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СТРУКТУРНИЙ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН КЛІТИН КРОВІ У ПАЦІЄНТІВ
ІЗ ХРОНІЧНИМ ОБСТРУКТИВНИМ ЗАХВОРЮВАННЯМ ЛЕГЕНЬ,
АСОЦІЙОВАНИМ З ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ
Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича
СТРУКТУРНОЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ КЛЕТОК
КРОВИ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ ОБСТРУКТИВНІМ
ЗАБОЛЕВАНИЕМ ЛЕГКИХ, АССОЦИИРОВАННЫМ
С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
С. В. Шупер
Резюме
Цель исследования — изучить структурное и функциональное
состояние клеток крови у пациентов с хроническим обструктивным
заболеванием легких (ХОЗЛ), сочетанным с ишемической болезнью
сердца (ИБС).
Материалы и методы. Обследовано 92 больных в возрасте (54,4
± 3,1) года с обострением ХОЗЛ (клиническая группа В, GOLD 2), сочетанным с ИБС — стабильной стенокардией напряжения, ФК II — основная группа. 38 пациентов с ХОЗЛ без ИБС составили I группу сравнения, 32 больных с ИБС без ХОЗЛ вошли во II группу сравнения.
Определяли средний объем эритроцитов, тромбоцитов, распределение тромбоцитов по объему, отношение количества крупных тромбоцитов к их общему количеству, функциональную активность моноцитов крови по их фагоцитарному индексу и числу, сорбционную
способность эритроцитов, спонтанную и АДФ-индуцированную агрегационную способность тромбоцитов.
Результаты. У пациентов основной группы отмечены значительные изменения структуры и функции исследованных клеток крови.
Выявлено значительное увеличение сорбционной способности мембран эритроцитов по сравнению с пациентами с ХОЗЛ без ИБС и ИБС
без ХОЗЛ. Отмечено увеличение размера тромбоцитов (MPV), количества крупных тромбоцитов, PDW и P-LCR. Изменения показателей
структуры тромбоцитов сопровождаются повышением спонтанной и
АДФ-индуцированной их агрегационной способности, наиболее значительными у больных основной группы.
Выводы. Изменения структуры и функции тромбоцитов наряду с
ростом сорбционной способности мембран эритроцитов — важные
предпосылки возникновения гиперагрегационного синдрома при
сочетании ХОЗЛ и ИБС. Фагоцитарная активность моноцитов у больных основной группы, а также у пациентов с ХОЗЛ, достоверно повышается при отсутствии изменений их активности у больных с ИБС.
Структурные и функциональные изменения клеток крови могут служить предпосылкой прогрессирования ХОЗЛ, сочетанной с ИБС.
Ключевые слова: ХОЗЛ, ИБС, эритроциты, тромбоциты, моноциты, структура и функция.
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STRUCTURAL AND FUNCTIONAL STATE OF BLOOD CELLS
IN PATIENTS WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY
DISEASE, ASSOCIATED WITH ISCHEMIC
HEART DISEASE
S.V. Shuper
Abstract
The aim of the study — to determine the structural and functional
state of blood cells in patients with chronic obstructive pulmonary disease
(COPD) associated with ischemic heart disease (IHD).
Material and methods. 92 patients (54,4 ± 3,1 years old) with
exacerbation of COPD (clinical group B, GOLD II), combined with IHD,
stable angina pectoris FC II were allocated to the main group. 38 patients
with COPD without IHD were distributed to the 1st group, 32 patients with
IHD without COPD — to the 2nd group. The mean volume of erythrocytes,
platelets, platelets volume distribution, the ratio of the large platelets
number to the total platelet count, the functional activity of monocytes by
their phagocytic index and number, the erythrocyte sorption capacity,
spontaneous and ADP-induced platelet aggregation capacity were
determined.
Results. In patients from the 1st group, significant changes in the
structure and function of blood cells were the most prominent. The
changes of erythrocytes were characterized by significant increase in the
sorption capacity of their membranes compared to patients with COPD
without IHD and IHD without COPD. In 1st group patients there were
elevation of platelets size, the number of large platelets, PDW and P-LCR.
Changes in the platelet structure were accompanied by an increased
spontaneous and ADP-induced aggregation capacity, the most significant
in patients from the 1st group.
Conclusions. Changes of platelets structure and function, along with
increased erythrocyte membranes sorption capacity, are important
prerequisites for the onset of hyper-aggregation syndrome in the
association of COPD and IHD. The phagocytic activity of monocytes in
patients from the 1st group, as well as in patients with COPD, significantly
increased with the absence of such changes in patients with IHD. The
structural and functional changes of blood cells can serve as a predictor for
the progression of COPD associated with IHD.
Key words: COPD, IHD, erythrocytes, platelets, monocytes, structure
and function.
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Хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ)
розповсюджене у всьому світі [17]. В даний час повний
контроль над ХОЗЛ є недосяжним, незважаючи на
розроблений комплекс терапії. Однією з причин незадовільних результатів лікування є ко- і поліморбідність при
цій хворобі [7, 16]. Особи, що тривало хворіють на ХОЗЛ,
вмирають від серйозних ускладнень життєво важливих
систем організму, найчастіше — зі сторони серцевосудинної системи [1, 6, 7].

