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ВСТУП 

Актуальність теми. Хвороби системи кровообігу посідають провідне 

місце у структурі загальної захворюваності, первинної інвалідності та загальної 

смертності населення Європи й, зокрема, України; їх питома вага в структурі 

загальної смертності збільшилася від 62,5 % (2005) до 68,0 % (2015), що 

становить соціально-економічний виклик для країни [108, 130, 337, 78]. Чільне 

місце серед них займає гіпертонічна хвороба (ГХ), яка залишається важливою 

медико-соціальною проблемою [175, 12, 80, 26]. 

Хронічна серцева недостатність (ХСН) – найбільш частий результат 

більшості серцево-судинних захворювань. За показниками національних 

реєстрів та епідеміологічних досліджень різних європейських країн, у тому 

числі й України, показник поширеності ХСН серед дорослого населення 

коливається від 1,5 до 5,5% та зростає пропорційно до віку, а в осіб старшого 

віку сягає 10-15% [45, 107, 167, 161]. Попри успіхи в медикаментозному 

лікуванні хворих із ХСН, прогноз їхнього життя залишається несприятливим: 

більше половини таких пацієнтів помирають упродовж наступних 5 років,  а 

кількість госпіталізацій за останні 15 років збільшилася втричі [146, 323, 152, 

88, 44].  

Розгорнута клінічна картина ХСН супроводжується одним з 

патогномонічних синдромів порушення кровообігу – ураженням печінки, що є 

негативною прогностичною ознакою [354, 332, 57]. Гіпоксія печінки, 

спричинена циркуляторним, ішемічним, тканинним компонентами, зумовлює 

каскад подальших патологічних змін [354, 388]. У патогенезі ураження печінки 

значну роль відіграють процеси активації перекисного окислення ліпідів 

(ПОЛ), системне запалення, що опосередковується високою активністю 

симпатоадреналової та ренін-ангіотензин-альдостеронової систем, обумовленої 

хронічною гіпоксією та посиленням катаболічних процесів [ 393, 177, 371].  

В останні роки широко вивчається проблема неалкогольної жирової 

хвороби печінки (НАЖХП), що охоплює спектр патології від простого стеатозу 

до неалкогольного стеатогепатиту (НАСГ), і може призвести до цирозу печінки 
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та пов’язаних з ним ускладнень [238, 186, 218, 191, 180]. В останні роки НАСГ 

розглядають як предиктор і несприятливий чинник розвитку та прогресування 

серцево-судинних захворювань [176, 25, 92, 215]. Проте особливості перебігу 

ХСН у хворих на ГХ на тлі НАСГ з урахуванням змін функціонального стану 

печінки вивчені недостатньо. 

Незважаючи на досягнуті успіхи сучасної медицини, лікувально-

профілактичні заходи іноді виявляються недостатньо ефективними, їх 

позитивна дія буває короткочасною та не завжди сприяє поліпшенню 

довгострокового прогнозу [12, 145, 115]. Тому важливим є пошуки 

медикаментозних засобів для підвищення ефективності терапії хворих на ГХ, 

ускладнену ХСН, на тлі НАСГ з урахуванням функціонального стану печінки.   

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана згідно з планом наукових робіт ДВНЗ «Івано-

Франківський національний медичний університет» і є фрагментом науково-

дослідних робіт на тему: "Перебіг та лікування захворювань шлунково-

кишкового  тракту в умовах впливу модифікуючих чинників та поєднаної 

патології", номер державної реєстрації 0108U003987 (2009-2013) та 

―Захворювання внутрішніх органів у сучасних умовах, за поєднаної патології та 

ураження органів-мішеней: особливості перебігу, діагностики та лікування‖ 

(реєстраційний номер 0115U000995). Здобувач є співвиконавцем даних НДР. 

 Мета дослідження: підвищення ефективності лікування хворих на ГХ, 

ускладнену ХСН, на тлі неалкогольного стеатогепатиту на основі вивчення 

патогенетичних ланок ії прогресування з урахуванням функціонального стану 

печінки та змін імунної системи шляхом застосування в комплексній терапії 

аргініну глутамату та аргініл-альфа-аспартил-лізил-валіл-тирозил-аргініну. 

Завдання дослідження: 

1. Вивчити клінічні особливості перебігу ХСН у хворих на ГХ на тлі 

НАСГ. 

2. Оцінити зміни функціонального стану печінки у хворих на ГХ на тлі 

НАСГ залежно від стадії ХСН.  
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3. Виявити характер змін клітинної і гуморальної ланок імунітету, 

процесів апоптозу, вмісту туморнекротизуючого фактора альфа (ТНФα) і 

антинуклеарних антитіл (АНА) у крові хворих на ГХ на тлі НАСГ залежно від 

стадії ХСН. 

4. Встановити вплив процесів пероксидації ліпідів (ПОЛ) – 

антиоксидантного захисту (АОЗ) та метаболічної інтоксикації на перебіг ХСН у 

крові хворих на ГХ на тлі НАСГ. 

5. Дослідити цитогенетичні зміни нейтрофільних гранулоцитів крові у 

взаємозв’язку з імунозапальною активацією, порушеннями в системі 

пероксидації ліпідів (ПОЛ) і розвитком метаболічної інтоксикації у хворих на 

ГХ на тлі НАСГ залежно від стадії ХСН. 

6. Вивчити ефективність комплексної терапії із застосуванням аргініну 

глутамату та аргініл-альфа-аспартил-лізил-валіл-тирозил-аргініну в лікуванні 

хворих на ГХ на тлі НАСГ залежно від стадії ХСН та розробити 

диференційовані підходи до лікування з врахуванням функціонального стану 

печінки. 

Об’єкт дослідження: зміни функціонального стану печінки у хворих на 

ГХ на тлі НАСГ залежно від стадії ХСН. 

Предмет дослідження: клініко-патогенетичні особливості перебігу ХСН 

у хворих на ГХ на тлі НАСГ з урахування змін функціонального стану печінки, 

ефективність комплексної терапії із застосуванням аргініну глутамату та 

аргініл-альфа-аспартил-лізил-валіл-тирозил-аргініну. 

Методи дослідження:  загальноклінічні; інструментальні – ультразвукове 

дослідження печінки (УЗД), електрокардіографія (ЕКГ), ехокардіографія (ЕХО-

КГ); біохімічні з вивченням показників функціонального стану печінки, 

ліпідограми, ПОЛ-АОЗ, вмісту середньомолекулярних пептидів; 

імунофлюоресцентний з оцінкою експресії СD на лімфоцитах периферичної 

крові; спектрофотометричні;  імуноферментний (вміст ТНФα, АНА у крові); 

цитогенетичні з оцінкою функціонального стану геному (ФСГ) нейтрофільних 

гранулоцитів периферійної крові; статистичні. 
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Наукова новизна одержаних результатів. Автором встановлені 

особливості перебігу ХСН у хворих на ГХ на тлі НАСГ, які полягають у 

взаємозв’язку порушень внутрішньосерцевої гемодинаміки, зменшення 

скоротливої здатності міокарду зі змінами функціонального стану печінки.  

Уперше доведено, що поєднання НАСГ і застійних змін печінки 

проявляляється більш вираженими холестатичним і цитолітичним синдроми та 

зменшенням дезінтоксикаційної й білоксинтезуючої функції печінки, що 

супроводжується дисліпідемією, розвитком системної імунозапальної активації 

та метаболічної інтоксикації зі збільшенням у крові рівня ТНФα, появою АНА, 

вторинного імунодефіциту з депресією Т-клітинної ланки імунітету, активацією 

процесу апоптозу, які наростають зі збільшенням стадії ХСН.   

Пріоритетними є результати щодо порушення ФСГ нейтрофілів 

периферійної крові у хворих на ГХ, ускладнену ХСН, на тлі НАСГ, виявлено 

залежність зниження активності різних етапів експресії генів від стадії ХСН і 

порушень функціонального стану печінки та вираженості метаболічної 

інтоксикації. 

Науково обгрунтовано включення аргініну глутамату в комплексне лікування 

хворих на ГХ, ускладнену ХСН, на тлі НАСГ, що сприяє підвищенню 

ефективності терапії шляхом поліпшення функціонального стану печінки, 

показників клітинного та гуморального імунітету і ФСГ нейтрофілів 

периферичної крові, зменшення активності процесу апоптозу та метаболічної 

інтоксикації. Доведено, що застосування аргініл-альфа-аспартил-лізил-валіл-

тирозил-аргініну в лікуванні хворих із ХСН ІІ Б стадії ФК ІV за NYHA, 

ускладненою вторинним імунодефіцитом, потенціює гепатопротекторний та 

імуномодулюючий ефект комплексної терапії. 

Практичне значення отриманих результатів. Розроблено алгоритм 

обстеження хворих на ГХ, ускладнену ХСН, на тлі НАСГ з оцінкою показників 

функціонального стану печінки, клітинного та гуморального імунітету, 

цитогенетичних показників нейтрофілів периферійної крові, ПОЛ-АОЗ і 
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метаболічної інтоксикації для оцінки важкості і прогнозування перебігу 

захворювання. 

Запропоновані диференційовані підходи для підвищення ефективності 

лікування хворих на ГХ на тлі НАСГ залежно від стадії ХСН, змін з боку 

печінки і показників імунної системи зі включенням в комплексну терапію за 

наявності ХСН ІІА стадії ФК ІІІ за NYHA аргініну глутамату, за наявності ХСН 

ІІ Б стадії ФК ІV за NYHA, ускладнену вторинним імунодефіцитом – аргініну 

глутамату та аргініл-альфа-аспартил-лізил-валіл-тирозил-аргініну. 

Впровадження результатів дослідження. Результати дисертаційного 

дослідження впроваджені в лікувально-діагностичний процес в Івано-

Франківській центральній міській клінічній лікарні (затв. 30.11.2015, 

22.08.2016), Івано-Франківському обласному клінічному кардіологічному 

диспансері (затв. 05.07.2016, 02.08.2016,), Івано-Франківській міській 

поліклініці №4 (затв. 01.07.2016), в Закарпатській клінічній лікарні ім. А. 

Новака (затв. 04.07.2016), у вузловій лікарні станції ЧОП ДТГО «Львіська 

залізниця» (затв. 22.07.2016), в Чернівецькому обласному клінічному 

кардіологічному диспансері (затв. 13.01.2015), в терапевтичному відділенні 

Вузлової клінічної лікарні ст. Вінниця (затв. 01.07.2016), клінічної лікарні №2 

м. Вінниці (затв. 01.07.2016), у навчальний процес ДВНЗ ―Івано-Франківський 

національний медичний університет‖ (затв. 12.07.2016), «Ужгородський 

національний університет» (затв. 31.05.2016), Тернопільський державний 

медичний університет імені І.Я. Горбачевського (затв. 01.08.2016).  

Особистий внесок здобувача. Дисертація є особистою науковою працею 

автора, яким самостійно проаналізована наукова література і патентна 

інформація за темою дослідження, проведено добір та обстеження хворих, 

контроль ефективності лікування, статистичне опрацювання та інтерпретацію 

отриманих результатів, написана дисертаційна робота, підготовлені публікації. 

Разом з науковим керівником проводилось планування дослідження, 

обговорення отриманих результатів, сформульовано висновки та практичні 

рекомендації. 
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Апробація результатів дисертації. Основні результати дослідження 

доповідалися та обговорювалися на науково-практичних конференціях та 

конгресах: 8
th 

Dresden
 
Simposium on Autoantibodies (Dresden, 2007), ХІІ Конгресі 

світової федерації Українських лікарських товариств (Івано-Франківськ, 2008), 

Ювілейному Х з’їзді ВУЛТ (Євпаторія, 2009), науково-практичній конференції 

«Актуальні питання гастроентерології» (Івано-Франківськ, 2011), ХІV конгресі 

світової федерації українських лікарських товариств (Донецьк,  2012), ХІІ з’їзді 

ВУЛТ (Київ, 2013), Міжнародному медичному форумі (Київ, 2013), ХV 

Конґресі Світової Федерації Українських Лікарських Товариств (СФУЛТ), 

(Чернівці, 2014). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 17 наукових праць, серед 

яких 7 статей у наукових фахових виданнях України (з них 1 одноосібна, 2 – у 

наукометричних базах), 1 стаття в іноземному журналі, що входить до 

наукометричних баз, 7 тез у матеріалах конгресів і науково-практичних 

конференцій, отримано 2 авторських свідоцтва України на корисну модель.  

Об’єм та структура дисертації. Дисертація викладена на 164 сторінках 

основного тексту та складається зі вступу, огляду літератури, матеріалів і 

методів дослідження, двох розділів власних досліджень, аналізу та 

узагальнення результатів, висновків та практичних рекомендацій. Роботу 

ілюстровано 47 таблицями та 44 рисунками. Список використаної літератури 

включає 397 джерел, із них 214 – кирилицею та 164 – латиною. 
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РОЗДІЛ І 

СТАН ПЕЧІНКИ У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ, 

УСКЛАДНЕНУ ХРОНІЧНОЮ СЕРЦЕВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ, НА ТЛІ 

НЕАЛКОГОЛЬНОГО СТЕАТОГЕПАТИТУ: ВПЛИВ НА ПЕРЕБІГ 

ЗАХВОРЮВАННЯ І ВИБІР ТЕРАПІЇ (огляд літератури) 

 

1.1. Сучасні аспекти епідеміології гіпертонічної хвороби, ускладненої 

хронічною серцевою недостатністю, на тлі неалкогольного стеатогепатиту                                                                                                               

ХСН на сьогоднішній день продовжує залишатись однією з найбільш 

актуальних проблем медицини більшості країн світу. ХСН є найчастішим і 

серйозним ускладненням серцево-судинної системи, що призводить до стійкої 

втрати працездатності та значного скорочення тривалості життя хворих [47, 71, 

105, 258, 323]. Вважають, що загальне число хворих на ХСН у світі 

наближається до 15 млн., що складає 2% [56, 325]. За результатами 

Рочестерського дослідження (Мінесота, 1993) тільки упродовж року після 

встановлення діагнозу ХСН виживало 66% хворих.  У країнах Західної Європи 

розповсюдженість ХСН складає 3-4%, причому у 60% таких хворих 

діагностується безсимптомна дисфункція серця, котра упродовж декількох 

років трансформується у виражену ХСН. На Україні розповсюдженість ХСН 

складає 2-10 випадків на 1000 населення, ймовірність смерті хворих на 

ішемічну хворобу серця упродовж року складає 10-15%, а протягом 5-ти років – 

40-70% [8, 10, 52, 67, 105]. Серед хворих з важким перебігом ХСН смертність 

ще вища і коливається у межах 35-50% на рік [23]. 

За темпами зростання захворюваності ХСН посідає першу сходинку 

серед усієї серцево-судинної патології. У наш час на ХСН страждає в 

середньому 1–3 % населення земної кулі [57, 247]. За даними національних 

реєстрів країн Європи і Росії поширеність цього синдрому становить 1–9 %, 

частота його зростає з віком і після 65 років досягає 10–28 % [20, 161, 328]. 

ХСН є найбільш частим і серйозним ускладненням захворювань серцево-

судинної системи, що призводить до стійкої втрати працездатності та значного 
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скорочення тривалості життя хворих [39, 71, 105, 327]. За даними 

Фремінгемського дослідження захворюваність ХСН збільшується з віком. 

Паралельно до захворюваності продовжує зростати смертність – тривалість 

життя 50% хворих на важку серцеву недостатність, які відносяться до 4 класу за 

класифікацією NYHA, складає приблизно 1 рік [75, 182, 378,]. 

Традиційно вважалося, що ХСН є порушенням насосної функції серця, 

яке виникає з різних причин, що не дозволяє підтримувати рівень кровообігу, 

необхідний для забезпечення метаболізму у тканинах і нормальної 

життєдіяльності органів та систем [168, 207]. Основними етіологічними 

факторами, яки призводять до ХСН, є ішемічна хвороба серця і артеріальна 

гіпертензія [23, 65, 374, 375, 379]. Результати Фремінгемського  дослідження 

переконливо продемонстрували, що у 91% спостережень виникненню ХСН 

передувала саме артеріальна гіпертензія [2, 78, 192]. 

В останні роки основну роль у структурі компенсаторних механізмів при 

ХСН відводять активації тканинних і циркулюючих нейрогормонів. Мова іде 

насамперед про ренін-ангіотензин-альдостеронову та симпатоадреналову 

системи, із підвищенням активності яких пов’зані компенсаторна тахікардія, 

підвищення тонусу вен, стабілізація об’єму судинного русла [85, 98, 129, 269, 

386]. Однак з компенсаторних на початку захворювання ці механізми дуже 

швидко перетворюються у свою протилежність – хронічну гіперактивацію, яка 

сприяє вазоконстрикції, збільшенню набрякового синдрому, наростанню перед 

і пост навантаження, а в результаті – прогресуванню ХСН [54, 67; 104, 220, 

397]. Зростання секреції натрійуретичного передсердного гормона, який 

підвищує ниркову секрецію натрію, не в змозі нівелювати його затримку 

активно діючим альдостероном і протистояти формуванню набряків [51, 272, 

278]. 

Елевація концентрації мозкового натрійуретичного пептиду є незалежним 

вагомим фактором ризику несприятливого прогнозу у хворих із ХСН будь-якої 

етіології [157, 245, 236, 279, 302]. Більшість подібних досліджень базуються на 

обстеженні хворих із первинною лівошлуночковою ХСН, яка займає вагому 
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частку випадків ХСН. Однак в ряді досліджень встановлено підвищення рівня 

мозкового натрійуретичного пептиду у хворих із перевантаженням правого 

шлуночка внаслідок прекапілярної легеневої гіпертензії [80, 205, 226, 231, 263]. 

Підвищення рівня цього показника в сироватці крові у цих хворих корелює з 

вираженістю дилатації правого шлуночка та його систолічної дисфункції [ 201, 

205, 263].   

Надмірна активація ренін-ангіотензин-альдостеронової та 

симпатоадреналової систем, яка є домінуючою в патогенезі ХСН, в останні 

роки коригується застосуванням бета-адреноблокаторів та інгібіторів 

ангіотензинперетворюючого ферменту (АПФ) [38, 43, 45, 344, 371, 75]. Проте в 

більшості випадків відзначається прогресування ХСН. Тому науковці і 

клініцисти дедалі більше уваги приділяють імунологічним аспектам патогенезу 

ХСН [80, 111, 176]. Про роль імунної системи в патогенезі ХСН свідчить 

виявлене збільшення у крові хворих прозапальних цитокінів: 

туморнекротизуючого фактору альфа, інтерлейкіну-1 та інтерлейкіну-6 [80, 116, 

174, 319, 320].  

Щорічно внаслідок росту випадків ожиріння та діабету ІІ типу зростає 

захворюваність на НАЖХП. За даними дослідження NHANES III (Third 

National Health and Nutritional Examination Survey) розповсюдженість жирової 

дистрофії печінки складає до 16 % випадків у пацієнтів з нормальною масою 

тіла та до 76 % – у хворих із ожирінням [18, 186, 204, 205, 335]. За наявності 

НАСГ доведена схильність до підвищеної частоти серцево-судинних 

захворювань і скорочення тривалості життя [200, 201, 267]. 

Також залишається актуальним питання ефективності лікування хворих 

на ХСН. Дослідженнями Л.Т.Малої і співавт. (1994) доведено, що у 20-30% 

хворих на ХСН ІІІ-ІV ФК (NYHA) виявляється рефрактерність до традиційної 

терапії петлевими діуретиками (фуросемід), інгібіторами АПФ та серцевими 

глікозидами [62, 112; 124, 282]. 
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1.2. Клініко-патогенетичні особливості змін серця та печінки у 

хворих на гіпертонічну хворобу, ускладнену хронічною серцевою 

недостатністю, на тлі неалкогольного стеатогепатиту                                                                                                           

При артеріальній гіпертензії відбувається пошкодження ендотелію, який 

втрачає протизапальні, антиоксидантні, антитромбогенні властивості, що 

сприяє активації пристінкового тромбоутворення, порушенню перфузії крові та 

розвитку гіпоксії тканин [67, 154,184, 187, 195]. Відомо, що гіпертензивне серце 

супроводжується гіпертрофією лівого шлуночка, ремоделюванням міокарда, 

недостатньою васкуляризацією, фіброзом, зменшенням кількості 

кардіоміоцитів і скоротливої здатності серця в цілому [165, 176; 182, 260, 269]. 

Провокуванню експресії апоптозу гіпертензивного серця сприяють такі 

чинники як механічна напруга міозитів, гіпоксія, стрес, активація 

нейрогуморальних факторів і цитокінів [30, 69, 82, 155, 185]. З одного боку 

знаходяться симпатико-адреналова система (САС) та її ефектори НА, адреналін 

і РААС та її ефектори ангіотензин ІІ (А ІІ), а також ендотелін, вазопресин. З 

іншого боку, їм протистоять система натрійуретичних пептидів, брадикінін 

(БК), вазоділатуючи простаноїди, оксид азоту (NO) і декотрі інші [162, 176, 354, 

359, 391]. 

Не дивлячись на те, що дисфункція лівого шлуночка залишається 

визнаним індукуючим фактором формування ХСН, в останнє десятиріччя  

стало очевидним, що ії прогресування безпосередньо не пов’язане зі станом 

насосної функції серця [47, 177, 272, 326, 394]. Ушкодження поглиблюються 

порушеннями трансмембранного іонного балансу. Загибель печінкових клітин в 

умовах тканинної гіпоксії стимулює утворення колагену, склероз вен, появу 

вузлів патологічної регенерації в ділянці некротизованих гепатоцитів, що 

зрештою порушує архітектоніку печінки, сприяючи перипортальному фіброзу 

[101, 213, 276, 347, 388,].  

Серед головних чинників ураження печінки при застійній серцевій 

недостатності виділяють: систолічну і діастолічну дисфункцію міокарда зі 

зниженням скоротливої здатності обох шлуночків, і як наслідок – зменшення 
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серцевого викиду; пасивний венозний застій, який спричиняє хронічне венозне 

повнокрів’я зі зниженням швидкості хвилинного кровоплину печінки і 

механічним блоком відпливу з центральних вен печінкових часточок [42, 241, 

286, 315, 360].  

В останні роки увагу дослідників спрямовано на апоптоз як 

потенціальний патогенетичний фактор різноманітних серцево-судинних 

захворювань та захворювань печінки [146, 224, 240, 372]. Шлях розвитку 

апоптозу з участю Т-лімфоцитів зв’язаний з їх впливом на Fas-антигени [12, 

341]. Апоптоз, опосередкований Fas-системою, розглядається як один з 

основних механізмів пошкодження кардіоміоцитів і гепатоцитів [206, 209]. 

Виявлено посилення апоптозу при інфаркті міокарда, кардіоміопатії, 

первинному біліарному цирозі, при алкогольній хворобі печінки, НАЖХП [217, 

334, 336]. Посилення експресії Fas/APO-1(CD95) на гепатоцитах пояснюють 

неповним кліренсом апоптичних клітин. Встановлено, що експресія FAS на 

клітинах печінки корелює з вираженістю запального процесу в печінці і сприяє 

прогресуванню захворювання [265, 338]. В інших дослідженнях було виявлено, 

що ступінь апоптозу клітин печінки при її ураженні корелював з показниками 

гістологічної активності запального процесу в печінці [243, 265, 341]. Міграція 

Т-клітин до гепатоцитів, прозапальні цитокіни активують експресію FAS-

ліганда і трансдукує апоптичний сигнал смерті до FAS-рецепторів гепатоцитів, 

що призводить до їх деструкції [224, 341]. А сповільнення його темпів є 

загрозою розвитку ГЦК [204, 264, 271, 285]. Враховуючи, що Fas-

опосередкований апоптоз імунокомпетентних клітин при НАЖХП залишається 

не достатньо вивченим, актуальним, на наш погляд, є з’ясування його впливу 

на перебіг поєднаної патології [20, 25, 300, 339].  

Упродовж останніх років отримані результати про роль дисфункції 

ендотеліальних клітин і фібробластів в патологічному ремоделюванні судин 

[34, 316, 334]. NO трансформується в стабільні метаболіти: нітрит-аніон (NO-2) 

і нітрат-аніон (NO-3), вміст яких в плазмі крові адекватно відображає стан 

окисного шляху обміну аргініну в ендотелії артерій [34, 50, 56, 264]. 
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Порушення внутрішньосерцевої гемодинаміки при ХСН активно 

вивчаються в останні роки. Відомо, що печінці належить визначальна роль у 

забезпеченні метаболічних процесів в організмі. Ураження цього органа 

супроводжується обмінними порушеннями і зміною низки регуляторних 

систем. Частота розвитку кардіогенних уражень печінки складає від 11% до 

72% серед хворих із ХСН [81, 91, 246, 288, 346,].   

Отримані результати засвідчують те, що клінічні прояви СН 

спостерігаються і у пацієнтів з нормальною, або майже нормальною 

систолічною функцією міокарда ЛШ [32, 51, 265, 337]. Як правило, в таких 

випадках лікарі спостерігають порушену діастолічну функцію міокарда ЛШ 

[24]. Діастолічну дисфункцію розглядають також як один з основних проявів 

процесу ремоделювання, яке викликане зміною структури, функції 

кардіоміоцитів та інтерстицію міокарда, так як ремодулювання серця є 

відповіддю організму на пошкодження в умовах гемодинамічного стресу [4, 32, 

172]. Серце може добре скорочуватися, але при цьому його насосна функція 

буде зниженою, це розвивається внаслідок діастолічної СН. Спектр причин 

порушення діастоли досить широкий і включає насамперед ГХ та ІХС, а також 

ряд причин, які рідко зустрічаються, наприклад, діабет, або рестриктивна 

кардіоміопатія [5, 55, 146, 214, 289].  

До провідних компенсаторних механізмів при  ХСН традиційно відносять 

кінцеве діастолічне розтягнення м’язових волокон, що призводить до більшого 

їх скорочення у момент систоли (закон Франка-Старлінга) [4, 32, 142, 242, 304]. 

Хоча це певною мірою і допомагає зберегти серцевий викид, але підвищення 

діастолічного тиску неминуче передається на передсердя, легеневі вени і вени 

великого кола кровообігу, що призводить до задишки, застійних явищ легень та 

периферичних набряків [1, 81, 52, 236, 291].  

