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Більшість метаболічних про-
цесів у організмі людини зна-
ходиться під контролем регуля-
торної системи, яку утворюють
тиреоїдні гормони [3; 9]. У зв’яз-
ку з цим адекватний рівень син-
тезу, секреції та рецепції цих
гормонів є необхідною умовою
для підтримання гомеостазу і
нормального перебігу фізіоло-
гічних процесів. У гормонально-
му дисбалансі центральної та
периферійної ланки гіпоталамо-
гіпофізарно-тиреотропної сис-
теми з порушенням горизон-
тальних зв’язків гормонорегу-
лювальної функції певну роль
може відігравати статева дис-
функція, що характерна як для
чоловіків, так і для жінок стар-
шого віку, оскільки їм притаман-
на геріопауза (за сучасною кла-
сифікацією ВООЗ вона настає
після 65–68 років). Зокрема, от-
римані нові дані [4] щодо змен-
шення стимулювальної функції
естрогенів на гормонопродуку-
вання щитоподібної залози (ЩЗ)
внаслідок зниження чутливості
тиреотропоцитів гіпофіза до
тиреотропін-рилізинг-гормону
(ТРГ), зниження синтезу рецеп-
торів до тиреотропного гормо-
ну (ТТГ) і гальмування утворен-
ня тироксинзв’язуючого глобу-
ліну в печінці [7].

Природа ендокринних зру-
шень у гіпофізарно-тиреоїдній
системі та їх залежність від рів-
ня кортизолу при хронічних об-
структивних захворюваннях ле-
гень (ХОЗЛ) у осіб літнього та ста-

речого віку є практично не до-
слідженою. Для розв’язання цієї
проблеми виникає необхідність
визначення ролі адаптаційно-
регуляторних змін ендокринної
регуляції при ХОЗЛ залежно від
статі й вивчення окремих пато-
генетичних аспектів прогресу-
вання бронхообструктивного
синдрому внаслідок гормональ-
ного дисбалансу в пацієнтів
літнього та старечого віку.

Мета дослідження полягає в
аналізі функціональної актив-
ності щитоподібної залози, ти-
реотропної функції гіпофіза та
рівня кортизолу при ХОЗЛ в
осіб літнього та старечого віку
залежно від статі.

Матеріали та методи
дослідження

Обстежено 420 пацієнтів літ-
нього та старечого віку з ХОЗЛ,
переважно ІІ–ІІІ стадії (діагноз
і стадію встановлено згідно з
Наказом МОЗ України № 198
від 19 березня 2007 р.). Мето-
дом рандомізації для аналізу
відібрана когорта з 356 осіб
віком від 64 до 87 років. Се-
редній вік становив (78,4±1,2)
року. Тривалість захворюван-
ня на ХОЗЛ становила (34,4±
±1,3) року. Серед обстежених
було 80,3 % (286) чоловіків і
19,7 % (70) жінок. Пацієнти, які
приймали пероральні глюко-
кортикоїди, становили 11,6 %
(44 особи). Контрольну групу ут-
ворили 20 практично здорових
осіб літнього та старечого віку

(ПЗО) віком від 60 до 82 років,
що на момент обстеження не
мали ознак маніфестації за-
гострення соматичної патології.
Середній вік — (72,1±1,6) року.
Чоловіків було 70,6 % (17), жі-
нок — 27,3 % (7).

