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ІЗ ХРОНІЧНИМ ОБСТРУКТИВНИМ ЗАХВОРЮВАННЯМ ЛЕГЕНЬ

ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Україна

Метою даного дослідження було визначення 
маркерів імунного запалення у хворих на неалко-
гольну жирову хворобу печінки поєднану із хроніч-
ним обструктивним захворюванням легень. 

Матеріал та методи. Під спостереженням 
знаходилось 82 хворих, які перебували на стаціо-
нарному лікуванні в пульмонологічному та гастро-
ентерологічному відділенні КНП «Закарпатська 
обласна клінічна лікарня імені Андрія Новака» 
протягом 2018-2020 років із діагнозом неалкоголь-
на жирова хвороба печінки та хронічне обструк-
тивне захворювання легень II групи В і С. Серед 
обстежуваних було 61,0% (50) чоловіків та 40,0% 
(32) жінок. Середній вік пацієнтів складав 57,8±1,5 
року.

Результати. В результаті проведених дослі-
джень встановлено, що підвищення рівнів марке-
рів хронічного імунного запалення спостерігалося 
у всіх обстежених з достовірним підвищенням у 
хворих з коморбідним станом. Найвищі концентра-
ції С-реактивного білка були виявлені у хворих на 
неалкогольну жирову хворобу печінки поєднану з 
хронічним обструктивним захворюванням легень з 
частими загостреннями та госпіталізацією і пере-
вищували норму у 8,3 рази. Рівні ФНП-a та неопте-
рину у хворих з частими загостреннями хронічного 
обструктивного захворювання легень та госпіталі-
зацією були у 2,7 раз і 1,9 раз вищими ніж у хворих 
з малою кількістю загострень та у 3,2 і 3,9 раз від-
повідно вищими, ніж у хворих на неалкогольну жи-
рову хворобу печінки без хронічного обструктив-
ного захворювання легень. Показники ІЛ-6, TФР-β, 
кількість антитіл IgG до нейтрофільної еластази та 
рівень ТІМП-1 залишаються стабільно високими 
у всіх хворих з поєднаною патологією, незалежно 
від частоти загострень, підтримуючи тим самим 
хронічне запалення навіть у періоді ремісії. 

Рівні антитіл до еластази прямопропорційно 
корелюють з рівнями тканинного інгібітора метало-
протеїназ-1 та зростають із поглибленням ступеня 
фіброзу, що може опосередковано свідчити про 
високий рівень активності нейтрофільної еластази 
сироватки хворих із неалкогольною жировою хво-
робою печінки у поєднанні з хронічним обструктив-
ним захворюванням легень та її участь у процесі 
фіброзування.

Висновки. У хворих на неалкогольну жирову 
хворобу печінки у поєднанні з хронічним обструк-
тивним захворюванням легень встановлено під-
вищений рівень показників хронічного системного 
запалення низької інтенсивності за результатами 
аналізу вмісту С-реактивного білка, ФНП-a, нео-
птерину та ІЛ-6 порівняно із хворими на неалко-
гольну жирову хворобу печінки без хронічного об-
структивного захворювання легень навіть у періоді 
ремісії, що вказує на обтяжливий перебіг захворю-
вання в умовах поєднання двох патологій. Ста-
більно висока концентрація антитіл IgG до нейтро-
фільної еластази може опосередковано свідчити 
про підтримання активності цього ферменту у си-
роватці хворих із неалкогольною жировою хворо-
бою печінки в умовах хронічного обструктивного 
захворювання легень та підтверджує її участь у 
процесах фіброгенезу печінки.

Ключові слова: маркери імунного запален-
ня, неалкогольна жирова хвороба печінки, фіброз, 
хронічне обструктивне захворювання легень, за-
гострення. 

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», № держ. реєстрації 0118U004365.