КДО відображує як структурне ремоделювання, так і діастолічне 

наповнення ЛШ (кінцево-діастолічну довжину міокардіофібрил). На величину 

КСО впливають КДО і ступінь вкорочення міокардіофібрил [6, 197, 211, 298, 

305]. Хоча на величину ФВ впливають частота серцевих скорочень і ступінь 
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вкорочення міокардіофібрил, у більшій ступені ФВ визначається кінцевим 

діастолічним об’ємом. Знижена ФВ ЛШ асоціюється із несприятливим 

прогнозом у пацієнтів із серцевою недостатністю [37, 53, 84, 281, 297]. 

Достовірно встановлено, що ФК СН не тільки є одним із найважливіших 

показників стану гемодинаміки, але і визначає якість життя, а також дозволяє 

прогнозувати тривалість життя пацієнтів [30, 183, 235, 268, 312]. 

При ХСН порушується функціональна здатність застійної печінки. За 

умов токсичного навантаження печінка може перетворюватися з органу, що 

виводить токсичні сполуки з організму в орган, що їх продукує [96, 102, 229, 

332, 392]. Клітини Купффера захоплюють і перероблюють окислені 

ліпопротеіни низької щільності, cпецифічно поглинають ендотоксин, який 

виробляється в результаті метаболічної інтоксикації і у відповідь виробляють 

ряд факторів, зокрема, ТНФ, інтерлейкіни, колагеназу і лізосомальні гідролази 

[49, 58, 208, 245, 308,]. Внаслідок цього активуються процеси ПОЛ з 

утворенням супероксидних радикалів, що можуть сприяти прогресуванню ХСН 

[61, 180, 309]. Крім того, відома негативна інотропна дія ТНФ , що посилює 

вираженість ХСН [64, 272, 276, 291, 396].  

Важлива роль клітин Купффера і нейтрофілів у патогенезі перекисного 

ураження печінки. Останні циркулюють у печінковому судинному руслі і 

здатні виходити за його межі та спричинити адгезивнозалежну 

цитотоксичність, в тому числі за участю вільних радикалів [290]. Своєю 

чергою, перекис водню стимулює утворення клітинами Купффера 

інтерлейкіну-8 та хемокіну родини С-Х-С. Останній є потужним атрактантом 

нейрофілів, які інфільтрують печінкову тканину, пошкоджуючи ії [70, 84, 183, 

187, 295].  

Однією з провідних причин ураження печінки при ХСН є систолічна і 

діастолічна дисфункція міокарда із зниженням скоротливої здатності обох 

шлуночків і, як наслідок, зменшення серцевого викиду. Важливим також є 

генералізована вазоконстрикція внаслідок активації симпатоадреналової 

системи і вторинного гіперальдостеронізма [139, 187, 231, 233, 263].  
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Розвиток циркуляторної гіпоксії призводить до активації ланцюгового 

вільнорадикального окислення ліпідів мембран гепатоцитів, затруднення 

кліренсу токсичних продуктів метаболізму печінковими клітинами [9, 58, 239, 

293, 296]. Застійній печінці властиві перивентрикулярний склероз та 

перипортальний фіброз, який розповсюджується всередину печінкової дольки й 

порушує архітектоніку органа. Можливий розвиток жирової інфільтрації 

печінки [93, 194, 203, 270,  299]. У мірі прогресування застійних явищ 

відбувається подальший розвиток сполучної тканини із порушенням 

архітектоніки печінки, розвивається кардіальний цироз [1, 115, 274, 283]. З-

поміж клінічних форм застійних уражень печінки виділяють: застійну 

гепатопатію, кардіальний фіброз і цироз печінки [66, 265]. 

Відомо, що гіпоксія, яка розвивається при ХСН, викликає дегенерацію 

гепатоцитів зони 3, поширення синусоїдів і сповільнення секреції жовчі. 

Ендотоксини, які поступають у систему воротної вени через кишкову стінку, 

мають здатність  посилювати ці зміни [63, 132, 257, 313]. Зниження 

артеріального тиску при низькому серцевому викиді призводить до некрозу 

гепатоцитів. Зростання тиску в печінкових венах і пов’язаний з ним застій в 

зоні 3 визначаються рівнем центрального венозного тиску [25, 118, 165, 277]. 

Доведено, що при ХСН зменшується функціональна здатність застійної 

печінки. Вважається, що важке ураження печінки – несприятлива прогностична 

ознака перебігу ХСН і це визначає необхідність моніторингу функції печінки у 

даної категорії хворих [47, 117, 177, 196, 314].  

В останні роки відзначається збільшення частоти поєднання серцево-

судинних захворювань з неалкогольною жировою хворобою печінки (НЖХП), 

яка є поліетіологічним дифузним дисметаболічним процесом, що триває понад 

6 місяців і включає жирову дистрофію гепатоцитів із гістіолімфоцитарною 

інфільтрацією печінкових часточок, гіперплазією перисинусоїдальних 

зірчастих клітин та фіброзом і  може прогресувати від стеатозу печінки,  

неалкогольного стеатогепатиту (НАСГ) до цирозу і навіть до гепатоцелюлярної 

карциноми [2, 3, 92, 223, 252, 260]. НАЖХП часто діагностують при цукровому 
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діабеті (ЦД) 2 типу (5 %), надлишковій масі тіла (83 %), гіперліпідемії (50 %). Є 

дані, що в 72 % хворих на ІХС у поєднанні з ЦД 2 типу діагностується 

НАЖХП, що вимагає своєчасного патогенетичного лікування гепатопротек-

торною терапією [20, 86, 222, 261, 319]. 

Патогенез НАЖХП найбільш точно відображає теорія «подвійного 

удару». Ключовим фактором цієї теорії є ІР, яка призводить до гіперінсулінемії, 

що стимулює печінковий ліпогенез, глюконеогенез, інгібує ліполіз та 

призводить до накопичення жиру в гепатоцитах [93, 182, 220, 221].   

Серед факторів, що відповідальні за підтримання патологічного процесу 

із прогресуванням фіброзу (крім мітоходріального ураження), є активація 

зірчастих клітин, що впливає на мобілізацію профіброгенних цитокинів: 

фактору росту сполучної тканини, β-трансформуючого фактору росту. 

Підвищується експресія мікросомальної жирнокислотної оксидази CYP2E1, 

цитохрому P450 (CYP)2E1. Останній сам здатний генерувати вільні радикали з 

ендогенних кетонів, альдегідів та харчових N-нітрозамінів [202, 262, 277]. 

На сьогодні ряд авторів розглядають НАЖХП  як фактор ризику розвитку 

серцево-судинних захворювань, цукрового діабету і артеріальної гіпертензії 

[96, 182, 349, 357]. Встановлено, що накопичення жиру в печінці є незалежним 

фактором розвитку дисліпідемій, наслідком чого може бути розвиток 

атеросклерозу [98, 172, 264, 369]. НАЖХП не тільки слугує фактором ризику 

розвитку серцево-судинних захворювань, але, як свідчать результати останніх 

досліджень, визначає їх результат. При НАЖХП підвищується ризик 

тромбоутворення за рахунок підвищення пулу прозапальних цитокінів, 

проатерогенної дисліпідемії, гіперкоагуляції та гіпофібринолізу [82, 83, 180, 

275, 362]. У сучасній літературі жирову тканину розглядають як активний 

ендокринний орган з продукцією великої кількості біологічно активних 

речовин у кровотік. Зокрема, під дією катехоламінів адипоцити секретують 

вільні жирні кислоти, які накопичуються у печінці і сприяють розвитку 

стеатозу [130, 172, 355, 365, 368]. 
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Важливим, вірогідно, є виділення жировою тканиною 

туморнекротизуючого фактора-α (ТНФ-α), а також лептину і ряду інших 

біологічно активних речовин. ТНФ-α знижує регуляцію сигналу інсулінового 

рецептора-субстрата і тим самим зменшує транслокацію на клітинній мембрані 

транспортуючого глюкозу білка GLUT-4 [87, 116, 135, 155, 284].  

При ожирінні, особливо вісцеральному, збільшується поступлення у 

печінку вільних жирних кислот і формується стеатоз печінки, що розглядається 

як «перший удар». У результаті формується атерогенна дисліпідемія із 

підвищенням рівня тригліцеридів, дрібних щільних ліпопротеїнів низької 

щільності та зниженням антиатерогенних ліпопротеїдів високої щільності 

[159,179, 232, 247, 273]. 

Послідовно або одночасно розвивається оксидативний стрес – «другий 

удар» – як наслідок розгалуження процесів окислення і фосфорилювання під 

впливом ВЖК, прозапальних цитокінів [99, 215, 345, 364]. В останні роки самі 

автори теорії «двох ударів» свідчать про те, що теорія застаріла. У більшості 

пацієнтів «перший удар» так і залишається єдиним розвитком стеатозу печінки 

без ознак запалення, і в цьому випадку має місце непрогресучий варіант 

стеатозу печінки [83, 216, 254, 259, 393]. У свою чергу, у хворих на НАСГ 

обидва процеси – стеатоз і запалення – перебігають одночасно [172, 178, 248, 

340, 395].  

Вважається, що оксидативный стрес є ключовим механізмом у 

пошкодженні гепатоцитів і прогресуванні захворювання у пацієнтів із НАСГ 

[83, 218, 219,  256, 311]. Велика кількість досліджень була присвячена оцінці 

ефективності різноманітних антиоксидантів і комбінованих препаратів, таких 

як вітамін Е, селен, бетаін та L-цистеін, препарати екстракту печінки та інші, 

при даному патологічному стані [101,352, 353, 358]. Всі представлені препарати 

спрямовані на зменшення окисного стресу, який є одним з провідних факторів 

пошкодження гепатоцитів при НАСГ. Сьогодні питання про ефективність цієї 

групи препаратів викликає серйозні дискусії [221, 155, 249, 310, 373]. 
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 У свою чергу гіпоксія обумовлює комплексну модифікацію функцій 

біологічних мембран. У результаті енергодефіциту, активації на його фоні 

фосфоліполізу та процесів перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) 

пошкоджуються клітинні мембрани [83, 98, 206, 226, 251]. ПОЛ 

супроводжується набряканням мітохондрій, порушенням їх функції, 

виснаженням мітохондріального аденозинтрифосфату, порушенням цілісності 

клітинних мембран, пошкодженням гепатоцитів, стимуляцією зірчастих клітин, 

колагеноутворенням. При ожирінні порушується секреція адипоцитокінів – 

збільшується рівень лептину, знижується рівень протективного фактору 

адипонектину, що призводить до стеатозу, запалення і фіброзу [87, 226, 253, 

255, 307].  

Таким чином, недостатньо вивченим залишаються патогенетичні ланки 

змін серця та печінки у хворих на гіпертонічну хворобу, ускладнену хронічною 

серцевою недостатністю, на тлі НАСГ. 

 

1.3. Роль змін імунної системи, запальних та генетичних факторів, 

порушень в системі пероксидації ліпідів – антиоксидантного захисту, 

метаболічної інтоксикації у розвитку хронічної серцевої недостатності 

ХСН – це процес, інтенсивність якого обумовлена ступенем 

атеросклеротичного ураження судин. До причин останнього відносять 

гіперхолестеринемію, гіпертригліцеридемію (ГТГ), порушення нормального 

співвідношення ліпопротеїдів високої (ЛПВЩ) та низької щільності (ЛПНЩ) 

[110, 112, 122, 106]. Специфічним ліпідним маркером атеросклерозу є окислені 

ЛПНЩ, маркером нестабільності бляшок і гострих коронарних синдромів – 

перекисно-модифіковані ЛПНЩ [22, 44, 62, 97, 210], перекисне окислення 

ліпідів (ПОЛ) характеризує метаболічну стадію атеросклерозу.  

ХСН розглядається не тільки як дисциркуляторний, але і як 

дисрегуляторний гормональний стан, а також як системна ―запальна реакція‖ з 

характерними змінами в імунній системі. Серед імунопатологічних порушень 

такі взаємопов’язані ланки як активація прозапальних цитокінів ТНФ-α та 
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інтерлейкіну-1β, що є одним з провідних механізмів у патогенезі ХСН [50,51, 

167, 205, 306].  

Центральну роль у регуляції міжклітинніх взаємодій при розвитку 

реакцій клітинного імунітету, а також у морфофункціональній інтеграції 

імунної системи з іншими системами організму виконують цитокіни – 

високоактивні пептиди з невеликою молекулярною вагою (до 80 кДа), що 

поділяються на декілька груп за функціональною активністю [128, 173, 318]. 

Найбільш відомі цитокіни – інтерлейкіни, інтерферони, колонієстимулюючі 

фактори. 

Механізми, які лежать в основі цитокін-обумовленого пошкодження 

міокарда і порушення його скоротливої функції, багатогранні. В патогенезі 

ХСН встановлена роль ТНФ-α, інтерлейкіна-1 бета (IL-1β), інтерлейкіна-6 (IL-

6), інтерлейкіна-8, інтерлейкіна-10, інтерлейкіна-18, гранулоцитарно-

макрофагального колонієстимулюючого фактора роста [7, 94]. Показано, що 

ступінь підвищення концентрації цитокінів прямо взаємопов’язаний з 

клінічною вираженістю ХСН, і виявлено зв’язок цитокінів з концентрацією 

передсердного натрійуретичного пептиду, а також вмістом інших 

нейрогормонів [26, 65, 128, 193, 244]. 

Серед прозапальних цитокінів ключове значення має 

туморнекротизуючий фактор α (ТНФ-α), роль якого у прогресуванні ХСН 

досліджена найбільш детально. Надлишкова кількість цього медіатора при 

ХСН призводить до контрактильної дисфункції і ремоделювання міокарда, 

міокардиального фіброзу, реіндукції фетального фенотипу міокарда, апоптозу 

кардіоміоцитів, ендотеліальної дисфункції, міопатії скелетних м’язів, серцевої 

кахексії. Підвищений рівень  ТНФ-α корелює з важкістю ХСН і є незалежним 

предиктором смертності [148, 164, 166, 254]. 

Доведено, що регуляторні процеси цитокінів характеризуються 

різноспрямованою дією інтерлейкінів в атеросклеротичному процесі. Так, 

прозапальні цитокіни ТНФ-α, ІЛ-1β, ІЛ-6 та ІЛ-8 розглядаються як атерогенні, а 

протизапальні фактори – ІЛ-4 та ІЛ-10 – як атеропротекторні медіатори [6, 40, 
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71, 181, 271]. Згідно з сучасними уявленнями, імунозапальна активація є не 

тільки маркером дестабілізації перебігу атеросклеротичного процесу, але і 

незалежним фактором високого серцево-судинного ризику. Роль цитокінової 

активації при гострих і хронічних  формах ішемічної хвороби серця 

переконливо продемонстрована у чисельних дослідженнях [31, 81, 166, 168, 

241]. 

Домінуюча нині нейрогормональна теорія, в основі якої лежать 

порушення у функціонуванні симпатоадреналової та ренін-ангіотензин-

альдостеронової систем, не до кінця виправдала надії. Попри позитивні ефекти 

від використання в клініці β-адреноблокаторів й інгібіторів 

ангіотензинперетворюючого ферменту, ХСН продовжує прогресувати, що 

пов’язано з неможливістю повної блокади ―зацікавлених‖ нейрогуморальних 

систем [7, 18, 159, 160, 163].  

Сьогодні вже досить широко визнана нейрогуморальна модель розвитку 

ХСН. Поява цієї концепції була викликана великими успіхами  у вивченні ролі 

ренін-ангіотензинової, симпатоадреналової, ендотелінової, кінінової і 

простагландинової систем при різних патологічних станах [56; 199]. 

Очікування дослідників повністю виправдались, поскільки модель могла дати 

задовільне пояснення причинам виникнення патологічного ремоделювання 

серця і судин, які лежали в основі еволюції СН [121, 175, 246, 321]. Ці 

результати з’явились основою для цілеспрямованого пошуку причин, які 

лежать в основі формування дисфункції лівого шлуночка і прогресування ХСН. 

З цією метою була запропонована нова теорія прогресування ХСН, в основі 

якої лежить поняття про імунну активацію і системне запалення як маркерів 

несприятливого прогнозу і високого кардіоваскулярного ризику [116, 144, 169, 

175, 287]. В експериментальних і клінічних дослідженнях доведено, що в 

плазмі крові хворих на ХСН, незалежно від ії етіології, збільшується вміст 

прозапальних цитокінів: ТНФ-, інтерлейкіну-1, інтерллейкіну-1, 

інтерлейкіну-6 [35, 76, 128, 133, 235].  
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Причиною порушення вмісту прозапальних цитокінів і адгезивних 

молекул є системна гіпоксія і запальний синдром, який маніфестує у кінцевих 

стадіях ХСН при глибокому дефекті мікроциркуляції [184, 278]. Припускають, 

що протизапальні цитокіни відіграють важливу роль у прогресуванні серцевої 

недостатності, визначаючи інтенсивність процесів патологічного 

ремоделювання міокарда і судин шляхом регулювання рівня апоптозу [65, 193, 

350].  Такі дані зіставлювані із повідомленнями ряду дослідників про значне 

збільшення титру ТНФ у хворих із важкою ХСН і відсутність його збільшення 

в разі легкої або помірної дисфункції лівого шлуночка [184, 211]. Продукція 

інтерлейкіну – 6 і інтерлейкіну – 8 значно зростає як при гострій, так і при ХСН 

незалежно від ії важкості [27, 211, 275].  

Існують припущення, що ТНФ-α є безпосереднім індуктором продукції 

ИЛ-6, одного з потужних активаторів міжклітинної кооперації апоптозу [27; 

210]. Однак субнормальна детекція ТНФ-α у крові хворих із легкою та 

помірною ХСН також не є рідкістю [202, 210, 217, 270, 275]. Вміст ТНФ-  у 

хворих вже із 1-2 ФК СН  значно перебільшує такий у здорових людей і добре 

корелює із концентрацією передсердної фракції натрійуретичного пептиду і 

інсуліноподібним фактором росту [122, 193, 255].  

Протизапальний цитокін – ТНФ є медіатором кардіальної патології, що 

діє (частково) через імунозапальні механізми та через активацію програмованої 

загибелі клітин – апоптозу [13, 232]. Розчинний Fas ліганд сприяє зв’язуванню 

Fas ліганда із Fas рецептором і є індуктором апоптозу [58, 72, 186, 222, 256]. 

Крім цього, у дослідженнях   in vitro i in vivo був продемонстрований від’ємний 

інотропний ефект ТНФ і ІЛ-6 [107, 112].  

В ушкодженні 3-ї функціональної ділянки печінкової часточки певна роль 

може належати ТНФ- за рахунок його здатності проявляти цитотоксичну дію 

та стимулювати процеси апоптозу [70, 135, 280, 334]. 

Ряд авторів визнає, що рівень ТНФ в багатьох випадках визначає 

ступінь імунної активації, корелює із інтенсивністю апоптозу і вираженістю 

ендотеліальної дисфункції, а також асоціюється із збільшенням ризику 
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кардіоваскулярної смертності [128, 149, 175]. Припускається, що ТНФ може 

пригнічувати або спотворювати судинні реакції із допомогою різноманітних 

механізмів, а саме: зменшенням експресії субодиниць NO-синтетази [186], 

асоційованої із збільшенням вмісту ії індуктивної форми (iNOS), збільшенням 

продукції супероксиданіона [178] і тетрагідробіоптерина [95, 219]. Разом з тим 

є повідомлення про те, що ТНФ може ослаблювати ендотелійзалежну 

релаксацію судин у хворих на ХСН, а у здорових людей збільшувати ії [95, 145, 

147, 156, 178].  

Fas/APO-1 (СД-95) широко представлені практично у всіх клітинних 

структурах. Показано, що апоптозний індекс у міокардіальних клітинах при 

ХСН достовірно вищий, ніж в інтерстиціальних, а ступінь апоптозних змін 

добре корелює із важкістю міокардіальної дисфункції [17, 87, 144,147, 156].  

Існує думка про те, що продукція запальних цитокінів у міокарді хворих 

на ХСН, яка розвинулась внаслідок ішемічної хвороби серця, корелює із 

вираженістю лімфоцитарної інфільтрації і асоціюється із інтенсивністю 

процесів апоптозу [130, 144, 150]. Отримані результати свідчать про те, що 

рівень sFAS/APO-1, на відміну від ТНФ, збільшується навіть на ранніх стадіях 

розвитку дисфункції лівого шлуночка [49, 97, 114, 125].  

Прийнято вважати, що елевація sFAS/APO-1 залежить від 

нейрогуморальної активації та відповідає клінічному статусу пацієнтів [95, 

195]. Циркулюючі імунні комплекси (ЦІК) і автоантитіла при ХСН віддавна 

привертали увагу дослідників. Зокрема, в експериментальних моделях ХСН у 

крові лабораторних тварин виявлені функціонально активні автоантитіла до 1-

адренорецепторів, які модулюють позитивний хронотропний ефект [89, 95, 

193]. Існує припущення, що саме активація Т-клітинного каскаду, який значною 

мірою обумовлює продукцію органоспецифічних автоантитіл, є безпосереднім 

індуктором стану гіперчутливості та формування кардіоміопатії [35, 97, 333].  

Продукція автоантитіл до ядерних антигенів є важливою 

характеристикою багатьох системних захворювань, а також може відображати 

змінену імунологічну реактивність при інших автоімунних порушеннях [43, 
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182, 220, 266]. Одним з методів визначення АНА є імуноферментний аналіз 

(ELISA), який можна застосовувати в кожній лабораторії, яка обладнана 

імуноферментним аналізатором [259, 207, 317, 351, 361,]. 

В останні роки вивчається роль змін імунної системи в патогенезі ХСН 

[50, 79, 174, 212, 280]. Серед генетичних факторів доведена роль поліморфізму 

ІЛ-1, Fc yRIIa-рецептора лейкоцитів, у якому амінокислота аргінін замість 

гістидину знаходиться на позиції  [90, 113, 118, 147, 342]. При будь-якому 

захворюванні патологічні зміни супроводжуються порушеннями на клітинному 

рівні з розладами спадкової інформації геному, що призводить до змін його 

функціонального стану [79, 174, 250, 343]. Оскільки в ядрі клітини зосереджена 

практично вся генетична інформація біологічного виду та індивідума, оцінка 

функціонального стану інтерфазного хроматину, всіх компонентів каріоплазми 

засвідчує в цілому функціональний стан організму [90, 143, 223, 292, 294]. 

Доведено, що оцінка функціонального стану геному (ФСГ) базується на 

поєднаному вивченні взаємозв’язку ступеня конденсації хроматину, статевого 

хроматину та ядерцевого індексу [118]. 

Прогресування ХСН у пацієнтів ІІ – ІІІ ФК супроводжується вірогідним 

збільшенням у сироватці крові вмісту ДК і МДА, що свідчить про активність 

симпато-адреналової системи, оскільки збільшення вмісту катехоламінів 

призводить до активації вільнорадикального окислення [33, 174]. 

Продукти ПОЛ мембрано токсичні, вони деформують мембрани клітин, 

порушують їх осмотичну резистентність і електричний потенціал, окислюють 

тіолові сполуки і SH-групи білків, розривають нуклеїнові кислоти, денатурують 

білки, пошкоджують амінокислоти, вітаміни, сприяють деградації 

макромолекул тканин [58, 152, 187, 227, 268]. 

Відомо, що продукти ПОЛ змінюють процеси поділу та росту клітин, 

викликають набухання і навіть розпад мітохондрій, інактивують тіолові 

ферменти, які беруть участь у диханні і гліколізі, окислюючи SH-групи білків, 

токофероли, фосфоліпіди [36, 60, 65, 129]. Дисбаланс у рівновазі між процесами 

ПОЛ і системою АОЗ, що виникає під час гіперпродукції вільних радикалів або 
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падіння рівня тканинних антиоксидантів, зумовлює лавиноподібну реакцію 

переокислення, яка призводить до загибелі клітин [58, 66, 152, 176]. 

Прогресування ХСН у пацієнтів ІІ-ІІІ ФК супроводжується вірогідним 

збільшенням у сироватці крові вмісту ДК і МДА. Це пояснюється виснаженням 

плазмових субстратів ПОЛ, потрібних для його утворення [33, 34, 175]. 

У функціонуванні АОЗ важливу роль відіграє церулоплазмін, який 

здатний окислювати прооксидантне залізо в тривалентне, зумовлюючи 

зниження активних метаболітів кисню або дисмутацію його активних форм [34, 

120, 162]. Дистрофічні зміни при вираженій декомпенсації ХСН зумовлюють 

порушення процесів білкового синтезу в клітинах ретикулоендотелію, яке 

супроводжується зниженням активності антиоксидантних ферментів у зв’язку з 

порушенням їхнього синтезу [16, 33, 117]. 

Таким чином, недостатньо вивченими залишаються зміни імунної 

системи, запальних факторів, процесу апоптозу, порушень у системі 

пероксидації ліпідів – антиоксидантного захисту, метаболічної інтоксикації в 

розвитку хронічної серцевої недостатності у хворих на гіпертонічну хворобу на 

тлі НАСГ. Порушення функціонування ренін-ангіотензин-альдостеронової та 

симпато-адреналової систем, які є провідними в розвитку ХСН, не завжди 

пояснюють її прогресування на тлі базисної терапії. 

 

1.4. Особливості лікування хворих на гіпертонічну хворобу, 

ускладнену хронічною серцевою недостатністю, на тлі неалкогольного 

стеатогепатиту з врахуванням функціонального стану печінки  

Лікування ХСН залишається актуальною проблемою на сьогоднішній 

день як в Україні, так і у світі. Згідно з експертними оцінками поширеність 

симптоматичної ХСН в європейській популяції коливається від 0,4 до 2%, 

причому цей показник збільшується з віком хворих [43, 44, 60, 73, 158]. 

Лікування ХСН сьогодні базується на принципах доказової медицини. 

Свідченням тому є велика кількість багатоцентрових рандомізованих 
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контрольованих досліджень, в основу яких покладені сучасні рекомендації 

щодо лікування ХСН [3, 10, 43, 59, 161]. 

Нейрогуморальна модель патогенезу ХСН, яка отримала свій розвиток в 

останнє десятиріччя, дозволила створити нові терапевтичні підходи у лікуванні 

хворих ХСН. Вони включають застосування інгібіторів 

ангіотензинперетворюючого фермента (іАПФ) та β-блокаторів, які при 

тривалому прийманні сприяють регресу симптомів ХСН, зменшенню 

вірогідності ускладнень і збільшенню тривалості життя [2, 27, 73, 114, 199]. 

При лікуванні хворих із хронічною серцевою недостатністю слід звертати 

увагу на корекцію причинних факторів, усунення або зменшення клінічних 

симптомів захворювання, захист від ураження органів мішеней (серце, судини, 

нирки, печінка, мозок, м’язи), покращення якості життя, збільшення тривалості 

життя, зменшення кількості шпиталізацій [29, 61, 74, 195, 202]. 

