систему, що склада-
ється із серця та кровоносних судин, якими венозна 
кров подається в легені, а свіжа, збагачена киснем 
кров надходить з легень до клітин по всьому тілу. 
У предків людини, холоднокровних земноводних й 
плазунів, легені розвивалися швидше, ніж систе-
ма кровообігу. Тільки у птахів і ссавців є чотири-
камерне серце, в якому артеріальна кров повністю 
відокремлена від венозної. Така ефективна си- 
стема кровообігу робить людину теплокровною  
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і дозволяє підтримувати рівний темп життєдіяль-
ності − незалежно від часу доби та температури на-
вколишнього середовища.

Нирки, вочевидь, походять від наявних на той 
час у безхребетних ізольованих трубок, по яких 
відходи життєдіяльності організму відкачувалися з 
порожнин між органами. У риб ці насоси згрупу-
валися у вигляді двох довгих смужок, розташова-

них всередині тіла; до них додалися очищаючі кров 
нирки, і відходи організму почали виходити через 
спеціальний вивідний отвір − клоаку. У плазунів 
нирки утворили два щільних скупчення, зосеред-
жених в задній частині тіла. У людини та інших 
ссавців у ниркових канальцях з‘явилися протоки, 
які відводять частину води назад у тіло, що пере-
шкоджає його висиханню [5].
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ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМНОГО ЗАПАЛЕННЯ,  
СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СЕРЦЯ, ГЕМОДИНАМІКИ  

ТА ЛІКУВАННЯ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ 
ЛЕГЕНЬ У ПОЄДНАННІ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ

У статті проведено аналіз сучасної вітчизняної та іноземної літератури щодо структурно-функціональних змін 
серця, гемодинаміки, особливостей лікування у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень у поєднанні 
з артеріальною гіпертензією. Встановлено, що ступінь вираженості системного запалення у поєднанні із змінами 
структурно-функціонального стану серця та гемодинаміки є вкрай важливими прогностичними факторами при оцін-
ці стану хворих на хронічне обструктивне захворювання легень у поєднанні з артеріальною гіпертензією. Дані факто-
ри мають суттєвий вплив як на перебіг основного захворювання, так і на якість життя пацієнтів.

Ключові слова: хронічне обструктивне захворювання легень, артеріальна гіпертензія, системне запалення,  
артеріальний тиск.

Статья посвящена анализу современной отечественной и иностранной литературы касательно структурно-
функциональных изменений сердца, гемодинамики, особенностей лечения у больных с хронической обструктивной 
болезнью легких в сочетании с артериальной гипертензией. Установлено, что степень выраженности системного 
воспаления в сочетании с изменениями структурно-функционального состояния сердца и гемодинамики крайне 
важны при прогнозировании и оценке состояния больных хроническим обструктивным заболеванием легких в соче-
тании с артериальной гипертензией. Данные факторы оказывают существенное влияние как на течение основного 
заболевания, так и на качество жизни пациентов. 

Ключевые слова: хроническая обструктивная болезнь легких, артериальная гипертензия, системное воспале-
ние, артериальное давление.

The article analyzes the modern domestic and foreign literature on structural and functional changes of the heart, hemo-
dynamics, features of treatment in patients with chronic obstructive pulmonary disease in combination with hypertension. It 
is established that the severity of systemic inflammation in combination with changes in the structural and functional state of 
the heart and hemodynamics are extremely important prognostic factors in assessing the condition of patients with chronic 
obstructive pulmonary disease in combination with hypertension. These factors have a significant impact on both the under-
lying disease and the quality of life of patients.

Key words: chronic obstructive pulmonary disease, hypertension, systemic inflammation, blood pressure.

Постановка проблеми. Впродовж останніх 
десятиліть внаслідок погіршення екологічної си-
туації, широкого розповсюдження тютюнопаління 
серед населення України хронічне обструктивне 
захворювання легень (ХОЗЛ) набуло загрозливого 
розповсюдження та посіло одне з провідних місць 
в структурі смертності [1]. 

ХОЗЛ – це глобальна медична, соціальна та 
економічна проблема, яка ускладнюється несво-
єчасним виявленням хвороби та недостатньою 
ефективністю лікування [2, 3]. На сьогодні у світі 
близько 328 млн. осіб страждають на ХОЗЛ, кіль-
кість яких, як очікується, зросте протягом наступ-
них декількох десятиліть в результаті збільшення 
поширеності куріння в країнах, що розвиваються, 
та помітного старіння населення в країнах з висо-
ким рівнем доходу. Поширеність ХОЗЛ серед осіб 

після 40 років сягає 10 % і при цьому воно являє 
собою четверту причину смертності по всьому 
світу [4]. В Україні статистика поширеності ХОЗЛ 
ведеться з 2009 року, і цей показник, за даними 
Центру медичної статистики МОЗ України, стано-
вить на сьогодні 1 %, що є значно нижчим від світо-
вого, однак має тенденцію до стрімкого зростання.  
Поширеність ХОЗЛ в Україні становить близько 
3000 випадків на 100000 населення і щорічно зрос-
тає на 8%, а смертність від ХОЗЛ в Україні набагато 
вища, ніж в інших європейських державах [1, с.  5].

На сьогоднішній день досягнуто значних успі-
хів як у діагностиці, так і в лікуванні ХОЗЛ, про-
те частота виникнення та темпи прогресування 
хвороби постійно зростають. Основною причи- 
ною звернення хворих на ХОЗЛ за медичною  
допомогою є розвиток загострень захворювання, 
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яке вимагає не тільки призначення додаткової тера-
пії, але й госпіталізації. Загострення ХОЗЛ призво-
дять не тільки до виражених легеневих порушень, 
а й до позалегеневих проявів (втрата маси тіла, 
дисфункція скелетних м'язів та залоз внутрішньої 
секреції, системна гіпоксія), які впливають на клі-
нічний перебіг та прогноз [6, 7]. 

Відомо, що пік захворюваності на ХОЗЛ при-
падає в середньому на людей старшого віку в се-
редньому 55–65 років [5], а для цієї вікової популя-
ції властива проблема поєднаних патологій, тобто 
проблема коморбідності [7, 8]. Наявність супутніх 
захворювань негативно впливає на хворих з ХОЗЛ, 
знижуючи якість життя та збільшуючи ймовірність 
госпіталізації та смертності. Справді, наявність 
більше однієї супутньої хвороби більш ніж подво-
ює ризик смертності, і багато пацієнтів із ХОЗЛ по-
мирають через їх супутні захворювання, а не через 
ХОЗЛ, особливо при легкому та середньо тяжкому 
перебігу. Одними із найрозповсюдженіших комор-
бідних захворювань при ХОЗЛ є серцево-судинні 
захворювання, особливо артеріальна гіпертензія 
(АГ). [5, 8]. За даними статистики в Україні супут-
ню АГ має більше 35% хворих на ХОЗЛ, а серед па-
цієнтів з ХОЗЛ поширеність АГ становить більше 
50% і негативно впливає на частоту госпіталізацій 
та ризик смерті. Спільними факторами ризику АГ 
та ХОЗЛ визнано паління (високий відсоток кур-
ців як серед чоловічого, так і жіночого населення), 
низька фізична активність, надмірна маса тіла, хро-
піння і апное під час сну, вплив несприятливих еко-
логічних і професійних чинників [1, 5, 8]. Існує ряд 
механізмів, які пояснюють взаємовідношення АГ 
та ХОЗЛ, включаючи системне запалення, низьку 
фізичну активність, нейрогуморальну активацію, 
аритмії, ендотеліальну дисфункцію та значне па-
діння плеврального тиску під час вдиху.

З'ясовано, що при більш тяжкому перебігу 
ХОЗЛ зростає кардіоваскулярний ризик у пацієнтів 
з АГ у поєднанні з ХОЗЛ. При АГ1 ст. та 2 ст. у па-
цієнтів з клінічними групами А та В встановлюєть-
ся додатковий помірний серцево-судинний ризик 
(ССР). При АГ 3 ст. у клін. гр. А та при АГ 1 ст. 
та 2 ст. у клін. групі С – додатковий високий ССР. 
Відповідно при клін. групі D та АГ 3 ст. при клін. 
групах В, С – додатковий дуже високий ССР [9].

Проведений кореляційний аналіз показав, 
що ступінь АГ має прямий кореляційний зв'язок 
(+0,48) із кількістю загострень на рік у пацієнтів 
з АГ у поєднанні з ХОЗЛ. Встановлено прямий 
кореляційний зв'язок (+0,62) між ступенем АГ та 
кількістю загострень за рік у пацієнтів з АГ у по-
єднанні з ХОЗЛ.

Відповідно, ступінь АГ має прямий кореляцій-
ний зв'язок (+0,61) з вираженістю симптоматики 
ХОЗЛ. При аналізі співвідношення ступеня АГ до 
клінічної групи ХОЗЛ виявлено пряму залежність 
між ступенем АГ та клінічними групами ХОЗЛ, 
оскільки чим більший ступінь АГ, тим частіша гос-
піталізація пацієнтів [1, 7, 8, 9].

Мета роботи – пошук інформації в літера-
турних та електронних ресурсах, систематиза- 
ція даних стосовно особливостей системного запа- 
лення, структурно-функціонального стану серця, 
гемодинаміки та лікування у хворих на хронічне 

обструктивне захворювання легень у поєднанні  
з артеріальною гіпертензією.

Результати та обговорення. Дослідження 
останніх років свідчать, що співіснування декіль-
кох хвороб змінює перебіг кожної з них, сприяє 
більш ранньому формуванню ускладнень і створює 
труднощі для терапії. Так, зниження ОФВ1 на кожні 
10% супроводжується зростанням серцево- судин-
ної летальності на 28%, а ризик нефатальних форм 
ІХС – на 20% [7]. Серед причин, які призводять до 
прогресуючого перебігу ХОЗЛ, особливо у поєд-
нанні з АГ, важлива роль належить наявності іму-
нодефіцитного стану, який обумовлений розвитком 
системної запальної реакції або «системного запа-
лення» [10]. Запалення проявляється активацією 
імунокомпетених клітин (ІКК) периферичної крові 
та прозапальних факторів сироватки, серед яких 
найбільш значимими є фактор некрозу пухлин-α 
(ФНП-α), інтерлейкін-1β (ІЛ-1β), інтерлейкін-6 
(ІЛ-6) та інтерлейкін-8 (ІЛ-8), а також трансформу-
ючий фактор росту-β (ТФР-β). ТФР-β – це один із 
універсальних маркерів, який впливає на процеси 
ініціації проліферації фібробластів, синтез компо-
нентів екстрацелюлярного матриксу, кооперацію 
клітин запалення. Хоча його дія в більшості випад-
ків викликає пригнічення імунної системи (пригні-
чення гемопоезу, синтезу прозапальних цитокінів, 
формування цитотоксичних NK- та Т-клітин), до-
ведено, що ТФР-β посилює синтез білків міжклі-
тинного матриксу, колагену, активує нейтрофіли, 
сприяє новоутворенню сполучної тканини та судин 
[11, 12]. ІЛ-8 – це один із найбільш важливих ци-
токінів запалення, який відносять до суперродини 
хемокінів, що регулюють активацію та рухливість 
клітин у вогнищі запалення. Продуцентами ІЛ-8  
є лімфоцити, нейтрофільні гранулоцити, різні епі-
теліальні клітини, фібробласти, гепатоцити, проте 
головні клітини, які синтезують ІЛ-8, – це моно-
цити/макрофаги та ендотеліоцити [13]. Саме вони 
беруть безпосередню участь як у формуванні за-
пального процесу у бронхіальному дереві, так і у 
розвитку запалення в ендотелії судин при їх ате-
росклеротичному ураженні. Продукція ІЛ-8 почи-
нається у відповідь на активацію клітин різними 
біологічно активними речовинами, що включають 
компоненти клітинних стінок бактерій, вірусів, які 
є потенційними агентами, що викликають заго-
стрення ХОЗЛ. Основна роль ІЛ-8 полягає в хемо-
тактичному та активуючому впливі на нейтрофіли, 
в посиленні міграції фагоцитів у місце потраплян-
ня чужорідного мікроорганізма та активації ними 
синтезу молекул адгезії. ФНП-α – найважливіший 
прозапальний цитокін, який відіграє провідну роль 
як у формуванні інсулінорезистентності (патогене-
тичної основи метаболічного синдрому), так і за-
пальних змін у бронхіальному дереві. Він сприяє 
регресії генів, які контролюють накопичення неес-
терифікованих жирних кислот в жировій тканині,  
у зв'язку з чим вони швидко стають доступни-
ми для печінки і, таким чином, підвищується пул 
вільних жирних кислот у печінці. ФНП-α – є про-
запальним цитокіном, який, в тому числі, сприяє 
продукції ІЛ-6. В подальшому це викликає блокаду 
активності інсулінового рецептора, а як наслідок – 
прогресування ожиріння та інсулінорезистентності  
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[14, 15]. ІЛ-6, в свою чергу, має як безпосеред-
ній зв'язок із ожирінням, оскільки продукується і 
жировими клітинами, так і є предиктором розви-
тку цукрового діабету 2 типу, які часто супрово- 
джують АГ. ІЛ-6 пригнічує інсулінозалежну сиг-
нальну трансдукцію в тканині печінки. В експери- 
менті показано, що введення ІЛ-6-нейтралізуючих  
антитіл сприяло зменшенню явищ інсулінорезис-
тентності [16]. 