Вступ. Поширеність неалкогольної жирової 
хвороби печінки (НАЖХП) у світі складає від 20% 
до 40%. Саме НАЖХП посідає одну з провідних 
позицій серед хронічних захворювань печінки і є 
частою причиною її трансплантації [1, 2]. Хоча у 
деяких пацієнтів НАЖХП довготривало залиша-
ється на стадії стеатозу, проте у інших переходить 
у стадію неалкогольного стеатогепатиту (НАСГ) та 
запальної інфільтрації з подальшим фіброзуван-
ням, переходом в цироз або рак печінки [3-5]. Про-
гресування НАЖХП часто асоціюється із наявністю 
метаболічного синдрому (МС). Існує двосторонній 
зв’язок між МС та НАЖХП, коли НАЖХП може 
стати причиною та результатом МС [6]. Фактори 
активації запального процесу та прогресування 
НАЖХП у хворих на хронічне обструктивне захво-
рювання легень (ХОЗЛ) на сьогодні вивчені не до 
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кінця, хоча існує вагоме обґрунтування у підтрим-
ку гіпотези про збільшення поширеності НАЖХП 
у хворих на ХОЗЛ [7]. Є переконливі докази того, 
що запалення легень під час ХОЗЛ призводить до 
зростання кількості біомаркерів, пов’язаних з ней-
трофільним запаленням (MMP9, еластаза, каль-
протектин) та прозапальні цитокіни (IL-6, IL-1β, 
IFNα, С-реактивний білок (CRP) і TNF-α) не тільки 
«на території легень і бронхів», але і в перифе-
ричній крові, що свідчить про наявність системної 
запальної реакції або системного запалення [8, 
9]. Важливе місце в цьому процесі належить імун-
ним механізмам та ферментативним активностям 
сироватки крові, в тому числі факторам неспеци-
фічної резистентності організму, зокрема нейтро-
фільній еластазі [9]. Встановлено, що нейтрофіль-
на еластаза веде до активації металопротеїназ 
(ММП), ремоделювання сполучної тканини та 
включення механізмів імунної резистентності [10, 
11]. Також нейтрофільна еластаза має індукуючий 
вплив на продукцію інтерлейкінів IL-6, -8 та колоні-
єстимулюючих факторів і є регулятором у підтрим-
ці активності про- та протизапальних цитокінів [12]. 

У літературі є дані про взаємозв’язок процесу 
фіброзу печінки від рівня активності нейтрофільної 
еластази у пацієнтів з хронічним гепатитом, та при 
цьому авторами не було виявлено залежності від 
стадії хронізації процесу [11, 13]. Також є повідо-
млення про те, що у пацієнтів з важким фіброзом 
печінки (III, IV стадії) еластазна активність плазми 
крові достовірно нижче, ніж у пацієнтів з початко-
вими стадіями, проте вище щодо рівня контроль-
ної групи [14]. Таким чином, вивчення маркерів 
імунного запалення може мати значення для діа-
гностики та лікування пацієнтів даної категорії.

Метою даного дослідження було визначення 
маркерів імунного запалення у хворих на неалко-
гольну жирову хворобу печінки поєднану із хроніч-
ним обструктивним захворюванням легень. 

Матеріал та методи дослідження. Під спо-
стереженням знаходилось 82 хворих, які перебу-
вали на стаціонарному лікуванні в пульмоноло-
гічному та гастроентерологічному відділенні КНП 
«Закарпатська обласна клінічна лікарня імені Ан-
дрія Новака» протягом 2018-2020 років із діагно-
зом НАЖХП та ХОЗЛ II групи В і С. Серед обсте-
жуваних було 61,0% (50) чоловіків та 40,0% (32) жі-
нок. Середній вік пацієнтів складав 57,8±1,5 року.

