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Коморбідні метаболічні розлади 
при хронічних хворобах легень
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встуП. Хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ), бронхіальна астма (БА) та інтерстиційні захворювання 
легень (ІЗЛ) часто супроводжуються різноманітними метаболічними розладами, які обтяжують перебіг і погіршують 
прогноз легеневої патології. Вивчення механізмів взаємодії системних запальних реакцій, асоційованих із хронічними 
хворобами легень у пацієнтів із супутніми метаболічними розладами, дозволить удосконалити методи профілактики 
й лікування ускладнень цієї коморбідної патології.
Матеріали і Методи. У базах даних PubMed та Google Scholar проведено пошук джерел літератури, присвяче-
них вивченню взаємозв’язку між хронічними хворобами легень та метаболічними розладами, а також метаболоміки 
хронічних хвороб легень.
реЗулЬтати. Наявні докази вказують на роль розладів ендокринної системи в патогенезі хронічної патології ле-
гень. Зокрема, метаболічні супутні захворювання значно погіршують якість життя пацієнтів і підвищують смертність. 
З іншого боку, покращення метаболічного профілю в окремих категорій пацієнтів із хронічними хворобами легень 
може позитивно впливати на перебіг захворювання. Доклінічні дослідження свідчать про важливість терапевтичного 
відновлення порушеного метаболому та застосування циркулюючих метаболітів як біомаркерів прогнозу захворю-
вання та відповіді на лікування.
висновки. Моніторинг метаболічних параметрів, зокрема глюкози, ліпідів, тиреоїдних гормонів, кальцію та ві-
таміну D, має буди складовою повсякденної клінічної практики в усіх пацієнтів із ХОЗЛ, БА й ІЗЛ. Призначення 
специфічного лікування, що ґрунтується на метаболічному профілі пацієнта, може сповільнювати прогресування 
і зменшувати смертність при хронічних хворобах легень.

BaCKGround. Chronic obstructive pulmonary disease (COPD), asthma and interstitial lung diseases (ILD) are often 
accompanied by various metabolic disorders, aggravating the course and worsening the prognosis of pulmonary pathology. 
The study of the mechanisms of interaction of systemic inflammatory reactions associated with chronic lung diseases in 
patients with concomitant metabolic disorders will improve methods for prevention and treatment of complications of 
this comorbid pathology.
MatErialS and MEtHodS. In the PubMed and Google Scholar databases, a literature search has been conducted 
on the relationship between chronic pulmonary disease and metabolic disorders, as well as the metabolomics of chronic 
pulmonary disease.
rESultS. Available evidence indicates the role of endocrine system disorders in the pathogenesis of chronic pulmonary 
pathology. In particular, metabolic concomitant diseases significantly worsen the quality of life of patients and increase 
mortality. On the other hand, improvement in the metabolic profile in certain categories of patients with chronic lung 
diseases can positively affect the course of the disease. Preclinical studies indicate the importance of therapeutic recovery 
of metabolic disorders and the use of circulating metabolites as biomarkers for disease prognosis and treatment response.
ConCluSionS. Monitoring of metabolic parameters, in particular glucose, lipids, thyroid hormones, calcium and vitamin 
D, should be a part of everyday clinical practice in all patients with COPD, asthma and ILD. Prescribing specific treatment 
based on the patient’s metabolic profile can slow progression and reduce mortality in chronic lung diseases.
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