Незворотні морфологічні зміни в бронхолегеневій системі при прогресуванні ХОЗЛ приводять до
розвитку ускладнень — хронічного легеневого серця
[3, 5]. Провідну роль у формуванні ускладнень відводять ремоделюванню судинного русла легень з пошкодженням ендотелію, дисбалансу прооксидантної та
антиоксидантної систем, про- та протизапальних факторів крові, мікро- та макротромбоутворенню, затримці кровотоку та порушенню регіональних вентиляційно-перфузійних співвідношень [8, 14]. Суттєву
роль у цих процесах відіграють клітини крові, зокрема, еритроцити.
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Для забезпечення процесу дифузії газів важливе
значення має процес пересування еритроцитів по мікросудинах завдяки їх здатності до деформації. Якщо еритроцит стає ригідним, від не здатен до деформації та
втрачається для газообміну. Плинність еритроцитів визначається властивостями мембрани клітин. Зміни у мембранах приводять до втрати еритроцитами здатності до
деформації, утрудненню руху еритроцитів по мікросудинах, сладжу клітин та до мікроциркуляторного блоку. Це
викликає стимуляцію процесів пероксидації ліпідів
(ПОЛ) та розвиток оксидантного стресу [21]. Продукти
ПОЛ ще більше порушують властивості еритроцитів, підсилюють їх проникність для різних іонів [5]. Зміни архітектоніки мембран еритроцитів призводять до порушень взаємодії еритроцитів з капілярною стінкою та
транспорту кисню [14], стимуляції імунної відповіді та до
мікрореологічних змін при бронхообструктивних захворюваннях [15]. Крім того, мембрана еритроцита може
слугувати зручною моделлю змін структури та функції
мембран всіх клітин організму хворого [4]. Взаємодія
еритроциту зі зниженою здатністю до деформації з ендотелієм судин сприяє вазоконстрикції та дисфункції ендотелію. Пошкодження мембрани еритроцита стимулює
агрегацію тромбоцитів за рахунок розвитку ендотеліальної дисфункції з «оголенням» колагену, що запускає процеси тромбоутворення та репарації капілярів. Процес
активації та адгезії тромбоцитів являє собою відповідь
на пошкодження і спрямований на відновлення цілісності судинної стінки, проте, його прогресування може
стати причиною формування тромбу всередині судинної
системи [2], призводить до поганої репарації ділянки
пошкодженого ендотелію. Визначення у хворих на ХОЗЛ
функціональної відповіді тромбоцитів характеризувалося її зниженням на ранніх стадіях формування тромбу.
Зростання тяжкості ХОЗЛ супроводжувалося збільшенням кількості тромбоцитів у периферичній крові та
збільшенням агрегації тромбоцитів. При цьому скорочення часу зміщення агрегації при індукції АДФ корелювало зі зниженням об’єму форсованого видиху за першу
секунду (ОФВ1). При цьому базисна терапія не впливала
на активність тромбоцитів і їх морфологічні характеристики [11].
При різних бронхозапальних захворюваннях спостерігались також дисфункція нейтрофільних гранулоцитів, різке порушення функціональних (поглинаючих)
властивостей нейтрофільних гранулоцитів, моноцитів,
очевидно, за рахунок ушкоджуючих медіаторних субстанцій, ефекти яких не завжди залежали від ступеня
тяжкості хвороби. Так, фагоцитарне число (ФЧ) та фагоцитарний індекс (ФІ) нейтрофілів і моноцитів та індекс
завершеності фагоцитозу у хворих із бронхообструктивними захворюваннями були нижчими, ніж у здорових
осіб [13]. Традиційна базисна терапія не завжди відновлювала функціональний стан клітин, що потребувало
додавання препаратів, які були здатними нормалізувати
метаболізм клітин — інгаляційних глюкокортикостероїдів, імунокоректорів, або ω-3 [21].
Метою дослідження було визначення структурного
та функціонального стану клітин крові у пацієнтів із
ХОЗЛ, поєднаним з ІХС.

