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Мета роботи - вивчити особливості клініч-
ного перебігу хронічного обструктивного захворю-
вання легень у поєднанні з гастроезофагеальною 
рефлюксною хворобою.

Матеріал та методи. Проведено ретроспек-
тивне дослідження 138 пацієнтів, які знаходились 
на лікуванні у пульмонологічному відділенні з при-
воду загострення захворювання та амбулаторно-
му лікуванні у лікаря-гастроентеролога.

Було сформовано 3 групи пацієнтів: 1 група 
(n=60) – пацієнти з хронічним обструктивним за-
хворюванням легень в поєднанні з гастроезофа-
геальною рефлюксною хворобою, 2 група (n=42) 
– пацієнти з хронічним обструктивним захворю-
ванням легень без ознак гастроезофагеальної 
рефлюксної хвороби, які проходили лікування з 
приводу загострення захворювання, та 3 група 
(n=36) – хворі на гастроезофагеальну рефлюксну 
хворобу, які лікувалися амбулаторно. Хворі були 
однорідні за віком, стадією захворювання і трива-
лістю хвороби. Середній вік обстежуваних складав 
55±1,64. Серед обстежуваних пацієнтів за статтю 
переважали чоловіки – 78,4% (80 із 102).

Було досліджено основні клініко-анамнестичні 
особливості перебігу поєднаної патології. Описано 
значення оцінки функціональних змін показників 
спірограми у даної категорії пацієнтів.

Результати. У показниках функції зовнішньо-
го дихання у хворих усіх груп виявлено достовірне 
зниження показників функції зовнішнього дихання. 

У хворих на хронічне обструктивне захворю-
вання легень в поєднанні з гастроезофагеальною 
рефлюксною хворобою збільшується частота за-
гострень, які пов’язані з присутністю та вираженіс-
тю гастроентерологічних симптомів, а саме поси-
лення печії, відрижки кислим викликає погіршен-
ням респіраторних симптомів, аж до виникнення 
загострення хвороби з послідуючою госпіталіза-
цію. Також у даної групи пацієнтів тривалість пере-
бування в стаціонарі збільшується на 1,5±0,4 днів, 
що пов’язане з тяжчим перебігом загострення 
хронічного обструктивного захворювання легень і 
необхідністю застосування подвійної дози глюко-
кортикоїдів для контролю симптомів дихальної не-
достатності. Серед скарг у пацієнтів з поєднаною 
патологією переважали позастравохідні прояви 
гастроезофагеальної рефлюксної хвороби.

Висновок. Наявність супутньої гастроезофаге-
альної рефлюксної хвороби у хворих на хронічне 
обструктивне захворювання легень розширює і 
обтяжує клінічні прояви основного захворювання 

Ключові слова: хронічне обструктивне за-
хворювання легень, гастроезофагеальна рефлюк-
сна хвороба, функція зовнішнього дихання, поза-
стравохідні прояви.

Зв’язок роботи з науковими програмами, 
планами, темами. Дане дослідження виконано в 
рамках загальнокафедральної теми кафедри про-
педевтики внутрішніх хвороб ДВНЗ «УжНУ» «По-
ліморбідна патологія при захворюваннях органів 
травлення, особливості патогенезу, можливості 
корекції», № державної реєстрації 0118U004365; 
а також загальнокафедральної теми кафедри вну-
трішніх хвороб медичного факультету № 2 ДВНЗ 
«УжНУ» «Клініко-патогенетичні та психосоматичні 
аспекти поєднаної терапевтичної патології, опти-
мізація лікувальних підходів», шифр - 3А-2017. 

Вступ. Сучасні наукові дослідження все біль-
шу увагу звертають на вирішення численних пи-
тань щодо розвитку та прогресування поєднаної 
патології органів травної та респіраторної систем 
[1, 2, 3]. Особливу актуальність має проблема 
ведення хворих з поєднанням гастроезофагеаль-
ної рефлюксної хвороби (ГЕРХ) та хронічного об-
структивного захворювання легень (ХОЗЛ) [4, 5, 
6]. Адже таке поєднання ускладнює діагностику та 
перебіг захворювань, знижує ефективність ліку-
вання та сприяє погіршенню прогнозу [7].

Часте поєднання ХОЗЛ та ГЕРХ пояснюють 
формуванням наступного патогенетичного кола: 
ГЕРХ, унаслідок прямої дії соляної кислоти, пепси-
ну та інших інгредієнтів шлункового соку, та ініцію-
вання езофагобронхіального рефлюксу [8, 9, 10], 
сприяє розвитку бронхоспазму і запального про-
цесу в бронхах, а препарати, що застосовуються 
при ХОЗЛ та бронхіальній астмі, індукують про-
гресування ГЕРХ (сприяння релаксації нижнього 
сфінктера стравоходу) [11].