На сьогоднішній день у хворих на АГ часто спо-
стерігається метаболічний синдром (МС) – симпто- 
мокомплекс, який проявляється зниженням чутли-
вості периферичних тканин до інсуліну і гіперінсу-
лінемією, збільшенням маси вісцерального жиру, 
порушенням ліпідного, вуглеводного, пуринового 
обмінів, а також, власне, артеріальною гіпертензією. 

Відомо про роль ожиріння (особливо абдоміналь-
ного) у розвитку АГ. Доведено, що резидентні імун-
ні клітини після адипоцитів є другим за величиною 
клітинним компонентом жирової тканини і, таким 
чином, відіграють важливу роль у підтримці її гоме-
остазу. Ожиріння, викликане змінами в їх кількості і 
активності, спричиняє активацію місцевої, а пізніше 
і системної запальної відповіді, забезпечуючи пере-
хід від простого ожиріння до захворювань, таких 
як цукровий діабет 2 типу, АГ, та ішемічна хвороба 
серця. При поєднаному перебігу ХОЗЛ та МС, від-
бувається більш виражена активація синтезу проза-
пальних цитокінів. Ці зміни обумовлені стимуляцією 
гуморальної ланки імунної системи, дисімуноглобу-
лінемією при зниженні загальної кількості CD3+ лім-
фоцитів на фоні розвитку лептинорезистентності 
та гіперлептинемії за наявності МС [16, 17, 18]. 

Відомо, що жирова тканина є не лише депо 
енергетичних резервів організму, але й метаболічно 
активним органом, який через біоактивні пептиди 
(адипокіни) регулює системний метаболізм та запа-
лення. Тому надлишок жирової тканини призводить 
до дисбалансу адипокінів [17, 18], що супроводжу-
ється розвитком гіперглікемії та резистентності до 
інсуліну, дисліпідеміями, артеріальною гіпертен-
зією, протромботичними та прозапальними впли-
вами. Важливу роль у взаємозв'язках МС та ХОЗЛ 
відводять адипоцитокіну лептину, дія якого прояв-
ляється на рівні гіпоталамуса, де він зв'язується з ре-
цепторами, гальмує прийом їжі і підвищує витрати 
енергії [19]. Однак відомо, що рецептори лептину 
розміщені також на бронхіальних і альвеолярних 
епітеліальних клітинах, клітинах гладких м'язів та 
підслизової оболонки бронхів, що дає змогу припус-
тити вплив на респіраторну функцію. Дослідники 
вважають, що патогенетична роль лептину в розви-
тку бронхообструктивного синдрому полягає у його 
впливі на продукцію цитокінів. Доведено, що леп-
тин гальмує апоптоз CD8+ лімфоцитів у підслизо-
вому шарі бронхів, посилюючи запалення безпосе-
редньо в респіраторній системі. При цьому ФНП-α 
є ключовим цитокіном, який сприяє виникненню 
гіперінсулінемії, медіатором розвитку інсуліноре-
зистентності, що лежать в основі патогенезу МС, а 
також медіатором інфекційних та неінфекційних за-
гострень ХОЗЛ [20].

Описано взаємозв'язок між підвищеним рівнем 
лептину крові та зниженням показників функції  
зовнішнього дихання (ФЗД) у хворих на бронхіальну  

астму, а також дисбаланс адипокінів під час  
загострення ХОЗЛ [21]. 

Біомаркери ХОЗЛ та серцево-судинних захво-
рювань. У проспективному когортному досліджен-
ні Копенгагенського міського дослідження серця 
(2001-2003 рр.) та Копенгагенського загального 
дослідження популяції (2003-2008 рр.) вивчала-
ся роль підвищеного рівня запальних біомаркерів  
у осіб зі стабільною ХОЗЛ як предикторів заго-
стрень [22, 23, 24, 25]. Автори повідомляють, що 
супутні підвищені рівні С-реактивного білка (СРБ), 
фібриногену та лейкоцитів були пов'язані з підви-
щеним ризиком частих загострень у осіб зі стабіль-
ною ХОЗЛ. Порівняно з пацієнтами з нормальним 
рівнем цих біомаркерів, особи з трьома підвище-
ними запальними біомаркерами мали приблизно  
в 4 рази вищий ризик частого загострення протягом 
першого року спостереження.

Патофізіологічні механізми та взаємодія між 
ХОЗЛ та серцево-судинними захворюваннями 
(ССЗ), а саме АГ, є складними, включаючи безліч 
біологічних та імунних механізмів, що модулю-
ють серцеві, респіраторні та системні ефекти. Од-
нак неможливо точно встановити вплив кожного  
окремого механізму на весь процес [22, 23, 24, 25].

З клінічної точки зору були протестовані деякі 
біомаркери.

С-реактивний білок є потенційним біомарке-
ром низького ступеня системного запалення та 
атеросклерозу при ХОЗЛ. Зниження ОФВ 1 / ОФК 
та   ОФЗ 1 корелює з підвищеною високочутливою 
СРБ, і ризик ішемічної хвороби серця вищий у па-
цієнтів як із середньою, так і з важкою обструкцією 
та вищими рівнями СРБ.

Фібриноген – це білок гострої фази запалення, 
який був описаний як маркер активності ХОЗЛ. Ви-
сокі рівні цього маркера є предиктором тяжкості та 
ризику загострення ХОЗЛ.

Натрійуретичний пептид мозку (BNP) та 
N-кінцевий proBNP (NT-proBNP) є ранніми та 
чутливими біомаркерами для діагностики серце-
вої недостатності, пов'язаної зі зниженням фрак-
ції викиду лівого шлуночка, гіпертрофією лівого 
шлуночка, гострим інфарктом міокарда та іше-
мією. Вони також вищі у пацієнтів з легеневими 
розладами, дисфункцією правого шлуночка, ле-
геневою гіпертензією та cor pulmonale. У хворих 
на ХОЗЛ підвищення рівня BNP та NT-proBNP 
прямопропорційне тяжкості дисфункції правого 
шлуночка. BNP також високий у пацієнтів зі ста-
більною ХОЗЛ та відсутністю легеневої гіпертен-
зії. Крім того, існує сильна кореляція між рівнем 
BNP та фракцією викиду лівого шлуночка та сис-
толічним тиском легеневої артерії. Нарешті, рівні 
BNP також були пов'язані з ризиком смертності у 
хворих на ХОЗЛ.

Тропонін підвищений у 18-27% пацієнтів, гос-
піталізованих через загострення ХОЗЛ, і є неза-
лежним предиктором смертності як під час заго-
стрення, так і в довгостроковій перспективі. VEGF 
(фактор росту судинного ендотелію) є важливим 
біомаркером прогнозу при ССЗ. VEGF регулює 
ангіогенез, сприяючи міграції та проліферації  
ендотеліальних клітин, збільшуючи проникність 
судин та модулюючи тромбогенність. Пацієнти  
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з загостренням ХОЗЛ мають вищий рівень  
циркулюючого VEGF.

Поверхнево-активний білок D синтезується 
і секретується бронхіальними та альвеолярними 
епітеліальними клітинами і може бути виявле-
ний у плазмі людини. Він відіграє важливу роль  
в імунній та запальній регуляції в легенях, а також 
виражається в коронарних артеріях, виконуючи  
протизапальну роль [22, 23, 24, 25].

Як видно із вищенаведених даних, вказані 
біомаркери відіграють велику роль в перебігу як 
ХОЗЛ, так і АГ, погіршуючи перебіг захворювань, 
особливо при їх поєднанні. Це відбувається вна-
слідок стимуляції процесів системного запалення, 
що, в свою чергу, призводить до виникнення ендо-
теліальної дисфункції, ремоделювання судин, про-
дукції прозапальних цитокінів, синтезу молекул 
адгезії у судинній стінці та появі оксидативного  
стресу (ОС). 

Оксидативний стрес це збільшення виробни-
цтва судинами активних форм кисню (АФК), які 
також відносяться до маркерів внутрішньосудин-
ного запалення. ОС є ланкою патогенезу багатьох 
захворювань, у тому числі АГ. ОС є одночасно і 
причиною (внаслідок тканинної гіпоксії і проокси-
дантних ефектів катехоламінів) і наслідком АГ. 
Хоча окиснювальний вплив не може бути єдиним в 
етіології, він сприяє підвищенню АТ в присутності 
інших про-гіпертензивних факторів. 

При АГ ОС є мультисистемним явищем і впли-
ває на серце, нирки, нервову систему, судини і 
імунну систему. Нами встановлено, що тяжкість 
АГ асоціюється із ступенем ОС і корелює із ступе-
нем впливу факторів ризику окисного пошкоджен-
ня, зокрема електромагнітним опроміненням. ОС 
при АГ бере участь у розвитку важливих процесів 
судинного ремоделювання: ендотеліальної дис-
функції, запалення, гіпертрофії, апоптозу, міграції, 
фіброзу, ангіогенезу [26], тоді як NO і СO мають 
здатність модулювати підвищений тонус судин і 
проліферативні відповіді клітин. 

Існуюча на протязі тривалого часу точка зору, 
що АФК шкідливі для біологічних тканин, остан-
нім часом була поставлена під сумнів. Доведено, 
що адекватна стимуляція вільнорадикальних про-
цесів в тканинах внутрішніх органів має важливе 
значення у їх захисті від стресорного ушкодження 
[27]. На клітинному рівні хронічна гіпоксія при-
зводить до перепрограмування метаболізму міто-
хондрій, що забезпечує адекватне утворення АТФ 
і запобігає негативним наслідкам надлишкового 
генерування мітохондріальних АФК [28]. Також 
доведено, що АФК можуть служити сигнальни-
ми молекулами. АФК та радикальні форми азоту 
беруть активну участь у регуляції експресії генів 
(через мітогенетичні сигнали, активацію факторів 
транскрипції, включаючи NF-kB, антиоксидантні 
ферменти і Bcl-2); посиленні продукції стресорних 
білків (білків теплового шоку, антиоксидантних 
ферментів тощо); стимуляції біогенезу мітохондрій 
і нормалізації енергетичного обміну. 

У багатьох пацієнтів з ХОЗЛ, особливо у 
тих, хто страждає важкою формою захворю-
вання, є ознаки системного запалення, навіть  
коли захворювання стабільне [22]. Наприклад  

в одному дослідженні з 3-річним спостереженням  
[22, 24, 25], стійке системне запалення було вияв-
лене у 281 з 1755 пацієнтів із ХОЗЛ (16%) і було 
пов'язане із збільшенням смертності від усіх при-
чин у порівнянні з пацієнтами, які не мали систем-
ного запалення. У дослідженні понад 8600 пацієн-
тів із ХОЗЛ запальні біомаркери були пов'язані зі 
збільшенням у 2-4 рази ризику супутніх захворю-
вань, включаючи ішемічну хворобу серця, інфаркт 
міокарда та серцеву недостатність. Супутні розла-
ди, такі як АГ, серцева недостатність та діабет, були 
пов'язані з підвищенням маркерів системного запа-
лення в когорті з 2164 пацієнтів із клінічно стабіль-
ною ХОЗЛ. Ці дані свідчать про те, що системне 
запалення має важливий вплив на прогресування 
захворювання у пацієнтів з ХОЗЛ та супутніми за-
хворюваннями, а контроль АГ у хворих на ХОЗЛ 
має важливі клінічні наслідки.