Український пульмонологічний журнал. 2018, № 2

ОРИГІНАЛЬНІ СТАТТІ
Матеріал і методи дослідження
Досліджено 92 хворих середнім віком (54,4 ± 3,1)
років із загостренням ХОЗЛ (клінічна група В, GOLD ІІ),
поєднаним з ІХС, стабільною стенокардією напруги ІІ
функціонального класу — основна група. Всі досліджені
хворі палили зі стажем куріння, у середньому (27,3 ± 2,2)
пачко-років. Тривалість захворювання на ХОЗЛ у цих
пацієнтів становила, у середньому (9,8 ± 1,8) років.
Термін захворювання на ІХС у досліджених осіб дорівнював (4,7 ± 0,6) років.
Діагнози ХОЗЛ та ІХС, обсяг їх лікування встановлювалися згідно з існуючими нормативними документами
[10]. Для визначення впливу супутньої ІХС на патогенетичні показники, що характеризують загострення ХОЗЛ,
та впливу ХОЗЛ на аналогічні дані у пацієнтів із ІХС, були
обстежені пацієнти із ХОЗЛ, які не мали ознак ІХС (38 осіб
— I група порівняння), та 32 хворих із ІХС без ХОЗЛ (ІІ
група порівняння). Ступінь легеневої недостатності (ЛН)
визначали відповідно рекомендаціям Української
Асоціації пульмонологів [7], ступінь серцевої недостатності визначали за класифікацією NYНA. Для розробки
референтних показників були досліджені 35 практично
здорових осіб такого ж віку та статі (донори).
В крові всіх досліджених осіб визначали кількість
еритроцитів, їх середній корпускулярний об’єм (MCV),
сорбційну здатність еритроцитів (СЗЕ), кількість тромбоцитів та їх MPV (mean platelet volume) — середній об’єм
тромбоцитів, PDW (platelet size distribution width) —
ширину розподілу тромбоцитів по об’єму та P-LCR
(platelet large cell ratio) — відношення кількості великих
тромбоцитів до загального числа тромбоцитів (коефіцієнт великих тромбоцитів), а також — фагоцитарну
активність моноцитів у периферичній крові за ФІ та ФЧ
чашковим методом із використанням в якості об’єкту фагоцитозу живої добової культури St. aureus [19].
У всіх пацієнтів вивчали спонтанну та АДФ-індуковану
агрегацію тромбоцитів із використанням стандарту АДФ
(аденозин-5¢-дифосфат динатрієвая сіль, «Ренам») у концентрації 2,5 і 5 мкм на лазерному агрегометрі НПФ
БИОЛА 230-LA. Дослідження агрегації тромбоцитів проводилось турбидометричним методом Борна [18].
Визначалися СРАсп — показник спонтанної агрегації,
СРАадф — показник АДФ-індукованої агрегації, СРМНсп
— максимальний нахил кривої середнього радіуса спонтанної агрегації, СРМНадф — максимальний нахил кривої
середнього радіуса АДФ-індукованої агрегації, СРt — час
максимальної агрегації по кривій середнього радіуса,
СРДА — ступінь дезагрегації. По кривій світлопропускання розраховували показники ступеня й швидкості агрегації тромбоцитів у відсотках. СПсп, % — ступінь спонтанної
агрегації по кривій світлопропускання, СПадф, % —
ступінь АДФ-індукованої агрегації по кривій світлопропускання, СПМНсп, %/хв — максимальний нахил кривої
світлопропускання спонтанної агрегації, СПМНадф, %/хв
— максимальний нахил кривої світлопропускання АДФіндукованої агрегації.
Статистична обробка отриманих даних здійснювалась з використанням ліцензійних програмних продуктів пакету Microsoft Office Professional 2003, ліцензія
Russian Academic OPEN No Level 17016297. Для перевір-
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ки відповідності розподілу величин рядів вимірів нормальному закону розподілу використовувалася функція
NORMSAMP-1 в Microsoft Excel, на підставі чого визначалися параметричні (t-test of reliability of Student) або
непараметричні (тест Вілкоксона) статистичні методи з
оцінкою достовірності отриманих результатів досліджень при заданому рівні значимості р < 0,05.
Результати та їх обговорення
При надходженні в терапевтичний стаціонар у хворих із ХОЗЛ, поєднаним з ІХС, об’єм форсованого видиху
за першу сек. (FEV1) складав (62,7 ± 3,4) %, постбронходилaтаційний FEV1/FVC становив (65,3 ± 4,1) %. У пацієнтів І групи порівняння FEV1 був рівним (64,4 ± 3,6) %,
постбронходилaтаційний FEV1/FVC — (67,9 ± 2,5) %. У
досліджених ІІ групи порівняння FEV1 дорівнював (83,4 ±
4,1) %, FEV1/FVC — (79,4 ± 3,3) %.
У пацієнтів основної групи ЛН І ступеня спостерігалася у 37 випадках (40,2 %), а ЛН ІІ ступеня — у 55 (59,8 %).
Серед хворих І групи порівняння ЛН І ступеня діагностували у 21 хворого (55,3 %), що було у 1,4 разу частіше, а
ЛН ІІ ступеня — у 17 (44,7 %).
При електрокардіографічному дослідженні у пацієнтів із ХОЗЛ, поєднаним з ІХС, та з ІХС (стабільною стенокардією ІІ функціонального класу) виявлялися екстрасистолія право- або лівошлуночкова у 13 (14,1 %) та у 5
(15,6 %) випадках відповідно, блокади правої ніжки
пучка Гіса у 6 (6,5 %) та у 2 (6,3 %). Серцева недостатність
за NYHA у всіх хворих не перевищувала ІІ функціонального класу.
У пацієнтів основної групи показник MCV дорівнював (84,1 ± 3,9) fL, не відрізнявся від референтної норми
(83,4 ± 3,2) fL (р>0,05) та від аналогічного в І групі порівняння (85,5 ± 2,7) fL, (р<0,05). У хворих II групи порівняння значення MCV також не відрізнялися від референтної
норми (83,6 ± 2,9) fL.
При вивченні СЗЕ у пацієнтів основної групи відзначалося її збільшення із значеннями (37,6 ± 3,1) %, що було
вищим за референтну норму (28,7 ± 2,3) % у 1,3 рази (р <
0,05), і співпадає з даними про стан мембран еритроцитів
у пацієнтів із ХОЗЛ [21] та ІХС [15]. Збільшення СЗЕ може
свідчити про потенційне зменшення еластичності мембрани клітин крові та зниження їх здатності до деформації
при пересуванні по мікросудинах. У пацієнтів І групи
порівняння величина СЗЕ також перевищувала показник
практично здорових осіб, але менш значуще — у 1,13 рази
і становила (31,5 ± 2,6) % при несуттєвих змінах СЗЕ у хворих ІІ групи порівняння (29,1 ± 2,3) %.
Збільшення МСV та зміни в функції мембрани еритроцитів, які підвищують їх сорбційну здатність, потенційно знижує деформацію та рухливість еритроцитів у
мікросудинах, викликаючи «сладж» клітин, порушення
мікрогемореології, про що вказувалося в інших дослідженнях стану червоних кров’яних клітин при гіпоксичних станах [6], яким є загострення ХОЗЛ. Мікрореологічні
зміни відзначалися і при ІХС внаслідок порушення структури та функції ендотелію мікросудин у пацієнтів [14].
Функціональні зміни мембран еритроцитів можуть відображати негативні тенденції у структурі та функції мембран інших клітин крові всього організму хворих [4].