З метою комплексного ви-
вчення функціонального стану
ЩЗ (профіль гормонів), гіпофі-
за (дефінітивний тест визна-
чення етіології тиреоїдної дис-
функції), кіркової речовини над-
ниркових залоз (кортизол) у па-
цієнтів літнього та старечого ві-
ку із ХОЗЛ, разом із опитуван-
ням, фізичним обстеженням,
застосуванням загальноприй-
нятих клінічних, лабораторних,
біохімічних, мікробіологічних,
інструментальних досліджень
тощо, нами було використано
імуноферментний аналіз. Ос-
кільки кінцевий результат дії
гормону визначається кількома
складовими, для оцінки ендо-
кринної функції ми намагалися
врахувати всі її ланки (синтез і
секрецію; циркуляторний транс-
порт; периферійну конверсію
та рецепторну взаємодію з клі-
тинами-мішенями з реалізацією
кінцевої біологічної дії; мета-
болізм і елімінацію гормону;
стан вертикальної взаємодії та
регуляції активності ендокрин-
ної залози). Пермісивну гормо-
нальну взаємодію аналізували
за допомогою визначення рівня
кортизолу в плазмі крові й ана-
лізу міжгормональних кореля-
ційних зв’язків.
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Функція ЩЗ була оцінена
шляхом визначення рівня в
плазмі крові вільних фракцій ти-
реоїдних гормонів (трийодтиро-
ніну (вТ3), тироксину (вТ4)), а
також обчислення індексу пе-
риферійної конверсії вільних
тиреоїдних гормонів (вТ3/вТ4).
Відсутність залежності вмісту
вільних Т3 і Т4 від концентрації
транспортних білків плазми кро-
ві дозволяє розцінювати ці гор-
мони як найадекватніші марке-
ри функціональної тиреоїдної
активності ЩЗ. Дослідження рів-
ня вільних тиреоїдних гормонів
(ВТГ), ТТГ, кортизолу, концен-
трації антитіл до тиреоперокси-
дази (АТ-ТПО) в плазмі крові
виконували на аналізаторі імуно-
ферментних реакцій RТ-2100С
(“Rayto Еlectronics Іnс.”, Китай)
згідно зі стандартною інструк-
цією. Гепаринізовану кров (3 мл)
для досліджень брали вранці
натще після 12–15 год голоду-
вання. В окремих випадках, за
наявності пальпаторного збіль-
шення ЩЗ або маніфестних
клінічних ознак гіпотиреозу чи
тиреотоксикозу (функціональна
гіперфункція або гіпофункція),
проводилося ультрасоногра-
фічне дослідження ЩЗ у таких
пацієнтів.

Статистичний аналіз отри-
маних результатів досліджен-
ня проводили за допомогою
прикладної програмної систе-
ми SТАТISТІСА 6.0. Обрахунки
проводили за стандартними
комп’ютерними програмами ма-
тематичного аналізу, а резуль-
тати вважалися вірогідними при
Р<0,05.

Результати дослідження
та їх обговорення

Результати проведеного ген-
дерного аналізу функціональ-
ної активності ЩЗ, гіпофіза та
рівня кортизолу в групі ПЗО й
у пацієнтів із ХОЗЛ літнього та
старечого віку наведені в таб-
лиці. Встановлено, що рівень
вТ4 і вТ3 у крові, їх секреція та
метаболізм у нормі в осіб літ-
нього та старечого віку практич-
но не мають статевих відмін-
ностей. Однак, слід зазначити,

що при ХОЗЛ як у пацієнтів чо-
ловічої, так і жіночої статі від-
мічено пригнічення функціо-
нальної активності ЩЗ із зни-
женням інтенсивності утворен-
ня вТ4. Так, рівень вТ4 при
ХОЗЛ у чоловіків знижувався
щодо ПЗО на 99,8 % (Р<0,001),
а у жінок — на 45,6 % (Р<0,01).
Різниця між підгрупами 1 і 2
становила 30,1 % (Р1<0,05) на
користь вищого рівня вТ4 у жі-
нок.

Динаміка рівня вТ3 у жінок і
чоловіків із ХОЗЛ була різно-
спрямованою. Так, у чоловіків
щодо ПЗО цей показник був
вищим на 55,8 % (Р<0,01), а у
жінок — нижчим на 17,98 %
(Р<0,05). Різниця між підгрупа-
ми становила 94,6 % (Р1<0,001)
на користь високого рівня вТ3
у чоловіків, що супроводжува-
лося значним зростанням по-
казника периферійної конверсії
у цій підгрупі — у 2,5 рази щодо

жінок, хворих на ХОЗЛ, і у 3,1 ра-
зу — щодо ПЗО (Р<0,001 в
обох випадках). Зростання ак-
тивної форми тиреоїдних гор-
монів і, зокрема, трийодтироні-
ну при ХОЗЛ у чоловіків може
пояснюватися прискоренням
периферійного метаболізму ти-
роксину, оскільки синдром гі-
пертрийодтиронінемії у цих осіб
чітко корелює зі зниженням
вмісту вТ4.