В залежності від нозології хворі були розді-
лені на декілька груп: 1 група (основна, n=52) – 
НАЖХП+ХОЗЛ та 2 група (порівняння, n=30) – 
пацієнти з НАЖХП. З урахуванням частоти заго-
стрень ХОЗЛ група 1 була розділена на: 1а група 
(n=22) – хворі на НАЖХП+ ХОЗЛ II група В та 1б гр. 
(n=30) – хворі на НАЖХП+ ХОЗЛ II групи С. Серед-
ній показник загострень у групі 1а - 1,02±0,22 та 
у групі 1б - 2,52±0,25. Групи були репрезентатив-

ні за віком, статтю та важкістю перебігу хвороби. 
Контрольну групу склали 30 практично здорових 
осіб (середній вік 35,3±1,4 р.). Пацієнтам призна-
чали базисну терапію ХОЗЛ відповідно з наказом 
МОЗ України №555 від 27.06.13 (фенотерол/іпра-
тропіум бромід 50/20 по одній дозі через 8 год.). 
Дослідження проводили у фазу загострення ХОЗЛ 
та фазу ремісії - через 3 міс. після виписки з ста-
ціонару. 

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), та локальної комісії УжНУ з 
біоетики (Протокол №1 від 10.01.2020). Письмова 
інформована згода була отримана у кожного учас-
ника дослідження, і вжиті всі заходи для забезпе-
чення анонімності пацієнтів. 

Критеріями включення у дослідження був під-
тверджений діагноз хронічного обструктивного 
захворювання легень (GOLD II) та вік більше 40 
і менше 70 років та/або НАЖХП. Критеріями ви-
ключення з дослідження були наявність маркерів 
вірусного гепатиту В і С, маркерів аутоімунного 
гепатиту /перехресного синдрому (анти-LKM-1, 
анти-SLA та анти-LC-1) та ВІЛ-інфекції, вживання 
алкоголю, токсичного ураження печінки та відмова 
пацієнта від досліджень. 

Діагноз ХОЗЛ був виставлений згідно Міжна-
родної класифікації хвороб-10 перегляду та під-
тверджений за допомогою спірометрії, де реєстру-
вали зменшення співвідношення ОФВ1/ФЖЄЛ<0,7 
(70%) після прийому бронхолітика. Тривалість за-
хворювання, частоту загострень ХОЗЛ протягом 
останнього року визначали шляхом ретроспек-
тивного вивчення анамнезу (наказ МОЗ України 
№555 від 27.06.13).

Діагноз НАЖХП встановлювали відповідно до 
уніфікованого клінічного протоколу «Неалкоголь-
ний стеатогепатит» (2014) та адаптованої клінічної 
настанови, заснованої на доказах “Неалкогольна 
жирова хвороба печінки” (2012), згідно з рекомен-
даціями Європейської асоціації з вивчення печінки 
(EASL).

У роботі використано імуноферментний ана-
ліз Enzyme-Immuno-Sorbent-Assay (ELISA) для 
визначення рівнів С-реактивного білку (СРБ), кон-
центрацій рівня ФНП-a, ІЛ-6 та неоптерину, TФР-β, 
кількості антитіл IgG до нейтрофільної еластази, 
ТІМП-1 у сироватці крові на автоматичному іму-
ноферментному аналізаторі «STATFAX» згідно 
інструкцій, що додаються до наборів реактивів 
Diagnostics Biochem Canada та DRG (США). 
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Усі загальноклінічні, біохімічні та імунологічні 
дослідження проводились в атестованій лабора-
торії Закарпатської обласної клінічної лікарні імені 
Андрія Новака та приватних лабораторіях («Діла» 
та «Сінево»). 

Всім хворим виконано ультразвукове дослі-
дження (УЗД) органів черевної порожнини за за-
гальноприйнятою методикою, яке проводили на 
апараті Philips HDI-1500 із датчиком для скануван-
ня з частотою 3,5 мГц. Залежно від ультразвукової 
картини жирової інфільтрації печінки та запально-
го процесу в усіх хворих оцінювали стеатоз як міні-
мальний, помірний та виражений. Для визначення 
ступеня стеатозу та фіброзу печінки використову-
вали неінвазивний метод діагностики – ФіброМакс, 
який включає: ФіброТест, АктіТест, СтеатоТест, 
ЕшТест, НешТест. 