Кількість тромбоцитів у периферичній крові у основній, І та ІІ групах порівняння становила відповідно (210,2
± 22,3)×109/л, (212,5 ± 23,7)×109/л та (221,2 ± 21,8)×109/л,
при такій у практично здорових осіб — (209,3 ±
17,9)×109/л.
У той же час MPV у основній групі був найвищим,
склав відповідно (10,84 ± 0,62) fL і на 29,5 % перевищив
референтну норму (8,37 ± 0,41) fL. В І групі порівняння
MPV досяг (9,28 ± 0,61) fL, та був більшим, ніж у здорових
осіб, на 10,9 % (р<0,05), але нижчим за аналогічний у
пацієнтів основної групи, на 14,4 % (р<0,05). У ІІ групі
порівняння показник MPV був також вищим за аналогічний у здорових осіб, на 13,0 % (р < 0,05), становив (9,46 ±
0,93) fL, але нижчим, ніж в основній групі, на 12,7 %. Слід
зазначити, що визначення параметрів тромбоцитів при
кардіореспіраторних захворюваннях нечисленні, і наші
дані дещо відрізняються від отриманих у пацієнтів із ХОЗЛ
у дослідженні Е.В. Привалової і співавт. [12], які зроблені у
період ремісії захворювання. Можливо, ця різниця у
нашому випадку пояснюється спостереженням хворих
при загостренні ХОЗЛ за умови його поєднання з ІХС.
До того ж, за значеннями PDW були отримані аналогічні результати: в основній групі показники PDW були
найвищими серед усіх досліджених хворих, склали (14,41
± 0,67) fL, в І групі порівняння (12,63 ± 0,49) fL, в ІІ групі
порівняння — (12,34 ± 0,42) fL, і перевищили показник
здорових осіб (10,26 ± 0,56) fL (р < 0,05).
Величина P-LCR у пацієнтів основної групи досягла
(33,4 ± 4,1) %, І групи порівняння — 29,3 ± 4,6 %, ІІ групи
порівняння — (27,6 ± 3,7) %, що перебільшило умовну
норму (22,9 ± 2,8) % відповідно у 1,5 разу, 1,3 разу та 1,2
разу (р < 0,05).
Таким чином, у пацієнтів із ХОЗЛ, поєднаним з ІХС,
відмічалось найбільш суттєве збільшення об’єму тромбоцитів та переважна кількість великих тромбоцитів
порівняно з практично здоровими особами та із хворими на ХОЗЛ або на ІХС.
Аналіз вивчених показників дозволив відзначити
зміни СЗЕ, MCV та MРV у пацієнтів із ХОЗЛ, поєднаним з
ІХС, в залежності від ступеня ЛН.
У хворих основної групи із ЛН І ступеня СЗЕ перевищувала показники у здорових осіб на 14,3 % (р < 0,05), а
у хворих із ЛН ІІ ступеня — на 47,7 % і на 29,3 % — аналогічний показник осіб із ЛН І ступеня (табл. 1). Показник
MCV пацієнтів основної групи із ЛН І ступеня був вищим
за аналогічний у здорових осіб на 5,4 %, а за такий у
пацієнтів із ЛН ІІ ступеня — на 9,5 % (р < 0,05).
Таблиця 1
Стан CЗЕ, MCV та MPV у хворих основної групи із різним
ступенем ЛН (M ± m)