Транзиторне зниження рівня
ТТГ при ХОЗЛ у чоловіків щодо
ПЗО на 53,9 % (Р<0,01) і щодо
жінок на 78,2 % (Р<0,01) свід-
чить про пригнічення гіпофі-
зарно-тиреоїдної системи, що не
сприяє відновленню концент-
рації вільних тиреоїдних гормо-
нів. Отже, компенсаторне при-
стосування тиреоїдної системи
у чоловіків із зростанням пери-
ферійного метаболізму та фор-
муванням синдрому трийодти-
ронінемії є недосконалим, вна-

Таблиця
Параметри функціональної активності

щитоподібної залози, тиреотропна функція гіпофіза
та рівень кортизолу у хворих на хронічні обструктивні

захворювання легень старшого віку залежно від статі,  М±m

                   ПЗО                    Хворі на ХОЗЛ

    Показники жінки, чоловіки, жінки, n=70,
чоловіки,

n=10 n=10 підгрупа 1
n=75,

підгрупа 2

ТТГ, мМО/л 3,75± 2,97± 3,44±0,06 1,93±0,02
±0,02 ±0,08 P>0,05 P<0,01

P1<0,01

вТ4, пмоль/л 19,17± 20,19± 13,17±0,49 10,11±0,21
±0,23 ±0,53 P<0,01 P<0,001

P1<0,001

вТ3, пмоль/л 3,74± 3,96± 3,17±0,11 6,17±0,25
±0,03 ±0,19 P<0,05 P<0,01

P1<0,001

вТ3/вТ4 0,195± 0,196± 0,241±0,004 0,610±0,012
±0,002 ±0,011 P<0,05 P<0,001

P1<0,001

АТ-ТПО, МО/мл 37,16± 9,16± 119,23±1,02 11,12±9,23
±1,12 ±1,03 P<0,001 P=0,05

P1<0,001

Кортизол, 394,21± 421,34± 344,12± 365,34±
пмоль/л ±21,17 ±12,04 ±6,34 ±15,26

P<0,05 P<0,05
P1>0,05

Примітка. Р — ступінь вірогідності різниці показників щодо ПЗО; Р1 —
ступінь вірогідності різниці показників між підгрупами 1 і 2 хворих на ХОЗЛ.
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слідок чого і формується стан
відносної гіпотироксинемії та
тиротропонінемії.

За результатами нашого до-
слідження можна стверджува-
ти, що у жінок ХОЗЛ частіше
супроводжується біохімічни-
ми маркерами легкого тран-
зиторного гіпотиреозу (синд-
ром «низького трийодтироніну»
і відносне зростання рівня ТТГ
щодо чоловіків), який можна
трактувати як перехідне пору-
шення адаптації гіпофізарно-
тиреоїдної системи.