За спостереженнями Dent J, El-Serag HB et al., 
ризик розвитку ХОЗЛ у пацієнтів з рефлюкс-езо-
фагітом був у 2 рази вищий, ніж в осіб контроль-
ної групи [12]. За даними Бойко Т.В. ХОЗЛ формує 
хибне коло, призводячи до розвитку та підтримки 
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гастроезофагеального рефлюксу через зростання 
градієнта тиску між грудною та черевною порож-
нинами [13].

Незважаючи на вагомі докази взаємовпливу 
цих патологічних станів, клінічний перебіг поєд-
наної патології ХОЗЛ і ГЕРХ залишаються непо-
вністю вивченими [14]. Розуміння клінічних осо-
бливостей коморбідної патології у даної категорії 
пацієнтів є підґрунтям для розробки діагностичних 
та лікувальних протоколів ведення даної категорії 
пацієнтів. Тому поглиблене вивчення клінічного 
перебігу поєднаної патології хронічного обструк-
тивного захворювання легень у поєднанні з ГЕРХ 
має наукову і практичну актуальність для сучасної 
медицини.

Мета дослідження – вивчити особливості клі-
нічного перебігу хронічного обструктивного захво-
рювання легень у поєднанні з гастроезофагеаль-
ною рефлюксною хворобою.

Матеріал та методи дослідження. Прове-
дено ретроспективне дослідження 138 пацієнтів, 
які знаходились на лікуванні у пульмонологічному 
відділенні КНП «Закарпатська обласна клінічна 
лікарня ім. А. Новака» з приводу загострення за-
хворювання та амбулаторному лікуванні у лікаря-
гастроентеролога у період 2018-2021 рр.

Дослідження проведене відповідно до осно-
вних біоетичних норм Гельсінської декларації 
Всесвітньої медичної асоціації про етичні прин-
ципи проведення науково-медичних досліджень 
із поправками (2000, з поправками 2008), Уні-
версальної декларації з біоетики та прав людини 
(1997), Конвенції Ради Європи з прав людини та 
біомедицини (1997). Письмова інформована згода 
була отримана у кожного учасника дослідження і 
вжиті всі заходи для забезпечення анонімності па-
цієнтів. 

Критерії включення: хворі із загостренням 
ХОЗЛ стадія 2 (GOLD II), вік >40 років, об’єму фор-
сованого видиху за 1 секунду (ОФВ1) складало 
<60% від належного і відношення об’єму форсова-
ного видиху за 1 секунду до форсованої життєвої 
є мності легень (ОФВ1/ФЖЄЛ) <70%, приріст ОФВ1 
після інгаляції β2-агоністом короткої дії менше 
12% в порівнянні з вихідним значенням.

Критеріями виключення з дослідження були 
хворі на злоякісні новоутворення, системні за-
хворювання сполучної тканини, блокади серця, 
вроджені вади розвитку та серцева недостатність 
вище ІІ-го функціонального класу за класифікаці-
єю Нью-Йоркської Асоціації Кардіологів. 

У свою чергу, діагноз ХОЗЛ підтверджений 
згідно з наказу МОЗ України №555 від 27.06.2013 
року «Про затвердження клінічних протоколів на-
дання медичної допомоги за спеціальністю «Пуль-
монологія» та положеннями, сформульованими 

в документі GOLD [2017]. Діагноз гастроезофа-
геальної рефлюксної хвороби (ГЕРХ) виставляв-
ся при наявності відповідних скарг та ФЕГДС та 
рН-метрії у хворого (наказ МОЗ України № 943 від 
31.10.2013 року.

 Встановлення діагнозу супутньої патології 
було верифіковано на попередніх етапах дослі-
дження та лікування. Деяким пацієнтам проводили 
додаткові методи дослідження для уточнення діа-
гнозу. Усім хворим проведено такі загальноклініч-
ні та лабораторно-інструментальні методи дослі-
дження: ЗАК, ЕКГ, ЕхоКС, спірометрію, пульсокси-
метрію. Зворотність бронхообструкції оцінювали 
за допомогою проби із сальбутамолом.

Було сформовано 3 групи пацієнтів: 1 гру-
па (n=60) – пацієнти з ХОЗЛ в поєднанні з ГЕРХ, 
2 група (n=42) – пацієнти з ХОЗЛ без ознак ГЕРХ, 
які знаходилися на лікуванні у пульмонологічному 
відділенні з приводу загострення захворювання та 
3 група (n=36) – хворі на ГЕРХ, які лікувалися ам-
булаторно. Хворі були однорідні за віком, стадією 
захворювання і тривалістю хвороби. Середній вік 
обстежуваних складав 55±1,64. Серед обстежу-
ваних пацієнтів за статтю переважали чоловіки – 
78,3% (108 із 138).