Особливості структурно-функціонального стану 
міокарда та гемодинаміки у хворих на ХОЗЛ при по-
єднанні з АГ. За даними літератури, як діастолічна, 
так і систолічна дисфункція правого та лівого шлу-
ночків є частими у хворих на ХОЗЛ [9]. Порушення 
функції правого шлуночка є наслідком руйнування 
легеневої паренхіми та гіпоксичного звуження судин, 
що призводить до збільшення легеневого судинного 
опору. Розширення та гіпертрофія правого шлуночка, 
як наслідок підвищеного легеневого тиску, може при-
звести до зміщення перегородки до лівого шлуночка, 
порушуючи наповнення лівого шлуночка, зменшую-
чи ударний об'єм та серцевий викид [29].

За даними дослідження Marie Fisk et al., ХОЗЛ 
слід вважати незалежним серцево-судинним фак-
тором ризику, оскільки підтверджено зв'язок між 
ХОЗЛ та підвищеною жорсткістю інтими-медіа і 
швидкістю пульсової хвилі [30]. Гіпоксія призво-
дить до розширення судин у системних артеріях 
та звуження судин у легеневому судинному руслі. 
Однак легеневі гемодинамічні реакції на гіпоксію 
є досить мінливими. Хронічна гіпоксія впливає на 
легеневу судинну систему як через тонічну вазо-
констрикцію, так і через ремоделювання судин з 
міоінтімальною гіперплазією легеневого судинно-
го русла.

Таким чином, на тлі серцево-судинних захворю-
вань різний ступінь гіпоксії, гіперінфляція легенів, 
вторинний еритроцитоз і втрата судинної поверхні 
легенів – все це призводить до неминучої асоціації 
серцево-судинних захворювань з різним ступенем 
легеневої гіпертензії. Крім того, обмеження пото-
ку повітря може впливати безпосередньо на лівий 
шлуночок, проте відомо набагато менше щодо вза-
ємодії субклінічного порушення функції легенів з 
функцією лівого шлуночка. Крім того, ці основні 
механізми можуть бути відповідальними за симп-
томи лівошлуночкової недостатності при заго-
стренні ХОЗЛ [9, 30].

Вважається, що багаторазове та циклічне збіль-
шення напруги стінки шлуночка є одним із механіз-
мів, відповідальних за активацію симпатичної нерво-
вої системи у цих пацієнтів, можливо, сприяючи їх 
схильності до затримки солі та води, а також розвитку 
системної гіпертензії та гіпертрофії лівого шлуночка.

Деякі дослідження повідомляють, що помірно 
зменшений об'єм форсованого видиху за 1 секунду 
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(ОФВ 1), є незалежним фактором ризику серцево-
судинних захворювань, який пов'язаний із збіль-
шенням частоти серцевої недостатності серед осіб 
старшого віку та середнього віку. Порушення ле-
геневої функції у молодому віці передує дисфунк-
ції лівого шлуночка в подальшому житті і лінійній 
асоціації зменшення коефіцієнта ОФВ 1 / вимуше-
ної життєвої ємності та збільшення емфіземи (гіпе-
рінфляція) з кінцевим діастолічним об'ємом лівого 
шлуночка.

Легенева гіпертензія, підвищений тиск напо-
внення правого шлуночка та підвищений внутріш-
ньогрудний тиск також відповідають за більшу 
частоту передсердних аритмій у хворих на ХОЗЛ, 
ймовірно, через подвійний ефект прямого підвище-
ного тиску правого щлуночка та прозапального се-
редовища у хворих на ХОЗЛ. Чим більший ступінь 
дисфункції правого шлуночка на вихідному рівні, 
тим більша гемодинамічна значимість будь-якого 
додаткового судинного навантаження [7, 9, 30, 31].

Цікавим є дослідження показників добового мо-
ніторингу артеріального тиску у хворих на ХОЗЛ у 
поєднанні з АГ. Так, вони показують достовірне пе-
ревищення середньодобових показників АТ більше 
ніж у 50 % хворих на ХОЗЛ із супутньою АГ, яким 
проводиться добовий моніторинг АТ, переважне 
порушення добового коливання АТ за типом non 
dippers — недостатнього нічного пониження, що 
може бути пояснено більш глибокими і складними 
порушеннями регуляції АТ у пацієнтів з поєднаною 
патологією ХОЗЛ і АГ. Також у дослідженнях було 
показано, що як у хворих на ХОЗЛ із супутньою АГ, 
так і в нормотонічних хворих на ХОЗЛ спостеріга-
ється зростання навантаження тиском на міокард, 
більш виражене при супутній АГ. У нормотонічних 
хворих зафіксовано достовірне зростання індексів 
часу та площі гіпертензії в порівнянні з відносно 
здоровими особами. Виявлені в нормотонічних 
хворих на ХОЗЛ зміни АТ, збільшення навантажен-
ня тиском на міокард вимагають призначення на тлі 
базисної терапії ХОЗЛ препаратів патогенетичної 
спрямованості з метою раннього запобігання пору-
шень структурно-функціонального стану серця та 
відтворення комплексного кардіопульмонального 
протекторного ефекту [32].

Дослідження добового моніторингу АТ дозво-
лили встановити, що при вивченні впливу ХОЗЛ на 
виникнення АГ найбільшу інформативність мають 
такі показники добового профілю АТ: гіпертонічне 
навантаження САТ вдень (HldxСАТ(день)), серед-
нє значення подвійного добутку для денної частки 
доби (ПДсер(день)). Мають меншу силу зв'язку  
з ХОЗЛ, але досить надійні в діагностиці показни-
ки: середнє значення САТ для денної частки доби 
(САТсер(день)), гіпертонічне навантаження САТ 
за добу (HldxСАТ(доба)), мінімальне значення по-
двійного добутку за добу (ПДмін(доба)). Серед 
показників нічної частки добового профілю АТ 
єдиним інформативним показником є середнє зна-
чення діастолічного артеріального тиску [33].

Особливості лікування хворих на ХОЗЛ у поєд-
нанні з АГ. Згідно з новою редакцією керівництва 
GOLD, вибір препарату або комбінації препара-
тів для базової терапії ХОЗЛ залежить від декіль- 
кох факторів – виразності симптомів, ступеня  

вентиляційних порушень і частоти загострень, 
інакше кажучи від того, до якої клінічної групи (A, 
B, C, D) відноситься пацієнт [34]. Правильне ліку-
вання коморбідності у хворих на ХОЗЛ передбачає 
раннє виявлення та лікування супутніх захворю-
вань. У зв'язку з цим керівні принципи Глобаль-
ної ініціативи з хронічної обструктивної хвороби 
легень (GOLD) рекомендують окремо оцінювати 
наявність супутніх захворювань при оцінці цих па-
цієнтів.

Кампо та співавтори (2015) провели огляд без-
пеки та ефективності серцево-судинних та рес-
піраторних препаратів у хворих на ХОЗЛ із су-
путніми ССЗ. Антиагреганти, антикоагулянти, 
інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту 
(іАПФ), блокатори рецепторів ангіотензину (БАР) 
та бета-блокатори є найбільш частими препарата-
ми, які призначаються у пацієнтів із ССЗ [35].

АГ є найпоширенішим супутнім захворюван-
ням у хворих на ХОЗЛ [7, 8]. Вона асоціюється з 
більшим ступенем задишки, нижчою толерантніс-
тю до фізичних навантажень та обструкцією пові-
тряного потоку, і корелює з оберненою функцією 
легень. Таким чином, у пацієнтів з ХОЗЛ АГ може 
сприяти появі серцевої недостатності, ішемічної 
хвороби серця або хронічної хвороби нирок, що 
погіршує прогноз ХОЗЛ.

Як було зазначено вище, для лікування АГ у 
хворих на ХОЗЛ найчастіше застосовуються ан-
тагоністи кальцію, діуретики, a-адреноблокатори, 
інгібітори ангіотензинперетворювального фермен-
ту (іАПФ), сартани [34, 36]. При виборі антигіпер-
тензивного препарату у хворих на ХОЗЛ перевагу 
слід віддавати лікарським засобам, які не тільки 
ефективно знижують артеріальний тиск, але і від-
повідають ряду нижчевказаних вимог: – Адекват-
ний контроль артеріального тиску в нічні та ранні 
ранкові години; – Сумісність препаратів з базис-
ними засобами лікування ХОЗЛ; – Відсутність 
ефектів, що погіршують бронхіальну прохідність, 
які поглиблюють гіпоксію; – Позитивний вплив на 
гемодинаміку малого кола кровообігу; -Виражені 
кардіо- та вазопротективні ефекти; 19 – Відсутність 
впливу на фармакодинаміку антигіпертензивних 
препаратів в умовах гіпоксії. 

ІАПФ не впливають на бронхіальну прохід-
ність і можуть призначатись при наявності ХОЗЛ, 
але слід пам'ятати про те, що одним із побічних 
ефектів препаратів даної групи є сухий кашель (до 
10 %), який у тяжких випадках здатний затрудню-
вати дихання та погіршувати якість життя хворих, 
хоча він не пов'язаний із бронхообструкцією. 

Діуретики переважно не впливають на тонус 
бронхів і вентиляційноперфузійне співвідношен-
ня у пацієнтів із ХОЗЛ і можуть застосовуватись у 
даного контингенту хворих. Гіпокаліємічний ефект 
може розвинутись при застосуванні діуретиків 
тому потрібно здійснювати контроль рівня калію у 
крові. 

Блокатори (ББ) до недавнього часу вважались 
протипоказаними при ХОЗЛ, оскільки при їх при-
значенні блокуються не лише 1-адренорецепто-
ри, що забеспечує антигіпертензивний ефект, але 
і 2-адренорецептори, що призводить до спазму  
середніх і дрібних бронхів, погіршення вентиляції, 
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гіпоксемії, що клінічно проявляється посиленням 
задишки та збільшенням частоти дихання. Після 
створення високоселективних 1-блокаторів, а та-
кож препаратів із подвійним механізмом дії і блока-
торів, думка щодо їх призначення при ХОЗЛ стала 
неоднозначною [37, 38, 39]. 

Бронхоконстрикція від використання 
β-адреноблокаторів зумовлена антагонізмом пре-
юнкційних та пост-юнкційних β-2- рецепторів, 
що виявляє холінергічний тон, що призводить до 
звуження дихальних шляхів. Враховуючи це об-
ґрунтування, селективні антагоністи β-1 потенцій-
но можуть виявляти невеликий ступінь блокади 
рецепторів β-2, пов’язаних з дозою. Метааналіз, 
що включав дослідження до 2011 року, прийшов 
до висновку, що бета-блокатори мають позитивний 
ефект у хворих на ХОЗЛ з ішемічною хворобою 
серця, а кардіоселективні бета-блокатори не змі-
нюють ОФВ1 та респіраторних симптомів, а також 
не впливають на ОФВ 1 у відповідь на терапію  
β- агоністами тривалої дії (LABA), і вона показа-
ла об'єднане відносне зниження ризику смертнос-
ті для хворих на ХОЗЛ, які отримували бета-бло-
катори. Можливим поясненням цієї позитивної 
взаємодії є захисний ефект кардіоселективного 
бета-блокатора проти потенційних хронотропних, 
інотропних та проаритмічних ефектів LABA.

Незважаючи на безпеку бета-блокаторів у 
хворих на ХОЗЛ, було встановлено, що лікуван-
ня бета-блокаторами або іАПФ / БАР є значно 
менш популярним у хворих на ХОЗЛ із супут-
ньою СН, ніж у пацієнтів із самою СН. Нещодав-
ній огляд пропонує потенційні способи вирішен-
ня цієї дилеми щодо використання β-блокаторів 
у пацієнтів з ХОЗЛ включають розробку високо  
β1-селективних β-блокаторів або використання 
не-β-блокуючих засобів для зменшення серцевого 
ритму, такі як івабрадин, якщо вони виявляють-
ся корисними в рандомізованих контрольованих  
дослідженнях [37, 38].

Прийнято вважати, що бісопролол можна з обе-
режністю застосовувати особам з обструктивними 
хворобами легень за умови супутньої адекватної 
бронхолітичної терапії під ретельним контролем 
клінічного стану та параметрів функції зовнішньо-
го дихання [39]. 