Для статистичної обробки отриманих даних 
у роботі застосовано параметричні та непараме-
тричні методи (аналіз за Краскелом-Уолісом, кри-
терій Манна-Уітні; метод прямолінійної кореляції 
Пірсона, критерій Стьюдента), які виконували в 
середовищі пакета SPSS 11.5. Оцінені середні 
значення, стандартні похибки та достовірність від-
мінностей, які вважались вірогідними при p <0,05.

Результати дослідження та їх обговорен-
ня. При аналізі отриманих даних встановлено, що 
підвищення рівнів маркерів хронічного запален-
ня спостерігалося у всіх обстежених. Та звертає 
увагу той факт, що у хворих з коморбідним станом 
підвищення кожного показника було достовірно 
вищим ніж у хворих з однією нозологією. Так рівні 
деяких маркерів залежали від частоти загострень 
ХОЗЛ (табл. 1). 

Дослідження рівня СРБ показали, що найбіль-
ші його значення були у групі хворих на НАЖХП 

поєднану з ХОЗЛ з частими загостреннями та гос-
піталізацією і перевищували норму у 8,3 рази. Рів-
ні ФНП-a та неоптерину у хворих з частими заго-
стреннями ХОЗЛ та госпіталізацією були у 2,7 раз 
і 1,9 раз вищими ніж у хворих з малою кількістю 
загострень (р <0,05) та у 3,2 і 3,9 рази відповідно, 
вищими ніж у хворих на НАЖХП без ХОЗЛ. Тобто, 
у хворих на НАЖХП поєднану з ХОЗЛ прозапальні 
цитокіни ФНП-a, неоптерин та СРБ є головними у 
підтриманні запального процесу під час загострен-
ня. 

У хворих з коморбідним станом концентрації 
ІЛ-6 достовірно відрізнялися від показника групи 
контролю та у хворих з однією нозологією, але до-
стовірної різниці між групами 1а і 1б не встанов-
лено (р>0,05). Тобто, показник ІЛ-6 залишається 
стабільно високим у всіх хворих з поєднаною па-
тологією НАЖХП+ХОЗЛ, незалежно від кількості 
загострень, підтримуючи тим самим хронічне за-
палення навіть у періоді ремісії. 

Концентрації маркеру фіброзування, TФР-β 
достовірно вищими зареєстровано у хворих з по-
єднаною патологією (1а і 1б груп), причому без до-
стовірної різниці між цими підгрупами. Достовірно 
вищим, а саме у 3,4 рази (р <0,05) його зареєстро-
вано у 1б групі, у порівнянні з групою контролю та 
у 2,2 рази (р <0,05) – з хворими 2 групи. 

Необхідно відмітити, що кількість антитіл 
IgG до нейтрофільної еластази та рівень ТІМП-
1 виявились достовірно вищими у всіх хворих на 
НАЖХП незалежно від частоти загострень ХОЗЛ. 
В результаті проведеного порівняльного аналізу 
встановлено, що рівні антитіл до еластази прямо-
пропорційно корелюють з рівнями тканинного інгі-
бітора металопротеїназ-1 та зростають із погли-
бленням ступеня фіброзу і є найвищими при фі-

брозі F2. При фіброзі F3-4 
рівні антитіл знижуються, 
хоча залишаються вищи-
ми за показники контролю 
(рис. 1). 

Залежність концен-
трації ТІМП-1 характеризу-
валася підвищенням його 
рівня при зростанні ступеня 
фіброзу з найбільшою кон-
центрацією при фіброзі F3 
(рис. 2).

Вивчення показни-
ків ФНП-a, неоптерину та 
СРБ показало достовірну 
(р<0,001) залежність їх-
нього підвищення від час-
тоти загострень ХОЗЛ, що 
свідчить про підвищення 
рівня системного імунного 

Таблиця 1 – Маркери імунного запалення у обстежуваних хворих

Показник, 
од.вимір.