Статистична обробка результатів досліджень 
проводилась за допомогою ліцензійних програм-
них продуктів, які входили до пакету Microsoft 
Office Professional, 2007. Визначались середня 
арифметична показника (М), середньоквадратич-
не відхилення (σ), похибка середньої арифметич-
ної (m), кількість досліджень (n), а також у пропо-
рціях і відсотках із зазначенням довірчого інтерва-
лу (ДІ). Порівняння середніх групових значень та 
оцінка достовірності відмінностей здійснювалися 
за параметричними та непараметричними мето-
дами варіаційної та рангової статистики із застосу-
ванням t-тесту Стьюдента, U-критерію Вілкоксона-
Манна-Уітні. За рівень статистичної достовірності 
приймалися значення показника вірогідності різни-
ці між групами p <0,05.

Результати дослідження. При проведенні 
аналізу даних анамнезу у пацієнтів були виявлені 
такі спільні фактори ризику розвитку ХОЗЛ і ГЕРХ:

– куріння: у групі 1 – 85,0% (51 із 60), у групі 2 – 
76,1% (32 із 42). При розрахунку індексу курця 
(ІК) отримано наступні дані: в групі 1 - 22±2,48, 
в групі 2 - 23±2,35 має значення при p <0,05;

– надмірна маса тіла, визначалася за допомо-
гою розрахунку індексу маси тіла (ІМТ) – у групі 
1 – 70,0% (42 із 60), у групі 2 – 40,5% (17 із 42) 
виявлено взаємозв’язок при p <0,05;

– алергічні реакції – у групі 1 – 31,7% (19 із 60), 
у групі 2 – 26,2% (11 із 42) не встановлено 
взаємозв’язку при p <0,05.

При опрацюванні даних спірографії у пацієнтів 
з поєднаною ГЕРХ виявлено достовірно більш ви-
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ражене зниження основних показників зовнішньо-
го дихання: ОФВ1, ФЖЄЛ, максимальної об’ємної 
швидкості повітря на рівні видиху (МОШ) 25%, 50%, 
75% співвідношення ОФВ1 / ФЖЕЛ в порівнянні з 
нормальними значеннями у людей відповідної 
статі, віку, росту і маси тіла (ОФВ1> 80%, ОФВ1 / 
ФЖЕЛ> 70%). У групі з поєднаною патологією по-
казники ОФВ1, ЖЕЛ, ФЖЕЛ, ОФВ1 / ФЖЕЛ відпо-
відно були 63,2±1,8, 75,5±1,2, 73,3±1,9, 63,2±0,9% і 
склали достовірну різницю (р<0,05) з аналогічними 
показниками групи 2 (пацієнти з ХОЗЛ без ознак 
ГЕРХ), в якій ці показники в середньому склали 
66,1±1,4, 78,1±0,7, 75,4±1,7, 65,2±0,7% відповідно 
(табл. 1).

Таблиця 1 – Розподіл показників спірографії між гру-
пами

Показник Група 1
n=60

Група 2
n=42

Група 3
n=36

ОФВ 1, % 63,2±1,8* 66,1±1,4 81,4±0,4**

ЖЕЛ, % 75,5±1,2 78,1±0,7 83,3±1,3

ФЖЕЛ, % 73,3±1,9* 75,4±1,7 85,3±1,2

ОФВ1/ФЖЕЛ, % 63,2±0,9* 65,2±0,7 88,3±1,2

МОШ 25, % 40,1±1,4* 43,3±1,5 55,3±2,1**

МОШ 50, % 34,3±1,5 36,5±1,3 51,3±1,8**

МОШ 75, % 33,2±1,7* 33,4±2,0 50,1±1,4**

Примітка: Достовірність різниці: * - в порівнянні з хво-
рими групи 2 і 3 при p <0,05

Аналізуючи рентгенологічну картину легень у 
обох групах хворих майже з однаковою частотою 
виявлено – постзапальний пневмофіброз (1 гру-
па – 63,3% (38 із 60) і 2 група – 66,7% (28 із 42). 