Препаратами вибору вважаються антагоністи 
кальцію (АК), так як вони не погіршують брон-
хіальну прохідність, не зумовлюють гіпокаліє-
мію, не мають прокашльового ефекту властивого 
ІАПФ. АК мають вазодилятуючий вплив на арте-
ріоли малого та великого кіл кровообігу, бронхо-
дилятуючу дію, впливаючи на гладку мускулатуру 
не лише артерій, а і бронхіального дерева, що є 
підгрунтям для їх призначення у комплексному 
лікуванні бронхообструктивного синдрому. Од-
ним з серцево-судинних препаратів, що найчасті-
ше призначається є амлодипін, його застосовують 
для лікування АГ і стенокардії з 1995 р. [40]. Ам-
лодипін також є одним з найбільш вивчених АК. 
Це твердження засноване на величезній базі да-
них доказової медицини про наявність у препара-
та істотних антигіпертензивних, антиангінальних, 
антиатеросклеротичних ефектів, позитивного 
впливу на серцево-судинний прогноз, хорошій пе-
реносимості. За кількістю авторитетних рандомі-
зованих контрольованих досліджень (PRAISE-1, 
PRAISE-2, PREVENT, ALLHAT, VALUE, 
ASCOTBPLA, у 2008 р. — ACCOMPLISH) амло-
дипін займає провідні позиції в лікуванні різних 
варіантів АГ [34, 35, 40]. 

Висновок. Таким чином, аналізуючи дані літе-
ратури, можна стверджувати, що зміни структур-
но-функціонального стану серця, гемодинаміки та 
ступінь вираженості системного запалення є вкрай 
важливими прогностичними факторами при оцін-
ці стану хворих на ХОЗЛ у поєднанні з АГ. Дані  
фактори мають суттєвий впливав як на перебіг 
основного захворювання, так і на якість життя  
пацієнтів.
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РОЛЬ ГІПОКСИТЕРАПІЇ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ І ПРОФІЛАКТИЦІ 
ЗАГОСТРЕНЬ ХРОНІЧНОГО ОБСТРУКТИВНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ

Хронічне системне запалення низької інтенсивності при ХОЗЛ може бути причиною частих загострень, кожне з 
яких не тільки погіршує якість життя, але й сприяє прогресуванню незворотної обструкції, скороченню тривалості 
життя та суттєво підвищує соціально-економічні витрати на лікування. Тому пошук альтернативних методів лікування 
та профілактики загострень ХОЗЛ є пріоритетним напрямком сучасної пульмонології. Одним із методів, що сприяє 
активації компенсаторних механізмів регуляції системи дихання і кровообігу є нормобарична гіпокситерапія. Дослі-
дження впливу гіпокситерапії на перебіг ХОЗЛ і стало метою проведеного дослідження.

Матеріали та методи. Обстежено 400 пацієнтів із ХОЗЛ (ступінь за GOLD 3, група ризику C) віком 55,40 ± 14,98 
років, які отримували базисну медикаментозну терапію. 350 осіб з них склали основну групу і отримували сеанси 
інтервальної нормобаричної гіпоксії впродовж 20 днів. 

Проводили дослідження вентиляційної функції легень, маркерів низькоінтенсивного запалення. 

Результати та обговорення. В обох групах обстежених хворих із ХОЗЛ розвивається хронічне уповільнене за-
палення низької інтенсивності, яке підтверджується підвищенням вмісту маркерів ендогенної інтоксикації і наявніс-
тю кореляційних зв’язків між тяжкістю ХОЗЛ та рівнем фібриногену (r=0,89, p<0,05), ФНП-β (r=0,73; р<0,05), ІЛ-1β 
(r=0,50; р<0,05). Лікування з використанням нормобаричної гіпокситерапії сприяло зниженню вмісту маркерів запа-
лення до контрольних величин, а у пацієнтів із базисною терапією – залишались на підвищеному рівні. Застосування 
нормобаричної гіпокситерапії сприяє зменшенню тяжкості ХОЗЛ, що дозволило знизити об’єм базисної медика-
ментозної терапії у 45,43 %, а також уникнення загострень хвороби протягом року у 81,14 %. 

Висновки. Застосування нормобаричної гіпокситерапії сприяє підвищенню клінічної ефективності лікування: 
зменшенню основних клінічних симптомів ХОЗЛ, об’єму базисної медикаментозної терапії і частоти загострень.

Ключові слова: хронічне обструктивне захворювання легень, системне хронічне уповільнене запалення низької 
інтенсивності, нормобарична гіпокситерапія.

Хроническое системное воспаление низкой интенсивности при ХОБЛ может быть причиной частых обостре-
ний, каждое из которых не только ухудшает качество жизни, но и способствует прогрессированию необратимой об-
струкции, уменьшению продолжительности жизни и существенно повышает социально-экономические затраты на 
лечение. Поэтому поиск альтернативных методов лечения и профилактики обострений ХОБЛ является приоритет-
ным направлением современной пульмонологии. Одним из методов, способствующих активации компенсаторных 
механизмов регуляции системы дыхания и кровообращения, является нормобарическая гипокситерапия. Исследо-
вание влияния гипокситерапии на течение ХОБЛ и стало целью проведенного исследования.

Материалы и методы. Обследовано 400 больных ХОБЛ (степень 3 по GOLD, группа риска C) возрастом  
55,40 ± 14,98 лет, получавших базисную медикаментозную терапию. 350 пациентов вошли в основную группу  
и дополнительно получали сеансы интервальной нормобарической гипоксии в течение 20 дней. Исследовали вен-
тиляционную функцию легких, маркеры низкоинтенсивного воспаления.

Результаты и обсуждение. В обеих группах больных ХОБЛ развивается хроническое воспаление низкой 
интенсивности, что подтверждается повышенным содержанием маркеров воспаления и установлением корре-
ляционных связей между тяжестью ХОБЛ и уровнем фибриногена (r=0,89, p<0,05), ФНО-β (r=0,73; р<0,05), ИЛ-1β 
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(r=0,50; р<0,05). Дополнительное включение нормобарической гипокситерапии способствовало снижению уровня  
воспаления до контрольных значений, тогда как у пациентов контрольной группы – оставалось на повышенном 
уровне. Применение нормобарической гипокситерапии способствует уменьшению тяжести ХОБЛ, что позволи-
ло снизить объем базисной медикаментозной терапии у 45,43 %, а также избежать обострений в течение года  
у 81,14 % больных.

Выводы. Применение нормобарической гипокситерапии способствует повышению клинической эффективно-
сти лечения: уменьшению основных клинических симптомов ХОБЛ, объема базисной медикаментозной терапии и 
частоты обострений.

Ключевые слова: хроническая обструктивная болезнь легких, системное хроническое вялотекущее воспале-
ние низкой интенсивности, нормобарическая гипокситерапия.

Chronic low-intensity system inflammation in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) can cause 
frequent exacerbations, each of which not only impairs quality of life, but also contributes to the progression of irreversible 
obstruction, life expectancy and significantly increases socio-economic costs of treatment.

Therefore, the search of alternative methods of treatment and prevention of exacerbations of COPD is a priority trend in 
modern pulmonology. One of the methods that promotes the activation of compensatory mechanisms of regulation of the 
respiratory system and blood circulation is normobaric hypoxia therapy. The study of the influence of hypoxia therapy on the 
course of COPD was the aim of the study.

Materials and methods. 400 patients with COPD were examined (grade GOLD 3, C risk group), 55,40 ± 14,98 years old 
who received basic drug therapy. 350 patients were the main group and received treatment of interval normobaric hypoxia 
for 20 days. Ventilation function of the lungs, markers of low intensiv inflammation have been investigated.

Results and discussions. In both groups of COPD patients undergoing chronic low-intensiv inflammatory inflamma-
tion, which is confirmed by an increasing of the content of endogenous intoxication markers and the correlation between 
the severity of COPD and fibrinogen (r = 0,89, p <0.05), TNF-β (r = 0.73; p <0.05), IL-1β (r = 0,50; p <0.05). Treatment with 
normobaric hypoxia therapy reduced the content of inflammatory markers to control values, while patients with basic ther-
apy remained at elevated levels. The application of normobic hypoxia therapy reduces the severity of COPD, which reduced 
the amount of basic drug therapy in 45,43 %, as well as avoiding exacerbations of the disease during the year in 81,14 %.

Conclusions. The use of normobaric hypoxia therapy promotes clinical efficiency of treatment: reduction of the main 
clinical symptoms of COPD, the volume of basic drug therapy and the frequency of exacerbations.

Key words: chronic obstructive pulmonary disease, systemic chronic slowed inflammation of low intensity, normobaric 
hypoxia therapy.

Вступ. Хронічне обструктивне захворювання 
легень (ХОЗЛ) згідно з Global Initiative for Chronic 
Obstructive Lung Disease (GOLD) є поширеним за-
хворюванням, якому можна запобігти та лікува-
ти [24]. ХОЗЛ розвивається в результаті складної 
взаємодії не тільки генетичних, але і факторів зо-
внішнього середовища, характеризується стійкими 
респіраторними симптомами та обмеженням про-
хідності дихальних шляхів, пов'язаними з анома-
ліями дихальних шляхів і/або альвеол, причиною 
яких зазвичай є значний вплив подразнюючих час-
тинок або газів [2, с. 275], [24]. Під впливом цих 
факторів ризику розвивається запальний процес в 
тканинах легені. При цьому, у різних ділянках леге-
ні збільшується кількість нейтрофілів, макрофагів і 
Т-лімфоцитів, зокрема, CD8+-клітин. У деяких па-
цієнтів може спостерігатися збільшення кількості 
еозинофілів, особливо під час загострення захво-
рювання. Клітини запалення виділяють цитокіни 
та медіатори, серед яких слід відзначити лейкотрі-
єн В4, інтерлейкін-8 (ІL-8) і фактор некрозу пухли-
ни α (TNF- α) [15, с.  634-636].

Відповідно до сучасної концепції, особливістю 
ХОЗЛ є те, що запалення локалізується не тільки 
в бронхо-легеневої системі, але має системний ха-
рактер та ініціює системне запалення, результатом 
цього є функціональні і структурні зміни інших ор-
ганів і систем [5, с. 39].

У більшості хворих на ХОЗЛ має місце сис-
темне запалення [4, с.  66], [16, с. 54], [21, с. 26],  
[26, с. 276], інтенсивність якого проявляється  

накопиченням в крові деяких видів цито- 
кінів – TNF-α, IL-1, IL-6, IL-8, IL-10, TGF-β, ІНФ-γ 
(при вірусних інфекціях) [20, с. 18]. Цитокіни діють 
в основному у вогнищі запалення і на території ре-
агуючих лімфоїдних органів. Однак при виражено-
му запаленні вони можуть накопичуватися в пери-
феричній крові в достатній кількості для реалізації 
своїх лонгітудинальних ефектів. У цьому випадку 
цитокіни поряд з іншими ендокринними фактора-
ми ініціюють розвиток запальної реактивності сис-
темного рівня [9, с. 81-82], [20, с. 19]. Накопичення 
прозапальних цитокінів в крові і реалізація їх регу-
ляторних ефектів розглядається з позиції синдрому 
системної запальної відповіді (systemic inflammatory 
response syndrome (SIRS)) [20, с. 19-20], [23, с. 797]. 
Залучення механізмів системної реактивності мож-
ливо тільки при вираженому місцевому запаленні 
або його бар'єрної неспроможності [14, с. 8]. Атри-
бутною умовою розвитку системного запалення є 
системна структурно-функціональна перебудова 
ендотеліоцитів посткапілярних венул і опосередко-
ваний цим розлад мікроциркуляторної гемодинамі-
ки. Основними учасниками системного запалення 
є патологічно активовані у внутрішньо-судинному 
середовищі лейкоцити, системи комплементу і ге-
мостазу, а також макрофаги-резиденти мікросудин 
і ендотеліоцити посткапілярних венул [20, с.  12]. 
Системне запалення в даний час розглядається як 
значуща складова патогенезу ХОЗЛ, яка здатна слу-
гувати фактором ризику розвитку і прогресування 
численних ускладнень захворювання [15, с.  637].
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Нове розуміння причин хронізації внутрішніх 
захворювань, полягає у ролі хронічного уповіль-
неного запалення низької інтенсивності (low grade 
inflammation, системне запалення). Ця концепція, 
на думку редколегії журналу Science, входить в 
десятку найважливіших відкриттів 21 століття  
[22, с.  1622]. Хронічне системне низько інтенсивне 
запалення – реакція імунної системи на персисту-
ючі пошкоджуючі стимули відносно невисокої ін-
тенсивності, характеризується підвищенням актив-
ності імунних клітин і рівня цитокінів запалення 
всього в 2-4 рази і може бути виявлена лише за до-
помогою спеціальних, особливо чутливих методів 
дослідження маркерів запалення, наприклад висо-
кочутливого С-реактивного білка [13, с.  65].