Показник
СЗЕ (%)
MCV, fL
MPV, fL

Здорові
особи
(n = 35)
28,7 ± 2,3
83,4 ± 3,2
8,37±0,41

Хворі із ЛН
І ступеню (n = 37)
32,8 ± 1,4*
87,9 ±3,5
7,91 ± 0,32

ІІ ступеню (n = 55)
42,4 ± 3,2*)**
80,3 ± 2,9**
8,84±0,49*

Примітки: * — р < 0,05 при порівнянні зі здоровими особами;
** — р < 0,05 при порівнянні поміж пацієнтами з ЛН І ступеню.
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Зворотна тенденція спостерігалась із MPV: у пацієнтів із ЛН І ступеня відзначені показники були нижчими за
відповідні у здорових осіб на 5,5 %. Проте, ці показники
були більшими за значення у пацієнтів із ЛН ІІ ступеня на
11,8 %. Можливо, дані про зростання MPV із збільшенням ступеня ЛН свідчать про підвищену здатність тромбоцитів до агрегації при підвищенні ступеня функціональної недостатності легень та співпадають із даними
інших дослідників щодо структури тромбоцитів у пацієнтів із ХОЗЛ із тривалим періодом паління [11].
У хворих основної групи СЗЕ створювала негативний
кореляційний зв’язок із величиною ОФВ1 (r = −0,453, p <
0,05) та позитивний — зі ступенем ЛН (r = +0,411, p <
0,05). Оскільки мембрана еритроцитів за сучасними
дослідженнями може слугувати «моделлю» стану мембран клітин організму хворого [4] і відображати процеси
зростання структурно-функціональних змін у організмі
хворого, то зростання СЗЕ у пацієнтів із ХОЗЛ, поєднаним з ІХС, свідчить про розвиток і прогресування системних змін в структурі та функції всіх клітин організму
пацієнтів, які можуть посилюватися із збільшенням ступеня ЛН (тобто із наростанням гіпоксії ). Поряд із зростанням СЗЕ, збільшення об’єму тромбоцитів та кількості
великих тромбоцитів створюють передумови до гіперагрегаційного стану у мікроциркуляторному руслі. У хворих на ХОЗЛ, сполученим з ІХС, такі зміни клітин крові
можуть слугували чинником формування ускладнень у
вигляді мікротромбозу та порушення цілісності ендотелію [9], що у подальшому може привести до більш
раннього формування ускладнень у вигляді пневмофіброзу та поглиблення ЛН.
Вивчення функціонального стану моноцитів досліджених хворих показало, що найнижчі показники функціональної активності моноцитів були також у пацієнтів
із сполученням ХОЗЛ та ІХС (табл. 2).
Таблиця 2
Показники функціонального стану моноцитів у
досліджених хворих (M ± m)

Показник
ФЧ
ФІ, %

Показник здо- Хворі осноІ група
рових осіб
вної групи (n порівняння
(n = 35)
= 92)
(n = 38)
3,28 ± 0,19
4,13 ± 0,15*# 4,48 ± 0,43*
28,57 ±1,49
33,38 ± 1,76*# 35,45 ± 2,26

ІІ група
порівняння
(n = 32)
3,36 ± 0,25
27,60 ± 2,23

Примітки: * — р < 0,05 при порівнянні зі здоровими особами;
# — р < 0,05 різниця показників основної групи та ІІ групи порівняння.