При фізикальному огляді у 102 пацієнтів у 
77,5% (79 із 102) грудна клітина була нормальної 
конфігурації, у 21,5% (23 із 102) – емфізематоз-
ної конфігурації. Під час аускультації у 41,1% (42 
із 102) хворих вислуховувались сухі розсіяні хри-
пи на фоні ослабленого везикулярного дихання 
над усією поверхнею грудної клітки, а у 20,5% (21 
із 102) – вологі хрипи, які міняли локалізацію при 
покашлюванні, у 10,8% (11 із 102) визначалося 
послаблене везикулярне дихання з жорстким від-
тінком, у 17 хворих (10,9%) - жорстке дихання, та 
у 27,6% (28 із 102) відмічалося незмінене везику-
лярне дихання (табл. 2).

Скарги характерні для ураження органів трав-
лення та притаманні ГЕРХ, встановлено у 60 із 102 
(58,8%) обстежених пацієнтів із ХОЗЛ, що розціне-
но, як типові стравохідні прояви рефлюксної хво-
роби. Домінуючими клінічними симптомами ура-
ження верхніх відділів травної системи у хворих 
на ХОЗЛ була відрижка кислим у 55,0% (33 із 60) 

випадків пацієнтів, ком у горлі у 51,6% (31 із 60) ви-
падків пацієнтів –(р<0,01), печія у 50,0% (30 із 60) 
випадків пацієнтів, а також дисфагія у 46,6% (28 із 
60) випадків пацієнтів – (р<0,05), тоді як у хворих 3 
групи (пацієнти з ГЕРХ) – відрижка кислим у 91,6% 

Таблиця 2 – Клінічні ознаки ХОЗЛ у обстежених па-
цієнтів

Ознака

Група, (абс. /%)
1 група (n=60)
хОЗЛ + ГЕРх

(абс. /%)

2 група 
(n=42) хОЗЛ

(абс. /%)
Задишка: 59/98,3 41/97,6

при фізичних 
навантаженнях 48/81,7 30/71,4

в спокої 11/18,3 12/28,6
Кашель: 57/95,0 40/95,2

продуктивний, 
більше зранку, 
пов’язаний зі змі-
ною положення 
тіла

26/43,3 29/69,1*

малопродуктив-
ний, протягом 
доби, у вигляді 
покашлювання, 
посилювався при 
зміні положення 
тіла

31/51,7* 13/30,9

Наявність  
мокротиння: 43/71,7 34/80,9

слизового харак-
теру, в’язкої кон-
систенції, білого 
кольору

17/28,3 12/28,5

слизово-гнійного 
характеру, в’язкої 
консистенції, 
жовтого-зеленого 
кольору

16/26,7 18/42,8*

слизово-гнійного 
характеру, в’язкої 
консистенції, буро-
го кольору

3/5,0 3/7,1

слизового харак-
теру, рідкої кон-
систенції, прозоре 

7/11,6* 1/2,3

Відчуття скутості 
в грудній клітці 40/66,6 26/61,9

Утруднення  
дихання 38/63,3 25/59,5

Біль в грудній  
клітці 18/30,0 16/38,0**

Слабкість, знижен-
ня толерантності 
до фізичних наван-
тажень

52/86,6 35/83,3

Примітки: різниця між показниками у хворих 1 та 2 гру-
пи достовірна: * – р<0,05; ** - р<0,01
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(33 із 36) випадків пацієнтів та печія у 80,5% (29 із 
36) випадків пацієнтів – (р<0,01). Слід зауважити, 
що у пацієнтів 3 групи ГЕРХ частіше клінічно про-
являється типовою «стравохідною» симптомати-
кою – у 75,0% (27 із 36) випадків (р<0,05) (табл. 3).

Таблиця 3 – Клінічні ознаки ГЕРХ у обстежених па-
цієнтів

Ознака

Група, (абс. /%)
1 група  
(n=60)

ХОЗЛ + ГЕРХ 

3 група  
(n=36)
 ГЕРХ

Стравохідні  
прояви ГЕРХ (n=34), 56,7 (n=27), 75,0*

печія 30/50,0 29/80,5 **
відрижка кислим 33/55 33/91,6 
дисфагія 28/46,7 17/47,2 *
ком у горлі 31/51,7 ** 12/33,3 

Позастравохідні про-
яви ГЕРХ (n=26), 43,3 * (n=9), 25,0 

Отоларингологічні (n=8), 13,3 * (n=2), 5,5 
першіння у горлі 7/11,6 2/5,5
охриплість голосу 4/6,6 -

Легеневі (n=14), 23,3 * (n=3), 8,3 
сухий, гавкливий 
кашель, який поси-
люється вночі

14/23,3 3/8,3 

Кардіологічні (n=4), 6,6%* (n=4), 11,1%
загруднинні болі по 
ходу стравоходу 2/3,3 3/8,3