Порушення функціонування ренін-ангіотензин-альдостеронової та 

симпатоадреналової систем, які є провідними в розвитку ХСН, не завжди 

пояснюють її прогресування на тлі базової терапії. В останні роки вивчається 

роль змін імунної системи в патогенезі ХСН [46, 57, 79, 162, 376,], проте ще 

недостатньо розроблені терапевтичні схеми, які б враховували ці механізми 

прогресуючого перебігу ХСН і розвитку рефрактерності до лікування. 

Бета-блокатори, згідно з рекомендаціями ESC, як і ІАПФ, показані всім 

пацієнтам із симптомною (II-IV ФК за NYHA) систолічною ХСН з метою 

зниження ризику передчасної смерті та госпіталізації з приводу СН [26, 33, 68, 

69, 104]. Серед наших пацієнтів із ХСН та систолічною дисфункцією ЛШ бета-

блокатори на момент свого звернення до поліклініки приймали 70%, що 

поступається даним, отриманим останнім часом в обсерваційних дослідженнях 

у Європі та США, згідно з якими бета-блокатори у практичній охороні здоров'я 

застосовують понад 80% хворих відповідної категорії [41, 79, 90, 132, 194]. 

У наш час почалося обговорення думки про доцільність трансформації 

концепції цільових доз БАБ у концепцію цільової ЧСС при ХСН [7, 103, 175, 

195, 200]. Інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту згідно з новими 
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(2012) рекомендаціями Європейського кардіологічного товариства (ESC) ІАПФ 

показані усім пацієнтам із симптомною (II+IV функціонального класу, ФК за 

NYHA) ХСН та систолічною дисфункцією ЛШ з метою зниження ризику 

передчасної смерті та госпіталізації з приводу СН [41, 85, 92, 169, 246, 238].  

Тривалий прийом ІАПФ у хворих із ХСН знижує ризик передчасної 

смерті, сприяє редукції клінічної симптоматики, підвищує толерантність до 

фізичних навантажень та знижує ризик повторних госпіталізацій з приводу 

декомпенсації кровообігу [11, 85, 91, 203, 256]. Однак припускається, що 

антагоністи ангіотензинових (АТ) рецепторів ангіотензину II (АРА) 

забеспечують більш виражену органопротекторну дію [11, 63, 134, 190].  

У пацієнтів із ХСН тривалий прийом антагоністів мінералокортикоїдних 

рецепторів (АМП) (верошпірону, еплеренону) зменшує ризик передчасної 

смерті та ризик повторних госпіталізацій з приводу декомпенсації кровообігу 

[12, 41, 140, 279]. АМР (за старою термінологією – антагоністи альдостерону) 

показані всім пацієнтам із симптомною (II+IV ФК за NYHA) ХСН та ФВ ЛШ 

<35% з метою зниження ризику передчасної смерті та госпіталізацій з приводу 

СН [78, 148, 228, 246, 279]. 

Івабрадин (інгібітор If-каналів у синусовому вузлі) показаний пацієнтам із 

синусовим ритмом та ФВ ЛШ ≤ 35%, у яких ЧСС залишається не меншою ніж 

70 на хвилину на тлі прийому оптимізованої рекомендованої схеми 

фармакотерапії, що включає ІАПФ (за непереносимості – БРА), ББ та АМР (за 

непереносимості – БРА) [13, 141, 172, 198, 273]. Тривалий прийом прямого 

інгібітора фактора Ха рівароксабану хворими з неклапанною ФП, серед яких 

переважали пацієнти з ХСН (62%), був ефективнішим за варфарин у 

попередженні ішемічного інсульту за зіставного з ним загального ризику 

геморагічних ускладнень в обох групах [121, 133, 141, 233, 301]. 

Ацетилсаліцилова кислота найчастіше застосовується як засіб 

антитромбоцитарної терапії [153, 170,174]. 

Проблема підвищення ефективності лікування ХСН у хворих на 

гіпертонічну хворобу (ГХ) залишається актуальною [47, 58, 80, 105, 124]. 
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Лікування ХСН сьогодні залишається недостатньо ефективним, незважаючи на 

впровадження нових лікувальних технологій. Відзначається неухильний ріст 

смертності від ХСН в усіх вікових групах населення [77, 125, 131, 136, 140].  

 Доведено, що при ХСН порушується функціональна здатність застійної 

печінки [100, 177]. Необхідними є пошуки нових схем терапії хворих за наявності 

АГ, ускладненої хронічною серцевою недостатністю, на тлі НАСГ [102, 380]. 

Тому важливим є пошуки можливостей підвищення ефективності лікування 

шляхом покращення функціонального стану печінки. Нашу увагу привернув 

глутаргін – вітчизняний препарат, який володіє гепатопротекторною і 

дезінтоксикаційною дією [15, 196, 201].  

Глутаргін (аргініну глутамат, виробництва ВАТ ―Фармацевтична 

компанія ―Здоров’я‖), який складається з солей двох амінокислот L-аргініну і 

L-глутаміну і може патогенетично забезпечити корекцію чинників ураження 

судинного русла при АГ, ускладнену ХСН. L-аргінін бере участь в синтезі NO. 

Лікування і попередження АГ, ускладненої ХСН, пов’язують із нормалізацією 

функції ендотелію шляхом стимулу синтезу NO або захисту NO від активації 

кисневими радикалами [108, 126, 211]. 

NO – невелика, відносно нестабільна і потенційно токсична молекула, є 

двоатомним вільним радикалом. Значна кількість науковців вказує на те, що 

зниження вмісту NO є ключовою ланкою судинного ремоделювання [19, 54, 

218]. За цих умов NO набуває властивостей потужного медіатора 

імунозапальних реакцій з вираженою цитотоксичною здатністю [31, 34, 36, 74, 

225]. Всі ці процеси обумовлюють як пошкодження мікросудинного русла з 

формуванням органної патології, так і прискорене формування 

атеросклеротичних бляшок у магістральних судинах [110, 133, 174]. NO 

синтезується із L-аргініну в результаті реакції, яка каталізується  трьома 

основними ізоформами NO-синтетази: двома конститутивними – нейрональною 

(n-NOS) і ендотеліальною (e-NOS) і однією індуцибельною (і-NOS) [82, 153, 

154]. До таких стимулів належить ацетилхолін, брадикінін, норадреналін, 

ангіотензин ІІ, субстанція Р, кальцієві іонофори, а також ендогенні речовини, 
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які утворюються при агрегації тромбоцитів близько від ендотеліальної клітини, 

наприклад, тромбін, АТФ і серотонін [133]. 

Ізоформа n-NOS бере участь у регуляції активності симпатичної нервової 

системи, пригнічує її тонус та вираженість впливу на серце й стінку судини. 

Встановлено, що n-NOS виявляється і поза межами центральної та 

периферичної нервової системи. У межах серцево-судинної системи ген e-NOS 

знаходиться в ендотеліоцитах, кардіоміоцитах і тромбоцитах [48, 82, 110, 133]. 

Детоксикуючий ефект глутаргіну пов’язаний, з одного боку, з 

покращенням функціонального стану печінки та детоксикуючих 

спроможностей паренхіми печінки, та з іншого боку – зі зниженням проявів 

ендогенної (так званої ―метаболічної‖ інтоксикації [14, 22, 68,]. Глутаргін при 

курсовому введенні хворим з різноманітною патологією суттєво зменшує 

вираженість синдрому ―метаболічної‖ інтоксикації [21, 153, 164]. 

У нормі основна роль в регуляції серцево-судинної системи належить 

eNOS, яка вперше була виявлена в ендотелії судин, а потім – в міокарді, 

ендокарді, гладких м’язах, наднирниках, тромбоцитах, нейронах центральної 

нервової системи, периферичних нервах і деяких інших тканинах [92, 113, 116]. 

NO синтезується із L-аргініну в присутності кофакторів та кисню. 

Кінцевими продуктами цієї реакції є одна молекула l-цитруліну й один радикал 

NO. Синтезований в ендотелії NO дифундує у сусідні гладком’язові клітини і 

стимулює там розчинну гуанілатциклазу. Це приводить до підвищення в 

клітині цГМФ і активації цГМФ-залежних G-кіназ. Концентрація Са у гладких 

м’язах знижується, в результаті чого виникає розслаблення судинних гладких 

м’язів і вазодилятація [15, 23, 185]. 

Активність NO-синтетази знижена у хворих з серцево-судинною 

патологією. Деякою мірою це зумовлено збільшеним циркулюючим рівнем 

ендогенного інгібітора NO-синтетази, асиметричного диметиларгініну (NO-

синтетаза.). ADMA – конкурентний антагоніст NO-синтетази, його 

несприятливий вплив може бути усунений призначенням L-аргініну [83, 92]. L-

аргінін – напівзамінна амінокислота, яка є складовою частиною глутаргіну. L-
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аргінін діє на декількох рівнях, а саме сприяє покращенню синтезу NO, 

збільшуючи біодоступність L-аргініну для реакції, яку каталізує NO-синтетаза. 

Вміст сечовини в сироватці крові зростає, що пояснюється тим, що сечовина є 

одним  з кінцевих продуктів метаболізму аргініну та, з іншого боку, 

прискоренням знешкодження аміаку в орнітіновому циклі шляхом зв’язування 

його з аргініном та глютаміновою кислотою та утворенням сечовини [15, 39, 

113]. 

Основні причини зниження якості життя – необхідність лікуватися, 

зменшення активності у повсякденному житті, обмеження трудової діяльності, 

а на пізніх стадіях – виражені симптоми декомпенсації серця. В останні роки 

інтенсивно вивчається відмінність якості життя хворих із ХСН залежно від 

застосування різних ліків та їх комбінацій [55, 88, 107,]. 

Отже, аргініну глутамат – лікарський засіб із широким спектром 

метаболічних фармакологічних ефектів, серед яких варто виділити 

антиоксидантний, гіполіпідемічний, гіпоамоніємічний та гепатопротекторний 

ефекти [24, 100, 136, 137, 164]. Маючи в своєму складі L-аргінін як донатор 

азоту оксиду аргініну глутамат може впливати на дисфункцію ендотелію, яка є 

важливою ланкою в патогенезі розвитку серцево-судинних захворювань [24, 

99]. 

В останні роки вивчається роль змін імунної системи в патогенезі ХСН [82, 

149, 16, 42, 151]. Як імуномодулятор у клінічній практиці добре зарекомендував 

себе тимоміметик IV генерації – препарат аргініл-альфа-аспартил-лізил-валіл-

тирозил-аргініну, який є нейрорегуляторним пептидом і синтетичним аналогом 

гормонів тимуса, справляє простагландиннезалежну протизапальну, 

антиоксидантну, адаптогенну, антидепресивну дію, регулює рівень холестерину, 

виявляє мембраностабілізувальний ефект, зменшує прояви інтоксикації, алергії, 

усуває множинну стійкість до ліків [86, 95, 156, 157, 103].  

Дані, що стосуються участі ТНФ-α в розвитку і прогресуванні ХСН, 

мають важливе практичне значення для розробки нових підходів до лікування 

цієї патології і уточнення механізмів дії фармакологічних препаратів, які вже 
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застосовуються. Зростання ТНФ-α при прогресуванні ХСН, а також зниження 

його концентрації при терапевтичному втручанні не виключає вірогідність 

позитивного ефекту терапії, спрямованої на зниження концентрації ТНФ-α. В 

даний час існує багато лікарських засобів, які мають здатність інгібувати синтез 

ТНФ-α in vitro та in vivo [75, 200, 213, 225, 234].  

Доведено, що імуномодулятор аргініл-альфа-аспартил-лізил-валіл-

тирозил-аргініну активує проліферацію і диференціювання Т-лімфоцитів 

шляхом підсилення продукції ІЛ-2 та його рецепції чутливими клітинами. Крім 

того, він має імуномодулюючий вплив на синтез ТНФ-α, який володіє 

плейотропною дією на різні компоненти імунної системи, викликаючи в 

кінцевому підсумку зміни їх функціональної активності, а також, імовірно, й 

клітин моноцитарно-макрофагальної системи [21, 225, 234].  

Аргініл-альфа-аспартил-лізил-валіл-тирозил-аргінін повністю 

всмоктується з місця ін’єкції і швидко руйнується до природних амінокислот, з 

яких він складається. Протягом швидкої фази (розвивається через 2–3 год після 

введення і триває до 2–3 діб) реалізується детоксикаційний ефект препарату — 

посилюється антиоксидантний захист організму за допомогою стимуляції 

синтезу церулоплазміну та лактоферину, активності каталази [116, 234]. 

Доведено, що аргініл-альфа-аспартил-лізил-валіл-тирозил-аргінін нормалізує 

перекисне окислення ліпідів, пригнічує розпад фосфоліпідів клітинних мембран 

і синтез арахідонової кислоти з подальшим зниженням рівня холестерину крові 

і продукції медіаторів запалення [29, 131, 234]. Протягом проміжної (середньої) 

фази (з 2–3-ї доби до 7–10-ї доби) відбувається підсилення реакцій фагоцитозу і 

загибель внутрішньоклітинних бактерій і вірусів. У результаті активації 

фагоцитозу можливе незначне загострення хронічного запалення, якє 

підтримується за рахунок персистенції вірусних або бактеріальних агентів. 

Протягом повільної фази (з 7–10-ї доби до 4 міс.) виявляється імуномодулююча 

дія препарату — відновлення клітинного і гуморального імунітету, збільшення 

продукції специфічних антитіл [29, 91, 181]. 
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Застосування аргініл-альфа-аспартил-лізил-валіл-тирозил-аргініну 

внормовує  відносний і абсолютний рівень загальних Т-лімфоцитів (CD3
+
- 

клітин), абсолютну кількість В-лімфоцитів (CD22
+
), відсотковий вміст Т- 

хелперів (CD4
+
), NK-клітин (CD16

+
) і клітин, які активують ранні маркери 

активації (CD25
+
), при цьому зниженим залишається, навіть у порівнянні із 

традиційним лікуванням абсолютний вміст CD4
+  

і CD8
+
-лімфоцитів [16, 116, 

119, 181]. 

Є позитивні результати у використанні аргініл-альфа-аспартил-лізил-

валіл-тирозил-аргініну як засоб імунореабілітації. Вибір препарату 

обумовлений тим, що він практично  не впливає на продукцію реагінових 

антитіл класу IgE і тим самим не посилює реакції гіперчутливості швидкого 

типу. Більш того, в осіб з вихідним високим рівнем антитіл цього 

класу (бронхіальная астма, атопічний дерматит, поліноз, набряк Квінке) 

застосування аргініл-альфа-аспартил-лізил-валіл-тирозил-аргініну призводило 

до зниження концентрації IgE зі зменшенням виразності клінічних проявів 

захворювань [12, 84].  

На сучасному етапі лікування НАЖХП окрім модифікації способу життя 

включає медикаментозну терапію. Сьогодні обговорюється ефективність ряду 

препаратів у хворих на НАЖХП/НАСГ, зокрема глітазонів, вітаміну Е, 

лігаглютиду і нових сполук [61, 97, 152, 327]. У лікуванні асоційованих 

метаболічних станів доведена ефективність препаратів, які знижують 

інсулінорезистентність і сприяють глікемічному контролю (метформін, 

глітазони, лігаглютид), ліпідознижуючої терапії (фібрати, статини) і 

антигіпертензивних засобів [313]. З метою вивчення ефективності нових 

медикаментозних засобів проводять численні міжнародні рандомізовані 

дослідження, серед яких ―GENFIT‖ – елафібранору (агоністу PPAR α-δ 

рецепторів), ―INTERCEPT‖ – обетіхолевої кислоти (жовчова кислота – агоніст 

фарнесоїдового Х рецептора  (FXR), ―TOBIRA‖ – ценікрівіроку 

(імуномодулятор -TBR-652), ―GILEAD‖ –  сімтузумабу (моноклональні 

антитіла  проти  LOXL2, які змінюють характеристики кологену), ―GALMED‖ –  

https://en.wikipedia.org/wiki/LOXL2
https://en.wikipedia.org/wiki/LOXL2
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арамхолу (синтетична жовчова кислота/кон’югатор  жовчових кислот) [14, 78, 

143, 304].  

На сучасному етапі недостатньо проаналізовані перебіг НАСГ на тлі 

метаболічного синдрому, а також збільшення тривалості життя хворих. 

Водночас відсутні дані щодо якості життя у хворих із поєднаним перебігом цих 

поширених захворювань. Важливість цього аналізу доводить і те, що саме 

покращення стану здоров’я пацієнтів, регрес клінічних проявів захворювання, 

підвищення функціональних показників, максимальне наближення якості життя 

хворого до рівня здорової людини є основними завданнями лікування будь-якої 

патології, у тому числі АГ, ускладненої ХСН, на тлі НАСГ [58, 136, 181, 191, 

226]. Актуальною є оцінка стану пацієнтів, змін функціонального класу 

серцевої недостатності залежно від проведеного лікування [15, 78, 139, 143, 

303]. 

Таким чином, клініко-патогенетичні ланки розвитку і прогресування ХСН 

у хворих на АГ на тлі НАСГ залишаються недостатньо вивченими. Різноманітні 

аспекти лікування та профілактики ХСН незалежно від причин, що ії зумовили, 

ще недостатньо вивчені. Незважаючи на досягнуті успіхи, треба визнати, що 

лікувально-профілактичні заходи, на жаль, іноді виявляються недостатньо 

ефективними. Їхня позитивна дія на організм хворого буває короткочасна та не 

сприяє покращенню довгострокового прогнозу [5, 9, 59, 127, 141]. Важливими є 

пошуки нових схем комплексної терапії хворих на АГ, ускладнену ХСН, на тлі 

НАСГ з метою відвищення ефективності лікування зі зменшенням 

прогресування ХСН і поліпшення функціонального стану печінки. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Дисертаційна робота виконана на клінічних базах ДВНЗ ―Івано-

Франківський національний медичний університет‖ – в Івано-Франківській 

центральній міській клінічній лікарні та обласному клінічному кардіологічному 

диспансері. 

 

2.1. Загальна характеристика обстежених хворих  

Було обстежено 126 хворих на ГХ ІІ стадії, ускладнену ХСН ІІА-ІІБ стадії 

ФК ІІІ-ІV за класифікацією NYHA (New York Heart Association), на тлі 

неалкогольного стеатогепатиту. 

Обстеження проводились на базі терапевтичного відділення №1 

центральної міської клінічної лікарні та відділення артеріальної гіпертензії 

обласного клінічного кардіологічного диспансеру м. Івано-Франківськ, 

подальше спостереження проводилося амбулаторно. 

Діагноз АГ встановлювали на основі Наказу МОЗ України від 03.07.2006 

№ 436 і клінічної настанови Наказу МОЗ України від 24.05.2012 № 384 [125] 

після ретельного клініко-інструментального обстеження і був верифікований в 

умовах стаціонару зі застосуванням додаткових методів дослідження, які 

дозволяють виключити симптоматичну гіпертензію. ХСН встановлювали згідно 

з ознаками та критеріями діагностики захворювання на основі Настанови з 

кардіології (2009) [128], наказу МОЗ України 03.07.2006 № 436 [126] та 

Рекомендацій з діагностики та лікування хронічної серцевої недостатності 

Асоціації кардіологів України та Української асоціації фахівців із серцевої 

недостатності (2013) [145]. Діагноз НАСГ встановлювали на основі Наказу 

МОЗ України № 826 від 06.11.2014 і адаптованої клінічної настанови, 

заснованої на доказах «Неалкогольна жирова хвороба печінки» (2014) [5, 122].   

Обстежені хворі були віком від 45 до 74 років  (середній вік 67,5±5,8 

років). Хворих зрілого віку (від 45 до 60 років) було 45 осіб (35,71%), похилого 

(від 61 до 74 років) 81 особа (64,29%). Серед хворих було 54 (42,86%) чоловіків 
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і 72 (57,14%) жінки (табл.2.1). Тривалість захворювання складала від 5 до 15 

років, у середньому (7,3±4,5) років.  

Таблиця 2.1 

Розподіл хворих за віком і статтю 

Вік, 

роки 

 

Всього 

(n=126) 

Стадії ХСН 

ІІ А, n=72 ІІ Б, n=54 

Чоловіки Жінки Чоловіки Жінки 

n % n % n % n % n % 

Всього 126 100,0 33 26,19 44 34,92 21 16,67 28 22,22 

45-60 45 35,71 15 11,91 16 12,70    6 4,76 8 6,35 

61-74 81 64,29 18 14,29 28 22,22 15 11,91 20 15,87 

 

За ступенем ХСН досліджувані хворі розподілені наступним чином: 72 

хворих на АГ, ускладнену ІІ А стадією ХСН ФК ІІІ за NYHA (І група – 

основна), серед яких було 36 хворих без НАСГ (Іа група) і 36 хворих з 

діагностованим НАСГ (Іб група) і 54 хворих із ІІ Б стадією ХСН ФК ІV за 

NYHA (ІІ група – порівняння), серед яких було 28 хворих без НАСГ (ІІа група) 

і 26 хворих з діагностованим НАСГ (ІІб група).  

У обстежених хворих супутня патологія  включала хронічний панкреатит, 

хронічний холецистит в неактивній фазі, облітеруючий атеросклероз судин 

нижніх кінцівок, простатит та аденома простати (табл. 2.2). 

До критеріїв виключення зараховували: перенесений гострий інфаркт 

міокарда; нестабільну стенокардію; клапанні вади серця; активні запальні 

захворювання; хронічні алкогольні, токсичні та вірусні гепатити (виключали 

наявність НВsAg, анти НСV), хронічні обструктивні захворювання легень, 

гостре порушення мозкового кровообігу; артеріальну гіпертензію І стадії; 

аритмії; ХСН І стадії ФК І-ІІ за класифікацією NYHA; виражена патологія з 

боку нирок (швидкість клубочкової фільтрації менше 60 мл/хв/м
2
 за формулою 

MDRD), захворювання системи гемостазу, декомпенсована соматична 
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патологія, онкологічні захворювання чи лімфопроліферативні захворювання; 

відмова хворих від участі в дослідженні з будь-якої причини.  

 

Таблиця 2.2 

Розподіл хворих за супутньою патологією 

 

Супутня патологія 

І група, 

n=72 

ІІ група, 

n=54 

Кількість 

випадків 

% Кількість 

випадків 

% 

Хронічний панкреатит у стадії ремісії 27 37,5 21 38,89 

Хронічний холецистит у стадії ремісії 23 31,94 18 33,33 

ГЕРХ 8 11,11 8 14,82 

Хронічний необструктивний бронхіт 7 9,72 9 16,67 

Облітеруючий атеросклероз судин 

нижніх кінцівок 

4 5,56 5 9,26 

Простатит та аденома передміхурової 

залози 

8 11,11       7 12,96 

 

Контрольну групу склали 20 практично здорових осіб відповідного віку і 

статі, яким визначались нормативи досліджуваних показників, 8 чоловіків і 12 

жінок від 45 до 74 років.  

Усі дослідження були виконані з дотриманням основних положень GCP 

(1996), Конвенції ради Європи про права людини та біомедицину від 

04.04.1997, Гельсінської декларації та Наказу МОЗ України №639 від 

01.10.2015 щодо змін до Наказу №690 від 23.09.2009.  

 

2.2. Методи дослідження хворих 

Обстеження хворих проводилося на основі алгоритмізованої стандартної 

тематичної карти, яка включала розділи клінічного, інструментального і 

лабораторного обстежень – до і після курсу лікування. Віддалені наслідки 

оцінювали через 6 місяців після лікування за клінічними даними. 
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2.2.1. Методи загальноклінічного дослідження. Методи оцінки 

структурно-функціональних змін серця 

Клінічне обстеження полягало в оцінці скарг, загального стану, 

толерантності до фізичного навантаження, динаміки ЧСС та АТ, виразності 

застійних явищ, вимірювання діурезу. Проводився контроль загального аналізу 

крові, загального аналізу сечі, біохімічних показників крові: активності АсАТ, 

АлАТ, вмісту білірубіну, холестерину, загального білка, сечовини, креатиніну, 

глюкози крові. 

Діагноз серцевої недостатності ґрунтувався на наявності клінічних 

симптомів (задишка, загальна слабкість, ціаноз, периферичні набряки, 

збільшення печінки, асцит) та визначення толерантності до фізичного 

навантаження за даними тесту 6-хвилинної ходьби [49; 53; 158; 182]. 

Враховували рекомендації NYHA, за якими за 6 хвилин пацієнт з ФК-0 здатен 

подолати дистанцію > 551 м,  з ФК-1 – 426-550 м, з ФК-ІІ – 301-425 м, з ФК- ІІІ 

– 151-300 м, з ФК-ІV – менше 150 м.  

Вимірювання артеріального тиску проводили ртутним сфігмоманометром 

у сидячому положенні хворого після 5-ти хвилинного відпочинку двічі з 

інтервалом в кілька хвилин і визначали середнє значення. 

Всім хворим проводили реєстрацію ЕКГ у 12-ти стандартних відведеннях 

та рентгенографію органів грудної клітки. З інструментальних методів 

проводили Ехо-КГ, допплерехокардіографію з використанням сканера  

―LOGIQ-e ВТО-8 General Imaging‖ (USA, EMEA, Asia), який має лінійний, 

конвексний та кардіальний датчики. 

Для проведення ЕКГ діагностики застосовували апарат Heart Screen 80 Q-

L (Угорщина). При аналізі ЕКГ в якості критеріїв гіпертрофії ЛШ 

використовували критерії Sokolov-Lyon, критерії Frohlich і Romhilt-Estes, які 

характерні для більш пізніх стадій захворювання, критерії Міннесотського 

коду. Оцінювали інтервал QTс (коригований інтервал QT за частотою 

скорочень серця (ЧСС) із застосуванням формули Базетта [6]): QTc = QT / R-R, 

де QT і RR - інтервали, виміряні на ЕКГ, QTc - корегований інтервал QT . 
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Подовженим вважався інтервал QTс , якщо величина коригованого інтервалу 

QT перевищувала 440 мс [3, 15]. 