У осіб основної групи ФЧ було вищим за референтну
норму (р < 0,05), але суттєво не відрізнялося від аналогічного у хворих І групи порівняння. У осіб ІІ групи порівняння ФЧ дорівнювало референтній нормі.
ФІ в основній групі був також підвищеним у 1,2 разу
(р < 0,05) від аналогічного у практично здорових осіб,
дещо нижчим від показника в І групі порівняння та вірогідно вищим за аналогічний у ІІ групі порівняння
(р < 0,05).
В І групі порівняння ФЧ достовірно перевищувало
референтну норму у 1,4 рази та було більше за таке в ІІ
групі порівняння у 1,3 разу (р < 0,05). В ІІ групі порівняння всі показники дорівнювали аналогічним у практично
здорових осіб. Наші дані співпадають з результатами
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дослідження стану імунологічної реактивності у хворих
на ХОЗЛ із серцево-судинними захворюваннями [13].
Таким чином, у хворих основної групи відзначалося підвищення фагоцитарної активності моноцитів. У пацієнтів
із ХОЗЛ без ІХС фагоцитарна активність моноцитів була
також підвищеною, при відсутності змін їх функціональної активності у осіб із ІХС.
Аналіз агрегаційної здатності тромбоцитів у пацієнтів основної групи показав (табл. 3), що СПсп був у 1,9
рази (р < 0,05) вищим за референтну норму, достовірно
перевищуючи (р<0,05) аналогічний в І групі порівняння
та у 1,7 рази (р < 0,01) — у ІІ групі порівняння. При цьому
у пацієнтів І групі порівняння спостерігалось підвищення цього показнику стосовно здорових осіб у 1,5 рази (р
< 0,05), а в хворих ІІ групи порівняння — у 1,3 рази
(р<0,05). Показник СПсп в ІІ групі порівняння відповідав
аналогічному у СПадф у пацієнтів основної групи, перевищував референтну норму (р < 0,01) і був вищим за
аналогічні значення у хворих І групи порівняння у 1,5
рази (р < 0,05) та вищим за такі у ІІ групі порівняння у 1,3
рази (р < 0,05). В І групі порівняння величина СПадф була
також вищою, ніж референтна норма, але менш значуще,
ніж в основній групі, — у 1,4 рази (р < 0,05). В той же час
СПадф у пацієнтів І групи порівняння відзначалася меншою, ніж в ІІ групі порівняння, у 1,1 рази.
Таблиця 3
Стан агрегаційної здатності тромбоцитів у хворих
досліджених груп (M ± m)
Здорові
особи
(n = 35)
СПсп (%)
0,8 ± 0,3
СПадф (%)
35,9 ± 4,4
СПМНсп ( %/хв)
1,9 ± 1,1
СПМНадф (%/хв) 47,4 ± 6,0
СРАсп (умов. од.)
1,2 ± 0,5
СРАадф (умов. од.) 35,1 ± 6,1
СРМНсп (од/хв)
0,3 ± 0,1
СРМНадф (од/хв) 14,5 ± 1,7
СРt (с)
68,6 ± 3,9
СРДА (%)
39,5 ± 2,1
Досліджений
показник

Основна
група
(n=92)
1,5 ± 1,1*
73,4 ± 7,7*
3,4 ± 2,7*
83,8 ± 11,4*^#
6,9 ± 7,3*^#
76,8 ± 9,3*^#
1,6 ± 0,5*^#
28,2 ± 2,9*^#
83,9 ± 6,7*^#
27,3 ± 4,4*^#

І група
порівняння
(n = 38)
1,2 ± 0,4
49,8 ± 11,2
2,3 ± 0,8
51,3 ± 9,6*
0,9 ± 0,6
42,9 ± 8,5
0,94 ± 0,4
21,3 ± 3,1
67,6 ± 4,2*
34,5 ± 3,6

ІІ група
порівняння
(n = 32)
0,9 ± 0,2
56,3 ± 6,7*
3,0 ± 0,4*
66,7 ± 7,3*
1,4 ± 0,7
58,9 ± 11,2
0,68 ± 0,09*
22,8 ± 3,2
72,1 ± 7,2
37,4 ± 3,1

Примітка: * - р < 0,05 при порівнянні з контрольною групою;
# — р < 0,05 різниця між основною групою та І групою порівняння;
^
— р<0,05 різниця між основною групою та ІІ групою порівняння.