З літературних джерел відо-
мо, що жінки значно частіше ма-
ють тиреоїдний автоімунітет, ніж
чоловіки [6; 10]. За результата-
ми численних досліджень [2; 5],
у жінок сама наявність АТ-ТПО
розцінюється як фактор ризи-
ку розвитку з часом субклінічно-
го гіпотиреозу. Під час скринін-
гового аналізу стану гормо-
нальної активності ЩЗ встанов-
лено, що в 23,7 % випадків
спостерігається первинна ен-
докринна дисфункція через
зниження функціональної ти-
реоїдної активності внаслідок
гіпотиреозу, який в осіб жіно-
чої статі з ХОЗЛ чітко корелює
з показниками наявності АТ-
ТПО, що свідчить про перене-
сений автоімунний тиреоїдит і
підтверджується цілою низкою
даних літератури про наявність
тісного зв’язку між гіпофунк-
цією ЩЗ і перенесеними авто-
імунними захворюваннями, у
тому числі і прихованими фор-
мами без клінічної маніфестації
[8]. Розповсюдженість носійст-
ва антитиреоїдних АТ у жінок
становить 26 %, у чоловіків —
9 %. Аналогічні дані за резуль-
татами гендерного аналізу от-
римані й в обстежуваної групи
пацієнтів із ХОЗЛ: частота зу-
стрічальності позитивних ти-
реоїдних АТ-ТПО була вищою
в осіб жіночої статі порівняно з
чоловічою, різниця є статистич-
но вірогідною; 14,3 % для жіно-
чої статі порівняно з 4,4 % у чо-
ловіків (Р<0,05). Встановлено,
що у жінок літнього та старе-
чого віку з ХОЗЛ частота вияв-
лення АТ-ТПО в плазмі крові

перевищує кількість випадків
підвищеного рівня ТТГ, при
цьому в кожної 3-ї жінки з підви-
щеним рівнем ТТГ антитіла не
визначалися. Описане явище
відповідає розповсюдженій
точці зору щодо того, що про-
цес старіння поєднується з по-
явою органоспецифічних і не-
органоспецифічних автоан-
титіл [1]. Титр АТ-ТПО у жінок
із ХОЗЛ перевищував аналогіч-
ний показник ПЗО у 3,2 разу
(Р<0,001), суттєвої різниці у чо-
ловіків із ХОЗЛ щодо ПЗО не
виявлено (Р>0,05). Різниця по-
казника між підгрупами 1 і 2
хворих на ХОЗЛ становила
10,7 разу (Р<0,001) на користь
високого позитивного титру у
жінок.

Реакція кіркової речовини
надниркових залоз при ХОЗЛ,
як свідчать результати нашого
дослідження, не залежить від
статі й супроводжується тенден-
цією до зниження рівня корти-
золу у плазмі крові хворих на
ХОЗЛ щодо аналогічних показ-
ників контрольної групи. Так, у
чоловіків із ХОЗЛ рівень корти-
золу знижений щодо ПЗО на
15,3 % (Р<0,05), у жінок — на
14,6 % (Р<0,05). Різниця між
підгрупами 1 і 2 становила 6,2 %
(Р>0,05). Гіпокортизолемія
сприяє пригніченню функціо-
нальної активності ЩЗ, пере-
шкоджає нагромадженню в ній
йоду та гальмує процес пере-
ходу його в органічні сполуки
— гормони, що, ймовірно, мо-
же бути однією з причин фор-
мування функціональної недо-
статності ЩЗ при ХОЗЛ, які, од-
нак, різняться за статтю.

Висновки

1. Природа ендокринних зру-
шень у гіпофізарно-тиреоїдній
системі в осіб старшого віку при
ХОЗЛ залежить від статі. Рі-
вень кортизолу в пацієнтів літ-
нього та старечого віку є рівно-
мірно зниженим і не проявляє
гендерної нерівності.

2. При ХОЗЛ у жінок деком-
пенсація механізмів тиреоїдної
адаптації з формуванням біо-
хімічних маркерів транзиторно-

го гіпотиреозу відбувається вна-
слідок ймовірної автоімунної
агресії ЩЗ, що супроводжуєть-
ся високим позитивним титром
АТ-ТПО і характеризується зни-
женням секреторної функції ЩЗ
(гіпотрийодтиронінемія та по-
мірна гіпотироксинемія), ком-
пенсаторно невисоким перифе-
рійним метаболізмом тиреоїд-
них гормонів і відносним зрос-
танням рівня тиреотропного
гормону, що можна трактувати
як перехідне порушення адап-
тації гіпофізарно-тиреоїдної си-
стеми.