перебої в роботі 
серця 2/3,3 1/2,8

Примітки: різниця між показниками у хворих 1 та 3 гру-
пи достовірна: * – р<0,05; ** - р<0,01

Під час вивчення причин загострення ХОЗЛ 
у групі 2 був встановлений їх зв’язок з перенесе-
ною напередодні гострою респіраторною інфек-
цією верхніх дихальних шляхів у 76,1% (32 із 42) 
пацієнтів при р<0,05. 
Пацієнти в групі 1 
відмічали спочат-
ку наростання га-
строентерологічних 
симптомів, а саме 
посилення печії, 
відрижки кислим і 
т.інш., з послідуючим 
погіршенням респі-
раторних симптомів, 
аж до виникнення за-
гострення ХОЗЛ при 
р>0,05. 

Оцінюючи три-
валість перебування 
пацієнтів в стаціонарі 
виявлено, що в групі 

з поєднаною ГЕРХ визначається клінічно значиме 
збільшення часу перебування на 1,5±0,4 днів в по-
рівнянні з групою 2 без супутньої ГЕРХ при р>0,05, 
що ймовірно пов’язане з тяжчим перебігом заго-
стрення ХОЗЛ. В групі з супутньою ГЕРХ 78% (47 
із 60) хворих потребували застосування подвійної 
дози глюкокортикоїдів для контролю симптомів ди-
хальної недостатності.

Оцінюючи ураження слизової оболонки стра-
воходу у хворих 1 групи LA–С на 14,1% частіше 
діагностовано при позастравохідній формі ГЕРХ, 
тоді як у хворих 3 групи, навпаки, LA–С частіше 
встановлено серед пацієнтів з стравохідною фор-
мою ГЕРХ (на 7,4%) - р<0,05. LA-D в обох групах 
обстежених частіше виявлено серед пацієнтів з 
стравохідною формою ГЕРХ у 5,8% (2 із 34) хво-
рих 1 та у 3,7% (1 із 27) хворих 3 групи - р>0,05. 
Слід зазначити, що у хворих 3 групи з позастра-
вохідною формою ГЕРХ не діагностовано LA-D, а 
серед обстежених 1 групи (при позастравохідній 
формі ГЕРХ), лише у 3,8% обстежених.

Встановлено, що у хворих на ХОЗЛ+ГЕРХ час-
то виявляється кандидозний езофагіт (особливо 
при стравохідних проявах ГЕРХ) – до 26,5% обсте-
жених хворих (р<0,01). Особливістю ендоскопічної 
картини у хворих з позастравохідними проявами 
ГЕРХ на фоні ХОЗЛ є поєднання гастро-езофаге-
ального та дуодено-гастрального рефлюксів (ДГР) 
(до 61,5%) - р<0,01 (табл. 4). 

Аналізуючи частоту виявлення Нelicobacter 
рylori (Hp), встановлено позитивний гелікобактер-
ний статус у 72,9% (70 із 96).

Гелікобактерна інфекція виявлена у 76,7% 
(46 із 60) хворих на ХОЗЛ+ГЕРХ та у 58,3% (21 із 
36) пацієнтів 3 групи. Аналіз інфікованості Н. pylori 
щодо клінічної форми ГЕРХ вказує на більш ви-
соку частку виявлення даної інфекції у хворих  
1 групи при атиповому перебігу захворювання 

Таблиця 4 – Ураження слизової оболонки стравоходу згідно LA-класифікації у хворих 
на ХОЗЛ+ГЕРХ

ступінь 
ураження 
згідно LA-

класифікації

1 група (n=60)
хворі на хОЗЛ+ГЕРх

3 група (n=36)
хворі на ГЕРх

стравохідні 
прояви ГЕРх

(n=34)

позастравохідні 
прояви ГЕРх

(n=26)

стравохідні 
прояви ГЕРх

(n=27)

позастравохідні 
прояви ГЕРх

(n=9)
Рефлюкс-езофагіт

(ступінь важкості відповідно до LA класифікації)
LA–A 6/17,6% 3/11,5% 12/44,4% 5/55,6%
LA–B 19/55,8% 13/50,0% 9/33,3% 2/33,3%
LA–C 7/20,5% 9/34,7%* 5/18,5%* 2/11,1%
LA–D 2/5,8% 1/3,8% 1/3,8% -

Кандидозний 
езофагіт 9/26,5%** 2/7,6% 1/3,7% -

ДГР 12/35,2% 16/61,5%* 5/18,5** 1/11,1%
Примітки: різниця між показниками у хворих 1 та 3 групи з стравохідними та позастраво-
хідними проявами ГЕРХ достовірна: * – р<0,05; ** - р<0,01

94



Український журнал медицини, біології та спорту – 2021 – Том 6, № 4 (32)

Клінічна медицина

57,6% (16 із 26), тоді як у хворих з стравохідною 
формою рефлюксної хвороби інфікованість скла-
дає 41,1% (14 із 34).