СПМНсп у осіб основної групи була вищою за аналогічний показник у здорових осіб у 1,8 рази (р < 0,001), за
аналогічні значення в І групі порівняння — у 1,5 рази
(р < 0,05), несуттєво перевищуючи значення в ІІ групі
порівняння — у 1,13 рази р < 0,05. СПМНсп в І групі
порівняння була вірогідно меншою за значення в ІІ групі
порівняння. Показник СПМНсп у хворих ІІ групи порівняння у 1,6 рази (р < 0,05) був вищим за такий у нормі.
СПМНадф у хворих основної групи був у 1,8 рази
(р < 0,05) вищим за такий у нормі, у 1,6 рази (р < 0,01)
— вищим за аналогічний в І групі порівняння та у 1,3
рази (р < 0,05) вищим за аналогічний в ІІ групі порівняння. Значення СПМНадф у хворих І групи порівняння мали тенденцію до збільшення порівняно з референтною нормою та були достовірно (р < 0,05) нижчими за аналогічні в ІІ групі порівняння. В ІІ групі порів-
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няння величина СПМНадф перевищила референтну
норму у 1,4 рази (р < 0,05).
СРАсп в основній групі перевищив значення практично здорових осіб у 5,8 рази (р < 0,001), перебільшуючи аналогічні в І групі порівняння у 7,7 рази (р < 0,001) та
в ІІ групі порівняння у 4,9 рази (р < 0,001). При цьому в І
групі порівняння СРАсп був найнижчим — у 1,3 рази (р <
0,05) був меншим за референтну норму та за аналогічний в ІІ групі порівняння в 1,6 рази (р < 0,05).
СРАадф у пацієнтів основної групи був у 2,2 рази (p
< 0,001) вищим, ніж у здорових осіб, перебільшуючи
аналогічний в I та II групах порівняння відповідно в 1,8
і 1,3 рази (p < 0,05). Показник СРАадф у пацієнтів II
групи порівняння в 1,2 рази (р < 0,05) перевищував
такий при референтній нормі, проте, був нижчим, ніж у
ІІ групі порівняння. У осіб II групи порівняння величина
СРАадф була вищою, ніж у нормі і займала проміжне
значення між показниками в I групі порівняння і основній.
СРМНсп у пацієнтів основної групи був найвищим
серед усіх досліджених осіб і вище, ніж в групі здорових,
в 5,3 рази (p < 0,001). При цьому СРМНсп був більше, ніж
в I групі порівняння (p < 0,05) і в 2,4 рази (p < 0,01) вище,
ніж в II групі порівняння. Значення СРМНсп у хворих I
групи порівняння перевищували умовну норму в 3,1
рази (р < 0,001) і були вищими, ніж у II групі порівняння,
в 1,4 рази (р < 0,05). СРМНсп у хворих II групи порівняння
був в 2,3 рази (p < 0,05) вище, ніж у практично здорових
осіб. Показник СРМНадф був більшим за умовну норму в
1,9 рази (p < 0,05) і перевершував значення в I групі і у ІІ
групі порівняння (p < 0,05). У хворих I групи порівняння
показник СРМНадф виявився вищим, ніж у нормі, в 1,5
рази (p < 0,05), істотно не відрізняючись від аналогічного
в II групі порівняння. У пацієнтів II групи порівняння значення СРМНадф були вищими за умовну норму, в 1,6
рази (p < 0,05). Показник СРt у хворих основної групи
виявився подовженим у 1,2 рази (р < 0,05) від норми і від
його значень в II групі порівняння. При цьому величини
СPt пацієнтів I і II груп порівняння не відрізнялися від
референтних значень.
СРДА у хворих основної групи був меншим в 1,4 рази
(p < 0,05) від умовної норми та у 1,3 та в 1,4 рази (р < 0,05)
менше, ніж в I групі та II групах порівняння відповідно.
Показник СРДА в I групі порівняння був меншим за
норму, а в II групі порівняння виявився на рівні референтних значень.
Таким чином, у пацієнтів основної групи відзначалися найвищі показники спонтанної та АДФ-індукованої
агрегації тромбоцитів. При цьому інтенсивність зростання деяких з вивчених показників спонтанної агрегації
значно перевищувала аналогічну при стимуляції АДФ.
Можливо, цей факт може свідчити про дизрегуляцію
агрегаційної здатності тромбоцитів у пацієнтів із поєднаним перебігом ХОЗЛ та ІХС і створювати передумови
значних порушень у мікроциркуляторному руслі та