В останні роки зростає інтерес до медіа-
торів низькоінтенсивного запального процесу  
[10, с. 113]. У патогенезі системного запалення 
провідна роль відводиться активації групи ядерних 
транскрипційних факторів, індукторів запален-
ня, серед яких основну роль грає ядерний фактор 
каппа В (nuclear factor-kappa B – NF-κB) [3, с. 25],  
[7, с.  36-38], [25, с.  186–198] і HIF-1 (hypoxia-
inducible factor 1) в адипоцитах, що призводить до 
розвитку хронічного запалення [14, с. 8]. Активато-
ром цих процесів виступає гіпоксія.

Крім того, системне запалення (постійно підви-
щений рівень цитокінів запалення) блокує відомі 
метаболічні ефекти інсуліну: поглинання глюкози 
м'язової, жирової, нервової тканиною і гальмуван-
ня синтезу глюкози в печінці. Це призводить до 
компенсаторного підвищення продукції інсуліну 
бета-клітинами підшлункової залози – створення 
гіперінсулінемії. Інсулін є анаболічним гормоном, 
що стимулює проліферацію, диференціацію клітин 
і процеси запалення. Ці його ефекти не блокують 
цитокінами системне запалення, а, в умовах гіпе-
рінсулінемії, значно посилюються, що призводить 
до глибоких розладів метаболізму, що і є фактором 
пошкодження тканин [3, с. 28], [6, с. 42].

Фактором, що пов'язує між собою розвиток за-
палення, інсулінорезистентності та коморбідної 
патології, є вивільнення вільних жирних кислот за 
участю лептину з адипоцитів у кровообіг при над-
мірному накопиченні жирової тканини [17, с. 42]. 

Наявність системного низькоінтенсивного запа-
лення нині виявляють у пацієнтів хворих на діабет, 
ішемічну хворобу серця, остеопороз, при розвитку 
метаболічного синдрому і ряду інших захворювань. 
Дані досліджень дозволяють зробити висновок, що 
системне запалення є тим ключовим механізмом, 
який пов'язує воєдино всі фактори ризику і пояснює 
частоту коморбідних станів [4, с.  66–67]. ХОЗЛ часто 
співіснує з іншими захворюваннями, які значно по-
гіршують прогноз. Деякі з них розвиваються неза-
лежно від ХОЗЛ, інші — можуть розвинутись внаслі-
док ХОЗЛ, мати спільні причини та чинники ризику. 
Відомо, що патогенетичні механізми ХОЗЛ, такі як 
системне запалення, беруть участь в розвитку інших 
захворювань, і це підтверджує зв’язок між ХОЗЛ та 
коморбідними станами. Найбільш розповсюдженими 
коморбідними станами при ХОЗЛ є серцево-судинні 
захворювання, дисфункція скелетних м’язів, метабо-
лічний синдром, синдром нічного апное, остеопороз, 
рак легень та депресія [12, с.  15], [19, с.  7].

Хронічне системне низькоінтенсивне запален-
ня також може бути причиною частих загострень 
ХОЗЛ. Пацієнти із загостренням ХОЗЛ складають 
одну з найбільш тяжких категорій пульмонологіч-
них хворих. Кожне загострення не тільки погіршує 
якість життя, але й сприяє прогресуванню незво-
ротної обструкції, скороченню тривалості життя 
та суттєво підвищує соціально-економічні витрати 
[24]. Тому пошук більш адекватного лікування та 
профілактики загострень ХОЗЛ є пріоритетним на-
прямком сучасної пульмонології. У зв'язку з цим 
привертають увагу інтервальні нормобаричні гіпок-
сичні тренування – дихання повітрям зі зниженою 
концентрацією О2 при нормальному атмосферному 
тиску. Механізм дії нормобаричної гіпокситерапії 
полягає у розвитку в організмі комплексу адап-
тивних реакцій у відповідь на гіпоксичний стрес  
[8, с.  293–295]. Дослідження впливу нормобарич-
ної гіпокситерапії в комплексній терапії ХОЗЛ і 
стало метою проведеного дослідження.

Матеріали та методи. В обстеженні взяли 
участь 400 пацієнтів, хворих на ХОЗЛ (ступінь за 
GOLD 3, група ризику C), з давністю захворювання 
від 10 до 30 років. До клінічної групи С, яка від-
повідає високому ризику, відносили хворих з неви-
разними симптомами (mMRC = 0–1 та/або САТ < 
10 балів) та 2 і більше загостреннями ХОЗЛ про-
тягом минулого року. Вік хворих коливався від  
36 до 70 років, середній вік становив (55,40 ± 14,98) 
роки. Особи чоловічої статі становили 55,5 %  
(222 чол.), жіночої статі – 44,5 % (178 чол.). Участь 
в дослідженні була добровільною, всі обстежувані 
отримали детальну інформацію про дослідження і 
підписали інформовану згоду.

Діагноз ХОЗЛ встановлювали у відповіднос-
ті з рекомендаціями GOLD і наказу МОЗ Украї-
ни № 555 від 27.06.2013 [11]. Обстежені з ХОЗЛ  
були рандомізовані на дві групи: основну групу 
(350 осіб) і контрольну групу (50 чол.). Всі пацієн-
ти отримували відповідно до наказу базисну меди-
каментозну терапію впродовж 3-х місяців і більше 
до включення в дослідження. Пацієнти основної 
групи додатково отримували сеанси інтервальної 
нормобаричної гіпоксії. Впродовж 30 хвилин па-
цієнти дихали газовою гіпоксичною сумішшю, яка 
складалась з 10 % кисню та 90 % азоту, що відпові-
дає висоті 5 тис. метрів над рівнем моря. Лікуваль-
на суміш подавалася під тиском 1020 гПа, об`ємна 
швидкість подачі 0,72 м3/год. Температура суміші 
18–23°С. Кожен сеанс складався із шести цик- 
лів дихання (гіпоксичною газовою сумішшю) по  
5 хвилин, у проміжках між якими пацієнт дихав 
атмосферним повітрям. Моделювання «гірського 
повітря» здійснювали за допомогою апарата-гіпок-
сикатора «Борей-2» (апарат типу Борей, виробни-
цтва наукового медико-інженерного центра НОРТ 
НАН України, м. Київ). Гіпоксикатор дозволяє до-
зувати як рівень гіпоксії, так і режим тренувань, що 
забезпечує найбільшу ефективність і безпеку. Курс 
лікування тривав 20 сеансів.

З метою оцінки віддалених результатів ліку-
вання пацієнти були обстежені через 12 місяців 
після курсу лікування. Частота загострень хвороби 
до та після лікування визначалась з урахуванням  
епідеміологічної ситуації у м. Вінниці.
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Cтупінь інтенсивності порушень вентиляційної 
функції легень оцінювали за показниками спіро-
графії і кривої "потік-об'єм" форсованого видиху 
на апараті "Spiromed-250" (Японія). 

Досліджували маркери низькоінтенсивного 
запалення – фібриноген (Наказ МОЗ України від 
15.11.2002 р. № 417), С-реактивний білок (СРБ) 
(на базі клініко-діагностичної лабораторії Синево 
(Synevo) м. Вінниця (Ліцензія МОЗ України АВ 
№394464 від 09.02.08.; АВ №447845 від 12.03.09. 
Свідоцтво про атестацію № ПГ – 452/08 від 
31.12.08.)) та прозапальні цитокіни – інтерлейкін 
1β (ІЛ-1β), фактор некрозу пухлин-альфа (ФНП-α) 
в плазмі крові людини методом імуноферментного 
аналізу (ІФА) на аналізаторі «StatFax 303 Plus» з ви-
користанням комерційних наборів реактивів «ИЛ-
1бета-ИФА-БЕСТ» та «альфа-ФНО-ИФА-БЕСТ» 
(Росія). Контролем при проведенні біохімічних, 
імуноферментних досліджень стали 24 практично 
здорових особи, віком (52,1±1,6) років. Осіб чоло-
вічої статі було 17 (70,6 %), жіночої – 7 (27,3 %).

Статистичний аналіз отриманих результатів 
здійснювали за допомогою пакету ліцензійних 
програм Microsoft Office Professional, 2007. Ви-
значались середня арифметична показника (М), 
середньоквадратичне відхилення (σ), похибка се-
редньої арифметичної (m), кількість досліджень 
(n), взаємозв’язки між перемінними за допомогою 
кореляційного аналізу (кореляція Спірмена). До-
стовірність кількісних показників визначали з ви-
користанням t-критерію Стьюдента (достовірними 
вважали результати з показником р<0,05). 

Результати та обговорення.
Узагальнюючи результати обстеження усіх хво-

рих до лікування, слід відмітити, що навіть у стані 
ремісії захворювання пацієнти висували скарги на 
кашель та задишку при фізичному навантаженні, які 
супроводжувалися порушеннями функції зовнішньо-
го дихання. Не дивлячись на те, що основні прояви 
хвороби здебільшого контролювались медикаментоз-
ною терапією, вона суттєво не впливала на запаль-
ний процес низької інтенсивності. Фаза ремісії у цих 
хворих забезпечувалась за рахунок функціональної  

напруги багатьох систем організму. Так, в обох групах 
обстежуваних хворих із ХОЗЛ відмічено підвищення 
ступеня ендогенної інтоксикації. Рівень фібриноге-
ну становив (5264,07 ± 138,21) мг/л, що достовірно 
вище в порівнянні з практично здоровими особами  
(p = 0,019), СРБ підвищувався до (8,41 ± 1,42) мг/л  
(p = 0,014). Також достовірно вищими були рівні  
ІЛ-1β (9,40 ± 0,16) пг/мл (р = 0,012), ФНП-α  
(12,70 ± 0,18) пг/мл (р = 0,016) у хворих GOLD 3. 
Отримані дані підтверджують думку, що навіть в 
період клінічної ремісії ХОЗЛ в крові хворих спосте-
рігається підвищення рівня маркерів запалення, що 
свідчить про хронічний запальний процес [14, с. 8].

Встановлена наявність сильного зв’язку між 
тяжкістю перебігу ХОЗЛ та рівнем фібриногену 
(r= 0,89, p< 0,05) і з ФНП-α (r= 0,73; р < 0,05); се-
редньої взаємодії з рівнем ІЛ-1β (r= 0,50; р < 0,05). 
Встановлена наявність щільного кореляційного 
зв'язку між рівнем ІЛ-1β (r= 0,77, p < 0,05), ФНП-α 
(r= 0,51, p < 0,05); взаємозв'язок середньої сили між 
вмістом СРБ (r= -0,45; р < 0,05) та середніми вели-
чинами ОФВ1, що визначає власне тяжкість ХОЗЛ.

Лікування з використанням нормобаричної гі-
покситерапії сприяло зниженню вмісту маркерів 
запалення до контрольних величин, окрім СРБ, а 
у пацієнтів із базисною терапією – залишались на 
підвищеному рівні (табл. 1).

Ефект нормобаричної гіпокситерапії  
зберігається впродовж 8-12 місяців. Так, 81,18 % 
пацієнтів уникнули загострень хвороби протягом 
року (табл. 2). 

Частота респіраторних загострень зменшилась 
у 3,4 рази (при майже однаковій епідеміологічній 
ситуації в обох групах). Проведене комплексне лі-
кування дозволило у 45,29 % пацієнтів основної 
групи зменшити об’єм підтримуючої медикамен-
тозної терапії, лише у 3,82 % хворих він залишався 
на досягнутому рівні. 