У хворих 3 групи (ГЕРХ без ХОЗЛ), навпа-
ки, Н. pylori-інфікованість частіше діагностовано 
серед хворих з стравохідною формою ГЕРХ, а 
саме – 62,9% (17 із 27) проти 44,4% (4 із 9) у хво-
рих з позастравохідною формою захворювання.

 Ступінь обсіменіння слизової оболонки шлун-
ку Helicobacter pylori, який визначено у цитологіч-
них мазках-відбитках біопсій за Аруїном у 66,6% 
(64 із 96) хворих відповідав 1 ступеню вираженості 
(табл. 5).

Таблиця 5 – Ступінь обсіменіння слизової оболонки 
шлунку Helicobacter pylori за Аруїном (%) у хворих на 
ХОЗЛ

Показник

ступінь обсіменіння слизової 
оболонки шлунка (сОШ) Нр, 

(n=96) абс/%

ви
со

ки
й 

се
ре

дн
ій

 

ни
зь

ки
й 

ба
кт

ер
ії 

в 
пр

е-
па

ра
ті

 в
ід

су
тн

і

ХОЗЛ+ГЕРХ 
(n=60) 10/16,7 12/20 38/63,3* 0

ГЕРХ  
(n=36) 4/11,1 6/16,7 26/72,2* 0

Примітка: * – достовірна різниця між ступенями обсі-
меніння (р<0,05)

Інфікування Нр-флорою антрального відділу 
шлунку спостерігалося у 4 рази (р<0,0001) частіше 
в порівнянні з тілом шлунка, відповідно 74,1% (71 
із 96).

 Обговорення отриманих результатів. 
Отже, оцінюючи показники функції зовнішнього 
дихання у хворих усіх груп виявлено достовірне 
зниження показників МОШ 25, 50,75. У групі з су-
путньою і без супутньої ГЕРХ – значне зниження, 
ознака обструкції на рівні дрібних і середніх брон-
хів, що є характерна особливість ХОЗЛ згідно да-
них багатьох досліджень [2, 4, 6, 7]. 

Порівнюючи клінічні симптоми виявлено, що 
пацієнти у групах 1 і 2 найчастіше скаржилися на 
задишку (98,3% і 97,6%) і кашель (95,0% і 95,2%) 
відповідно. Характеристика задишки в обох групах 
була майже однаковою, а саме: під час фізичних 
навантажень зареєстрована у 81,7% хворих пер-
шої групи і 71,4% другої групи хворих, а в спокої у 
18,3% і 28,6% відповідно, при р<0,05.

Кашель у обох групах мав однаковий розподіл, 
але різні характеристики. Відповідно у групі 1 най-
частішим видом кашлю був малопродуктивний – 
у 51,7% у вигляді покашлювання, який посилював-

ся при зміні положення тіла з горизонтального на 
вертикальне та при прийомі їжі, інтенсивність була 
однаковою протягом доби. У групі 2 частіше зустрі-
чався продуктивний кашель у 69,1%, що турбував 
більше зранку і посилювався при зміні положення 
тіла. Наявність мокротиння виявлено у 71,7% хво-
рих у групі 1 і у 80,9% у групі 2. При макроскопічно-
му обстеженні мокроти між групами були виявлені 
певні відмінності. У хворих групи 1 найчастіше хар-
котиння було слизове, в’язкої консистенції, білого 
кольору (у 28,3% хворих), що викликало важкість 
при відкашлюванні, а у групі 2 найчастіше слизо-
во-гнійного характеру, в’язкої консистенції, жовто-
го-зеленого кольору (у 42,8% хворих при р<0,05). 
Відчуття скутості в грудній клітці з неможливістю 
повноцінно здійснити видих знайдено на 5% часті-
ше у хворих групи 1. Також скарги на утруднення 
дихання, особливо вночі з посиленням задишки 
(63,3%), слабкість і зниження толерантності до фі-
зичних навантажень, що обмежували працездат-
ність (86,6%) відмічалося частіше у групі 1, в по-
рівнянні з групою 2 відповідно 59,3% і 83,3%.Біль 
в грудній клітці, який посилювався після кашлю, 
помірної інтенсивності мали на 8,0% більше паці-
єнтів у групі 2.