За допомогою ЕХО-КГ (трьохвимірним апаратом) вимірювали та 

визначали наступні параметри: передньо-задній розмір лівого передсердя по 

його короткій осі, кінцево-діастолічний (КДР) і кінцево-систолічний (КСР) 

розміри, кінцево-систолічний об’єм (КСО) і кінцево-діастолічний (КДО) об’єм 

лівого шлуночка, які визначали за методом L.Teicholtz, товщину 

міжшлуночкової перетинки (ТМШП) у діастолу, товщину задньої стінки лівого 

шлуночка (ТЗСЛШ) на рівні стулок мітрального клапана у діастолу, фракцію 

викиду (ФВ) – за загальноприйнятою методикою в М-режимі [204; 259]. 

Відносну товщину стінок ЛШ розраховували шляхом поділу суми МШП та 

ЗСЛШ на КДРЛШ. Вираховували також наступні показники: індекс маси 

міокарду лівого шлуночка (іММЛШ) за формулою: ІММЛШ = ММЛШ/ППТ, де 

ППТ — площа поверхні тіла. ППТ розраховували за формулою Мостеллера з 

використанням онлайн-калькулятора: ППТ(м2 ) = √маса (кґ) • зріст (см) ÷ 3600. 

ГЛШ визначали за іММЛШ ≥ 125 г/м2 у чоловіків і ≥ 110 г/м2 – у жінок [8].  

Діастолічну серцеву недостатність оцінювали за показниками 

трансмітрального кровотоку (ТМК) [199; 204]. Аналіз ТМК проводили в 

імпульсному режимі із апікальної позиції в двох і чотирьох камерних доступах 

по довгій осі, що дозволяло виміряти показники відношення пікових 

швидкостей. Залежно від характеристик показників ТМК хворого відносили до 

одного з типів наповнення ЛШ: до нормального, до ―гіпертрофічного‖ або 

ригідного з проявами порушення релаксації, до ―псевдонормального‖, для якого 

характерним є підвищення тиску в ЛП та збільшення діастолічної жорсткості 

ЛШ, або до рестриктивного типу. 

Для оцінки запальної реакції проводили визначення співвідношення 

клітин крові, що беруть участь у реалізації імунної відповіді з оцінкою індексу 

співвідношення агранулоцитів і гранулоцитів (ІАГ), який визначали за 

формулою:           ІАГ = лімфоцити (%) х 10_____________________________ 

 (сегментоядерні (%) + несегментоядерні (%) + еозинофіли (%)+ базофіли (%)).                                  
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Проводили УЗД печінки з метою встановлення структурних змін, 

визначали розміри правої та лівої долі у см, однорідність ехоструктури, зміну 

ехогенності, наявність вогнищ ехощільності, ознак жирової інфільтрації, 

діаметр ворітної вени та жовчовивідного протоку.  

 

2.2.2. Методи оцінки функціонального стану печінки 

З метою оцінки функціонального стану печінки проводили визначення у 

крові вмісту білірубіну і білка та активності ферментів: аланінамінотрасферази 

(АлАТ), аспартатамінотрасферази (АсАТ), лактатдегідрогенази (ЛДГ), лужної 

фосфатази (ЛФ), гаммаглутамілтранспептидази (ГГТП), холінестерази. Вміст 

загального і прямого білірубіну в крові визначали за методом біхроматичної 

спектрофотометрії на апараті STAT-FAX 1904 Plus (Нім.) з використанням 

стандартних наборів фірми ―Intero, ltd‖ м. Київ.    

Вираженість синдрому цитолізу печінкових клітин оцінювали за 

активністю трансаміназ АлАТ, АсАТ, ЛДГ. Активність АлАт і АсАТ у плазмі 

крові визначали з використанням реактивів ―ELITECH‖ (Франція) 

фотометричним методом. Референтні значення для обох показників з 

використанням реактивів ―ELITECH‖ складали <40 од/л згідно інструкції 

фірми-виробника. Активність ЛДГ визначали з використанням реактивів фірми 

―Діамеб‖ (Франція) фотоколориметричним методом. Референтні значення 140-

280 Е/л згідно інструкції фірми-виробника. 

Синдром холестазу оцінювали за активністю лужної фосфатази і ГГТП, 

вмісту холестерину, тригліцеридів у крові; білоксинтезуючу функцію печінки – 

за вмістом білка, протромбіну, фібриногену, активністю холінестерази у крові. 

Активність лужної фосфатази визначали спектрофотометрично з 

використанням реактивів фірми  ―Intero, ltd‖ (м. Київ). Референтні значення 

методу складають 50-250 од/л як для чоловіків, так і для жінок згідно з 

інструкцією виробника. Визначення активності ГГТП у крові проводили за 

допомогою набору АТ ―Реагент‖ (Україна) у реакції з L-γ-глутаміл-н-

нітроаніліном з вивільненням р-нітроаналіну, концентрацію якого вимірювали 
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фотометрично після зупинки реакції оцтовою кислотою. Референтні значення 

методу складають для жінок 0,6-3,96 ммоль/л, для чоловіків 0,9-6,36 ммоль/л 

згідно з інструкцією виробника.  

Для оцінки ліпідного спектру крові визначали вміст загального 

холестерину (ЗХ), тригліцеридів (ТГ), ліпопротеїдів високої густини (ЛПВГ) з 

використанням стандартних тест-систем фірми "Ольвекс Диагностикум" (Росія) 

ферментативним методом. Вміст ліпопротеїдів низької густини (ЛПНГ) 

розраховували за формулою W.T. Frieedeald: ЛПНГ=ЗХ-(ЛПВГ+ТГ/2,2).  

 

2.2.3. Методи оцінки клітинного та гуморального імунітету, 

визначення вмісту антинуклеарних антитіл, туморнекротизуючого 

фактора альфа у крові 

Стан клітинного імунітету оцінювали за вмістом у сироватці крові 

субпопуляцій CD3+лімфоцитів загальних, СD4+-Т-лімфоцитів-хелперів (Тх), 

СD8+-Т-лімфоцитів-супресорів (Тс), ІП047 (HLA-DR) – активованих Т-

лімфоцитів, СD24+-В-лімфоцитів загальних, CD150 (ІПОЗ)+-В-лімфоцитів 

активованих,  СD56+-природних кілерів та величиною імунорегуляторного 

індексу CD4+/CD8+ (Тх/Тс), визначення яких проводили за допомогою 

моноклональних антитіл Інституту експериментальної патології, онкології і 

радіобіології ім. Р.Е. Кавецького НАН України і «Sigma» (США) 

імунофлюоресцентним методом.  

Попередньо виділяли лімфоцити зі свіжої гепаринізованої 

периферичної крові у градієнті густини (1,076-1,080) фікол (Uppsala, Швеція) – 

верографіну (Spofa,Чехія), відмивали їх і стандартизували до кінцевої 

концентрації 310
6
/клітин в 1мл. Відсоток лімфоцитів, що несуть на своїй 

поверхні певний антиген, визначали після підрахунку 100 клітин у препараті за 

допомогою флуоресцентного мікроскопа.  

Визначення експресії на поверхні лімфоцитів апоптоз-опосередкованого 

фактора CD95 (Fas, АПО-1) проводили з допомогою непрямого 

імунофлуоресцентного метода з використанням моноклональних антитіл 
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інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології 

ім.Р.Е.Кавецького НАН України і ―Sigma‖ (CША) за методиками фірм-

виробників. З метою виявлення апоптичних клітин використовували 

фарбування за допомогою барвників Hoechst 33342 (Sigma, США) та Annexin 

V-FITC (Clonteck, США). Оцінку результатів проводили на флуоресцентному 

мікроскопі Axiolab (Zeiss, Німеччина) при збільшенні *900. 

Стан гуморального імунітету оцінювали за вмістом у крові IgA, IgG, IgM 

та циркулюючих імунних комплексів (ЦІК). Визначали концентрацію 

сироваткових імуноглобулінів А, О, М методом Манчіні (1965) [240]. Вміст 

ЦІК у сироватці крові визначали методом преципітації в поліетиленгліколі [59]. 

Фенотип лімфоцитів визначали в реакції непрямої імунофлюоресценції 

(реактиви фірми ―Сорбент‖, Росія). Досліджували рівень Т-хелперів (CD4+), В-

лімфоцитів (СD19
+
) та активованих В-лімфоцитів (СD23

+
). Результати подані у 

відносних значеннях (%) та абсолютних значеннях (Г/л). 

Вміст АНА у крові визначали імуноферментним методом (ELISA) на 

імуноферментному аналізаторі Stat fax 303+ згідно з інструкцією до тест-

систем,   використовували комерційні набори ―Clark Laboratorics‖ (США).  

Вміст туморнекротизуючого фактору альфа (ТНФ) у крові визначали 

імуноферментним методом (ELISA) згідно з інструкцєю до тест-систем з 

використанням комерційних наборів фірми „ProCon― („Протеїновий контур―,     

С.-Петербург). 

 

2.2.4. Методи цитогенетичних досліджень нейтрофільних 

гранулоцитів периферійної крові 

Функціональний стан геному (ФСГ) нейтрофілів периферійної крові 

оцінювали за аналізом інтерфазних ядер. Фарбування препаратів здійснювали 

за Фьольгеном у модифікації Л.Є.Ковальчук [118]. Препарати досліджували 

методом світлової мікроскопії за допомогою оптико-електронного комплексу 

‖Метаскан-2‖. У кожному препараті вивчали по 100 інтерфазних ядер з  

оцінкою їх структурних характеристик: індекс хроматизації (ІХ), ядерцевий 
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індекс (ЯІ), морфологічно змінені ядра (МЗЯ) та кількість клітин з 

гетеропікнотичною Х-хромосомою, які містять статевий хроматин (СХ). ІХ 

вираховували за співвідношенням клітин, у ядрах яких переважає еухроматин, 

до кількості клітин з гетерохроматином; ЯІ – за співвідношенням ядер, які мали 

ядерце, до всіх вивчених ядер, МЗЯ – відсоток клітин з патологічно зміненими 

ядрами. 

2.2.5. Методи оцінки пероксидації ліпідів, антиоксидантного 

захисту, метаболічної інтоксикації  

Стан ПОЛ оцінювали за вмістом у сироватці крові малонового альдегіду 

(МА) за методикою В.Б.Гаврилова, А.Р.Гаврилової, І.Ф.Хмари [60],  які 

визначали спектрофотометрично. Стан системи антиоксидантного захисту 

(АОЗ)  визначали за активністю металовмісного ферменту церулоплазміну та 

насиченості трансферину залізом  і вмістом сульфгідрильних груп у крові. 

Насиченість трансферину плазми крові залізом та активність церулоплазміну 

визначали за методикою Г. 0. Бабенка (1968).  Для  оцінки  питомої ваги тіолів 

у системі АОЗ проводили визначення вмісту основних, залишкових та білкових 

SН-груп в сироватці крові з використанням фотоелектроколориметра за 

методом В.Ф. Фоломеєва [160]. 

  Розвиток синдрому метаболічної інтоксикації оцінювали за вмістом у 

сироватці крові середньомолекулярних пептидів (СМП) згідно з 

рекомендаціями Л.Л.Громашевської [60] за Н.І.Габріелян з допомогою 

спектрофотометра СС 46. Оцінювали вміст пептидних (СМП254 ) та 

нуклеотидних (СМП280) залишків у сироватці крові з наступним розрахунком 

нуклеотидно-пептидного індексу СМП280/СМП254. 

 

2.3. Методи лікування 

Обстеженим хворим було призначено лікування за протоколами А, Б, С. 

Протокол А включав 45 хворих, які отримували базову терапію згідно з 

відповідними наказами МОЗ України; протокол Б – 59 хворих, які приймали 

глутаргін на тлі базової терапії; протокол С – 22 хворих, яким на тлі базової 
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терапії застосовували глутаргін в попередніх дозах у поєднанні з препаратом 

аргініл-альфа-аспартил-лізил-валіл-тирозил-аргініну імунофаном. 

Хворі протоколу А, які отримували базову терапію, були поділені 

наступним чином: група ІА включала 33 хворих на ГХ, ускладнену ХСН ІІА 

стадії ФК ІІІ за NYHA, ІІА група включала 12 хворих на ГХ із ХСН ІІБ стадії 

ФК ІV за NYHA. Базова терапія включала модифікацію способу життя, 

інгібітори АПФ, діуретики, препарати калію, метаболічну терапію (мілдронат), 

за необхідності – β-адреноблокатори. Базову терапію пацієнти продовжували в 

амбулаторних умовах під контролем лікаря загальної практики/ сімейної 

медицини.  

ІБ групу склали 39 хворих на АГ із ХСН ІІА ФК ІІІ за NYHA, які на тлі 

базової терапії отримували аргініну глутамат. ІІБ групу склали 20 хворих на АГ 

із ХСН ІІБ ФК ІV за NYHA, які на тлі базової терапії отримували препарат 

аргініну глутамату глутаргін (Номер реєстраційного посвідчення: 

UA/4022/04/01. Термін дії посвідчення: з 13.12.10. по 13.12.15. Виробник: 

підприємство: Здоров’я ФК). Глутаргін призначали по 10 мл 40% розчину на 

200 мл 0,9% натрію хлориду внутрішньовенно краплинно впродовж 5 днів з 

наступним прийомом середника у таблетках всередину по 0,5 г (2 таблетки) 

тричі на добу впродовж 20 діб на тлі базової терапії. Надалі щотретього місяця 

призначали глутаргін всередину у дозі по 0,5 г (2 таблетки) тричі на добу 

впродовж 20 діб на тлі базової терапії. 

ІІС групу склали 22 хворих на АГ із ХСН ІІБ ФК ІV за NYHA, які на тлі 

базової терапії отримували глутаргін по 10 мл 40% розчину на 200 мл 0,9% 

натрію хлориду внутрішньовенно краплинно впродовж 5 діб з наступним 

прийомом середника в таблетках всередину по 0,5 г тричі на добу впродовж 20 

діб у поєднанні з препаратом аргініл-альфа-аспартил-лізил-валіл-тирозил-

аргініну імунофан (Номер реєстраційного посвідчення: UA/0318/01/01. Термін 

дії посвідчення: з 24.12.2003 до 24.12.2008; з 02.02.2009 по 02.02.2014. 

Виробник: ТОВ НВП "Біонокс") у дозі 50 мкг (1,0 мл 0,005% розчину) 

внутрішньом’язово один раз на 3 доби у кількості 7 ін’єкцій. Надалі щодругого 
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місяця призначали глутаргін всередину у дозі по 0,5 г (2 таблетки) тричі на 

добу впродовж 20 діб на тлі базової терапії, щочетвертого місяця імунофан у 

дозі 50 мкг (1,0 мл 0,005% розчину) внутрішньом’язово один раз на 3 доби у 

кількості 3 ін’єкцій. 

Клініко-лабораторне обстеження здійснювали до і після основного курсу 

лікування (на 25-у добу).  Через 6 місяців після проведеної терапії виконували 

загальноклінічне обстеження, ЕКГ, УЗД і ЕхоКГ.  Через рік після проведеної 

терапії проводили оцінку віддалених результатів за числом повторних 

госпіталізацій, збільшенням стадії ХСН та смертності.  

 

2.4. Методи статистичного аналізу 

Статистичне опрацювання отриманих результатів проводили з 

використанням програми ―Statistica 10 Enterprise x64‖ (―Stat Soft‖,США). 

Вірогідність відмінності значення між незалежними величинами визначали за 

допомогою t-критерія Стьюдента, статистично вірогідними вважали результати 

при р<0,05; між залежними величинами – за допомогою критерія Вілкоксона.  

Категорійні дані представляли у відсотках, розраховували середню 

похибку для відносних величин (%±m). Оцінку статистичної вірогідності 

відсоткових значень визначали за методом χ
2
. Проводили багатофакторний, 

регресійний та кореляційний аналіз даних з обрахунком коефіцієнта кореляції 

Пірсона – r. Для виявлення предикторів прогресування ХСН у хворих на ГХ на 

тлі НАСГ використовували мультиваріантний логістичний регресійний аналіз із 

визначенням відношення шансів (OR – odds ratio) та 95% довірчих інтервалів 

(CI – confidence intervals). 
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РОЗДІЛ 3 

КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗМІН 

ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ПЕЧІНКИ У ХВОРИХ НА 

ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ НА ТЛІ НЕАЛКОГОЛЬНОГО 

СТЕАТОГЕПАТИТУ ЗАЛЕЖНО ВІД СТАДІЇ ХРОНІЧНОЇ СЕРЦЕВОЇ 

НЕДОСТАТНОСТІ 

3.1 Особливості клінічного перебігу хронічної серцевої недостатності 

у хворих на гіпертонічну хворобу на тлі неалкогольного стеатогепатиту 

За аналізом клінічного перебігу захворювання встановлено, що більш 

виражені клінічні прояви були у хворих ІІ групи. Зокрема, на слабкість та 

підвищену втомлюваність скаржилися 24 (33,33%) хворих І групи та 51 

(94,44%) хворий ІІ групи; задишка при звичайному фізичному навантаженні 

турбувала 26 хворих (36,1%) І групи та усіх 54 хворих (100,00%) ІІ групи; 

задишка у спокої – 2 (2,78%) хворих І групи та 20 (37,04%) хворих ІІ групи; 

набряки на нижніх кінцівках з’являлися під вечір у 53 (73,61%) пацієнтів І 

групи та у 7 (12,96%) пацієнтів ІІ групи, постійні набряки на нижніх кінцівках –

у 7 (9,72%) пацієнтів І групи та 45 (83,33%) пацієнтів ІІ групи. При 

об’єктивному обстеженні акроціаноз спостерігали у 20 (27,78%) пацієнтів І 

групи та 54 (100,00%) ІІ групи, застійні вологі хрипи у нижніх відділах легень 

прослуховувалися у 48 (88,89%) хворих ІІ групи, асцит у 10 (18,52%) хворих ІІ 

групи (табл. 3.1., рис. 3.1.).  

За результатами дослідження хворі на ГХ з ХСН найбільш часто 

скаржилися на головний біль при фізичному та емоційному навантаженні – 104 

(82,54%) хворих, миготіння ―мушок‖ перед очима – 54 (42,86%) хворих, 

запаморочення – 21 (16,67%), болі колючого характеру в ділянці серця при 

підвищенні артеріального тиску – 19 (15,08%) хворих.  

У всіх хворих відзначалося зміщення лівої межі відносної тупості серця 

на 1-2,5 см вліво від лівої середньо-ключичної лінії. При аускультації серця у 

97 (76, 98%) хворих визначалося послаблення І тону на верхівці, у 29 (23,02%) 

хворих – систолічний шум на верхівці.  
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Таблиця 3.1 

Частота клінічних проявів у хворих на гіпертонічну хворобу на тлі 

неалкогольного стеатогепатиту залежно від стадії хронічної серцевої 

недостатності 

Симптоми І група, n=72 ІІ група, n=54 Всього 

n % n % n % 

Слабкість та 

підвищена 

втомлюваність 

24 33,33 51 94,44* 75 59,52 

Задишка: 

а) при звичайному 

фізичному 

навантаженні 

б) у спокої 

 

26 

 

 

- 

 

36,11 

 

 

- 

 

54 

 

 

20 

 

100,00* 

 

 

37,04 

 

80 

 

 

22 

 

63,49 

 

 

17,46 

Набряки: 

а) під вечір 

б) постійні 

 

53 

- 

 

73,61 

- 

 

7 

45 

 

12,96 

83,33* 

 

60 

52 

 

47,62 

41,27 

Асцит - - 10 18,52 10 7,94 

Гепатомегалія 45 62,50 54 100,00 99 78,57 

Акроціаноз 20 27,78 54 100,00* 74 58,73 

Застійні вологі 

хрипи в нижніх 

відділах легень 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

48 

 

 

88,89 

 

 

48 

 

 

38,10 

Часті простудні 

захворювання 

23 31,94 49 90,74* 72 57,14 

Примітки: * - вірогідність відмінності показників у хворих І і ІІ груп 

 

В усіх хворих прослуховувався акцент 2-го тону на аорті, у 27 (21,43%) 

хворих систолічний шум над аортою. В усіх хворих виявлені зміни артерій 

сітківки, характерні для гіпертонічної хвороби ІІ стадії.  

Систолічний артеріальний тиск (САТ) у хворих І групи складав 

(152,2±6,9) мм рт.ст., у хворих ІІ групи – (148,2±7,7) мм рт.ст., діастолічний 

(ДАТ) – (92,6±3,5) мм рт.ст. і (91,8±4,2) мм рт.ст. відповідно (табл. 3.2.). У 

хворих Іб і ІІб груп показники САТ і ДАТ мали тенденцію до збільшення 

порівно з такими у хворих Іа і ІІа груп (р>0,05). 
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Наявність ГЛШ за ЕКГ-критеріями мала місце у 118 (93,65%) хворих, а 

саме в 64 (88,89%) хворих І групи та усіх 54 (100%) хворих ІІ групи. 

 

Таблиця 3.2 

Показники систолічного і діастолічного артеріального тиску у хворих 

на гіпертонічну хворобу на тлі неалкогольного стеатогепатиту залежно від 

стадії хронічної серцевої недостатності (медіана, квартилі)  

Групи обстежених САТ, мм.рт.ст. 

 

ДАТ, мм.рт.ст. 

І група, n=72 152,2 (143-164) 92,6 (87-98) 

Іа група, n=36 148,4 (143-154) 89,2 (87-93) 

Іб група, n=36 156,0 (147-164) 96,1 (90-98) 

ІІ група, n=54 148,2 (141-159) 91,8 (86-96) 

ІІа група, n=28 145,6 (141-149) 88,5 (86-93) 

ІІб група, n=26 153,5 (148-159) 93,2 (88-96) 

Здорові, n=20 123,0 (118-129) 79,7 (76-84) 
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Синдром подовження інтервалу QТ діагностовано у 16 (22,22%) пацієнтів 

І групи та у 35 (64,81%) хворих II групи. Зокрема, інтервал QТс складав 

(432,2±9,4) мс (р<0,05) і (453,5±12,6) мс (р<0,05) порівняно з (412,7±7,8) мс у 

здорових. 

За результатами ЕхоКГ серед обстежених хворих І групи діастолічну 

дисфункцію ЛШ діагностовано у 51 (70,83%) пацієнтів, змішану – у 12 

(16,67%); у хворих ІІ групи діастолічну дисфункцію діагностовано у 5 (9,26%) 

пацієнтів, змішану – у 49 (90,74%) пацієнтів відповідно. Тобто, по мірі 

прогресування ХСН та наростанню ФК за NYHA кількість хворих із 

дисфункцією міокарда змішаного характеру значно збільшувалася. 

Показник КДР збільшувався з наростанням ФК ХСН. У хворих І групи 

він складав – (5,40±0,08) см і перевищував показник у здорових на 8,87%; у 

хворих ІІ групи – (6,23±0,08) см і перевищував показник у здорових на 25,61% 

(р<0,05), (Рис. 3.2.).  
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Показник КДО достовірно збільшувався у міру прогресування ХСН: у 

хворих І групи він складав (122,10±6,45) мл, що перевищувало рівень здорових 

на 52,24% (р<0,01), ІІ групи – (160,30±7,23) мл, що перевищувало рівень 

здорових на 99,88% (р<0,01), (Рис. 3.3.).  

Показник ФВ ЛШ прогресивно зменшувався з наростанням стадії ХСН: у 

хворих І групи він складав – (55,20±0,83) %, що на 11,25% менше рівня 

здорових (р<0,01); у хворих ІІ групи – (34,70±0,85) %, що на 44,21% менше 

рівня здорових (р<0,01) (рис. 3.3, табл. 3.3). Показник КДО у хворих І групи був 

збільшеним порівняно зі здоровими на 52,24% (р<0,05), ІІ групи – на 99,88% 

(р<0,05), показник КСО у хворих І групи був збільшеним порівняно зі 

здоровими на 69,40% (р<0,05), ІІ групи– на 246,06% (р<0,05). 
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Товщина ЗСЛШ у хворих на ГХ з ХСН ФК ІІІ за NYHA збільшилася на 

21,51% (р<0,05), з ХСН ФК ІV за NYHA – на 32,26 % (р<0,05), товщина МШП 

збільшилася – на 14,14% (р<0,05) і на 27,27% (р<0,05) відповідно;  іММЛШ – 

на 45,51% (р<0,05) і на 71,91% (р<0,05) відповідно, (табл. 3.3.). 

 

Таблиця 3.3  

Зміна показників внутрішносерцевої гемодинаміки у хворих на 

гіпертонічну хворобу на тлі неалкогольного стеатогепатиту: 

ремоделювання лівого шлуночка залежно від стадії хронічної серцевої 

недостатності, (М±m) 

 

Показник Здорові, 

n = 20 

І група, 

n=72 

ІІ група,  

n=54 

Р 

Фракція 

викиду,% 

62,20±1,46 55,20±0,83 34,70±0,85* < 0,01 

КДО, мл 80,20±5,91 122,10±6,45* 160,30±7,23* < 0,01 

КСО, мл 31,70±2,83 53,71±3,85* 109,71±6,64* < 0,01 

КДР, см 4,96±0,12 5,40±0,08 6,23±0,08* < 0,05 

КСР, см 3,14±0,11 3,77±0,20 5,06±0,29* < 0,01 

Товщина 

МШП, см 

0,99±0,02 1,13±0,05* 1,26±0,07* < 0,05 

Товщина 

ЗСЛШ, см 

0,93±0,04 1,12±0,04* 1,23±0,06* < 0,05 

ММЛШ, г 169,32±10,48 276,41±12,12* 316,90±15,50* < 0,05 

іММЛШ, г/м
2
 95,70±4,36 139,25±5,92* 164,52±8,16* < 0,05 

ВТСЛШ, у.о. 0,37±0,01 0,40±0,02 0,46±0,03* < 0,05 

Передньо-

задній розмір 

ЛП, см 

3,58±0,08 4,44±0,12* 4,97±0,18* > 0,05 

Об’єм ЛП, мл 40,60±3,35 88,22±4,60* 105,16±7,40* < 0,05 

Е, см/с 79,00±2,65 70,74±5,83 66,21±6,34 < 0,05 

А, см/с 48,00±2,33 76,18±6,25* 90,67±7,76* < 0,05 

Е/А 1,70±0,01 0,91±0,03* 0,76±0,04* < 0,05 

 

Примітки: * - вірогідність відмінності від здорових, р<0,05; 

    Р – вірогідність відмінностей між показниками у хворих І і ІІ груп 
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За результатами ЕхоКГ серед обстежених хворих І групи більш виражені 

зміни показників внутрішносерцевої гемодинаміки щодо ремоделювання лівого 

шлуночка були у хворих Іб групи за наявності НАСГ порівняно з хворими Іа 

групи без НАСГ (табл. 3.4), зокрема фракція викиду була меншою на 11,99 % 

(р<0,05), КДО був більшим на 12,11% (р< 0,05), КДР – на 15,23% (р< 0,05), 

товщина ЗСЛШ – на 11,21% (р<0,05), іММЛШ – на 11,24% (р< 0,05). 