Отримані нами дані свідчать про позитивний 
вплив інтервальної нормобаричної гіпокситерапії 
на процеси ліквідації низько інтенсивного сис-
темного запалення і перебіг ХОЗЛ. У відповідь 
на інтервальний гіпоксичний вплив відбувається  

Таблиця 1
Показники низькоінтенсивного запалення після лікування хворих на GOLD 3 (M ± m)

Показник Основна група
n=350

Контрольна група
n=50

 Фібриноген, мг/л 4757,76 ± 101,03 * 5046,09 ± 101,43
С-реактивний білок, мг/л 5,3 ± 0,56 * 8,1 ±

ІЛ-1β, пг/мл 3,07 ± 0,09 * 6,40 ± 0,09
ФНП-α, пг/мл 3,13 ± 0,24 * 8,47 ± 0,09

Примітка. Знаком * позначена вірогідна різниця (p < 0,05) відносно показників контрольної групи.

Таблиця 2
Частота загострення хвороби протягом року у пацієнтів із ХОЗЛ (%)

Групи спостереження Кількість спостережень Частота загострення
n= / %

Основна 350 66 / 18,86
Контрольна 50 23 /46,0
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активація компенсаторних механізмів регуляції 
системи дихання і кровообігу, що призводить до по-
силення ефективності функціонування транспорту 
кисню на різних рівнях: активується дихання і сис-
темний кровотік, поліпшується мікроциркуляція, 
підвищується активність дихальних ферментів і 
антиоксидантних систем, пригнічуються процеси 
перекисного окислення ліпідів [1, с. 34]. По мірі 
адаптації до гіпоксії паралельно із зростанням 
хвилинного об’єму дихання включаються раніше 
невентильовані альвеоли, збільшується дихальна 
поверхня та дифузійна здатність легенів [1, с. 35], 
[17, с. 41-42]. Гіпокситерапія є ефективним засо-
бом, здатним позитивно впливати на стан системи 
оксиду азоту, ендотелійзалежних функцій організ-
му, автономної нервової системи, що проявляєть-
ся зниженням парасимпатичних і підвищенням 
симпатичних впливів, в результаті – покращенням 
бронхіальної прохідності, поліпшенням оксиге-
нації крові в легенях, активацією мукоциліарного 
кліренсу [1, с.  34], [18, с.  61]. Інтервальна нор-
мобарична гіпокситерапія забезпечує відновлення 
процесів метаболічної конверсії жирних кислот, 
стабілізацію ліпідного бішару та активацію його 
біологічної активності, що позитивно впливає на 
характер перебігу патологічного процесу в бронхі-
альному дереві та сприяє нормалізації вентиляцій-
них порушень [17, с. 42–43].

Проведене нами дослідження ефективності 
комплексної терапії ХОЗЛ з включенням методу 
нормобаричної гіпокситерапії свідчить про доціль-
ність застосування біофізичних факторів у фізіоло-
гічній дозі в лікуванні хворих у фазі ремісії цього 
захворювання. Враховуючи відносно невелику вар-
тість апаратури для обладнання центрів реабіліта-
ції в умовах поліклінік, таке комплексне лікування 
є економічно вигідним.

Висновки. 
1. Встановлено, що у пацієнтів із ХОЗЛ (GOLD 

3) розвивається хронічне уповільнене запалення 
низької інтенсивності, яке проявляється підвище-
ним вмістом фібриногену, С-реактивного білка, 
інтерлейкіну-1β, фактора некрозу пухлин-α, що 
підтримує прогресування запального і деструктив-
ного ураження легень і може сприяти загостренню 
хвороби. 

2. Застосування нормобаричної гіпокситерапії 
в комплексному лікуванні ХОЗЛ сприяє нормалі-
зації вмісту маркерів системного запалення, таких 
як: фібриноген, С-реактивний білок, інтерлейкін-
1β, фактор некрозу пухлин-α у пацієнтів із GOLD 
3, що дозволяє знизити об’єм підтримуючої меди-
каментозної терапії у 45,43 % хворих.

3. Лікування з використанням інтервальної нор-
мобаричної гіпокситерапії сприяє уникненню заго-
стрень ХОЗЛ протягом року у 81,14 % пацієнтів.
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ВПЛИВ МЕЛАНІНУ НА ОРГАНИ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ ЗА НОРМАЛЬНИХ 
УМОВ ТА ПРИ ПАТОЛОГІЇ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)

У статті описуються властивості меланінів – класу органічних сполук, що були знайдені у різноманітних орга-
нізмах: рослинах, тваринах, найпростіших та бактеріях. Розкривається взаємозв’язок між меланіном та захистом 
організму від різноманітних негативних факторів середовища. Розглядається механізм дії меланіну, його антиокси-
дантна та фото протекторна дія. З’ясовується роль меланіну в корекції патологічних змін в органах травного тракту, 
в тому числі органів порожнини рота.

Ключові слова: меланін, антиоксидант, органи травного тракту, гастрин, слинні залози, слизова оболонка 
шлунка.

В статье описываются свойства меланинов – класса органических соединений, найденных в различных орга-
низмах: растениях, животных, простейших и бактериях. Раскрывается взаимосвязь между меланином и защитой 
организма от различных негативных факторов среды. Рассматривается механизм действия меланина, его анти-
оксидантное и фотопротекторное действие. Выясняется роль меланина в коррекции патологических изменений в 
органах пищеварительного тракта, в том числе органов полости рта.

Ключевые слова: меланин, антиоксидант, органы пищеварительного тракта, гастрин, слюнные железы, сли-
зистая оболочка желудка.

The article describes the properties of melanin - a class of organic compounds that have been found in various organ-
isms: plants, animals, protozoa and bacteria. The relationship between melanin and the body's defenses against various 
negative environmental factors is revealed. The mechanism of action of melanin, its antioxidant and photoprotective action 
is considered. The role of melanin in the correction of pathological changes in the digestive tract, including the oral cavity, 
is clarified.

Key words: melanin, antioxidant, digestive tract organs, gastrin, salivary glands, gastric mucosa.

Вступ. Меланіни це клас біоорганічних сполук, 
які були знайдені у різних живих організмах – рос-
линних та тваринних організмах, найпростіших 
та бактеріях, де вони переважно виконують роль 
пігментів. Хімічно меланіни є похідними аміно-
кислоти тирозина. Звичайною формою меланінів в 
тканинах живих організмів є еумеланін – полімер 
коричнево-чорного кольору дігідроксиіндолкар-
боксилової кислоти та її відновлені форми. Збіль-
шення синтезу меланіну в шкірі людини та тварин 
називається меланогенезом та стимулююється по-
шкодженням ДНК ультрафіолетовим випроміню-
ванням, викликаючи засмагу. Розвиток такої засма-
ги потребує часу, проте вона залишається на досить 
тривалий час [1, с.  17–18].

Фотохімічні властивості меланіну роблять його 
надзвичайно ефективним фотопротектором. Він 
достатньо активно поглинає надзвичайно шкідли-
ве ультрафіолетове випромінення та перетворює 
його енергію на безпечну кількість тепла в проце-
сі, відомому як «ультрашвидка внутрішня конвер-
сія». Завдяки цій унікальній властивості, меланін 
поглинає до 99.9% ультрафіолетового випромі-
нення і затримує утворення вільних радикалів на  

мінімальному рівні, запобігаючи пошкодженю 
ДНК [4, с. 17].

Меланін також володіє сильно вираженою 
цитопротекторною дією на слизову оболонку 
шлунка щурів, що призводить до зниження акти- 
вності процесів перекисного окиснення ліпідів та  
збільшує активність ферментів антиоксидантної  
системи [7, 21].

Меланіни відносяться до конденсованих фе-
нольних сполук, які утворюються в результаті 
ферментативного окиснення, аутоокиснення і по-
ліконденсації багатьох простих фенольних попере-
дників. Синтез меланіну в клітинах мікроорганіз-
мів досліджується досить активно. Пов’язано це з 
тим, що меланін мікробного походження за своїми 
сорбційними властивостями схожий з меланінами 
тваринного походження, тому з’являється можли-
вість використання мікробних меланінів в якості 
повноцінних природних замінників тваринних піг-
ментів [1, 15].

Меланоцити – це клітини живих організ- 
мів – людини і тварин, які синтезують меланіни 
з попередників і накопичують їх у шкірі, воло- 
сяних фолікулах і пігментному епітелії сітчастої 
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оболонки ока. Дендрити – довгі відростки мелано-
цитів розгалужуються між клітинами епідермісу по 
нижньому його краю. Клітини, які містять меланін, 
знаходяться і в інших структурах ектодермального 
походження – в головному і спинному мозку, моз-
ковому шарі наднирників, райдужній оболонці ока, 
структурах внутрішнього вуха [1].

Існують данні, що нейромеланін може також 
підвищувати різке виникнення оксидативного 
стресу. З іншого боку, меланін вважається ефектив-
ним антиоксидантом. Антиоксидантні властивості 
меланіну пов'язані із взаємодією та утворенням 
комплексів з редокс-активними іонами металів, та-
ких як залізо [16, 17]. 

При моделюванні запальних процесів у живих 
системах меланін діє на інші речовини, що супро-
воджують розвиток запального процесу – проста-
гландини, лейкотрієни та систему комплементу. 
Меланін значно пригнічує первинні запальні ура-
ження тканин у щурів. При цьому меланін не тіль-
ки гальмує процеси перекисного окиснення ліпідів 
(ПОЛ) у мікросомальних мембранах гепатоцитів 
щурів, а також нормалізує концентрацію цитокіні-
нів IL-1 і IL-6, TNF-a та лімфоцитів субпопуляції 
Th 1 (T4 або Т8), що відповідають за клітинний 
імунітет. Тобто, меланін проявляє антизапальні та 
імуномодулюючі властивості [16, 17].

Корекція меланіном патологічних процесів. 
Меланіни за хімічною природою – це стабільний 
полімерний макрорадикал. Як своєрідне молеку-
лярне сито, меланін може поглинати та стабілізу-
вати новоутворені активні форми кисню, іони ме-
талів зі змінною валентністю, та інші токсичні 
речовини – метаболіти, канцерогени, лікарські 
препарати та їх похідні. Утворення самого мелані-
ну живими організмами можна розглядати як спо-
сіб знешкодження продуктів окисного метаболізму 
амінокислоти тирозину та катехоламінів. Отже, 
можна з більшою чи меншою впевненістю гово-
рити про важливе фізіологічне значення та функції 
меланінів [17].

Меланіни, одержані з різноманітних джерел, 
мають також гастропротекторну дію. Меланін ви-
ділений з березового гриба чаги Innonotus oblique 
має виражену гастропротекторну та антивиразкову 
дію на норадреналінову, резерпінову і бутадіонову 
моделі патології шлунка у щурів і нейрогенні стре-
сові виразки у мишей [15, 16].

Захист від інсоляції, ультрафіолетового опро-
мінення, рентгенівського та гамма-випроміню-
вання, вільнорадикального окиснення. Поглина-
ючи кванти променевої енергії та розсіюючи її, 
меланіни, які наявні в оболонках грибів та інших 
організмів, їхніх спор, в поверхневих тканинах 
рослин, тварин та людей (шкіра, волосся, райдуж-
на оболонка ока та сітківка) ефективно перешко-
джають проникненню радіації та пошкодженню 
внутрішніх структур. Однак, цей захист зовсім не 
обмежується простим екрануючим ефектом. Про 
що свідчить сама структура меланінів в шкірі: мак-
симальний захист, як і максимальна пігментація 
спостерігається при концентрації меланінів у вели-
ких меланосомах, які розміщені по одній в цито-
плазмі кератиноцитів [1, 18]. Збільшення кількості  
меланосом в них при зменшенні їх діаметра менш 

ефективне, хоча з точки зору фізичного екрануван-
ня більш вигідне рівномірне розміщення меланінів. 
Проте, при дії світла меланосоми в шкірі агрегу-
ють. Певно що меланіни функціонують не стільки 
в якості пасивного екрана, скільки як пастка для 
активних продуктів опромінення [17]. Меланін та 
 його попередник діоксифенілаланін інгібують ПОЛ  
[1, с. 15] і дають фотозахист в розчинах та мо-
дельних системах з ліпосомами, в гомогенатах 
мозку щурів. Діоксифенілаланін-меланін гальмує 
розвиток вільнорадикальних процесів в опромі-
нених білках [1]. Деякі автори вважають, що це 
обумовлено безпосередньою взаємодією меланіну 
з вільними радикалами, які виникають при опро- 
міненні біологічних об’єктів. Присутність ме-
ланіну також зменшує необхідність в активації  
супероксиддисмутази.