Групи
НАЖхП+хОЗЛ

(основна, n=52) НАЖхП
2 гр

(порівняння,
n=30)

Контроль-
на група  
(здорові 
особи,
n=30)

1а
n=22

1б
n=30

СРБ, мг/л 16,4±1,7* ● 22,5±2,5** 
●

 
* 3,6±0,3 2,7±0,9

ШОЕ, мм/год 15,3±0,3* ● 18,0±0,3● * 8,2±0,3 8,5±2,8
ФНП-a, пг/мл 207,5±10,3* 565,3±12,5** 

●
 
* 175,6±5,4* 9,5±0,7

ІЛ-6, пг/мл 15,4±1,3* ● 19,5±0,8● * 7,8±1,7* 3,9±1,2
Неоптерин, 
нмоль/л 147,3±0,3* 428,6±1,5** ● 109,5±1,8* 7,2±1,2

TФР-β, пг/мл 357,3±58,9* 529,8±95,2** 
● 245,4±15,7* 154,0 ±22,7

ТІМП-1, нг/мл 624,0±127,3* ● 833,4±119,5 ** 
●

 
* 458,6±76,3* 122,0±17,3

Антитіла до IgG
нейтрофільної 
еластази

32,2±3,5*● 41,2±5,8● 6,2±1,8* 3,2±0,8

Примітки: Достовірність різниці: * – з групою контролю; ** – з 1а; ● – з групою 2  
(показник розрахований за критерієм Манна-Уітні, p<0,05)
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запалення низької інтенсивності у хворих на 
НАЖХП в умовах ХОЗЛ. 

Результати даного дослідження показали, що 
у хворих на НАЖХП коморбідну із ХОЗЛ з частими 
загостреннями рівні ІЛ-6 і TФР-β є достовірно ви-
щими ніж у хворих тільки з ХОЗЛ, навіть у фазу 
ремісії ХОЗЛ. Отримані дані співпадають із ре-
зультатами інших науковців, які виявили кореля-
цію між системним запаленням та прогресуванням 
супутніх патологій у хворих на ХОЗЛ в число яких 
входить і НАЖХП [9]. Виявлені стабільно високі 
рівні маркерів системного запалення, очевидно 
підтримують процеси фіброзування у печінці та 
доводять роль ХОЗЛ у прогресуванні НАЖХП. 

Зареєстрована стабільно висока концентрація 
антитіл IgG до нейтрофільної еластази може опо-
середковано свідчити про високий рівень актив-
ності цього ферменту у сироватці хворих із НАЖХП 
в умовах ХОЗЛ та підтверджує участь фермента-
тивної активності сироватки крові у процесах фі-
брогенезу печінки [13]. Збільшення активності ней-
трофільної еластази впливає на активацію про-
теіназоактивуючих рецепторів (РARs). Це веде до 

запуску синтезу транскрипційних факторів репара-
ції сполучної тканини через реципрокну взаємодію 
між TGF-β і сигнальними шляхами EGFR / MEK /
ERK, що також є важливим фактором розвитку фі-
брозу тканин [15]. При фіброзі F3-4 рівні антитіл 
знижуються, хоча залишаються вищими за показ-
ники контролю. Отримані в результаті досліджен-
ня дані співпадають із науковими повідомленнями 
про те, що у пацієнтів з важким фіброзом печінки 
(III, IV стадії) еластазна активність плазми крові 
достовірно нижче, ніж у пацієнтів з початковими 
стадіями, проте вище щодо рівня контролю [16].

Таким чином, у хворих на НАЖХП у поєднанні 
з ХОЗЛ встановлено підвищений рівень показни-
ків хронічного системного запалення низької ін-
тенсивності за результатами аналізу вмісту СРБ, 
ФНП-a, неоптерину та ІЛ-6 порівняно із хворими 
на НАЖХП без ХОЗЛ, що вказує на важливу роль 
запалення та обтяжливий перебіг захворювання в 
умовах поєднання ХОЗЛ та НАЖХП [9]. У резуль-
таті аналізу отриманих результатів визначено спе-
цифіку зв’язків між маркерами хронічного систем-
ного запалення низької інтенсивності, частотою 
загострень ХОЗЛ та стадіями фіброзу печінки при 
поєднанні НАЖХП та ХОЗЛ, що доводить провідну 
патогенетичну роль системного запалення у про-
гресуванні НАЖХП [7, 8, 17]. 