 

Таблиця 3.4 

Зміна показників внутрішносерцевої гемодинаміки у хворих на 

гіпертонічну хворобу, ускладнену  хронічною серцевою недостатністю ІІА 

стадії залежно від наявності неалкогольного стеатогепатиту, (М±m) 

Показник Здорові, 

n = 20 

Іа група, 

n=36 

Іб група,  

n=36 

Р 

Фракція 

викиду,% 

62,20±1,46 49,72±0,43*  43,76±0,39* < 0,01 

КДО, мл 80,20±5,91 115,15±6,33*  129,10±6,82*  < 0,01 

КСО, мл 31,70±2,83 50,361,64*  56,84±1,79* < 0,01 

КДР, см 4,96±0,12 5,250,23 *  6,050,27*  < 0,05 

КСР, см 3,14±0,11 3,35±0,08*  4,19±0,10*  < 0,01 

Товщина 

МШП, см 

0,99±0,02 1,09±0,01* 1,17±0,02* < 0,05 

Товщина 

ЗСЛШ, см 

0,93±0,04 1,07±0,04*  1,19±0,06*  < 0,05 

ММЛШ, г 169,32±10,48 262,36±10,32*  290,46±13,29*  < 0,05 

іММЛШ, г/м
2
 95,70±4,36 131,18±5,13* 145,93±5,38* < 0,05 

ВТСЛШ, у.о. 0,37±0,01 0,38±0,01* 0,42±0,02* < 0,05 

Передньо-

задній розмір 

ЛП, см 

3,58±0,08 4,39±0,04 4,42±0,05 > 0,05 

Об’єм ЛП, мл 40,60±3,35 85,78±4,59* 91,56±4,76* < 0,05 

Е, см/с 79,00±2,65 70,23±4,28* 71,82±5,92* > 0,05 

А, см/с 48,00±2,33 75,69±5,85* 76,79±6,25* > 0,05 

Е/А 1,70±0,01 0,93±0,02* 0,93±0,03* > 0,05 

 

Примітки: * - вірогідність відмінності від здорових, р<0,05; 

                   Р – вірогідність відмінностей між показниками у хворих Іа і Іб груп 
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За результатами ЕхоКГ серед обстежених хворих ІІ групи більш виражені 

зміни показників внутрішносерцевої гемодинаміки щодо ремоделювання лівого 

шлуночка були у хворих ІІб групи за наявності НАСГ порівняно з хворими ІІа 

групи без НАСГ (табл. 3.5), зокрема фракція викиду була меншою на 10,56 % 

(р<0,05); КДО був більшим на 11,21% (р<0,05), КДР – на 14,43% (р<0,05), 

товщина МШП – на 11,02% (р<0,05), ЗСЛШ – на 10,26% (р<0,05), іММЛШ – на 

10,79% (р<0,05). Отже, об’ємні та метричні показники ЕхоКГ за наявності 

НАСГ у хворих Іб і ІІб груп були достовірно більшими порівняно з хворими без 

НАСГ Іа і ІІа груп (р<0,05). 

Таблиця 3.5  

Зміна показників внутрішносерцевої гемодинаміки у хворих на 

гіпертонічну хворобу, ускладнену  хронічною серцевою недостатністю ІІБ 

стадії залежно від наявності неалкогольного стеатогепатиту, (М±m) 

Показник Здорові, 

n = 20 

ІІа група, 

n=28 

ІІб група,  

n=26 

Р 

Фракція 

викиду,% 

62,20±1,46 36,55±1,22*  32,69±1,10*  < 0,01 

КДО, мл 80,20±5,91 152,42±7,24* 169,52±7,31* < 0,01 

КСО, мл 31,70±2,83 105,68±6,35* 115,03±6,49* < 0,01 

КДР, см 4,96±0,12 5,82±0,27* 6,66±0,35* < 0,05 

КСР, см 3,14±0,11 4,76±0,27* 5,55±0,31* < 0,01 

Товщина 

МШП, см 

0,99±0,02 1,18±0,01*  1,31±0,01*  < 0,05 

Товщина 

ЗСЛШ, см 

0,93±0,04 1,17±0,03* 1,29±0,04* < 0,05 

ММЛШ, г 169,32±10,48 301,26±11,36* 330,89±14,53* < 0,05 

іММЛШ, г/м
2
 95,70±4,36 156,28±6,95 173,15±7,68 < 0,05 

ВТСЛШ, у.е. 0,37±0,01 0,44±0,02* 0,49±0,01* < 0,05 

Передньо-

задній розмір 

ЛП, см 

3,58±0,08 4,95±0,43 5,02±0,42 > 0,05 

Об’єм ЛП, мл 40,60±3,35 103,87±7,39* 107,16±8,40* >  0,05 

Е, см/с 79,00±26 67,36±6,29* 65,35±6,37* >  0,05 

А, см/с 48,00±23 89,38±6,08* 91,70±7,13* >  0,05 

Е/А 1,70±0,6 0,75±0,02* 0,73±0,03* >  0,05 

Примітки: * - вірогідність відмінності від здорових, р<0,05; 

                   Р – вірогідність відмінностей між показниками у хворих ІІа і ІІб груп 
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За аналізом загальнолабораторних показників у хворих з ХСН, на тлі 

неалкогольного стеатогепатиту виявлено збільшення показника ІАГ, зокрема у 

хворих з ХСН ІІ А стадії ФК ІІІ за NYHA він складав 5,74±0,28 (p<0,05),  у 

хворих з ХСН ІІ Б стадії ФК ІV за NYHA  6,87±0,52 (p<0,05) порівняно з 

3,46±0,17 у здорових, що вказує на порушення з боку імунної системи у вигляді 

автоінтоксикації, яке наростало зі збільшенням стадії ХСН. Зміни показника 

ІАГ були більш вираженими за наявності НАСГ (табл. 3.6). 

 

Таблиця 3.6 

Зміна показників індексу співвідношення агранулоцитів і гранулоцитів у 

хворих на гіпертонічну хворобу, ускладнену  хронічною серцевою 

недостатністю, залежно від неалкогольного стеатогепатиту, 

(медіана, квартилі) 

Здорові, 

n = 20 

І група, 

n=72, (95% Cl) 

ІІ група,  

n=54, (95% Cl) 

Іа група, 

n=36 

Іб група, 

n=36 

ІІа група, 

n=28 

ІІб група, 

n=26 

3,46  

(3,34-3,55) 

5,49 

(5,36-5,61) 

6,01  

(5,88-6,14) 

6,66  

(6,53-6,79) 

7,07  

(6,93-7,20) 

Р  < 0,05  < 0,05 

 

Примітки. Р – вірогідність відмінностей між показниками у хворих ІІа і ІІб груп 

 

Аналіз покаників ліпідного спектру крові у обстежених хворих дозволив 

виявити наступне: у хворих ІІ групи достовірно вищими були вміст ЗХ на 

15,45% (p<0,05) і ЛПНГ – на 13,76% (p<0,05) порівняно з хворими І групи 

(табл. 3.7), проте більш виражені порушення ліпідограми були виявлені за 

наявності НАСГ (табл. 3.8). У хворих на ГХ, ускладнену ХСН ФК ІІІ за NYHA 

Іб групи, за наявності НАСГ мало місце підвищення вмісту загального 

холестерину в крові на 14,09% порівняно з хворими Іа групи (р<0,05), ТГ – на 

18,42 % (р<0,05), ЛПНГ – на 16,0% (р<0,05).  
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Таблиця 3.7  

Зміна показників ліпідограми у хворих на гіпертонічну хворобу на тлі 

неалкогольного стеатогепатиту                                                                                                                                                                                                                                           

залежно від стадії хронічної серцевої недостатності, (М±m) 

Показники  Здорові, n = 20 І група, n=72 ІІ група, n=54 Р 
 

ЗХ, ммоль/л 4,520,23 5,63±0,24* 
 

6,50±0,39* 
 

< 0,01 

ТГ, ммоль/л 1,290,11 2,500,22* 
 

2,820,22* 
 

> 0,05 

ЛПВГ, ммоль/л 1,320,11 1,180,03* 
 

1,100,02* 
 

>  0,05 

ЛПНГ, ммоль/л 2,45±0,11 2,98±0,12* 
 

3,39±0,15* 
 

<  0,05 

Примітки: * - вірогідність відмінності від здорових, р<0,05; 

        Р – достовірність відмінностей із показниками у хворих І і ІІ групи 

 

Таблиця 3.8  

Зміна показників ліпідограми у хворих на гіпертонічну хворобу, 

ускладнену хронічною серцевою недостатністю, залежно від наявності 

неалкогольного стеатогепатиту, (М±m) 

Показники І група, 
n=72 

ІІ група,  
n=54 

Іа група, 
n=36 

Іб група, 
n=36 

ІІа група, 
n=28 

ІІб група, 
n=26 

ЗХ, ммоль/л 5,25±0,20 
 

5,99±0,22* 
 

6,18±0,24 
 

6,83±0,27* 
 

ТГ, ммоль/л 2,280,09 
 

2,700,08* 
 

2,680,08 
 

2,950,07* 
 

ЛПВГ, 
ммоль/л 

1,210,02 
 

1,150,02 
 

1,120,02 
 

1,080,02 
 

ЛПНГ, 
ммоль/л 

2,75±0,09 
 

3,19±0,08* 
 

3,22±0,10 
 

3,59±0,12* 
 

Примітки: * – вірогідність відмінності у хворих а і б груп, р<0,05 

 

У хворих на ГХ, ускладнену ХСН ФК ІV за NYHA ІІб групи, за наявності 

НАСГ мало місце підвищення вмісту загального холестерину в крові на 10,52% 
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раза порівняно з хворими ІІа групи (р<0,05), ТГ – на 10,07% (р<0,05), ЛПНГ – 

на 11,49% (р<0,05).  

Таким чином, у міру прогресування ХСН та наростання ФК за NYHA 

кількість хворих із дисфункцією міокарда змішаного характеру значно 

збільшувалася. Зокрема, із наростанням ступеня серцевої недостатності 

показники КДР та КДО збільшувалися, ФВ ЛШ прогресивно зменшувалася. 

Більш виражені зміни внутрішносерцевої гемодинаміки були за наявності 

НАСГ. Наявність НАСГ сприяла більш вираженим порушенням 

внутрішносерцевої гемодинаміки щодо ремоделювання лівого шлуночка, 

ліпідограми та автоінтоксикації за показником ІАГ, що, на нашу думку, може 

сприяти прогресуванню ХСН у хворих на ГХ. 

 

3.2. Зміни функціонального стану печінки у хворих на гіпертонічну 

хворобу на тлі неалкогольного стеатогепатиту залежно від стадії хронічної 

серцевої недостатності 

За результатами обстеження зміни функціонального стану печінки 

виявлено у 44 хворих (61,11%) І групи і всіх хворих ІІ групи. Гепатомегалія 

спостерігалася у 45 (62,50%) хворих І групи та усіх 54 (100,00%) хворих ІІ 

групи. У хворих І групи печінка виступала з-під краю реберної дуги на 

(2,15±0,20) см (р<0,05), у хворих ІІ групи – на (4,73±0,50) см (р<0,05). За 

результатами УЗД розміри печінки складали у пацієнтів І групи: права доля –

15,21±1,30 см, ліва доля – 5,82±0,52 см; у пацієнтів ІІ групи – 16,79±1,30 см 

(p<0,05) та 6,69±0,62 см (р<0,05) відповідно.  

У хворих із ХСН, на тлі НАСГ відзначено порушення функціонального 

стану печінки, що наростало зі збільшенням стадії ХСН (табл. 3.9). Зокрема, 

цитолітичний синдром виявлено у 55 (76,39%) хворих І групи і у 49 (90,74) % 

хворих ІІ групи. Холестатичний синдром виявлено у 30 (41,67 %) хворих І 

групи і у 52 (96,30%) хворих ІІ групи. Такі результати вказують на більш 

виражені порушення з боку печінки за наявності ХСН ФК ІV за NYHA. 
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Таблиця 3.9  

Зміна показників функціонального стану печінки у хворих на гіпертонічну 

хворобу на тлі неалкогольного стеатогепатиту                                                                                                                                                                                                                                           

залежно від стадії хронічної серцевої недостатності, (М±m) 

Показник Здорові, 

n = 20 

І група,  

n=72 

ІІ група,  

n=54 

Р 

Білірубін, мкмоль/л 12, 08±0,92 24,39±1,12* 30,13±2,55* < 0,01 

АсАТ, ммоль/л∙год 0,35±0,03 0,64±0,05* 0,78±0,05* < 0,05 

АлАТ, ммоль/л∙год 0,33±0,03 0,58±0,04* 0,71±0,05* < 0,05 

ЛДГ, ммоль/л∙год 2,01±0,17 2,93±0,21* 3,34±0,24* < 0,05 

ГГТП, ммоль/л∙год 2,25±0,17 3,17±0,28* 3,57±0,28* < 0,01 

ЛФ, ммоль/л∙год 1,16±0,08 1,93±0,17* 2,28±0,18* < 0,01 

Тимолова проба,од. 2,64±0,19 3,66±0,34* 4,03±0,135* < 0,05 

Холінестераза,ммоль

/л∙год 

307,02±17,68 276,70±21,63 241,69±20,62* < 0,05 

Загальний білок, г/л 75,38±2,06 71,46±2,23 67,48±2,10* > 0,05 

Альбумін, г/л 42,81±1,85 42,51±1,35 34,06±1,64* < 0,05 

Протромбіновий 

індекс, % 

85,92±3,72 85,27±3,27 72,34±3,22* < 0,05 

Примітки: * - вірогідність відмінності від здорових, р<0,05; 

 Р – достовірність відмінностей із показниками у хворих І і ІІ групи 

 

При дослідженні вираженості цитолітичного синдрому в хворих І групи 

виявлено зміни наступних показників: активність АсАТ складала  (0,64±0,06) 

ммоль/л•год, що на 82,86% (p<0,05) перевищує рівень у здорових; АлАТ – 

(0,58±0,05) ммоль/л•год, на 75,76% (p<0,05) перевищує рівень у здорових; ЛДГ – 

(2,87±0,22) ммоль/л•год, що перевищує рівень у здорових на 42,79% (p<0,05).  

Наявність біохімічних проявів синдрому холестазу в хворих І групи 

визначали за збільшенням активності лужної фосфатази до (1,87±0,19) ммоль/л•год, 

що більше рівня здорових на 61,21% (p<0,05) та активності ГГТП – (3,20±0,30) 

ммоль/л•год, що перевищувало рівень у здорових на 42,22% (p<0,05), (рис. 3.4.).  
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При аналізі  дезінтоксикаційної здатності печінки у хворих І групи виявлено, 

що тимолова проба знаходилась на рівні (3,21±0,36) од, що перевищувало рівень у 

здорових на 21,59% (p<0,05). Аналіз білоксинтезуючої функції гепатоцитів у 

хворих І групи виявив наступне: активність холінестерази складала (280,70±21,89) 

ммоль/л∙год, рівень загального білка – (71,95±5,25) г/л (p>0,05), альбуміну 

(42,51±1,35) г/л, протромбіну (85,27±3,27) %, що вірогідно не відрізнялося від 

таких показників у здорових (p>0,05).   

У хворих ІІ групи виявлено більш виражені зміни функціонального стану 

печінки порівняно зі здоровими. Зокрема: цитолітичний синдром, зменшення 

білоксинтезуючої функції печінки, зменшення дезінтоксикаційної здатності 

печінки, наявність синдрому холестазу були більш вираженими. При 

дослідженні вираженості синдрому цитолізу в хворих ІІ групи виявлено: АсАТ 

складає (0,78±0,05) ммоль/л•год, що перевищує рівень у здорових на 122,86% 

(p<0,05); АлАТ – (0,71±0,05) ммоль/л•год, що перевищує рівень у здорових на 
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115,15% (p<0,05); ЛДГ – (3,34±0,24) ммоль/л•год, що на 66,17% перевищує рівень у 

здорових (p<0,05). Про вираженість біохімічних проявів синдрому холестазу в 

хворих ІІ групи свідчило підвищення активності лужної фосфатази до (2,28±0,16) 

ммоль/л•год, що більше рівня здорових на 96,55% (p<0,05) та ГГТП – до 

(3,57±0,28) ммоль/л•год, що на 58,67% (p<0,05) перевищувало рівень здорових 

(див. табл. 3.3., рис. 3.4.). 

У хворих ІІ групи виявлено, що тимолова проба знаходилась на рівні 

(4,03±0,35) од., що перевищувало рівень у здорових на 52,65% (p<0,05). Аналіз 

білоксинтезуючої функції гепатоцитів у хворих ІІ групи виявив наступне: 

активність холінестерази складала (241,69±20,62) ммоль/л∙год, що на 21,28% 

(p<0,05) менше рівня у здорових; рівень загального білка – 67,48±5,10 г/л, що 

менше рівня у здорових на 10,48% (p<0,05), альбуміну – 34,06±1,64 г/л, 

протромбіну 72,34±3,22%, що менше рівня у здорових на 20,51% і 15,81% 

відповідно (p<0,05), чого не відзначалося у хворих І групи.   

Виявлено взаємозв’язок між порушенням функціонального стану печінки 

і показниками правих відділів серця. Зменшення синтезуючої функції печінки 

супроводжувалося зменшенням скоротливої здатності міокарда, про що 

свідчили виявлені кореляції між зменшеннм вмісту альбуміну та 

протромбінового індексу і зменшенням франції викиду (ФВ) лівого шлуночка 

(r=+0,39; p<0,05 і r=+0,43; p<0,05 відповідно). Збільшення активності ГГТП 

корелювало з подовженням інтервалу QTc (r=+0,45; p<0,05). 

Більш виражені зміни показників функціонального стану печінки у 

хворих на ГХ, ускладнену ХСН ФК ІІІ за NYHA, І групи були за наявності 

НАСГ (табл.3.10).  

Встановлено, що вміст білірубіну був вищим у хворих Іб групи порівняно 

з хворими Іа групи на 10,89% (p<0,05), активність АсАТ вищою на 13,11% 

(p<0,05), АлАТ – на 10,53% (p<0,05), ЛДГ – на 11,55% (p<0,05), ГГТП – на 

16,95% (p<0,05), ЛФ – на 14,44% (p<0,05).  
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Таблиця 3.10  

Зміна показників функціонального стану печінки у хворих на гіпертонічну 

хворобу, ускладнену хронічною серцевою недостатністю ФК ІІІ за NYHA 

залежно від наявності неалкогольного стеатогепатиту, (М±m)  

 

Примітки: * - вірогідність відмінності від здорових, р<0,05; 

Р – достовірність відмінностей із показниками у хворих І а і Іб груп, р<0,05 

 

Більш виражені зміни функціонального стану печінки у хворих на ГХ, 

ускладнену ХСН ФК ІV за NYHA ІІб групи були за наявності НАСГ (табл.3.11), 

зокрема вміст білірубіну був вищим у хворих ІІб групи порівняно з хворими ІІа 

групи на 14,28% (p<0,05), активність АсАТ вищою на 13,70% (p<0,05), АлАТ – 

на 15,15% (p<0,05), ЛДГ – на 10,06% (p<0,05), ГГТП – на 11,24% (p<0,05), ЛФ – 

на 4,48% (p<0,05), вміст альбуміну був меншим на 12,16% (p<0,05).  

 

Показник Здорові 

(n = 20) 

Іа група, 

n=36 

Іб група, 

 n=36 

Р 

Білірубін,мкмоль/л 12,08±0,92 23,13±1,11* 26,65±1,10* < 0,01 

АсАТ, ммоль/л∙год 0,35±0,03 0,41±0,03* 0,76±0,04* < 0,05 

АлАТ, ммоль/л∙год 0,33±0,03 0,39±0,02* 0,85±0,05* < 0,05 

ЛДГ, ммоль/л∙год 2,01±0,17 2,70±0,15* 3,09±0,16* < 0,05 

ГГТП, ммоль/л∙год 2,25±0,17 2,95±0,20* 3,48±0,21* < 0,01 

ЛФ, ммоль/л∙год 1,16±0,08 1,80±0,13* 2,13±0,12* < 0,01 

Тимолова проба,од. 2,64±0,19 3,46±0,19* 3,86±0,18* < 0,05 

Холінестераза, 

ммоль/л∙год 

307,02±17,68 290,71±11,15 258,64±14,71* < 0,05 

Загальний білок, г/л 75,38±2,06 73,85±2,27 68,41±2,20 > 0,05 

Альбумін, г/л 42,81±1,85 42,61±1,41 42,31±1,29 >0,05 

Протромбіновий 

індекс, % 

85,92±3,72 85,57±3,11 84,03±3,30 > 0,05 
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Таблиця 3.11  

Зміна показників функціонального стану печінки у хворих на гіпертонічну 

хворобу, ускладнену хронічною серцевою недостатністю ФК ІV за NYHA 

залежно від наявності неалкогольного стеатогепатиту, (М±m)  

Показник Здорові, 

n = 20 

ІІа група, 

n=28 

ІІб,  

n=26 

Р 

Білірубін,мкмоль/л 12, 08±0,92 28,09±1,09* 33,10±1,06* < 0,01 

АсАТ, ммоль/л∙год 0,35±0,03 0,42±0,04* 0,90±0,04* < 0,05 

АлАТ, ммоль/л∙год 0,33±0,03 0,39±0,03* 1,05±0,05* < 0,05 

ЛДГ, ммоль/л∙год 2,01±0,17 3,18±0,11* 3,50±0,12* < 0,05 

ГГТП, ммоль/л∙год 2,25±0,17 3,38±0,16* 3,76±0,15* < 0,01 

ЛФ, ммоль/л∙год 1,16±0,08 2,20±0,14* 2,56±0,17* < 0,01 

Тимолова проба,од. 2,64±0,19 3,88±0,12* 4,15±0,13* < 0,05 

Холінестераза,ммоль

/л∙год 

307,02±17,68 256,63±14,39

* 

226,60±13,56* < 0,05 

Загальний білок, г/л 75,38±2,06 68,56±2,07 64,33±2,12 > 0,05 

Альбумін, г/л 42,81±1,85 36,05±1,61* 32,03±1,32* < 0,05 

Протромбіновий 

індекс, % 

85,92±3,72 76,31±3,20* 68,54±3,19* < 0,05 

 

Примітки: * - вірогідність відмінності від здорових, р<0,05; 

Р – достовірність відмінностей із показниками у хворих ІІа і ІІб груп, р<0,05 

 

Таким чином, при аналізі функціональних змін печінки в хворих І групи 

поряд з помірним цитолітичним синдромом у 41,67 % випадків відзначався 

холестатичний синдром зі збільшенням у крові активності ГГТП і ЛФ (p<0,05). 

У хворих ІІ групи більш вираженими були холестатичний і цитолітичний 

синдроми та зменшення дезінтоксикаційної і білоксинтезуючої функції печінки. 

Зменшення синтезуючої функції печінки супроводжувалося зменшенням 

скоротливої здатності міокарда. Збільшення активності ГГТП корелювало з 

подовженням інтервалу QTc (r=+0,45; p<0,05). Наявність НАСГ 

супроводжувалось більш вираженим порушенням функціонального стану  

печінки, що може зумовити несприятливий перебіг ХСН у хворих на ГХ. 
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3.3. Зміни клітинного та гуморального імунітету, процесів апоптозу у 

хворих на гіпертонічну хворобу залежно від стадії хронічної серцевої 

недостатністі, на тлі неалкогольного стеатогепатиту  

Аналіз результатів дослідження дозволив встановити, що у хворих на ГХ 

із ХСН виявлено вторинний імунодефіцит, який проявлявся зменшенням 

кількості CD3+-Т-лімфоцитів, CD4+-Т-лімфоцитів, імунорегуляторного індексу 

CD4+/CD8 у крові, зменшенням ІПО47-активованих Т-лімфоцитів, CD56+-

природних кілерів (p<0,05). Зміна цих показників наростала зі збільшенням 

стадії ХСН (табл.3.12.).  

 

  Таблиця 3.12 

Характеристика показників клітинної та гуморальної ланок імунітету у 

хворих на гіпертонічну хворобу на тлі неалкогольного стеатогепатиту 

залежно від стадії хронічної серцевої недостатності, (Mm) 

Показники Здорові, n=20 І група,  

n=72 

ІІ група, 

        n=54 

CD3+(%) 70,514,66 63,543,77* 54,633,60*• 

CD4+(%) 45,762,80 38,542,45* 32,032,75*• 

CD8+(%) 32,091,92 36,032,37* 38,121,84* 

Тh/Тs 

(CD4+/CD8+) 
1,450,08 1,130,09* 0,910,07*• 

IPO47(%) 13,120,98 11,030,87* 10,251,01* 

CD24+(%) 15,821,04 14,811,19* 13,311,25* 

CD150(%) 5,280,37 5,860,47* 6,210,59* 

CD56+(%) 17,381,26 15,721,50* 13,631,17*• 

Ig A, г/л 1,390,10 2,310,19* 2,940,21*• 

Ig G, г/л 11,851,06 16,291,30* 20,061,82*• 

Ig M, г/л 1,520,08 2,070,18* 2,450,21*• 

 

Примітки: * – вірогідність відмінності показників від таких у здорових, p<0,05; 

                   • – вірогідність відмінності показників у хворих І і ІІ груп, p<0,05  
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Зокрема, у хворих І групи виявлено помірне зменшення кількості CD3+-

Т-лімфоцитів у крові порівняно із такими показниками в групі здорових на 

9,94% (p<0,05), CD4+-Т-лімфоцитів – на 10,27% (p<0,05), поряд зі збільшенням 

кількості CD8+-Т-лімфоцитів – на 11,69% (p<0,05), CD150 (ІПО3)+В-

лімфоцитів – на 12,12% (p<0,05) що супроводжувалося зменшенням 

імунорегуляторного індексу на 22,76%, ІПО47-активованих Т-лімфоцитів – на 

16,08%, CD56+-природних кілерів – на 9,55% (p<0,05), (p<0,05) (рис. 3.5.).  