Всі перераховані функції меланінів можуть бра-
ти участь в захисті організму від злоякісної транс-
формації клітин шляхом зниження канцерогенного 
ефекту ультрафіолетового опромінення та іонізую-
чої радіації, в тому числі  і за рахунок зменшення 
накопичення  радіонуклідів в організмі; обмежен-
ня індукуючого і промоторного ефектів активних 
форм кисню, каталітичної активності іонів Cu, 
Fe, Zn, інактивації канцерогенів, металів Cd, Ni, 
Zn, обмеження метаболічної активності хімічних  
канцерогенів і т.п. [1, с.  17]

Роль меланіну при корекції патологічних 
процесів ротової порожнини. 

Також меланін є ефективним у корекції патоло-
гічних процесів органів ротової порожнини в тому 
числі і за умов гіпергастринемії [8, 14, 20]. Так на 
28 день введення омепразолу активність орнітин-
декарбоксилази в слинних залозах вірогідно зни-
зилась в 1,1 рази порівняно з контролем (р<0.05). 
Використання меланіну на 28 добу введення оме-
празолу сприяє вірогідному зростанню в 1,23 рази 
активності орнітиндекарбоксилази порівняно з тва-
ринами без корекції (р<0.05). Аналізуючи актив-
ність α-амілази в тканинах слинних залоз щурів за 
умов введення ІПП, встановили, що на всіх етапах 
експерименту її активність вірогідно зростає порів-
няно з контролем, а за умов використання меланіну 
активність α-амілази була в 1,16 рази вище, ніж у 
щурів без корекції. Отже, за умов корекції гіпер-
гастринемії меланіном відбувається нормалізація 
синтезу регуляторних поліамінів, білків та нукле-
їнових кислот [3, 4, 10, 19].

Корекція омепразол-індукованої гіпергастри-
немії меланіном приводить до достовірного збіль-
шення активності супероксиддисмутази в 1,49 
разу, каталази – в 1,27 разу, а також до зниження 
вмісту МДА в 1,23 разу в тканинах слинних залоз, 
порівняно із щурами, що не отримували корек-
цію. Це свідчить про те, що застосування меланіну 
знижує процеси ПОЛ та підвищує активність фер-
ментних антиоксидантних систем. Отже, тривале 
застосування омепразолу призводить до достовір-
ного підвищення вмісту в плазмі крові гастрину, і 
як наслідок до патологічних змін в тканинах слин-
них залоз, а саме: до активації ПОЛ та до зниження 
активності ферментних антиоксидантних систем. 
Експериментальна корекція омепразол-індукованої 
гіпергастринемії із застосуванням меланіну знижує 
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інтенсивність вільнорадикальних процесів та під-
вищує активність ферментних антиоксидантних 
систем [4, 5, 12, 13].

Досліджуючи протеїназно-інгібіторний баланс 
слинних залоз щурів в умовах тривалої омепразол-
індукованої гіпергастринемії отримали наступні 
результати: загальна протеолітична активність при 
28-денному введені омепразолу підвищилась в 1,17 
разу (p<0.05), в той час як загальна антитриптич-
на активність зменшилась в 1,15 разу порівняно з 
контролем (p<0.05). Застосування меланіну на 28 
добу експерименту призвело до вірогідного зни-
ження активності протеїназ в 1,15 разу (p<0.05) в 
слинних залозах щурів на тлі гіпергастринемії по-
рівняно з тваринами, яким вводили ІПП без корек-
ції. За умов введення меланіну на 28 добу на тлі 
гіпергастринемії вірогідно в 1,1 разу зростала ан-
титриптична активність слинних залоз порівняно з 
тваринами без корекції [11, 12].

Досліджуючи NO-ергічну систему [2, 6] слин-
них залоз за умов омепразол-індукованої гіпер-
гастринемії ми отримали наступні результати: 
активність NO-синтази при 28-денному введені 
омепразолу підвищилась у 1,45 рази (p<0.05), а 
при корекції із застосуванням меланіну активність 

NO-синтази на 28 день експерименту  знижувалась 
у 1,23 рази (p<0.05) порівняно зі щурами без ко-
рекції, що свідчить про нормалізацію NO-ергічної 
системи при застосуванні меланіну [9]. 

NO2
- – кінцевий продукт обміну NO в організмі. 

У вільному стані період напівжиття NO знаходить-
ся в межах 6-30 секунд, після чого відбувається 
окислення газової форми до NO2

ˉ та більш високих 
оксидів. Підвищення потужності NO-продукуючих 
систем сприяє формуванню адаптації до факторів 
середовища [6]. У слинних залозах за умов оме-
празол-індукованої гіпергастринемії вміст нітритів 
збільшився в 1,18 рази (p<0.05), а за умов корекції 
меланіном вміст нітритів достовірно знизився у 
1,15 рази (p<0.05) порівняно зі щурами без корек-
ції. Вміст NO2

ˉ у тканинах слинних залоз корелює 
із активністю ферменту NO-синтази у відповідних 
дослідних групах щурів [9].

Висновок. Таким чином використання ме-
ланіну ефективне при корегуванні патологічних 
процесів у різних органах і тканинах організму.  
При цьому меланіни проявляють себе як ефектив-
ні фотопротектанти, знижують вільнорадикальні  
процеси та підвищують резервні можливості  
живого організму.
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ПРОЯВИ ТОКСИЧНОСТІ ІНГІБІТОРІВ ТИРОЗИНКІНАЗИ У ПАЦІЄНТІВ  
З ХРОНІЧНОЮ МІЄЛОЇДНОЮ ЛЕЙКЕМІЄЮ

Сучасні рекомендації щодо лікування пацієнтів з онкогематологічними захворюваннями в першу чергу пов'язані 
з розвитком таргетної терапії, в тому числі, зі створенням специфічних інгібіторів тирозинкінази для лікування хро-
нічної мієлоїдної лейкемії (іматинібу, дазатинібу, нілотинібу, бозутинібу і понатинібу). Проте, не зважаючи на високу 
ефективність, ці препарати володіють певною токсичністю. У цьому огляді розглянуто побічні явища та ускладнення, 
що виникають на фоні терапії інгібіторами тирозинкінази при хронічній мієлоїдній лейкемії.

Ключові слова: хронічна мієлоїдна лейкемія, інгібітори тирозинкінази, токсичність, таргетна терапія, іматиніб, 
дазатиніб, нілотиніб, бозутиніб, понатиніб.

Современные рекомендации по лечению пациентов с онкогематологическими заболеваниями в первую оче-
редь связаны с развитием таргетной терапии, в том числе, с созданием специфических ингибиторов тирозинкиназы 
для лечения хронического миелоидного лейкоза (иматиниба, дазатиниба, нилотиниба, бозутиниба и понатиниба). 
Однако наряду с высокой эффективностью эти препараты обладают определенной токсичностью. В настоящем об-
зоре рассмотрены побочные явления и осложнения, возникающие на фоне терапии ингибиторами тирозинкиназы 
при хроническом миелолейкозе.

Ключевые слова: хронический миелоидный лейкоз, ингибиторы тирозинкиназы, токсичность, таргетная тера-
пия, иматиниб, дазатиниб, нилотиниб, бозутиниб, понатиниб.

Current treatment recommendations for the oncohematological patients are primarily related to advances in targeted 
therapy, including development of specific tyrosine kinase inhibitors for therapy of chronic myeloid leukemia (imatinib, da-
satinib, nilotinib, bosutinib and ponatinib). However, along with high efficacy, these drugs are associated with toxicities. This 
review presents side effects and complications of tyrosine kinase inhibitors therapy for chronic myeloid leukemia.

Key words: chronic myeloid leukemia, tyrosine kinase inhibitors, toxicity, targeted therapy, imatinib, dasatinib, nilotinib, 
bosutinib, ponatinib.

Сучасні підходи до терапії хронічної мієлоїдної 
лейкемії (ХМЛ) інгібіторами тирозинкінази (ІТК) 
дозволяють 60–70 % пацієнтів досягнути стабіль-
ної глибокої молекулярної відповіді [1, с.  90]. ІТК 
– препарати нового класу, які блокують дію мутант-
ної тирозинкінази – продукту химерного гена BCR-
ABL, що володіє доведеною онкогенною активністю 
при ХМЛ. Такий специфічний підхід до лікування 
ХМЛ називають цілеспрямованою (таргетною) мо-
лекулярною терапією, оскільки відповідний пре-
парат призначений для блокування дії конкретного 
білка, який є основною причиною лейкемічної тран- 
сформації клітин [2, с.  25; 3, с.  351].

Розробка і впровадження в клінічну практику 
протипухлинних препаратів поставили ряд нових 
проблем перед сучасною медициною, зокрема, до-
слідження їх побічних ефектів не тільки під час 
терапії, але і у віддалений період спостереження 
після неї.

Згідно з діючими клінічними рекомендаціями 
хворим на ХМЛ проводиться довготривале ліку-
вання ІТК в стандартних дозах, що часто супро-
воджується проявами токсичної дозозалежної дії 
препаратів. Ключовим питанням у терапії є підбір 
оптимальної дози ІТК з максимальною ефектив-
ністю і мінімальним ризиком розвитку побічних 
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ефектів та проявів токсичності. Це можливо тільки 
за умови ретельного спостереження за пацієнтами 
і виконання регулярного молекулярно-генетичного 
моніторингу [4, с.  1393, 1402–1403].

Більшість небажаних ефектів терапії ІТК є до-
бре контрольованими, низького ступеня токсич-
ності. Віддалені результати застосування іматинібу 
протягом більше 15 років не виявили життєвоне-
безпечних проявів токсичності. Застосування ІТК 
наступних поколінь має менший термін спостере-
ження, дані про нові побічні реакції продовжують 
з'являтися [2, с.  26].

Ступінь вираженості побічних ефектів оці-
нюють відповідно до критеріїв токсичності NCI 
CTCAE ver 4.0 [5, с.  2]. При виборі ІТК лікар 
бере до уваги ці небажані явища, загальний стан 
здоров'я пацієнта і статус ХМЛ. Згідно з ELN 2020, 
слід враховувати наступні типи токсичності: 

1. Гематологічні побічні ефекти, такі як нейтро-
пенія, тромбоцитопенія та анемія. Ці зміни, пере-
важно, відбуваються на першому етапі лікування. 
Можливо, доведеться на деякий час знизити дозу, 
але, зазвичай, змінювати ІТК не потрібно.

2. Негематологічні побічні ефекти. До них від-
носять небажані явища, що виникають в ході ліку-
вання та погіршують якість життя пацієнта. В ре- 
зультаті цих ефектів близько 30 % хворих потребу-
ють заміну лікування. До інших негематологічних 
побічних реакцій належать зміни, що впливають 
на здоров'я і якість життя пацієнта і можуть навіть 
призвести до смерті. Через такі ускладнення 15 % 
хворих потребують заміну терапії [6, с.  973].

На сьогодні для лікування ХМЛ застосовують 
ряд препаратів ІТК: іматиніб, бозутиніб, дазатиніб, 
нілотиніб, понатиніб. Серед них розрізняють пре-
парати першого, другого і третього покоління. Іма-
тиніб – єдиний представник ІТК першого поколін-
ня. Бозутиніб, дазатиніб і нілотиніб – ІТК другого 
покоління, понатиніб – препарат третього поколін-
ня [6, с.  970–972].

Поява іматинібу в 2001 році кардинально зміни-
ла підходи до терапії ХМЛ. Однак, з плином часу 
в деяких пацієнтів виробляється резистентність до 
іматинібу, що пов'язано з виникненням вторинних 
мутацій в різних ділянках каталітичного домену 
BCR-AВL [2, с.  25; 6, с.  970].

З кожним поколінням ІТК стають все більш 
специфічними і краще спрямованими на конкрет-
ні мутації. Таким чином, ІТК наступного поколін-
ня, зазвичай, діють швидше і ефективніше. Проте, 
вони можуть мати більше побічних ефектів.

Оскільки іматиніб є менш токсичним у порів-
нянні з іншими ІТК, то він вважається оптималь-
ним препаратом для людей старшого віку і для тих 
пацієнтів, у кого є серйозні супутні захворюван-
ня. Щодо побічних ефектів іматинібу, то хронічна 
втома (часто корелює з м’язово-скелетним болем 
та м’язовими спазмами) є основним фактором, 
що знижує якість життя пацієнтів [7, с.  1512]. У 
невеликої групи хворих, які приймають іматиніб 
відзначали гіпофосфатемію та зменшення міне-
ральної щільності кісток [8, с.  790]. Також відо-
мо про гіпопігментацію шкіри як побічний ефект 
іматинібу, що є зворотнім при зменшенні дози або 
припиненні прийому цього препарату. Також пові-

домляється про зворотні порушення функції нирок 
при тривалому застосуванні іматинібу [9, с.  292].