фатальних наслідків цього поєднання. Наші дані узгоджуються з висновками Е. В. Привалової та співавт. (2010)
[12] при дослідженні зниженої агрегаційної здатності
тромбоцитів у відповідь на сильні індуктори у осіб, що
тривало палять.
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У хворих основної групи показник СРАадф позитивно корелював із величиною СЗЕ (r = +0,458, p < 0,05),
кореляційний зв’язок СРАсп із СЗЕ у хворих основної
групи був слабшим (r = +0,373, p < 0,05), слабким у хворих І групи порівняння (r = 0,308, p < 0,05) та відсутнім у
пацієнтів ІІ групи порівняння. Кореляційна залежність
між СЗЕ та СРАсп у осіб основної групи була дещо слабшою (r = +0,413, p < 0,05), ще слабшою у пацієнтів І
групи порівняння (r = +0,311, p < 0,05) та не виявлялася
у хворих ІІ групи порівняння. При цьому у пацієнтів із
ЛН І ступеня кореляційна залежність між СЗЕ та СРАадф
була слабкою позитивною (r = +0,342, p < 0,05), а у хворих із ЛН ІІ ступеня — дорівнювала (r = +0,527, p < 0,05).
Між СЗЕ та СРАсп у хворих основної групи із ЛН І ступеня кореляційного зв’язку виявлено не було, а між СЗЕ та
СРАсп у пацієнтів із ЛН ІІ ступеня існувала слабка кореляційна залежність (r = +0,328, p < 0,05). Між іншими
показниками агрегаційної здатності тромбоцитів та
значеннями СЗЕ кореляційні залежності не простежувалися.
МСV еритроцитів пацієнтів основної групи також
позитивно корелював із СРАадф (r = +0,428, p < 0,05) та
СРАсп (r = +0,329, p < 0,05). При цьому більш міцні зв’язки
утворювалися між показниками АДФ-індукованої агрегації.
Спрямованість кореляційних зв’язків у пацієнтів
основної групи підкреслює тісний негативний вплив
змін стану мембран еритроцитів на стан агрегації тромбоцитів у хворих, що спостерігалося і в дослідженнях
особливостей порушень мікрореології при інших патологічних станах [2, 14, 18], що дозволяє припустити і
зміни у мембранах тромбоцитів.
Величина МPV у пацієнтів основної групи позитивно
корелювала з показником часу максимальної агрегації
СРt (r = 0,371, p < 0,05) та величиною СРАсп (r = 0,312, p <
0,05), що, на наш погляд, підкреслювало можливість розвитку гіперагрегації при зростанні розміру тромбоцитів
та кількості клітин великого розміру.
Висновки
1. У пацієнтів із поєднаним перебігом ХОЗЛ та ІХС
відзначаються значні зміни структури та функції клітин
крові — еритроцитів, тромбоцитів та моноцитів.
2. Зміни еритроцитів у пацієнтів із загостренням
ХОЗЛ в асоціації з ІХС характеризуються найзначнішим
збільшенням сорбційної здатності їх мембран порівняно
з пацієнтами із ХОЗЛ та ІХС.
3. У хворих на ХОЗЛ, поєднаним з ІХС, спостерігається збільшення розміру тромбоцитів, кількості великих
тромбоцитів за MPV, PDW та P-LCR. Збільшення показників структури тромбоцитів супроводжується підвищенням спонтанної та АДФ-індукованої агрегаційної
здатності тромбоцитів, які є найбільш значними у хворих
на ХОЗЛ в поєднанні з ІХС. Зміни структури та функції
тромбоцитів поряд із зростанням сорбційної здатності
мембран еритроцитів — важливі передумови виникнення гіперагрегаційного синдрому при поєднанні ХОЗЛ та
ІХС.
4. Фагоцитарна активність моноцитів крові у пацієнтів із загостренням ХОЗЛ, поєднаним з ІХС, у пацієнтів із
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ХОЗЛ є підвищеною при відсутності змін їх активності у
хворих на ІХС.
5. Структурні та функціональні зміни клітин крові
можуть слугувати передумовою прогресування ХОЗЛ,
асоційованого з ІХС, та передувати формуванню усклад-

нень обох захворювань.
Подальші дослідження будуть присвячені вивченню
впливу стандартної та диференційованої терапії на
структуру та функцію клітин крові пацієнтів із ХОЗЛ,
поєднаним з ІХС.
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