Висновки 
1. У хворих на НАЖХП в умовах частих за-

гострень ХОЗЛ реєструються достовірно 
вищі рівні біомаркерів запалення СРБ, 
ФНП-a та неоптерину, ніж у хворих з ма-
лою частотою загострень, що підтверджує 
роль загострень ХОЗЛ у підтриманні хро-
нічного системного запалення у даної гру-
пи пацієнтів.

2. Рівень ІЛ-6 залишається стабільно висо-
ким у всіх хворих з поєднаною патологією 
НАЖХП+ХОЗЛ, підтримуючи тим самим 
хронічне системне запалення навіть у пе-
ріоді ремісії.

3. Високі рівні антитіл до нейтрофільної 
еластази у пацієнтів з НАЖХП у періоді 
ремісії ХОЗЛ відображають залученість в 
імунну відповідь факторів неспецифічної 
резистентності організму. 

Перспективи подальших досліджень. В по-
дальшому планується вивчити значення виявлен-
ня антитіл до нейтрофільної еластази у хворих на 
неалкогольну жирову хворобу печінки у поєднанні 
з хронічним обструктивним захворювань легень у 
контексті діагностичного значення.

 Рис. 1 - Концентрації антитіл до еластази в залеж-
ності від ступеня фіброзу

Рис. 2 - Концентрації ТІМП-1 в залежності від ступе-
ня фіброзу
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УДК 616.36-003.826-07:616.24-007:612.017
МАРКЕРЫ ИММУННОГО ВОсПАЛЕНИЯ У БОЛЬНЫх 
с НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПЕЧЕНИ 
В сОЧЕТАНИИ с хРОНИЧЕсКОЙ ОБсТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИх
Храмцова И. А., Дербак М. А.
Резюме. Целью данного исследования было определение маркеров иммунного воспаления у 

больных с неалкогольной жировой болезнью печени совмещенную с хронической обструктивной бо-
лезнью легких.

Материалы и методы. Под наблюдением было 82 больных, которые находились на стационар-
ном лечении в пульмонологическом и гастроэнтерологическом отделении «Закарпатская областная 
клиническая больница имени Андрея Новака» в течение 2018-2020 лет с диагнозом неалкогольная жи-
ровая болезнь печени и хроническая обструктивная болезнь легких II групп В и С. Среди обследуемых 
было 61,0% (50) мужчин и 40,0% (32) женщин. Средний возраст 57,8±1,5 года.

Результаты. Установлено, что повышение уровня маркеров хронического иммунного воспаления 
наблюдалось во всех обследованных с достоверным повышением у больных с коморбидной патоло-
гией. Самые высокие концентрации С-реактивного белка были обнаружены у больных неалкогольной 
жировой болезнью печени совмещенную с хронической обструктивной болезнью легких с частыми обо-
стрениями и госпитализацией и превышали норму в 8,3 раза. Уровни ФНО-a и неоптерина у больных с 
частыми обострениями хронической обструктивной болезни легких и госпитализацией были в 2,7 раза 
и 1,9 раза выше, чем у больных с малым количеством обострений и в 3,2 и 3,9 раз соответственно 
выше, чем у больных с неалкогольной жировой болезнью печени без хронической обструктивной бо-
лезни легких. Показатели ИЛ-6, TФР-β, количество антител IgG к нейтрофильной эластазе и уровень 
ТИМП-1 остаются стабильно высокими у всех больных с патологией неалкогольной жировой болезни 
печени + хронического обструктивного заболевания легких независимо от частоты обострений, под-
держивая тем самым хроническое воспаление даже в период ремиссии.

Уровни антител к эластазе прямо пропорционально корелируют с уровнями тканевого ингибитора 
металлопротеиназ-1 и растут со степенью фиброза, что может свидетельствовать о высоком уровне 
активности нейтрофильной эластазы в сыворотки больных с неалкогольной жировой болезнью печени 
в сочетании с хронической обструктивной болезнью легких и ее участие в процессе фиброзирования.