У дослідженні BFORE було показано, що при 
застосуванні бозутинібу найпоширенішими побіч-
ними явищами були діарея, підвищення рівня АЛТ 
та АСТ, тоді як м’язові спазми та периферичні на-
бряки були частішими при застосуванні іматинібу. 
Тромбоцитопенія 3–4 ступеня була вищою при за-
стосуванні бозутинібу, а нейтропенія 3–4 ступеня 
– при застосуванні іматинібу. Анемія 3–4 ступеня 
була подібною в обох групах [10, с.  232–233].

Згідно з критеріями CTCAE діарея 1–2 ступеня 
при терапії бозутинібом може значно погіршувати 
якість життя пацієнтів, проте добре піддається ко-
рекції зі зниженням ступеня вираженості і частоти 
розвитку в ході лікування.

Припинення терапії через побічні ефекти, 
пов’язані з прийомом лікарських засобів, відбулося 
у 14 % пацієнтів у групі, що приймала бозутиніб 
порівняно з 11 % хворих, що лікувалися іматині-
бом. Підвищення рівня АЛТ (5  %) та АСТ (2 %) 
були найпоширенішими побічними явищами, що 
призвели до припинення прийому бозутинібу. Од-
нак під час дослідження не було виявлено леталь-
них випадків, пов’язаних з гепатотоксичністю  
[11, с.  1211–1212].

У дослідженні DASISION було виявлено, що 
при застосуванні дазатинібу частота гематологіч-
них побічних явищ 3–4 ступеня (анемія, нейтропе-
нія та тромбоцитопенія) у порівнянні з іматинібом 
була вищою для дазатинібу. Припинення терапії 
через побічні ефекти, пов’язані з прийомом лікар-
ських засобів, відбулося у 16 % і 7 % пацієнтів, 
що приймали дазатиніб та іматиніб, відповідно. 
Дазатиніб асоціюється зі значним, але зворотнім 
пригніченням агрегації тромбоцитів, що може ви-
кликати кровотечі у деяких пацієнтів, особливо  
з тромбоцитопенією [12, с.  2336–2338].

Скупчення рідини навколо легень (плевральний 
випіт) частіше виявляли при застосуванні дазати-
нібу (у дослідженні DASISION 28 % пацієнтів по-
рівняно з 1 % – при іматинібі). Поява плеврального 
випоту значно зменшується при застосуванні даза-
тинібу у дозі 100 мг один раз на день порівняно із 
70 мг двічі на день. Пацієнти із серцевою недостат-
ністю і артеріальною гіпертензією в анамнезі, що 
отримують дазатиніб по 70 мг двічі на день, мають 
підвищений ризик розвитку плеврального випоту 
[13, с.  96–97].

Слід зазначити, що плевральні випоти при  
терапії дазатинібом, незважаючи на визначену за 
CTCAE низьку ступінь токсичності, не завжди до-
зволяють продовжити терапію в постійному режи-
мі внаслідок рецедивів [12, с.  2336–2338].

Є дані про зворотню легеневу артеріальну гі-
пертензію як про рідкісний, але серйозний побіч-
ний ефект дазатинібу [14, с.  2129; 15, с.  4–5]. У до-
слідженні DASISION повідомлялося про легеневу 
гіпертензію у 5 % пацієнтів, які отримували дазати-
ніб, порівняно з 1 % пацієнтів, які отримували іма-
тиніб. Рекомендується оцінювати ознаки та симп-
томи основного серцево-легеневого захворювання 
перед початком та під час лікування дазатинібом. 
Якщо у пацієнта підтверджено легеневу гіпертен-
зію, то застосування дазатинібу заборонено.
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Рекомендована початкова доза дазатинібу ста-
новить 100 мг один раз на день для пацієнтів із 
нещодавно діагностованою ХМЛ. Довготривалі 
результати подальшого спостереження у невели-
кій когорті пацієнтів свідчать про те, що дазатиніб 
у дозі 50 мг один раз на день може мати подібну 
ефективність. Переривання лікування дазатині-
бом у дозі 100 мг один раз на день та повторне за-
стосування у меншій дозі (40 мг двічі на день або  
60 мг один раз на день) виявилося ефективним 
для пацієнтів з непереносимістю дазатинібу у дозі  
100 мг один раз на день. Дазатиніб у дозі 50 мг або 
20 мг під ретельним контролем слід розглядати для 
пацієнтів з клінічно значущою непереносимістю 
дазатинібу з метою уникнення серйозних побічних 
явищ, що вимагають припинення прийому дазати-
нібу (наприклад, плевральний випіт, мієлосупре-
сія). Однак мінімальна ефективна доза дазатинібу 
в рандомізованих клінічних дослідженнях встанов-
лена не була [4, с.  1394; 12, с.  2336–2338].

У дослідженні ENESTnd показано, що частота 
негематологічних побічних явищ, таких як нудота, 
діарея, рвота, м’язові спазми та периферичний на-
бряк будь-якого ступеня, була вищою для пацієнтів, 
які отримували іматиніб. І навпаки, шкірний висип 
та головний біль частіше виявлялися при застосу-
ванні нілотинібу. Нейтропенія 3-4 ступеня частіше 
спостерігалась у групі пацієнтів, що приймали іма-
тиніб, тоді як тромбоцитопенія та анемія були по-
дібними в обох групах. Загальна частота побічних 
явищ, що призвели до припинення терапії, була 
досліджена у двох групах пацієнтів. Перша група 
отримувала нілотиніб у дозі 300 мг двічі на день, і 
друга група – нілотиніб у дозі 400 мг двічі на день. 
Частота побічних явищ у досліджуваних групах 
склала 12  % і 20 %, відповідно [16, с.  1048–1050].

Гіпербілірубінемія найчастіше зустрічалася 
при лікуванні нілотинібом (69 % – будь-якого сту-
пеня, 7 % – 3-4 ступеня). Дане явище пов'язане з 
порушенням кон'югації непрямого білірубіну, тому 
підвищення відбувається переважно за рахунок цієї 
фракції. На думку більшості дослідників, навіть 
токсичність 3 ступеня не є підставою для припи-
нення терапії і зниження дози. При тривалій гіпер-
білірубінемії доцільно призначення препаратів для 
лікування захворювань жовчного міхура.

Безсимптомне підвищення амілази і / або ліпа-
зи можуть часто спостерігатися при лікуванні ні-
лотинібом. При повторному підвищенні рівня цих 
ферментів до 3–4 ступеня лікування нілотинібом 
може бути скасовано або продовжено за рішенням 
лікаря.

Застосування нілотинібу призводить до продо-
вження інтервалу QT, і зафіксовані випадки рапто-
вої смерті у пацієнтів, які отримували нілотиніб. 
Продовження інтервалу QT можна контролювати за 
допомогою зменшення дози препарату. Порушення 
рівня електролітів слід скоригувати перед початком 
лікування нілотинібом та періодично здійснювати 
його контроль. Слід уникати прийому препаратів, 
що продовжують інтервал QT. Для контролю ін-
тервалу QT потрібно проводити ЕКГ-дослідження 
на початковому етапі, через 7 днів після початку 
прийому нілотинібу, і періодично під час терапії, 
а також після будь-яких корекцій дози. Пацієнтів  

з серцево-судинними порушеннями слід направити 
до лікаря-кардіолога [4, с.  1395–1396].

Нілотиніб асоціюється з підвищеним ризиком 
оклюзійних захворювань периферичних артерій. 
Пацієнти повинні пройти обстеження щодо даної 
патології та судинних факторів ризику перед по-
чатком та під час лікування нілотинібом. Якщо 
підтверджено оклюзію периферичних артерій, то 
прийом нілотинібу заборонено [16, с.  1048–1050].

При прийомі нілотинібу може спостерігатися 
гіперглікемія та гіперхолестеринемія. Корекція рів-
ня глюкози в крові повинна починатися при будь-
якому ступені гіперглікемії (гіпоглікемічна дієта). 
При відсутності нормалізації рівня глюкози на тлі 
дієти показана консультація лікаря-ендокринолога 
для виключення цукрового діабету.

Слід зазначити, що перевищення деяких па-
раметрів (таких як рівень холестерину), формаль-
но визначених в межах I-II ступеня за критеріями 
CTCAE, при терапії нілотинібом вимагає особли-
вої уваги і корекції, з урахуванням підвищеної ймо-
вірності розвитку ішемічних судинних подій при 
застосуванні цього препарату [17, с.  1307].

Рекомендована початкова доза нілотинібу ста-
новить 300 мг двічі на день для пацієнтів із нещо-
давно діагностованою ХМЛ. Однак як і у випадку 
з дазатинібом, мінімальної ефективної дози нілоти-
нібу в рандомізованих клінічних випробуваннях не 
було встановлено [4, с.  1395–1396; 18, с.  1].

Понатиніб – єдиний ІТК, що ефективний для 
пацієнтів з генетичною мутацією T315I. Ця мута-
ція викликає резистентність до всіх інших препа-
ратів, окрім понатинібу. Пацієнт може отримувати 
понатиніб в якості терапії третьої лінії, якщо він не 
відповідає на два інших ІТК.

Затверджена початкова доза понатинібу стано-
вить 45 мг один раз на добу. При прийомі понати-
нібу, частіше при збільшенні дозування, виникали 
побічні ефекти з боку серцево-судинної системи. 
Тому лікування пацієнтів із серцево-судинними за-
хворюваннями ELN рекомендує починати з меншої 
дози – 30 або 15 мг. Дозування збільшують тільки в 
разі крайньої необхідності. Для пацієнтів, які дося-
гли відповіді на лікування, добова доза також була 
знижена до 15 мг [6, с.  972].

Гіпофосфатемія зустрічається при терапії усі-
ма ІТК і, як правило, клінічно незначуща (низький 
ступінь, швидка нормалізація). Рекомендовано ді-
єту зі збільшенням в раціоні багатих фосфором 
молочних і рибних продуктів, призначення пре-
паратів, що містять фосфати (вітаміни, харчові  
добавки).

Для усіх пацієнтів, що приймають препарати 
ІТК рекомендовано дієту з включенням продуктів 
з підвищеним вмістом кальцію (молочні продукти), 
зниженим споживанням вуглеводів. При необхід-
ності – призначення препаратів кальцію.

З огляду на небезпеку продовження інтервалу 
QT при дефіциті електролітів магнію і калію, по-
трібна їх корекція у вигляді призначення комбіно-
ваних препаратів [6, с.  973].

Для першої лінії лікування ХМЛ на даний час 
зареєстровані іматиніб, нілотиніб, дазатиніб (бо-
зутиніб не зареєстрований для застосування в пер-
шій лінії). Необхідно відзначити, що абсолютних 
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протипоказань для використання ІТК у хворих на 
ХМЛ немає. При виборі конкретного препарату 
необхідно враховувати фазу ХМЛ, супутню пато-
логію і ризик розвитку побічних ефектів у проце-
сі терапії, а також спектр мутацій гена BCR-ABL 
[4 с. 1391–1392].

Спектр супутніх захворювань кожного пацієн-
та доцільно визначати до вибору терапії першої 
лінії, і в обов'язковому порядку провести обсте-
ження при переході на другу і наступну лінії ліку-
вання, з урахуванням можливих побічних ефектів  
кожного ІТК [19, с. 1665].

Очевидно, що як і прийом будь-яких інших 
ліків, терапія за допомогою ІТК призводить до 

небажаних побічних ефектів та ускладнень. Для 
збереження принципу максимального і постійного 
впливу на пухлинний клон важливо звести до міні-
муму небажані ефекти терапії з огляду на необхід-
ність тривалого прийому препаратів.

Вивчення клінічних переваг та потенційних 
ризиків, пов'язаних з кожним ІТК, схваленим 
для лікування ХМЛ, має вирішальне значення у 
виборі найбільш оптимальної терапії для кож-
ного пацієнта. Регулярний молекулярно-гене-
тичний моніторинг та усунення побічних явищ і 
ускладнень на фоні лікування ІТК дасть змогу по- 
кращити якість життя пацієнтів та підвищити 
ефективність терапії.
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