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МАРКЕРИ СИСТЕМНОГО ЗАПАЛЕННЯ
 ТА НАДМІРНА МАСА ТІЛА У ХВОРИХ 

НА ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ
 ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ

 ІЗ ІІІ СТУПЕНЕМ БРОНХООБСТРУКЦІЇ

SYSTEMIC INFLAMMATORY MARKERS AND OVERWEIGHT IN PATIENTS 
SUFFERING FROM CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE 
WITH ІІІ DEGREE OF BRONCHIAL OBSTRUCTION
M. Ostrovskyy, N. Korzh

Abstract. Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is one of the most significant chronic pathological conditions 
in modern society and is widespread in both developed and developing countries. In recent years, the study of the 
development and course of COPD has been closely related to the identification of the role of immune imbalance, which 
is one of the leading factors in the development of chronic inflammation both in the bronchi and in the lungs. More and 
more attention is paid to the study of these disorders in different COPD phenotypes, particularly in combination with 
overweight, which is a well-studied risk factor for the development and rapid progression of a variety of chronic diseases, 
including respiratory tract pathology. The objective of the study was to determine the diagnostic significance of blood 
serum levels of CRP and TNF-α in exacerbation phase of COPD with III degree of bronchial obstruction in obese patients 
in order to improve management and treatment.
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Резюме. Хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) є одним з найзначущих хронічних патологічних 
станів в сучасному суспільстві та широко розповсюджена як у розвинутих країнах, так і у тих, що розвиваються. 
Протягом останніх років вивчення проблеми виникнення та перебігу ХОЗЛ тісно пов’язане з встановленням ролі 
імунного дисбалансу, який є одним із провідних факторів розвитку хронічного запалення як в бронхах, так і в леге-
нях, та все більше уваги приділяють вивченню даних порушень при різних фенотипах ХОЗЛ, зокрема і у поєднанні 
з надмірною масою тіла, яка є добре вивченим чинником ризику розвитку та швидкого прогресування цілого ряду 
хронічних захворювань, в тому числі і патології дихального тракту. Метою даного дослідження було визначення 
діагностичної значущості сироваткових рівнів СRP, ТNF-а при загостренні ХОЗЛ із ІІІ ступенем бронхообструкції у 
хворих з надмірною масою тіла для оптимізації тактики ведення й лікування.
Ключові слова: хронічне обструктивне захворювання легень, надмірна маса тіла, функція зовнішнього дихання, 
СRP, ТNF-а.
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