 

 

 

У хворих ІІ групи динаміка показників клітинного імунітету була більш 

вираженою. Зокрема, кількість CD3+-Т-лімфоцитів у крові зменшилась 

порівняно з такими показниками в групі здорових на 15,24% (p<0,05), CD4+-Т-

лімфоцитів – на 30,46% (p<0,05), поряд зі збільшенням кількості CD8+-Т-

лімфоцитів на 17,86% (p<0,05), CD150 (ІПО3)+-В-лімфоцитів активованих –  на 
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17,61% (р<0,05), що супроводжувалося зменшенням імунорегуляторного 

індексу на 36,55% (p<0,05), числа ІПО47-Т-лімфоцитів активованих – на 

21,04% (p<0,05), CD24+-В-лімфоцитів загальних – на 15,87% (р<0,05), CD56+-

природних кілерів – на 21,58% (p<0,05). Отже, за отриманими результатами 

досліджень, у хворих із ХСН ІІБ стадії ФК ІV за NYHA розвивається 

виражений вторинний імунодефіцит. 

У хворих на ГХ на тлі НАСГ із ХСН ІІА стадії ФК ІІІ за NYHA групи 

відмічається дисбаланс гуморального імунітету зі збільшенням вмісту у крові Ig 

A на 66,19%, Ig G – на 37,47%, Ig M – на 36,18% (р<0,05) порівняно зі 

здоровими, у хворих із ХСН ІІБ стадії ФК ІV за NYHA групи зміни гуморальної 

ланки імунітету були більш вираженими (рис. 3.6.).  

 

За результатами дослідження відмінностей показників клітинного і 

гуморального імунітету у хворих на ГХ, ускладнену ХСН, залежно від 

наявності  НАСГ не виявлено (табл. 3.13). 
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Таблиця 3.13 

Характеристика показників клітинної та гуморальної ланок імунітету у 

хворих на артеріальну гіпертензію, ускладнену хронічною серцевою 

недостатністю, залежно від неалкогольного стеатогепатиту, (Mm) 

 

Показники І група, 

n=72 

ІІ група,  

n=54 

Іа група, 

n=36 

Іб група, 

n=36 

ІІа група, 

n=28 

ІІб група, 

n=26 

CD3+(%) 64,033,69 63,213,35 55,843,52 53,253,55 

CD4+(%) 39,272,38 37,292,50 33,022,81 31,082,71 

CD8+(%) 35,932,41* 36,752,24 38,101,53 39,181,68 

Тh/Тs(CD4+

/CD8+) 
1,150,07* 1,090,08 0,950,06 0,880,07 

IPO47(%) 11,080,69* 11,000,75 10,451,02 10,091,01 

CD24+(%) 14,941,20* 14,711,18 13,511,23 13,101,27 

CD150(%) 5,550,44* 5,930,50 6,110,58 6,320,57 

CD56+(%) 15,941,49* 15,351,40 13,821,20 13,331,14 

Ig A, г/л 2,130,18* 2,390,16 2,870,24 3,000,28 

Ig G, г/л 16,031,29* 16,401,31 19,031,79 20,151,79 

Ig M, г/л 2,040,17* 2,090,17 2,400,22 2,470,19 

 

Примітки: * – вірогідність відмінності показників у хворих а і б груп 

відповідно, p<0,05  

 

Аналіз результатів дослідження дозволив виявити активацію апоптозу 

лімфоцитів периферійної крові у 55 (76,39%) хворих І групи і у 52 (96,30%) 

хворих ІІ групи. Експресія Fas/APO-1 (CD95) на лімфоцитах периферійної крові 

у І групі була збільшеною до (12,691,06)%  (p<0,05),  у ІІ групі –  до 

(20,711,80)%  (p<0,05), порівняно з (3,650,29)% у здорових (рис. 3.7).  
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Більш виражена активація процесу апоптозу відзначалася в обстежених 

хворих за наявності НАСГ (табл. 3.14). 

 

Таблиця 3.14 

Зміна показників експресії Fas/APO-1 (CD95) на лімфоцитах 

периферичної крові у хворих на гіпертонічну хворобу, ускладнену 

хронічною серцевою недостатністю, залежно від неалкогольного 

стеатогепатиту, (медіана, квартилі)  

Здорові, 

n = 20 

І група, 

n=72 

ІІ група,  

n=54 

Іа група, 

n=36,  

(95% Cl) 

Іб група, 

n=36, 

 (95% Cl) 

ІІа група, 

n=28,  

(95% Cl) 

ІІб група, 

n=26,  

(95% Cl) 

3,65 (3,50-

3,80) 

10,67* 

(8,50-11,84) 

14,71* 

(12,55-16,87) 

17,59* 

(17,24-19,74) 

23,72* 

(21,56-24,98) 

Р  p<0,05  p<0,05 

Примітки: * – вірогідність відмінності показників від таких у здорових, p<0,05; 

Р – вірогідність відмінностей між показниками у хворих ІІа і ІІб груп, p<0,05. 
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Встановлено обернені кореляційні зв’язки між збільшенням числа 

апоптозу лімфоцитів і зменшенням СД-4-лімфоцитів (r=-0,57; p<0,05) та 

показником імунорегуляторного індексу (r=-0,49; p<0,05) що, на нашу думку, 

вказує на роль активації апоптозу лімфоцитів в розвитку вторинного 

імунодефіциту у хворих з ХСН. 

Таким чином, у хворих на ГХ, ускладнену ХСН, виявлено вторинний 

імунодефіцит, який проявлявся зменшенням кількості CD3+-Т-лімфоцитів, 

CD4+-Т-лімфоцитів, імунорегуляторного індексу CD4+/CD8 у крові, 

зменшенням ІПО47-активованих Т-лімфоцитів, CD56+-природних кілерів 

(p<0,05). Зміна цих показників наростала зі збільшенням стадії ХСН. Розвиток 

вторинного імунодефіциту у хворих на ХСН супроводжується наростанням 

активації апоптозу лімфоцитів периферійної крові. Встановлено обернені 

кореляції між експресії Fas/APO-1 (CD95) на лімфоцитах периферійної крові і 

зменшенням числа СД-4-лімфоцитів. 

 

  3.4. Зміни вмісту туморнекротизуючого фактора альфа і 

антинуклеарних антитіл у крові хворих на гіпертонічну хворобу на тлі 

неалкогольного стеатогепатиту залежно від стадії хронічної серцевої 

недостатності 

Аналіз результатів дослідження дозволив виявити збільшення вмісту  

прозапального цитокіну ТНФ у крові 52 (72,22%) хворих з ХСН ФК ІІІ за 

NYHA і усіх хворих з ФК ІV за NYHA. Вміст ТНФ у крові наростав зі 

збільшенням ступеня ХСН: у хворих з ХСН ІІА стадії ФК ІІІ за NYHA складав 

(32,662,25) пг/мл і перевищував такий у здорових у 1,61 раза (p<0,05); ХСН 

ІІБ стадії ФК ІV за NYHA – (54,723,86) пг/мл (р<0,05) і перевищував такий у 

здорових у 2,69 раза (p<0,05), (рис.3.8). 

За наявності НАСГ вміст ТНФ у крові хворих на ГХ, ускладнену ХСН, 

був вищим порівняно з хворими без НАСГ (табл. 3.15): у хворих Іб і ІІб груп 

перевищував показники у хворих Іа і ІІа груп на 23,66% і 33,97% (р<0,05) 
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відповідно, що вказує на несприятливий вплив НАСГ на розвиток 

імунозапальної активації. 

 

 

Таблиця 3.15 

Вміст ТНФ у крові хворих на гіпертонічну хворобу, ускладнену 

хронічною серцевою недостатністю, залежно від наявності неалкогольного 

стеатогепатиту, (95% Cl) 

Здорові, 

n = 20 

І група, 

n=72 

ІІ група,  

n=54 

Іа група, 

n=36,  

(95% Cl) 

Іб група, 

n=36,  

(95% Cl) 

ІІа група, 

n=28,  

(95% Cl) 

ІІб група, 

n=26,  

(95% Cl) 

20,31 (17,15-

22,47) 

28,65*  

(25,45-31,85) 

35,43*  

(33,22-38,64) 

46,81*  

(48,59-54,03) 

62,71*  

(55,51-57,91) 

Р  p<0,05 p<0,05 p<0,05 

 

Примітка: * – вірогідність відмінності показників від таких у здорових, p<0,05; 

Р – вірогідність відмінностей між показниками у хворих а і б груп, p<0,05. 
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Виявлено пряму кореляцію між вмістом у крові ТНФα і показником 

лейкоцитарного індексу (r = - 0,46; p<0,05), що підтверджує розвиток 

імунозапальної активації у хворих з ХСН. Виявлено взаємозв’язок між 

активністю запального процесу за вмістом у крові ТНФα і зменшенням 

скоротливої здатності міокарда за показником ФВ (r = - 0,38; p<0,05), (рис.3.9), 

подовженням інтервалу QTc (r= 0,40; p<0,05), порушенням функціонального 

стану печінки за активністю ГГТП (r=+0,42; p<0,05), (рис.3.10), активністю 

АлАТ і АсАТ (r=+0,33; r=+0,35; відповідно p<0,05). 

 

Scatterplot of ТНФ against ФВ
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Рис 3.9 Регресійний зв’язок (r=-0,38; p<0,05) між рівнем ТНФ та 

показником фракції викиду у хворих на гіпертонічну хворобу із хронічною 

серцевою недостатністю, на тлі неалкогольного стеатогепатиту; суцільна лінія – 

рівняння лінійної регресії, штрихова – 95% довірчий інтервал 
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Scatterplot of ТНФ against ГГТП

Spreadsheet2 10v*126c

ТНФ = -0.9012+12.6354*x; 0.95 Conf.Int.
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Рис 3.10 Регресійний зв’язок (r=+0,38; p<0,05) між рівнем ТНФ та 

показником активності гамма-глутамілтранспептидази у крові хворих на 

гіпертонічну хворобу із хронічною серцевою недостатністю, на тлі 

неалкогольного стеатогепатиту; суцільна лінія – рівняння лінійної регресії, 

штрихова – 95% довірчий інтервал 

 

 

 

За результатами проведеного дослідження встановлено, що АНА були 

виявлені у крові 73 (57,94%) обстежених хворих, з них лише у 21 (29,17%) 

хворого з ХСН ІІА і у 38 (70,37%) хворих з ХСН ІІБ стадії (рис.3.11). Титр АНА 

був невисоким і складав 1:40 у 29 (39,73 %) хворих (21 хворого І групи і 8 

хворих ІІ групи) і 1:80 у 44 (60,27 %) хворих з ХСН ІІ групи. Отже, частота 

наявності АНА і їх титр у крові хворих зростає зі збільшенням стадії ХСН. 
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Рис. 3.11 Вміст АНА у хворих залежно від стадії хронічної серцевої 

недостатності, на тлі неалкогольного стеатогепатиту 

Примітки: а) у всіх хворих; б) у хворих І групи; в) у хворих ІІ групи  

 

Виявлено пряму кореляцію між титром АНА і вмістом ТНФ у крові (r= 

+ 0,57; p<0,05), що вказує на взаємозв’язок між розвитком системної 

імунозапальної активації та автоімунних реакцій у хворих з ХСН, на тлі НАСГ. 

На нашу думку, розвиток автоімунних реакцій з появою у крові АНА у хворих 

із ХСН, на тлі неалкогольного стеатогепатиту відображає характер порушень 

імунної системи. 
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Таким чином, у хворих на ГХ, ускладнену ХСН, на тлі НАСГ 

відзначається імунозапальна активація зі збільшенням у крові вмісту 

прозапального цитокіну ТНФ, що є більш вираженим за наявності ХСН ІІБ 

стадії ФК ІV за NYHA і супроводжується зменшенням скоротливої здатності 

міокарду та порушенням функціонального стану печінки. За результатами 

досліджень в 57,94% випадків серед хворих із ХСН має місце порушення 

імунної системи у вигляді розвитку автоімунних реакцій з появою у крові АНА 

у невисоких титрах, частота виявлення і титр яких наростає зі збільшенням 

стадії захворювання. Навантаження організму АНА супроводжується 

розвитком системної імунозапальної активації зі збільшенням у крові ТНФ.  

 

3.5. Цитогенетичні зміни нейтрофільних гранулоцитів периферійної 

крові у хворих на гіпертонічну хворобу на тлі неалкогольного 

стеатогепатиту залежно від стадії хронічної серцевої недостатності  

Аналіз результатів дослідження дозволив виявити зміни цитогенетичних 

показників нейтрофілів периферичної крові у хворих із ХСН, на тлі НАСГ 

залежно від її стадії (табл. 3.16).  

 

Таблиця 3.16  

Порівняльна характеристика цитогенетичних показників нейтрофілів 

периферичної крові у хворих із хронічною серцевою недостатністю, на 

тлі неалкогольного стеатогепатиту залежно від стадії, (Mm) 

Показники Здорові, n=20 ХСН ІІА, n=72 ХСН ІІБ, n=54 

ІХ, % 1,150,06 1,040,08* 0,860,05*• 

ЯІ, % 6,490,40 5,390,41* 4,300,37*• 

МЗЯ, % 3,980,26 6,040,49* 7,530,57*• 

Примітки: * – вірогідність відмінності показників від таких у здорових, p<0,05; 

• – вірогідність відмінності показників при ХСН ІІБ стадії від таких                         

при ХСН ІІА стадії, p<0,05      
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Встановлено зменшення індексу хроматизації у хворих І групи на 9,57% 

(p<0,05), ІІ групи – на 25,22% (p<0,05) порівняно зі здоровими. Порушення 

співвідношення клітин, у ядрах яких переважає еухроматин, до кількості клітин 

з гетерохроматином може свідчити про зменшення активності транскрипції, як 

першого етапу експресії генів, та зниження диференціювання клітин. 

Вивчення ядерцевого індексу дозволило виявити його зменшення у 

хворих І групи на 16,95% (p<0,05), ІІ групи – на 33,74% (p<0,05) порівняно зі 

здоровими, що свідчить про зниження загального метаболізму клітини і 

порушення функціональної активності ядерцевого апарату, які наростають зі 

збільшенням стадії ХСН.  

Серед показників ФСГ нейтрофілів периферійної крові у хворих із ХСН 

найбільш виражено змінювалась кількість морфологічно змінених ядер (МЗЯ). 

Зокрема, показник МЗЯ у хворих І групи збільшився на 51,76% (p<0,05), ІІ 

групи – на 89,20% (p<0,05) порівняно зі здоровими, переважали вакуолізовані 

ядра, з глибокими інвагінаціями каріолеми, з відсутністю еухроматину та 

гетеропіктоничні. Більш виражені зміни ФСГ нейтрофілів периферичної крові 

були у хворих на ГХ, ускладнену ХСН, за наявності НАСГ Іб і ІІб груп (табл. 

3.17). 

Таблиця 3.17 

Характеристика цитогенетичних показників нейтрофілів периферичної  

крові хворих на гіпертонічну хворобу, ускладнену хронічною серцевою 

недостатністю, залежно від наявності неалкогольного стеатогепатиту, 

(Mm) 

Показники І група, 

n=72 

ІІ група,  

n=54 

Іа група, 

n=36 

Іб група, 

n=36 

ІІа група, 

n=28 

ІІб група, 

n=26 

ІХ, % 1,080,03  1,000,04*   0,920,05  0,810,04*  

ЯІ, % 5,540,13  5,240,14*   4,470,15    4,130,16*    

МЗЯ, % 5,780,26     6,300,25*    7,220,25      7,710,24*       

Примітка: * – вірогідність відмінності між показниками Іа і б груп, p<0,05 
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Аналіз результатів парного кореляційного аналізу дозволив виявити 

взаємозв’язки між змінами показників функціонального стану геному 

нейтрофілів периферійної крові і ступенем імунозапальної активації. Зокрема, 

кореляції між показником морфологічно змінених ядер і вмістом ТНФ у крові 

складали  (r = + 0,56; p<0,05), (рис.3.12), що вказує на негативний вплив 

імунозапальної активації на показники функціонального стану геному 

нейтрофілів периферійної крові.  

 

Scatterplot of ТНФ against МЗЯ
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Рис 3.12 Регресійний зв’язок (r=+0,39; p<0,05) між рівнем ТНФ та 

числом патологічно змінених ядер нейтрофілів периферичної крові у хворих на 

гіпертонічну хворобу із хронічною серцевою недостатністю, на тлі 

неалкогольного стеатогепатиту; суцільна лінія – рівняння лінійної регресії, 

штрихова – 95% довірчий інтервал 

 

Виявлено кореляцію між числом морфологічно змінених ядер і 

активністю ГГТП у крові як показника функціонального стану печінки, яка 
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складала (r = + 0,39; p<0,05), що вказує на взаємозв’язок між порушеннями з 

боку печінки і функціонального стану геному нейтрофілів периферійної крові у 

хворих з ХСН. 

Таким чином, ХСН характеризується змінами функціонального стану 

геному нейтрофілів периферійної крові зі збільшенням кількості морфологічно 

змінених ядер у хворих з ХСН ФК ІІІ за NYHA на 51,76% (p<0,05), з ХСН ФК 

ІV за NYHA – на 89,20% (p<0,05) порівняно зі здоровими, переважали 

вакуолізовані ядра, з глибокими інвагінаціями каріолеми, з відсутністю 

еухроматину та гетеропіктоничні, що було більш вираженим за наявності 

НАСГ. Виявлено кореляції між числом морфологічно змінених ядер і вмістом 

ТНФα та активністю ГГТП у крові, що вказує на взаємообумовленість 

патологічного процесу і багатофакторність прогресування ХСН. 

 

3.6. Зміни пероксидації ліпідів, антиоксидантного захисту, 

метаболічної інтоксикації у хворих на гіпертонічну хворобу на тлі 

неалкогольного стеатогепатиту залежно від стадії хронічної серцевої 

недостатності  

У хворих на ХСН, на тлі НАСГ всіх груп виявлено порушення окисно-

відновних процесів у вигляді активації процесів ПОЛ та зсувів у системі АОЗ 

крові. Вміст у крові кінцевого продукту ПОЛ – МА був достовірно вищим в 

обстежених хворих порівняно зі здоровими. Зокрема у хворих І та ІІ груп цей 

показник складав (112,028,36) ммоль/л та (123,847,55) ммоль/л і був вищим 

на 86,05% і 105,68% (р<0,05) відповідно порівняно з (60,216,47) ммоль/л у 

здорових (Рис. 3.13.).  

Виявлено кореляції між вмістом МА і ТНФα та числом морфологічно 

змінених ядер нейтрофілів периферичної крові (r = + 0,61; r = + 0,45; 

відповідно; p<0,05), що підтверджує взаємообумовленість активації 

пероксидації ліпідів та системної імунозапальної відповіді й порушення 

функціонального стану геному клітин  периферичної крові у хворих з ХСН. 
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Активація процесів ПОЛ у хворих із ХСН супроводжувалась 

напруженням системи АОЗ, на що вказувало збільшення активності 

металоферменту церулоплазміну (p<0,05) і зменшення насиченості 

трансферину залізом (p<0,05) порівняно зі здоровими. Вираженість цих змін 

залежала від стадії захворювання (рис. 3.14). У хворих І групи виявлено 

збільшення активності у крові церулоплазміну на 52,47 % (р<0,05) і зменшення  

насиченості трансферину залізом на 25,00 % (р<0,05);  у хворих ІІ групи  - на 

80,34 % і 45,83 % (р<0,05) відповідно порівняно зі здоровими.  Вивчення 

тіолового спектру крові виявило зменшення вмісту SH-груп у хворих із ХСН 

(рис. 3.15, табл. 3.18.). Їх зміни були більш вираженими при вищій стадії 

захворювання. Зокрема, вміст залишкових і білкових SH-груп у крові 

зменшився у хворих І групи на 34,78 % (р<0,05) і на 19,87 % (р<0,05) 

відповідно, у хворих ІІ групи – на 39,13 % (р<0,05) і на 30,46 % (р<0,05) 

відповідно.  
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Вміст у крові основних SH-груп зменшився достовірно тільки у хворих ІІ 

групи на 24,42 % (р<0,05) порівняно зі здоровими. 
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Таблиця 3.18 

Активність системи металоферментів трансферин-церулоплазмін та вмісту 

сульфгідрильних груп у крові хворих на гіпертонічну хворобу із хронічною 

серцевою недостатністю, на тлі неалкогольного стеатогепатиту (Мm) 

Групи 

хворих 

Церулоплаз

мін, ум.од. 

Трансфе-

рин, ум.од. 

SH-групи, ммоль/л 

Основні Залишкові Білкові 

Здорові,   

      n=20 

Хворі І 

групи, 

n=72 

Хворі ІІ 

групи, 

n=54 

28,531,15 

 

43,503,85*  

 

 

51,454,68*• 

 

0,240,02  

 

0,180,02*  

 

 

0,130,02*•  

 

1,720,11 

 

1,630,13 

 

 

1,300,12*• 

 

0,230,04 

 

0,150,02* 

 

 

0,140,01*• 

 

1,510,07 

 

1,210,04* 

 

 

1,050,04*• 

 

Примітки: SH-групи – сульфгідрильні групи; 

 –  вірогідність відмінності від здорових, p<0,05; 

• –  вірогідність відмінності між І і ІІ групами, p<0,05 

 

Такі зміни окисно-відновних процесів при ХСН, на тлі НАСГ могли, на 

нашу думку, бути зв’язані як із виснаженням системи антиоксидантного 

захисту, так і з розвитком функціональної недостатності гепатоцитів та 

зниженням синтезуючої функції печінки. Свідченням цього були виявлені 

обернена кореляції між зменшенням активності холінестерази та збільшенням 

вмісту церулоплазміну (r = +0,49; р<0,05) і пряма – між зменшенням активності 

холінестерази і зменшенням насичення залізом трансферину (r = +0,41; р<0,05). 

При вивченні ступеня метаболічної інтоксикації в обстежених хворих 

виявлено збільшення вмісту у крові як нуклеотидних СМП280, так і пептидних 

СМП254, рівень яких збільшувався при наростанні стадії ХСН (табл.3.19, 

рис.3.16). Одночасно виявлено зниження нуклеотидно-пептидного індексу на 

9,79% (р<0,05) при ХСН ІІ А стадії ФК ІІІ за NYHA і на 24,48% (р<0,05) при 

ХСН ІІ Б стадії ФК ІV за NYHA, що свідчить про відносне переважання більш 

токсичних пептидних фракцій СМП при вищій стадії ХСН.  
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Таблиця 3.19 

Порівняльна характеристика вмісту середньомолекулярних пептидів у 

крові хворих на гіпертонічну хворобу із хронічною серцевою 

недостатністю, на тлі неалкогольного стеатогепатиту, (М±m) 

Групи хворих Нуклеотидні 

СМП280, ум.од 

Пептидні СМП254, 

ум.од 

СМП280/ СМП254 

Здорові, n=20 

Хворі І групи, 

n=72 

Хворі ІІ групи, 

n=54 

0,289 ± 0,021 

 

0,452±0,017* 

 

0,523±0,045*• 

0,201±0,013 

 

0,350±0,016* 

 

0,484±0,027*• 

1,43±0,08 

 

1,29±0,08* 

 

1,08±0,07*• 
 

Примітки: * – вірогідність відмінності від здорових, р<0,05; 

              • – вірогідність відмінності між І і ІІ групами, p<0,05 

 

Показники метаболічної інтоксикації наростали за збільшої стадії ХСН. 

 

За наявності НАСГ показники ПОЛ за вмістом МА і АОЗ за активністю 

церулоплазміну та насиченістю трансферину залізом та вираженість 
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метаболічної інтоксикації за вмістом нуклеотидних СМП280 і пептидних СМП254 

були більш зміненими у хворих Іб і ІІб груп порівняно з такими у хворих Іа і ІІа 

груп без НАСГ (р<0,05), (табл. 3.20). 

 

Таблиця 3.20 

Характеристика цитогенетичних показників нейтрофілів периферичної  

крові хворих на гіпертонічну хворобу, ускладнену хронічною серцевою 

недостатністю, залежно від наявності неалкогольного стеатогепатиту, 

(М±m) 

 

Показники І група, 

n=72 

ІІ група,  

n=54 

Іа група, 

n=36 

Іб група, 

n=36 

ІІа група, 

n=28 

ІІб група, 

n=26 

МА, ммоль/л 103,018,35 121,047,92* 115,827,52 131,797,49* 

Церулоплазмі

н, ум.од. 
39,483,83  

 

47,513,79*  

 

45,394,59 

 

56,434,38* 

 

Трансферин, 

ум.од. 
0,210,02  

 

0,150,02*  

 

0,150,02  

 

0,110,02*  

 

Нуклеотидні 

СМП280, ум.од 

0,429±0,016 

 

0,475±0,017* 

 

0,493±0,044 0,558±0,043* 

Пептидні 

СМП254, ум.од 

0,330±0,015 

 

0,371±0,016* 

 

0,458±0,026 0,510±0,027* 

 

Примітки: * – вірогідність відмінностей між показниками у хворих а і б груп 

 

Виявлено взаємозв’язок між активністю запального процесу за вмістом у 

крові ТНФα і розвитком метаболічної інтоксикації за вмістом у крові 

пептидних СМП254 і нуклеотидних СМП280 (r = +0,71; +0,64 відповідно; p<0,05). 

Встановлено взаємозв’язок між титром АНА і вмістом у крові пептидних 

СМП254 і нуклеотидних СМП280 (r = +0,62; +0,49 відповідно; p<0,05). Отже, 

поява і збільшення титру АНА у крові хворих з ХСН сприяє розвитку і 

наростанню у них метаболічної інтоксикації. 
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Встановлено кореляції між вмістом у крові як нуклеотидних СМП280, так і 

пептидних СМП254 та ПОЛ за вмістом МА у крові (r = +0,65; +0,59; p<0,05), що 

вказує на взаємозв’язок між активацією пероксидації ліпідів і розвитком 

метаболічної інтоксикації за наявності ХСН; порушенням функціонального 

стану печінки за активністю ГГТП (r = +0,50; +0,41; p<0,05), що може бути 

обумовленим як додатковим навантаженням організму продуктами 

метаболізму, так і зменшенням дезінтоксикаційної функції печінки. 

Встановлено, що збільшення вмісту у крові пептидних СМП254 і 

нуклеотидних СМП280 супроводжувалося подовженням інтервалу QTc (r = 

+0,46; +0,49 відповідно; p<0,05),  що може сприяти нестабільній реполяризація 

шлуночків і в наступному розвитку шлуночкової тахікардії та фібриляції. 

Встановлено, що збільшення вмісту у крові СМП супроводжувалося 

зменшенням скоротливої здатності міокарда, на що вказують обернені 

кореляції між збільшенням вмісту у крові СМП254 і СМП280 та зменшенням 

фракції викиду ЛШ за результатами ЕхоКГ (r = -0,42; r = - 0,39 відповідно; 

p<0,05). що вказує на інотропні ефекти метаболічної інтоксикації. 