Після детального аналізу скарг встановлено, 
що частина хворих на ХОЗЛ відмічають першіння 
у горлі до 11,6% випадків, охриплість голосу до 
6,6% випадків, а також надсадний сухий кашель 
до 23,3% випадків. Хворих на ХОЗЛ, які відмічали 
загруднинні болі по ходу стравоходу та порушення 
в роботі серця у 6,6%, що частіше виникало після 
вживання жирної, смаженої їжі, газованих напоїв 
та кави, проконсультовано кардіологом, дообсте-
жено і розцінено як позастравохідні прояви ГЕРХ.

 У хворих на ХОЗЛ позастравохідна симп-
томатика ГЕРХ реєструється на 17,8% частіше 
(р<0,05), а саме – у 23,3% (14 із 60) випадків під 
«легеневою» маскою та у 13,3% (8 із випадків - 
ураження отоларингологічних органів. У хворих 3 
групи ГЕРХ достовірно частіше клінічно проявля-
ється типовою стравохідною симптоматикою.

Висновки
1. Наявність супутньої ГЕРХ у хворих на 

ХОЗЛ розширює і обтяжує клінічні про-
яви основного захворювання та сприяє 
зниженню показників функції зовнішнього 
дихання. 

2. У хворих на ХОЗЛ в поєднанні з ГЕРХ час-
тота загострень є вищою і пов’язана з при-
сутністю та вираженістю гастроентероло-
гічних симптомів, а саме посилення печії, 
відрижки кислим викликає погіршенням 
респіраторних симптомів, аж до виник-
нення загострення хвороби з послідуючою 
госпіталізацію. 
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3. Тривалість перебування в стаціонарі хво-
рих з поєднаною патологією більша на 
1,5±0,4 днів, ніж в пацієнтів без поєдна-
ної патології. Це пов’язане з тяжчим пе-
ребігом загострення ХОЗЛ і необхідністю 
застосування подвійної дози глюкокорти-
коїдів для контролю симптомів дихальної 
недостатності.

4. Щодо клінічних симптомів ХОЗЛ в гру-
пі 1 з поєднаною патологією переважав 
малопродуктивний кашель - у 51,7%, з 
наявністю харкотиння слизової, в’язкої 
консистенції. Також відчуття скутості в 
грудній клітці з неможливістю повноцінно 
здійснити видих знайдено на 5% частіше у 
даної групи пацієнтів. Скарги на утруднен-
ня дихання, особливо вночі з посиленням 
задишки у 63,3% пацієнтів, слабкість і зни-
ження толерантності до фізичних наван-
тажень, що обмежували працездатність у 
86,6% хворих відмічалося частіше у групі з 

супутньою ГЕРХ, ніж у групі без поєднаної 
патології.

5. Найчастішими симптомами ГЕРХ у паці-
єнтів з ХОЗЛ були позастравохідні симп-
томи, а саме першіння у горлі до 11,6% 
випадків, охриплість голосу до 6,6% ви-
падків, а також надсадний сухий кашель 
до 23,3% випадків. Пацієнти на ХОЗЛ, які 
скаржилися на загруднинні болі по ходу 
стравоходу та порушення в роботі сер-
ця, що частіше виникало після вживання 
жирної, смаженої їжі, газованих напоїв та 
кави, проконсультовано кардіологом, до-
обстежено і розцінено як позастравохідні 
прояви ГЕРХ у 6,6% відповідно.

Перспективи подальших досліджень. В по-
дальшому планується вивчити патогенез поєдна-
ного перебігу хронічного обструктивного захворю-
вання легень у поєднанні з гастроезофагеальною 
рефлюксною хворобою, та оцінити якість життя 
пацієнтів з поєднаною патологією. 
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УДК 616.24-007.272:616.329-002
КЛИНИЧЕсКАЯ хАРАКТЕРИсТИКА сОЧЕТАНОГО ТЕЧЕНИЯ 
хРОНИЧЕсКОГО ОБсТРУКТИВНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛЕГКИх
И ГАсТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКсНОЙ БОЛЕЗНИ
Лях О. И., Товт-Коршинская М. И., Дербак М. А.
Резюме. Цель работы: изучить особенности клинического течения хронического обструктивного 

заболевания легких в сочетании с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью.
Материалы и методы. Проведено ретроспективное исследование 138 пациентов, находившихся 

на лечении в пульмонологическом отделении по поводу обострения заболевания и амбулаторном ле-
чении у врача-гастроэнтеролога.

Было сформировано 3 группы пациентов: 1 группа (n=60) - пациенты с хроническим обструктивным 
заболеванием легких в сочетании с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, 2 группа (n=42) - па-
циенты с хроническим обструктивным заболеванием легких без признаков гастроэзофагеальной реф-
люксной болезни, которые проходили лечение по поводу обострения заболевания, и 3 группа (n=36) - 
больные гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, которые лечились амбулаторно. Больные были 
однородны по возрасту, стадии заболевания и продолжительности болезни. Средний возраст обсле-
дуемых составлял 55±1,64. Среди обследуемых пациентов по полу преобладали мужчины - 78,4% (80 
из 102).