3. У чоловіків із ХОЗЛ дез-
інтеграція тиреотропної функції
гіпофіза зі зниженням рівня ти-
реотропного гормону у старшо-
му віці супроводжується гіпоти-
роксинемією та гіпертрийодти-
ронінемією, яка є компенсатор-
ною реакцією у відповідь на
суттєве зростання периферій-
ної конверсії тиреоїдних гор-
монів.

Перспективи подальших
досліджень. Установлення ро-
лі гіпофіза в адаптаційно-ре-
гуляторних змінах внаслідок
порушень функціональної ак-
тивності ЩЗ та дії кортизолу
при ХОЗЛ залежно від статі,
ймовірно, дозволить обгрунту-
вати шляхи корекції порушень
в ендокринній системі, що су-
проводжують перебіг основно-
го захворювання в осіб літньо-
го та старечого віку.
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Вступ

Захворювання легень посі-
дають важливе місце у струк-
турі захворюваності і смертнос-
ті недоношених новонародже-
них дітей. З неонатальним пе-
ріодом пов’язана така патоло-
гія легень, як бронхолегенева
дисплазія (БЛД), що формуєть-
ся у недоношених дітей і має
хронічний перебіг [7].

Етіологія захворювання ба-
гатофакторна і складна — мно-
жинні фактори відіграють роль
у розвитку бронхолегеневої дис-
плазії, ймовірно, при ушкоджен-
ні вони діють сукупно або си-
нергічно [1; 5]. Виникнення за-
хворювання пов’язують із пери-
натальною інфекцією, оксида-
тивним стресом, дією медіа-
торів запалення, штучною вен-
тиляцією легень (ШВЛ), токсич-
ним впливом кисню, неадекват-
ним харчуванням, антенаталь-
ним призначенням стероїдів,
генетичним поліморфізмом [4;
8]. Вважають, що сьогодні з по-
ліпшенням якості медичної до-
помоги основними факторами
ризику виникнення захворю-

вання стали глибока недоно-
шеність, хоріоамніоніт, перина-
тальна інфекція та відкрита ар-
теріальна протока.

Незважаючи на розвиток пе-
ринатальної медицини, вдоско-
налення методів інтенсивної те-
рапії та респіраторної підтрим-
ки, спостерігається тенденція до
зростання частоти БЛД у всьо-
му світі за рахунок зниження
смертності саме серед глибоко
недоношених дітей [9].

Сьогодні діагноз БЛД більше
не вимагає даних анамнезу ди-
тини про тяжкий респіраторний
дистрес-синдром, пневмонію,
певних змін на рентгенограмі,
відхилень від норми у резуль-
татах додаткових методів об-
стеження. Відповідно до сучас-
них діагностичних критеріїв, не-
доношені діти, які отримують
кисень протягом 28 діб, страж-
дають на бронхолегеневу дис-
плазію [3; 6; 10]. Це зумовлює
актуальність пошуку причин,
факторів ризику виникнення
захворювання саме у тих недо-
ношених немовлят, що мали
кисневу залежність протягом що-
найменше 28 днів.

Введення в Україні нових
правил реєстрації малюкової
смертності зумовить зростання
кількості новонароджених з ду-
же малою й екстремально ма-
лою масою тіла при народжен-
ні, які є групою ризику щодо роз-
витку даного захворювання [2].

Метою нашого дослідження
було вивчення факторів ризи-
ку, які впливають на формуван-
ня бронхолегеневої дисплазії,
та ступеня її тяжкості у недоно-
шених дітей.

Матеріали та методи
дослідження

Для вивчення факторів ри-
зику формування бронхоле-
геневої дисплазії нами ретро-
спективно проведено аналіз іс-
торій хвороб недоношених но-
вонароджених, які народилися
в період з 1 січня 2001 р. по
31 грудня 2007 р. у Вінницькій
області та лікувалися у Вінниць-
кому обласному неонатальному
центрі, відділенні інтенсивної
терапії новонароджених і від-
діленні для недоношених дітей.

Критеріями відбору для до-
слідження були маса тіла при
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