Виявлено зв’язок метаболічної інтоксикації та інтенсифікації 

ліпопероксидації з накопиченням в крові продуктів ПОЛ, порушення 

функціонального стану геному клітин, про що свідчать виявлені прямі 

кореляції між збільшенням у крові вмісту пептидних СМП254 і нуклеотидних 

СМП280 та МА (r = +0,56; +0,53 відповідно; p<0,05), показником МЗЯ (r = + 

0,50; r = + 0,64 відповідно; p<0,05), що вказує на взаємообумовленість 

патологічного процесу і багатофакторність прогресування ХСН на тлі НАСГ. 

Таким чином, навантаження організму продуктами ПОЛ і 

розбалансованість АОЗ у хворих із ХСН наростало при вищій стадії 

патологічного процесу, що супроводжувалося наростанням метаболічної 

інтоксикації. Встановлено взаємозв’язок між вираженістю метаболічної 

інтоксикації і погіршенням показників функціонального стану печінки, 

розвитком імунозапальної активації та числом морфологічно змінених ядер 

нейтрофілів периферійної крові, зниженням скоротливої здатності міокарда і 



 85 

подовженням інтервалу QTc. Отже, вираженість метаболічної інтоксикації з 

одного боку відображає ступінь різного роду порушень метаболічних процесів 

у хворих із ХСН на тлі НАСГ, а з другого – сама сприяє прогресуванню 

захворювання. 

З метою виявлення предикторів прогресування ХСГ у хворих на ГХ на тлі 

НАСГ було досліджено відношення шансів (OR). Встановлено, що шанси 

прогресування ХСГ зі зменшенням фракції викиду < 45% вищі за наявності 

артеріального тиску > 140/90 мм.рт.ст. у 5,15 раза (р=0,003), за наявності 

артеріального тиску ≥ 130/85 і < 139/89 мм.рт.ст.  у 3,22 раза (р=0,009), за 

наявності НАСГ – 3,46 раза (р=0,007), (табл. 3.21).  

 

Таблиця 3.21 

Відношення шансів прогресування хронічної серцевої недостатності за 

рівнем артеріального тиску і наявністю неалкогольного стеатогепатиту 

Показники OR  95% CI p 

АТ  > 140/90 мм.рт.ст.   5,15 3,80-7,34 0,003 

АТ≥ 130/85 < 139/89 

мм.рт.ст.   

3,22 2,16-5,43 0,009 

Наявність НАСГ 3,46 2,50-5,85 0,007 

 

     Примітки: Р – вірогідність, р<0,05. 

 

 

Для поглибленого аналізу прогресування ХСГ у хворих на ГХ на тлі 

НАСГ було проаналізовано показники функціонального стану печінки, 

пероксидації ліпідів за показником МА та метаболічної інтоксикації за вмістом 

нуклеотидних СМП254 у крові (табл. 3.22).  
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Таблиця 3.22 

Відношення шансів прогресування хронічної серцевої недостатності за    

лабораторними показниками  

Показники OR  95% CI p 

Білірубін  25,0 мкмоль/л 2,62 1,65-5,02 0,013 

Альбумін  35,0 г/л 2,85 1,93-5,27 0,007 

ГГТП  3,0 ммоль/л∙год 3,50 2,25-4,79 0,009 

ЗХ  5,0 ммоль/л 3,82 2,62-5,95 0,008 

ТГ 1,7 ммоль/л 4,50 2,50-6,33 0,007 

ЛПНГ 3,0 ммоль/л 4,97 2,39-6,78 0,005 

ТНФ  35,0 пг/мл 5,65 3,48-6,51 0,006 

Експресія Fas/APO-1 

(CD95) на лімфоцитах 

крові  13,0% 

2,32 1,83-5,02 0,023 

МЗЯ  6,0% 2,25 1,82-3,93 0,027 

МА  100,0 ммоль/л  3,68 2,25-6,22 0,009 

СМП254  0,350ум.од 5,91 3,54-7,38 0,008 

 

          Примітки: Р – вірогідність, р<0,05. 

 

Встановлено, що шанси прогресування ХСГ зі зменшенням фракції 

викиду ЛШ < 45% вищі за збільшення вмісту білірубіну у крові  25,0 мкмоль/л 

у 2,62 раза (р=0,013), зменшення вмісту альбуміну у крові  35,0 г/л – у 2,85 

раза (р=0,007), збільшення активності ГГТП – у 3,50 раза (р=0,007); збільшення 

вмісту ЗХ у крові  5,0 ммоль/л  – у 3,82 раза (р=0,008), ТГ  1,7 ммоль/л  – у 

4,50 раза (р=0,007), ЛПНГ   3,0 ммоль/л  –  у  4,97  раза  (р=0,005),  активності 

системної імунної відповіді за вмістом ТНФ у крові  35,0 пг/мл – у 5,65 раза 

(р=0,005), активації процесу апоптозу за експресією Fas/APO-1 (CD95) на 



 87 

лімфоцитах периферійної крові  13,0% – у 2,32 раза (0,023), зміни ФСГ 

нейтрофілів периферичної крові за збільшенням числа МЗЯ  6,0% – у 2,32 раза 

(р=0,027), активації ПОЛ за вмістом МА у крові та метаболічної інтоксикації за 

вмістом пептидних СМП254 у крові – у 5,91раза (р=0,008) раза. 

Отже, шанси прогресування ХСГ у хворих на ГХ на тлі НАСГ 

збільшуються за більш високого артеріального тиску і наявності НАСГ і  

порушенням функціонального стану печінки зі збільшенням вмісту білірубіну, 

зменшенням вмісту альбуміну у крові, збільшенням активності ГГТП; за 

зростання активності системної імунної відповіді зі збільшенням вмісту ТНФ 

у крові, за активації процесу апоптозу зі збільшенням експресії Fas/APO-1 

(CD95) на лімфоцитах периферійної крові, за порушення ФСГ нейтрофілів 

периферичної крові зі збільшенням числа МЗЯ, за активації ПОЛ зі 

збільшенням вмісту МА у крові та за наростання метаболічної інтоксикації зі 

збільшенням вмісту нуклеотидних СМП254 у крові. 
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РОЗДІЛ 4 

ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА 

ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ НА ТЛІ НЕАЛКОГОЛЬНОГО 

СТЕАТОГЕПАТИТУ ЗАЛЕЖНО ВІД СТАДІЇ ХРОНІЧНОЇ СЕРЦЕВОЇ 

НЕДОСТАТНОСТІ З УРАХУВАННЯМ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ 

ПЕЧІНКИ 

 

4.1. Клінічна ефективність базової терапії хворих на гіпертонічну 

хворобу на тлі неалкогольного стеатогепатиту залежно від стадії хронічної 

серцевої недостатності 

За результатами дослідження ефективності комплексного лікування із 

застосуванням базової терапії у хворих із ХСН, на тлі неалкогольного 

стеатогепатиту, була виявлена наступна динаміка клінічних проявів 

захворювання. Зокрема, після курсу лікування, покращення самопочуття 

відмітили – 30 (90,90 %) хворих І групи  і 9 (75,00%) хворих ІІ групи. 

У результаті проведення аналізу клінічної ефективності базової терапії у 

хворих І групи дослідження з ХСН ФК ІІІ за NYHA протоколу А ІІА групи 

виявлено, що частота слабкості та підвищеної втомлюваності зменшилася на 

18,18%; задишки при звичайному фізичному навантаженні зменшилася на 

27,27% випадків; набряків на нижніх кінцівках – на 42,43%; гепатомегалія 

зменшилася у 6,06% випадків.  

При аналізі клінічної ефективності базової терапії у хворих ІІ групи з 

ХСН ФК ІV за NYHA протоколу А ІІБ групи виявлено, що задишка при 

звичайному фізичному навантаженні зменшилася на 25,0%, у спокої – на 

16,67%. У результаті лікування у хворих ІІА групи постійні набряки 

зменшилися на 8,33%, натомість збільшилося число хворих, у яких виявляли 

набряки на нижніх кінцівках, які виникали під вечір; частота застійних 

вологих хрипів зменшилася на 25,0 %; асциту – на 16,67% (рис. 4.1, табл. 4.1).  



 91 

 

 

Після курсу базової терапії  систолічний артеріальний тиск у хворих І 

групи складав (135,0±5,5) мм рт.ст., у хворих ІІ групи – (132,2±6,9) мм рт.ст., 

діастолічний – (84,3±4,2) мм рт.ст. і (85,7±5,3) мм рт.ст. відповідно. Після курсу 

базової терапії  у хворих з ХСН ФК ІІІ за NYHA і ФК ІV за NYHA інтервал QТс 

складав (425,3±10,2) мс  і (447,5±11,3) мс порівняно з (429,0±9,3) мс (р>0,05) і 

(452,7±12,3) мс (р>0,05) до лікування і (412,7±7,8) мс у здорових (р<0,05).  

За результатами ЕхоКГ після курсу базової терапії відзначалося незначне 

збільшення ФВ (р>0,05);  інші показники внутрішносерцевої гемодинаміки, 

зокрема  КДО, КСО, КДР, КСР, товщина МШП, товщина ЗСЛШ, іММЛШ 

змінювалися недостовірно (р>0,05), (табл. 4.2). 



 92 

Таблиця 4.1 

Динаміка клінічних проявів під впливом базової терапії у хворих на 

гіпертонічну хворобу, ускладнену хронічною серцевою недостатністю, на 

тлі неалкогольного стеатогепатиту під впливом базової терапії, (M±m) 

Симптоми ІА гр., n=33 ІІ А гр., n=12 

До 

лікування 

Після 

лікування 

До 

лікування 

Після 

лікування 

Слабкість та 

підвищена 

втомлюваність 

10(30,30%) 4(12,12%) 10(83,33%) 10(83,33%) 

Задишка: 

а) при звичайному 

фізичному 

навантаженні; 

б) в спокої 

 

12(36,36%) 

 

 

- 

 

3(9,09%) 

 

 

- 

 

12(100,0%) 

 

 

5(41,67%) 

 

9(75,0%) 

 

 

3(25,0%) 

Набряки: 

а) під вечір; 

б) постійні 

 

25(75,76%) 

- 

 

11(33,33) 

- 

 

1(8,33%) 

9(75,0%) 

 

4(33,33%) 

8(66,67%) 

Асцит - - 3(25,0%) 1(8,33%) 

Гепатомегалія 21(63,64%) 19(57,58%) 12(100,0%) 12(100,0%) 

Акроціаноз 9(27,27%) 4(12,12%) 12(100,0%) 10(83,33%) 

Застійні вологі 

хрипи:в нижніх 

відділах легень 

- - 9 (75,0%) 6(50,0%) 

Часті простудні 

захворювання 

10(30,30%) 4(12,12%) 11(91,67%) 4(33,33%) 

 

У хворих протоколу А показники функціонального стану печінки 

достовірно не змінювалися (р>0,05) як у групі І, так і у групі ІІ. У хворих ІА 

групи активність АсАТ зменшилася недостовірно на 7,81% (p>0,05), у хворих ІІА 

групи – на 6,41% (p>0,05) ; АлАТ у хворих ІА групи зменшилася на 5,17% (p>0,05), 

у хворих ІІА групи – на 4,23% (p>0,05); ЛДГ зменшилася у хворих ІА групи на 

6,62% (p>0,05), у хворих ІІА групи – на 5,99% (p>0,05); ГГТП зменшилася на 7,19% 

(p>0,05) у хворих ІА групи та на 6,72% (p>0,05) у хворих ІІ групи. При аналізі 

клінічної ефективності базової терапії у хворих І та ІІ груп виявлено, що 

вираженість синдрому цитолізу у хворих протоколу А достовірно не змінилася 

(рис. 4.2, табл. 4.3).  
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Таблиця 4.2  

Зміна показників внутрішносерцевої гемодинаміки під впливом базової 

терапії у хворих на гіпертонічну хворобу, ускладнену хронічною 

серцевою недостатністю, на тлі неалкогольного стеатогепатиту (М±m) 

 

Показники Здорові, 

n = 20 

ІА група, 

n=33 

ІІА група,  

n=12 

До 

лікування 

Після 

лікування 

До 

лікування 

Після 

лікування 

Фракція 

викиду,% 

62,20±1,46 46,85±0,49 49,02±0,35 34,70±0,25* 36,68±0,31 

КДО, мл 80,20±5,91 122,10±6,45

* 

115,48±3,8

4 

160,30±7,23

* 

148,60±6,27* 

КСО, мл 31,70±2,83 53,70±3,87* 49,23±3,79

* 

109,70±6,65

* 

97,62±5,76* 

КДР, см 4,96±0,12 5,40±0,17 5,36±0,20 6,23±0,27* 5,87±0,25* 

КСР, см 3,14±0,11 3,79±0,18 3,54±0,15 5,08±0,27* 4,82±0,22* 

Товщина 

МШП, см 

0,99±0,02 1,12±0,04 * 1,03±0,06 

* 

1,25±0,07* 1,21±0,06* 

Товщина 

ЗСЛШ, см 

0,93±0,04 1,12±0,04* 1,07±0,05* 1,22±0,06* 1,18±0,05* 

ММЛШ, г 169,32± 

10,48 

276,41± 

11,97* 

271,39± 

10,25* 

316,89± 

14,83* 

312,73± 

13,75* 

ВТСЛШ, у.е. 0,39±0,01 0,47±0,02* 0,43±0,02* 0,52±0,03* 0,49±0,02* 

Передньо-

задній роз-

мір ЛП, см 

 

3,58±0,08 

 

4,39±0,12* 

 

4,38±0,10* 

 

4,93±0,16* 

 

4,67±0,23* 

Об’єм ЛП, 

мл 

40,60±3,35 88,20±4,58* 85,34±4,26

* 

105,15±6,90

* 

98,13±6,55* 

Е, см/с 79,00±2,65 70,72±5,69 72,65± 

5,73 

66,23±6,15 

* 

63,19±5,93 

* 

А, см/с 48,00±2,33 76,18±6,23* 71,32± 

6,45 

90,68±7,92 

* 

88,51±7,20 

* 

Е/А 1,70±0,01 0,82±0,02* 1,02±0,03* 0,73±0,02* 0,72±0,02* 

 

Примітки: * - вірогідність відмінності від здорових, р<0,05; • – вірогідність 

відмінності до і після лікування, р<0,05.  
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У хворих протоколу А показники клітинного та гуморального імунітету 

після курсу лікування вірогідно не змінювалися (p>0,05).  

Зокрема, кількість загальних CD3+-Т-лімфоцитів після проведеної базової 

терапії у хворих І і ІІ груп залишилась на рівні (64,534,35) % і (56,064,17) % 

відповідно (p>0,05), кількість CD4+-Т-лімфоцитів – на рівні (39,133,21)% і 

(35,732,87)% відповідно (p>0,05), рівень CD8+-Т-лімфоцитів – на рівні 

(34,702,87)% і (37,632,89)% відповідно (p>0,05) (рис. 4.3).  

 

 



 95 

Таблиця 4.3 

Динаміка показників функціонального стану печінки у хворих на 

гіпертонічну хворобу, ускладнену хронічною серцевою недостатністю, на 

тлі неалкогольного стеатогепатиту під впливом базової терапії, (М±т) 

Показники Здорові, 

n=20 

 

Базова терапія  

ІА група, n=33 

      Базова терапія 

ІІА група, n=12 

 До 

лікування 

Після 

лікування 

До        

лікування 

Після 

лікування 

Білірубін, 

мкмоль/л 

12,08±0,92 23,94±0,76* 21,76±2,69*

· 

30,13±2,55* 22,82±1,3*• 

АсАТ, 

ммоль/л•год 

0,35±0,03 0,64±0,06* 0,59±0,06*· 0,78±0,05* 0,73±0,03• 

АлАТ, 

ммоль/л•год 

0,33±0,03 0,58±0,05* 0,55±0,05*· 0,71±0,05* 0,68±0,03• 

ЛДГ, 

ммоль/л•год 

2,01±0,17 2,87±0,22* 2,68±0,28*·  3,34±0,24* 3,14±0,08*• 

ГГТП, 

ммоль/л• 

2,25±0,17 3,20±0,30* 2,97±0,28*· 3,57± 0,28* 3,33±0,20• 

ЛФ, 

ммоль/л•год 

1,16±0,08 1,87±0,19* 1,66±0,14*· 2,28±0,18* 2,06±0,12*• 

Тимолова 

проба, Од. 

2,64±0,19 3,21±0,36* 2,97±0,37*· 4,03±0,35* 3,25±0,31*• 

Холінестера-

за, ммоль/л 

307,02± 

17,68 

280,70± 

21,89* 

285,70± 

25,33*· 

241,69± 

20,62* 

248,1± 

23,76• 

Загальний 

білок, г/л  

75,38±2,6 71,95±5,25 73,12±15,87 67,48±5,10 70,24±3,82 

Примітки: * - вірогідність відмінності від здорових, р<0,05; • – вірогідність 

відмінності до і після лікування, р<0,05  

 

Це супроводжувалось збереженням низького імунорегуляторного індексу 

в хворих ІА та ІІА на рівні (1,140,09)% і (0,980,09)% відповідно (p>0,05), 

числа IPO47-Т-лімфоцитів – на рівні (11,45±0,78)% та (10,37±1,01)% (р>0,05). 

Кількість CD24+-В-лімфоцитів і CD150-В-лімфоцитів активованих, CD56+-Т-

лімфоцитів достовірно не змінювалися (p>0,05) відповідно (табл. 4.4). При 

аналізі впливу базової терапії на гуморальний імунітет виявлено, що у хворих І 

і ІІ груп рівні в крові IgA, IgG IgМ та після застосування базової терапії 

достовірно не змінювалися (рис. 4.4). 
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Отже, достовірних змін з боку клітинного і гуморального імунітету після 

застосування базової терапії не відзначалося. 
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Таблиця 4.4  

Динаміка  показників клітинної та гуморальної ланок імунітету у хворих 

на гіпертонічну хворобу, ускладнену хронічною серцевою недостатністю, 

на тлі неалкогольного стеатогепатиту під впливом  базової терапії (М±m) 

 
Показники Здорові, 

п=20 

 

 

І А група, п=33 ІІ А група, п=12 

До 

лікування 

Після 

лікування 

До 

лікування 

Після 

лікування 

CD3+(%) 70,51±4,66 62,90±4,04* 64,534,35 55,28±3,61* 56,064,17* 

CD4+(%) 45,76±2,80 37,71±2,82* 39,133,21* 31,82±2,74* 35,732,87* 

CD8+(%) 32,09±1,92 35,89±2,57* 34,702,87 37,80±1,83* 37,632,89* 

(CD4+/ 

CD8+) 

1,45±0,08 1,08±0,07* 1,140,09* 0,87±0,06* 0,980,09*• 

IP047(%) 13,12±0,98 11,23±0,88* 11,45±0,78 10,27±1,03* 10,37±1,01* 

CD24+(%) 15,82±1,04 14,35±1,21* 14,40±1,23 13,08±1,27* 13,15±1,23* 

CD150(%) 5,28±0,37 5,97±0,50* 5,83±0,49 6,24±0,59* 6,05±0,60* 

CD56+(%) 17,38±1,26 14,91±1,44* 15,03±1,44 13,53±1,20* 13,75±1,21* 

Ig A, г/л 1,390,10 2,310,19* 2,120,18• 2,940,21* 2,630,21* 

Ig G, г/л 11,851,06 16,291,30* 14,021,28*• 20,061,82* 19,751,79*• 

Ig M, г/л 1,520,08 2,070,18* 1,980,17 2,450,21* 2,250,16*• 

 

Примітки: * - вірогідність відмінності показників від таких у здорових, 

р<0,05; • - вірогідність відмінності показників до і після лікування, р<0,05 

 

Після курсу базової терапії Експресія Fas/APO-1 (CD95) на лімфоцитах 

периферійної крові у хворих ІА і ІІА залишилась підвищеною у всіх 26 

(78,79%) і 10 (83,33%) – як у вихідному стані хворих, на рівні, (12,53±0,98)% і 

(19,85±1,72)% відповідно (р>0,05). 
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За результатами дослідження після проведеного лікування вміст ТНФ  у 

крові хворих І і ІІ груп протоколу А вірогідно не змінився і складав (31,97±1,29) 

пг/мл (р>0,05) порівняно з (36,34±2,24) пг/мл до лікування у групі ІА і  

(50,24±3,39) пг/мл (р>0,05) порівняно з (57,20±2,75) пг/мл до лікування у групі 

ІІА (рис. 4.5).  

 

 

 

Після проведеного лікування у хворих з І і ІІ груп протоколу А, які 

приймали базову терапію, цитогенетичні показники нейтрофілів периферичної 

крові вірогідно не змінилися порівняно з вихідним рівнем. Зокрема, індекс 

хроматизації залишився на рівні 1,30,08 і 0,970,08 відповідно (p>0,05), 
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ядерцевий індекс – на рівні 5,710,49 і 4,500,38 відповідно (p>0,05), 

морфологічно змінені ядра – на рівні 5,290,55 і 7,110,65 відповідно (p>0,05). 

Після проведення базової терапії відзначалися незначні зміни з боку 

порушень окисно-відновних процесів  (рис. 4.6).  

 

 

 

 

Рис. 4.6. Вплив базової терапії на вміст малонового альдегіду у крові 

хворих гіпертонічну хворобу, ускладнену хронічною серцевою недостатністю, 

на тлі неалкогольного стеатогепатиту, (М±m) 

Примітки:  

1 – здорові, 2– ІА група, 3 – ІІА група 

* – вірогідність відмінності від здорових, p<0,05; 

•  – вірогідність відмінності до і після лікування, р>0,05.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

Встановлено, що, вміст у крові кінцевого продукту ПОЛ – МА після 

проведення базової терапії у хворих ІА групи зменшився  на 7,43% (p>0,05), у 

хворих ІІА групи – на 10,86 % (р>0,05), (рис. 4.6). Таким чином, активація 

процесів ПОЛ після базової терапії за показником МА зменшилася невірогідно 

(p>0,05), (табл. 4.5).  
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Таблиця 4.5 

Вплив базової терапії на вміст малонового альдегіду у крові хворих 

на гіпертонічну хворобу, ускладнену хронічною серцевою недостатністю, 

на тлі неалкогольного стеатогепатиту, (М±m) 

 

Показник

и 

Здорові, 

n=20 

ІА група, n=33 ІІА група, n=12 

До 

лікування 

Після 

лікування 

До 

лікування 

Після 

лікування 

 

МА, 

ммоль/л 

 

60,206,49 

 

110,529,54* 

 

102,318,46*• 

 

121,338,97* 

 

108,157,36*• 

 

Р  р<0,05 р<0,05 р<0,05 р<0,05 

 

Примітки: Р – вірогідність відмінності від здорових, р<0,05; 

              • – вірогідність відмінності до і після лікування р>0,05 

 

Після проведення базової терапії у хворих із ХСН на тлі НАСГ 

відзначалася в основному тенденція до зменшення напруження системи АОЗ 

(рис. 4.7): зменшення активності у крові хворих ІА групи і ІІА груп 

церулоплазміну на 5,63% і 5,96% відповідно (р>0,05) і збільшення насиченості 

трансферину залізом на 12,50% (р<0,05) і 6,67% відповідно (р>0,05), (табл. 4.6). 

Після проведення базової терапії виявлено тенденцію до позитивної 

динаміки змін тіолового спектру крові, збільшення вмісту SH-груп у хворих із 

ХСН було невірогідним (р>0,05). Зокрема, вміст залишкових і білкових SH-

груп у крові після лікування збільшився у хворих І А групи на 5,88 % (р>0,05) і 

на 3,31 % (р>0,05) відповідно, у хворих ІІ А групи – на 6,25 % (р>0,05) і на 2,80 

% (р>0,05) відповідно. Вміст у крові основних SH-груп після проведеної 

базової терапії вірогідно не змінювався: у хворих І А групи він збільшився на 

3,07% (р>0,05) і у хворих ІІ А групи – ьт на 2,27 % (р>0,05), (рис. 4.8). 
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Отже, зміни показників АОЗ у хворих протоколу А були незначними. 
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Таблиця 4.6 

Вплив базової терапії на активність системи металоферментів трансферин-

церулоплазмін та вмісту сульфгідрильних груп у крові хворих на 

гіпертонічну хворобу, ускладнену хронічною серцевою недостатністю, на 

тлі неалкогольного стеатогепатиту, (Мm) 

Групи хворих Церулоплаз

мін, ум.од. 

Трансфе-

рин, ум.од. 

SH-групи, ммоль/л 

Основні Залишкові Білкові 

Здорові,   

      n=20 
28,56 

1,16 

 

0,25 

0,01 

1,74 

0,10 

 

0,21 

0,02 

 

1,53 

0,09 

 

Хворі 

ІА 

групи, 

n=33 

До 

лікування 
43,72 

3,87* 

 

0,16 

0,02* 

 

1,63 

0,13 

 

0,17 

0,01* 

 

1,21 

0,05* 

 

Після 

лікування 
41,26 

3,75* º 

 

0,18 

0,02*º 

 

1,68 

0,11º 

 

0,18 

0,02* º 

 

1,25 

0,04* º 

 

Хворі 

ІІА 

групи, 

n=12 

До 

лікування 
52,65 

4,74*• 

0,15 

0,01*• 

1,32 

0,12*• 

 

0,16 

0,01*• 

 

1,07 

0,07*• 

 

Після 

лікування 
49,51 

4,55*•º 

0,16 

0,03*• º 

1,35 

0,11*• º 

 

0,17 

0,03*• º 

 

1,1 

0,05*• º 

 
 
Примітки: SH-групи – сульфгідрильні групи; 

 – вірогідність відмінності від здорових, p<0,05; 

 • – вірогідність відмінності між І і ІІ групами, p<0,05; 

 º – вірогідність відмінності до і після лікування, р>0,05  

 

Після курсу базової терапії у хворих за протоколом А ІА і ІІА груп 

показники метаболічної інтоксикації змінювалися невірогідно. Зокрема, вміст 

нуклеотидних СМП280 у хворих ІА групи зменшився на 6,92%, у ІІА групи – на 

7,96% (р>0,05). Вміст пептидних СМП254 у хворих ІА групи після лікування 

зменшився на 12,94%, а у ІІА групи на 15,92% (р<0,05); після лікування 

виявлено зниження нуклеотидно-пептидного індексу у хворих ІА групи на 

2,78%, у хворих ІІА групи – на 2,08% (р>0,05), (табл. 4.7, рис. 4.9).  
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Таблиця 4.7 

Вплив базової терапії на вміст середньомолекулярних пептидів у крові 

хворих на гіпертонічну хворобу, ускладнену хронічною серцевою 

недостатністю, на тлі неалкогольного стеатогепатиту, (М±m) 

Показники Здорові, 

n=20 

ІА група, n=33 ІІА група, n=12 

До 

лікування 

Після 

лікування 

До 

лікування 

Після 

лікування 

Нуклеотидні 

СМП280, ум.од 

0,289± 

0,021 

0,453 ± 

0,017* 

0,433 ± 

0,016* 

0,524 ± 

0,045* 

0,501 ± 

0,044* 

Пептидні 

СМП254, ум.од 

0,201± 

0,013 

 

0,351 ± 

0,016* 

 

0,325 ± 

0,017* 

 

0,485 ± 

0,027* 

0,453 ± 

0,026* 

СМП280/ 

СМП254 

1,44± 

0,08 

 

1,29 ± 

0,08* 

 

1,33 ± 

0,07* 

 

1,08 ± 

0,07* 

1,11 ± 

0,06* 

Примітки: * – вірогідність відмінності від здорових, р<0,05; 

              • – вірогідність відмінності до і після лікування р>0,05. 