Исследованы основные клинико-анамнестические особенности течения сочетанной патологии. 
Проведена оценка функциональных изменений показателей спирограммы у данной категории пациен-
тов.

Результаты. В показателях функции внешнего дыхания у больных всех групп выявлено достовер-
ное снижение показателей функции внешнего дыхания.

У больных хроническим обструктивным заболеванием легких в сочетании с гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезнью увеличивается частота обострений, связанных с присутствием и выраженно-
стью гастроэнтерологических симптомов, а именно усиление изжоги, отрыжки кислым, что вызывает 
ухудшение респираторных симптомов, вплоть до обострения болезни с последующей госпитализаци-
ей. Также у данной группы пациентов продолжительность пребывания в стационаре увеличивается на 
1,5±0,4 дней, что связано с тяжелым течением обострения хронического обструктивного заболевания 
легких, и необходимостью применения двойной дозы глюкокортикоидов для контроля симптомов дыха-
тельной недостаточности. Среди жалоб у пациентов с сочетанной патологией преобладали внепище-
водные проявления гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.

Вывод. Наличие сопутствующей гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у больных хрониче-
ским обструктивным заболеванием легких расширяет и отягощает клинические проявления основного 
заболевания 

Ключевые слова: хроническое обструктивное заболевание легких, гастроэзофагеальная реф-
люксная болезнь, функция внешнего дыхания, внепищеводные проявления.

UDC 616.24-007.272:616.329-002
Clinical Characteristics of the Combined Course of Chronic Obstructive
Pulmonary Disease and Gastroesophagal Reflux Disease
Lіakh O. I., Tovt-Korshуnska M. I., Derbak M. A.
Abstract. The comorbid diseases can occur at any stage of bronchial obstruction, and, regardless of the 

severity or phase of chronic obstructive pulmonary disease, significantly affect disability, increase the frequen-
cy of hospitalizations, and increase the cost of medical care.

The presence of concomitant gastroesophageal reflux disease in patients with chronic obstructive pulmo-
nary disease is an independent aggravating risk factor for exacerbations and is associated with health dete-
rioration of this group of patients. 
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The purpose of the study was to study the features of the clinical course of chronic obstructive pulmonary 
disease in combination with gastroesophageal reflux disease.

Materials and methods. Retrospective analysis of 138 patients who were treated in the pulmonology 
department for exacerbation of the disease and outpatient treatment by a gastroenterologist was carried out.

3 groups of patients were formed: 1 group (n=60) – patients with chronic obstructive pulmonary disease in 
combination with gastroesophageal reflux disease, 2 group (n=42) – patients with chronic obstructive pulmo-
nary disease without signs of gastroesophageal reflux disease, who were treated in the pulmonology depart-
ment for exacerbation of the disease and 3 group (n=36) – patients with gastroesophageal reflux disease who 
were treated on an outpatient basis. The patients were similar in age, stage of disease and duration of illness. 
The average age of the patients was 55±1.64. It should be noted, regarding the gender characteristics of the 
groups, that among the examined patients by gender, men predominated – 78.4% (80 out of 102).

Results and discussion. The main clinical and anamnestic features of the combined pathology were stud-
ied. The significance of the assessment of functional changes in spirometry indexes in this category of patients 
is described. 

A significant decrease in external respiration function was revealed in the indicators of the external res-
piration function in patients of all groups. In the patients with chronic obstructive pulmonary disease in combi-
nation with gastroesophageal reflux disease the frequency of exacerbations increases. These exacerbations 
were associated with the presence and severity of gastrointestinal symptoms, namely increased heartburn, 
acid regurgitation causes worsening of respiratory symptoms, until the exacerbation of the disease with sub-
sequent hospitalization. Also the length of stay in the hospital of the patients in this group increased by 1.5±0.4 
days, which is associated with a severe exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease and the need 
to use a double dose of glucocorticoids to control the symptoms of respiratory failure.

Among the complaints of patients with combined pathology, extraesophageal manifestations of gastro-
esophageal reflux disease prevailed.

Conclusion. The presence of concomitant gastroesophageal reflux disease in patients with chronic ob-
structive pulmonary disease expands and aggravates the clinical manifestations of the underlying disease. 

Keywords: chronic obstructive pulmonary disease, gastroesophageal reflux disease, external respiration 
function, extraesophageal manifestations.
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