Выводы. У больных неалкогольной жировой болезнью печени в период ремиссии хронической 
обструктивной болезни легких зарегистрирован повышенный уровень показателей хронического сис-
темного воспаления низкой интенсивности по результатам анализа содержания С-реактивного белка, 
ФНО-a, неоптерина и ИЛ-6 по сравнению с больными неалкогольной жировой болезнью печени без 
хронической обструктивной болезни легких, что указывает на усугубление заболевания в условиях 
сочетания двух патологий. Стабильно высокая концентрация антител IgG к нейтрофильной эластазе 
может косвенно свидетельствовать о поддержании активности этого фермента в сыворотке больных 
с неалкогольной жировой болезнью печени в условиях хронической обструктивной болезни легких и 
подтверждает ее участие в процессах фиброгенеза печени. 

Ключевые слова: маркеры иммунного воспаления, неалкогольная жировая болезнь печени, фи-
броз, хроническая обструктивная болезнь легких, обострение.

UDC 616.36-003.826-07:616.24-007:612.017
Markers of Immune Inflammation in Patients with Nonalcoholic Fatty Liver Disease 
in Combination with Chronic Obstructive Pulmonary Disease
Khramtsova I. O., Derbak M. A.
Abstract. The purpose of the study was to determine markers of immune inflammation in patients with 

nonalcoholic fatty liver disease combined with chronic obstructive pulmonary disease.
Materials and methods. The observation revealed 82 patients who were treated in the pulmonology and 

gastroenterology department of the Andriy Novak Transcarpathian Regional Clinical Hospital during 2018-
2020 with a diagnosis of nonalcoholic fatty liver disease and chronic obstructive pulmonary disease II group 
B and C. Among the examined there were 61.0% (50) men and 40.0% (32) women. The average age was 
57.8±1.5 years old.

Results and discussion. As a result of the conducted research it is established that increased levels of 
chronic immune inflammation markers were observed in all examined with significant increase in patients with 
a comorbid condition. The highest concentrations of C-reactive protein were found in patients with nonalco-
holic fatty liver disease combined with chronic obstructive pulmonary disease with frequent exacerbations 
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and hospitalization, and exceeded the normal values by 8.3 times. The levels of tumor necrosis factor-α and 
neopterin in patients with frequent exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease and hospitalization 
were by 2.7 times and 1.9 times higher than in patients with a small number of exacerbations and by 3.2 and 
3.9 times higher than in patients with nonalcoholic fatty liver disease without chronic obstructive pulmonary 
disease. The indexes of interleukin-6, transforming growth factor-β, the number of IgG antibodies to neutrophil 
elastase and the level of tissue inhibitor of matrix proteinases-1 remain consistently high in all patients with 
combined pathology of nonalcoholic fatty liver disease and chronic obstructive pulmonary disease regardless 
of the frequency of exacerbations, thus supporting inflammation even in remission.

Elastase antibody levels correlate directly with the levels of the tissue metalloproteinase-1 inhibitor and 
increase with the degree of severety of fibrosis, which may indicate a high level of serum neutrophil elastase 
activity in patients with nonalcoholic fatty liver disease in combination with chronic obstructive pulmonary dis-
ease and its participation in fibrosis.

Conclusion. Patients with nonalcoholic fatty liver disease in combination with chronic obstructive pulmo-
nary disease showed an increased level of chronic systemic inflammation of low intensity based on the analy-
sis of C-reactive protein, tumor necrosis factor-α, neopterin and interleukin-6 compared with nonalcoholic fatty 
liver disease without chronic obstructive pulmonary disease even in remission, which indicates an aggravating 
course of the disease in combination of two pathologies. Stably high concentration of IgG antibodies to neu-
trophil elastase may indirectly indicate the maintenance of the activity of this enzyme in the serum of patients 
with nonalcoholic fatty liver disease in chronic obstructive pulmonary disease and confirms its participation in 
liver fibrogenesis.

Keywords: markers of immune inflammation, nonalcoholic fatty liver disease, fibrosis, chronic obstructive 
pulmonary disease, exacerbation.
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