 

Таким чином, динаміка клінічних проявів ХСН, результатів ЕхоКГ, 

показників функціонального стану печінки, клітинного і гуморального 
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імунітету, апоптозу, цитогенетичних показників нейтрофілів периферичної 

крові під впливом проведеної базової терапії була недостатньою, що, на нашу 

думку, обґрунтовує доцільність пошуків можливості оптимізації комплексної 

терапії.   

 

4.2. Клінічна ефективність комплексного лікування хворих на 

гіпертонічну хворобу на тлі неалкогольного стеатогепатиту зі 

застосуванням аргініну глутамату залежно від стадії хронічної серцевої 

недостатності  

За результатами дослідження включення аргініну глутамату в комплексне 

лікування хворих на ГХ, ускладнену ХСН, на тлі НАСГ сприяло більш швидкій 

динаміці клінічних проявів захворювання. Зокрема, після курсу лікування 

покращення самопочуття відмітили 37 (94,87 %) хворих І групи і 18 (90,00 %) 

хворих ІІ групи, що проявлялося зменшенням задишки, вологих хрипів в 

нижніх відділах легень, розмірів печінки на (1,89± 0,91) см (р<0,05) у хворих І 

групи, набряків на нижніх кінцівках.  

У результаті проведення аналізу клінічної ефективності аргініну 

глутамату у складі комплексної терапії у хворих ІБ групи встановлено, що 

частота слабкості та підвищеної втомлюваності зменшилася на 40,0%, задишки 

при звичайному фізичному навантаженні – на 78,57%, набряків на нижніх 

кінцівках під вечір  – на 39,40%, гепатомегалія зменшилася у 16,67% (рис. 4.10).  

У хворих ІІБ групи виявлено, що після курсу комплексної терапії частота 

слабкості та підвищеної втомлюваності зменшилася на 40,0%, задишки при 

звичайному фізичному навантаженні – на 10,0%, задишки у стані спокою – на 

25,0%, постійних набряків на нижніх кінцівках – на 45,0% зі збільшенням 

відповідно частоти набряків під вечір; частота застійних вологих хрипів у 

нижніх відділах легень зменшилася на 50,0%, асцит у хворих не визначався 

(табл. 4.8).  
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Рис. 4.10. Динаміка клінічних проявів під впливом базової терапії та 

аргініну глутамату у хворих на гіпертонічну хворобу, ускладнену 

хронічною серцевою недостатністю, на тлі неалкогольного стеатогепатиту. 

 

Після курсу базової терапії  систолічний артеріальний тиск у хворих І 

групи складав (130,2±6,3) мм рт.ст., у хворих ІІ групи – (128,7±7,3) мм рт.ст., 

діастолічний – (82,5±4,6) мм рт.ст. і (83,3±5,7) мм рт.ст. відповідно. 

Після курсу комплексної терапії із застосуванням глутаргіну у хворих з 

ХСН ФК ІІІ NYHA і ФК ІV NYHA інтервал QТс складав (419,8±8,9) мс і 

(436,5±9,3) порівняно з показником (433,5±9,8) мс (р<0,05) і (455,1±11,9) мс 

(р<0,05) до лікування і порівняно з (412,7±7,8) мс у здорових (р<0,05).  

За результатами ЕхоКГ застосування аргініну глутамату сприяло зростанню 

фракції викиду відносно вихідного рівня на (8,56±0,35)% (р<0,05) у хворих з ХСН 

ФК ІІІ за NYHA і на (7,14±0,41)% (р<0,05) у хворих з ХСН ФК ІV за NYHA 

(табл. 4.9). Включення аргініну глутамату в комплексне лікування хворих із ХСН, на 

тлі неалкогольного стеатогепатиту сприяло нормалізації розмірів печінки у 10 

(16,95%) хворих і зменшенню гепатомегалії у 41 (69,49%) хворих на (2,19±0,88) 

см (р<0,05), що за результатами УЗД супроводжувалось зменшенням її 

ехощільності.   
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3 – ІІБ гр. до
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4 – ІІБ гр. після

лікування;
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Таблиця 4.8 

Динаміка клінічних проявів під впливом терапії із включенням аргініну 

глутамату у хворих на гіпертонічну хворобу, ускладнену хронічною 

серцевою недостатністю, на тлі неалкогольного стеатогепатиту, (M±m) 

Симптоми ІБ гр., n=39 ІІ Б гр., n=20 

1 2 1 2 

Абс/% Абс/% Абс/% Абс/% 

Слабкість, втомлюваність    14(35,90) 3(7,69) 19(95,0) 11(55,0) 

Задишка: 

а) при звичайному 

фізичному навантаженні; 

б) в спокої 

 

14(35,9) 

 

- 

 

2(5,13) 

 

- 

 

20(100,0) 

 

7(35,0) 

 

18(90,0) 

 

2(10,0) 

Набряки: 

а) під вечір; 

б) постійні 

 

28(71,80) 

- 

 

10(25,64) 

- 

 

3(15,0) 

17(85,0) 

 

13(65,0) 

7(35,0) 

Асцит - - 3(15,0%) 0 

Гепатомегалія 24(61,54) 20(50,28) 20(100,0) 20(100,0) 

Акроціаноз 11(28,21) 3(7,69) 20(100,0) 9(45,0) 

Застійні вологі хрипи в 

нижніх відділах легень 

- - 18(90,0) 8(40,0) 

Часті простудні захво-

рювання 

13(33,33) 3(7,69) 18(90,0) 5(25,0) 

     

Примітки: 1 – до лікування, 2 – після лікування; абс. – абсолютне число 

У групі порівняння зменшення розмірів печінки було невірогідним. 

 

Таблиця 4.9  

Зміна показників внутрішносерцевої гемодинаміки під впливом базової 

терапії та аргініну глутамату у хворих на гіпертонічну хворобу, 

ускладнену хронічною серцевою недостатністю, на тлі неалкогольного 

стеатогепатиту, (М±m) 

Показники Здорові, 

n = 20 

ІБ група, 

n=39 

ІІБ група,  

n=20 

1 2 1 2 

Фракція 

викиду,% 

62,20±1,46 47,30±0,79* 51,35±0,65*

• 

34,73±0,85* 37,21±0,55*

• 

КДО, мл 80,20±5,91 122,11±6,33

* 

111,37±5,96

* 

158,42±7,09

* 

153,54±6,84

* 



 107 

Продовження табл. 4.9 

 

Показники Здорові, 

n = 20 

ІБ група, 

n=39 

ІІБ група,  

n=20 

1 2 1 2 

КСО, мл 31,70±2,83 53,55±3,71* 47,24±3,29* 108,66±6,53

* 

97,35±5,62 

* 

КДР, см 4,96±0,12 5,41±0,07* 5,12±0,06* 6,1±0,07* 5,15±0,07* 

КСР, см 3,14±0,11 3,78±0,16* 3,49±0,15* 5,02±0,25* 4,51±0,23* 

Товщина 

МШП, см 

0,99±0,02 1,12±0,04* 1,07±0,04* 1,25±0,06 * 1,17±0,05 * 

Товщина 

ЗСЛШ, см 

0,93±0,04 1,12±0,04* 1,06±0,03* 1,21±0,06* 1,18±0,05* 

ММЛШ, г 169,32± 

10,48 

276,40± 

12,09* 

257,35± 

11,35* 

314,85± 

14,35* 

295,68± 

12,80* 

ВТСЛШ, у.о. 0,39±0,01 0,43±0,02* 0,42±0,02* 0,45±0,03* 0,44±0,03* 

Передньо-
задній розмір 
ЛП, см 

3,58±0,08 4,42±0,11* 4,37±0,10* 4,95±0,15* 4,83±0,18* 

Об’єм ЛП, 

мл 

40,60±3,35 88,21±4,55* 80,27±4,48* 105,13±7,22

* 

89,40±7,02* 

Е, см/с 79,00±2,65 70,69±5,02 74,27±4,93 66,53±5,74* 68,21±6,02* 

А, см/с 48,00±2,33 76,17±5,73* 64,32±5,21* 90,67±6,35* 72,09±5,48* 

Е/А 1,70±0,01 0,81±0,03* 1,15±0,04* 0,75±0,05* 0,99±0,06* 

 

Примітки: 1 – до лікування, 2 – після лікування, * - вірогідність відмінності 

від здорових, р<0,05; • – вірогідність відмінності до і після лікування, р<0,05.  

  

Позитивна клінічна динаміка під впливом аргініну глутамату 

супроводжувалась покращенням біохімічних показників функціонального стану 

печінки. Зокрема, після курсу лікування в усіх хворих відзначалося зменшення 

цитолітичного синдрому, що проявлялося зниженням активності ферментів АсАТ, 

АлАТ, ЛДГ та ГГТП у 2,0; 2,0; 1,29 раза відповідно (р<0,05), чого не 

відзначалося в групі порівняння (рис. 4.11).  
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При аналізі клінічної ефективності застосування аргініну глутамату у 

хворих ІБ та ІІБ груп виявлено позитивну динаміку щодо поліпшення 

показників функціонального стану печінки (табл. 4.10). 

 

Встановлено, що вираженість синдрому цитолізу змінилася наступним 

чином: у хворих ІБ і ІІБ груп активність АсАТ зменшилася у результаті 

лікування на 41,03% і 45,76% (p<0,05), АлАТ – на 37,23% і 46,64% (p<0,05), ЛДГ – 

на 23,51% і 29,31% (p<0,05) відповідно. Відзначалося зменшення синдрому 

внутрішньопечінкового холестазу у хворих ІБ і ІІБ груп за зменшенням активності 

ГГТП на 22,83% і 32,11% (p<0,05), активності лужної фосфатази – на 38,57 % і 
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45,94% (p<0,05) відповідно, що значно переважало динаміку цих показників під 

впливом базової терапії. Отже, застосування аргініну глутамату сприяло 

зменшенню холестатичного синдрому за зменшенням активності ферментів ГГТП 

та лужної фосфатази у 1,47 і 1,84 раза (р<0,05) відповідно. 

Таблиця 4.10 

Динаміка показників функціонального стану печінки у хворих на 

гіпертонічну хворобу, ускладнену хронічною серцевою недостатністю, на 

тлі неалкогольного стеатогепатиту під впливом комплексного лікування із 

включенням аргініну глутамату, (М±т) 

Показники Здорові, 

n=20 

 

 

ІБ група, n=39 ІІБ група, n=20 

До 

лікування 

Після 

лікування 

До 

лікування 

Після 

лікування 

Білірубін, 

мкмоль/л 

12,08±0,92 24,84±2,35* 14,76±2,69* 30,14±2,65* 15,92±1,3* 

АсАТ, 

ммоль/л•год 

0,35±0,03 0,65±0,05* 0,38±0,04* 0,79±0,07* 0,43±0,02 

АлАТ, 

ммоль/л•год 

0,33±0,03 0,63±0,04* 0,39±0,05* 0,72±0,06* 0,38±0,04 

ЛДГ, 

ммоль/л•год 

2,01±0,17 2,98±0,22* 2,28±0,31*  3,31±0,23* 2,34±0,07* 

ГГТП, 

ммоль/л•год 

2,25±0,17 3,11±0,25* 2,40±0,26* 3,55± 0,27* 2,41±0,22 

ЛФ, 

ммоль/л•год 

1,16±0,08 1,97±0,20* 1,21±0,13* 2,22±0,15* 1,20±0,13* 

Тимолова 

проба, Од. 

2,64±0,19 4,12±0,33* 3,12±0,35* 4,05±0,27* 3,73±0,27* 

Холінестера

-за, ммоль/л 

307,02± 

17,68 

271,5± 

15,15* 

294,02± 

14,29* 

242,57± 

18,34* 

287,57± 

14,01 

Загальний 

білок, г/л  

75,38±2,6 70,96±5,24 74,11±15,97 65,48±5,10* 72,25±3,81 

Примітки: * - вірогідність відмінності від здорових, р<0,05;  – вірогідність 

відмінності до і після лікування, р<0,05.  

 

Поліпшення дезінтоксикаційної функції печінки під впливом терапії із 

включенням аргініну глутамату відзначалося в хворих як ІБ, так і ІІБ груп, на що 

вказувало зменшення тимолової проби у хворих ІБ групи на 24,27% (p<0,05), у 
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хворих ІІБ групи – на 7,90% (p<0,05). Ефективність лікування із включенням 

аргініну глутамату підтверджує поліпшення білоксинтезуючої функції гепатоцитів, 

про що свідчило збільшення активності холінестерази на 8,29% (p<0,05) у хворих ІБ 

групи та на 18,55% (p<0,05) у хворих ІІБ групи, тоді як у хворих ІА і ІІА груп цей 

показник достовірно не змінювався (p>0,05).  

Після курсу лікування із включенням аргініну глутамату показники 

клітинного імунітету у хворих ІБ групи нормалізувалися у 22 (56,41 %) хворих 

(р<0,05), у решти поліпшилися (р<0,05), у хворих ІІБ групи – вірогідно 

поліпшилися (р<0,05), (табл. 4.11), чого не спостерігалося у хворих ІА і ІІА 

груп, які отримували базову терапію. Зокрема, у хворих ІБ групи після 

проведення лікування кількість СDЗ+-Т-лімфоцитів у крові наблизились до 

такої у здорових (р>0,05), СD4+-Т-лімфоцитів збільшилась на 8,91 % (р<0,05), 

що супроводжувалось поліпшенням імунорегуляторного індексу – на 12,79 % 

(р<0,05).  

Кількість ІП047-активованих Т-лімфоцитів збільшилась на 12,23 % 

(р<0,05), СD56+природних кілерів – на 10,12 % (р<0,05). Кількість IPO47-Т-

лімфоцитів активованих у хворих ІБ вірогідно збільшилася до рівня 

(12,60±0,95)% (p>0,05), рівень CD8+-Т-лімфоцитів достовірно не змінився в 

хворих ІБ групи (33,522,68)% (p>0,05). Кількість CD24+-В-лімфоцитів після 

лікування  в групах ІБ збільшилась недостовірно до (14,97±1,23)% (р>0,05). 

Показник CD56+-Т-лімфоцитів достовірно збільшився в хворих ІБ групи до 

(16,42±1,39)% (p<0,05).  

Встановлено, що після лікування хворих ІБ і ІІБ груп із включенням 

аргініну глутамату позитивна динаміка показників клітинного імунітету 

супроводжувалось вірогідним збільшенням імунорегуляторного індексу до 

(1,120,09)% і (1,040,09)% відповідно (p<0,05), кількість IPO47-Т-лімфоцитів 

активованих після проведенні терапії із включенням глутаргіну в хворих ІБ 

вірогідно збільшилися до рівня (12,60±0,95)% (р<0,05), в хворих ІІБ групи 

збільшилася недостовірно до (11,42±1,07)% (р>0,05). Кількість CD24+-В-

лімфоцитів після лікування в групі ІБ збільшилась недостовірно до 
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(14,97±1,23)% (p>0,05), в ІІБ групі –  до (14,38±1,30)% (p>0,05), показник 

CD150-В-лімфоцитів активованих після лікування в групі ІБ достовірно не 

змінився (р>0,05) та в групі ІІБ достовірно збільшився до (5,86±0,51)% (р<0,05). 

Таблиця 4.11  

Динаміка  показників клітинної та гуморальної ланок імунітету у хворих 

на гіпертонічну хворобу, ускладнену хронічною серцевою недостатністю, 

на тлі неалкогольного стеатогепатиту під впливом комплексної терапії із 

включенням  аргініну глутамату (М±m) 

Показники Здорові, 

п=20 

 

 

ІБ група, п=12 ІІ Б група, п=20 

До лікування Після 

лікування 

До 

лікування 

Після 

лікування 

CD3+(%) 70,51±4,66 55,28±3,61* 66,064,17• 55,27±3,60* 61,08±4,22*• 

CD4+(%) 45,76±2,80 31,82±2,74* 38,732,87*• 31,81±2,75* 36,54±2,90* • 

CD8+(%) 32,09±1,92 37,80±1,83* 34,632,89 37,81±1,84* 35,27±2,63* 

(CD4+/ 

CD8+) 

1,45±0,08 0,87±0,06* 1,120,09*• 0,89±0,08* 1,04±0,09*• 

IP047(%) 13,12±0,98 10,27±1,03* 12,60±0,95*• 10,29±1,01* 11,42±1,07* 

CD3+(%) 70,51±4,66 55,28±3,61* 66,064,17*• 55,27±3,60* 61,08±4,22*• 

CD4+(%) 45,76±2,80 31,82±2,74* 38,732,87*• 31,81±2,75* 36,54±2,90* • 

CD8+(%) 32,09±1,92 37,80±1,83* 34,632,89 37,81±1,84* 35,27±2,63* 

(CD4+/ 

CD8+) 

1,45±0,08 0,87±0,06* 1,120,09*• 0,89±0,08* 1,04±0,09*• 

IP047(%) 13,12±0,98 10,27±1,03* 12,60±0,95*• 10,29±1,01* 11,42±1,07* 

CD24+(%) 15,82±1,04 13,08±1,27* 14,97±1,23* 13,09±1,26* 14,38±1,30* 

CD150(%) 5,28±0,37 6,24±0,59* 5,68±0,40* 6,25±0,60* 5,86±0,51* 

CD56+(%) 17,38±1,26 13,53±1,20* 16,42±1,39*• 13,51±1,21* 14,87±1,25* 

Ig A, г/л 1,390,10 2,940,21* 1,630,21• 2,850,21* 2,150,20*• 

Ig G, г/л 11,851,06 20,061,82* 14,751,79• 19,901,75* 17,121,68*• 

Ig M, г/л 1,520,08 2,450,21* 1,700,16• 2,360,20* 1,930,17*• 

Примітки: * - вірогідність відмінності показників від таких у здорових, 

<0,05; • - вірогідність відмінності показників до і після лікування, р<0,05 
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Рівень CD56+-Т-лімфоцитів достовірно збільшився як у хворих ІБ, так і у 

хворих ІІБ груп до (16,42±1,39)% та (14,87±1,25) відповідно (p<0,05), (рис. 

4.12).  

 

 

Показники вмісту у крові Ig A, Ig G, Ig M у хворих ІБ після курсу 

лікування із включенням аргініну глутамату достовірно зменшилися і 

відповідали таким у здорових (р>0,05), у хворих ІБ групи – достовірно 

зменшилися (р<0,05), проте все ж перевищували показники у здорових 

(р<0,05), (рис. 4.13).   
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Після курсу лікування із включенням аргініну глутамату частота 

експресії Fas/APO-1 (CD95) на лімфоцитах периферійної крові у хворих ІБ і ІІБ 

груп зменшилася з 29 (74,35%) до 8 (20,51%) і з 20 (100,0%) до 12 (60,00%). 

Показник апоптозу у хворих ІБ групи зменшився з (12,46±0,95)% до 

(6,38±0,32)% (p<0,05), у хворих ІІБ групи зменшився з (21,37±1,15)% до 

(11,26±1,25)% (p<0,05), чого не відзначалася в групі порівняння. 

Отже, застосування аргініну глутамату в комплексному лікуванні хворих 

на ГХ, ускладнену ХСН на тлі НАСГ сприяє підвищенню ефективності 

лікування, поліпшенню показників клітинного та гуморального імунітету і 

зменшенню вторинного імунодефіциту, процесу апоптозу, особливо у хворих із 

ХСН ІІ А стадії ФК ІІІ за NYHA, тоді як у хворих із ХСН ІІ Б стадії ФК ІV за 

NYHA стан клітинного та гуморального імунітету залишався порушеним. 
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Застосування аргініну глутамату в комплексному лікуванні хворих на 

ГХ, ускладнену ХСН, на тлі НАСГ сприяло зменшенню вмісту ТНФ у крові 

на 24,43% (р<0,05) до (33,78±3,04) пг/мл порівняно з (44,70±3,26) пг/мл до 

лікування, що перевищило ефект у хворих протоколу А на 12,41% (р<0,05). 

Вміст ТНФ у крові хворих ІБ групи зменшився на 24,55% (р<0,05) до 

(25,32±1,32) пг/мл порівняно з (33,56±2,25) пг/мл до лікування; у хворих ІІБ 

групи – на 18,98% (р<0,05) до (42,24±3,41) пг/мл порівняно з (55,84±2,78) 

пг/мл до лікування (рис. 4.14). 

 

 

 

За результатами оцінки динаміки цитогенетичних показників 

встановлено, що застосування в комплексній терапії хворих протоколу Б 

аргініну глутамату сприяло нормалізації індексу хроматизації та ядерцевого 

індексу і значному зменшенню індексу морфологічно змінених ядер у хворих І 
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групи і менш вираженій позитивній динаміці показників функціонального 

стану геному у хворих ІІ групи (p<0,05), (табл. 4.12), що, на нашу думку, можна 

пояснити дезінтоксикаційною здатністю аргініну глутамату.   

 

Таблиця 4.12  

Зміна цитогенетичних показників нейтрофілів периферичної крові у 

хворих на гіпертонічну хворобу, ускладнену хронічною серцевою 

недостатністю, на тлі неалкогольного стеатогепатиту під впливом 

комплексного лікування із включенням аргініну глутамату, (Mm) 

Показник

и 

Здорові, 

n=20 

Базова терапія і 

глутаргін ІБ група, 

n=39 

Базова терапія і 

глутаргін ІІБ група, 

n=20 

До 

лікування 

Після 

лікування 

До 

лікування 

Після 

лікування 

ІХ, ум.од. 1,150,06 1,040,08* 1,230,04 0,870,05*• 0,960,06*• 

ЯІ, % 6,490,40 5,390,41* 6,270,38 4,300,35*• 4,490,22*• 

МЗЯ, % 3,980,26 6,040,49* 4,920,38* 7,530,57*• 5,640,24*• 

 

Примітки: * – вірогідність відмінності показників від таких у здорових, p<0,05; 

• – вірогідність відмінності показників при ХСН ІІБ стадії від таких                         

при ХСН ІІА стадії, p<0,05      

 

Зокрема, індекс хроматизації у хворих збільшився на 18,61% (p<0,05) і 

10,12% (p<0,05) відповідно у хворих ІБ і ІІБ груп. 

Після проведення терапії із включенням аргініну глутамату відмічалося 

вірогідне зменшення порушень окисно-відновних процесів та зсувів у системі 

АОЗ крові (p<0,05), але ці показники не досягли рівня здорових. Зокрема, вміст 

у крові кінцевого продукту ПОЛ – МА після проведення терапії із включенням 



 116 

аргініну глутамату у хворих ІБ групи зменшився на 23,49% (p<0,05), у хворих ІІ 

Б групи – на 22,99  % (р<0,05), (табл. 4.13).  

 

Таблиця 4.13 

Зміна вмісту малонового діальдегіду у крові хворих на гіпертонічну 

хворобу, ускладнену хронічною серцевою недостатністю, на тлі 

неалкогольного стеатогепатиту під впливом комплексного лікування із 

включенням аргініну глутамату, (М±m) 

 

Показник

и 

Здорові, 

n=20 

ІБ група, n=39 ІІБ група, n=20 

До 

лікування 

Після 

лікування 

До 

лікування 

Після 

лікування 

МА, 

ммоль/л 

60,206,49 111,489,53* 85,297,35*• 122,318,89* 94,196,42*• 

Р  р<0,05 р<0,05 р<0,05 р<0,05 

 

Примітки: Р – вірогідність відмінності від здорових, р<0,05; 

              • – вірогідність відмінності до і після лікування р>0,05 

 

Рівень МА після проведення терапії із включенням аргініну глутамату в 

хворих ІБ групи відрізнявся від рівня здорових на 22,51% (р<0,05), в хворих ІІ Б 

групи був більше рівня здорових на 27,79% (р<0,05), (рис. 4.15).  

Таким чином, активація процесів ПОЛ після проведення комплексної 

терапії із включенням аргініну глутамату вірогідно зменшилася, що було більш 

вираженим порівняно з базовою терапією (р<0,05). Проте вміст МА все ж не 

досягнув рівня здорових (р<0,05), що вимагає оптимізації терапії. 
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Зменшення активації процесів ПОЛ після проведення терапії із 

включенням аргініну глутамату у хворих із ХСН супроводжувалося 

зменшенням напруження системи АОЗ, про що свідчила позитивна динаміка 

активності металоферменту церулоплазміну  і насиченості трансферину залізом 

(р<0,05). У хворих І Б групи після лікування із застосуванням терапії із 

включенням аргініну глутамату відмічалося зменшення активності у крові 

церулоплазміну на 19,64 % (р<0,05) і збільшення  насиченості трансферину 

залізом на 23,53 % (р<0,05).  У хворих ІІ Б групи після проведення терапії із 

включенням аргініну глутамату відмічалося зменшення вмісту у крові 

церулоплазміну на 15,84 % (р<0,05) і збільшення  насиченості трансферину 

залізом на 20,00 % (р<0,05) (рис. 4.16). 
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Після проведення терапії із включенням аргініну глутамату динаміка змін 

тіолового спектра крові була більш вираженою, збільшення вмісту SH-груп у 

хворих із ХСН було вірогідним (р<0,05), але не досягло рівня здорових. 

Зокрема, вміст залишкових і білкових SH-груп у крові після лікування 

збільшився у хворих І Б групи на 18,75 % (р<0,05) і на 15,70 % (р<0,05) 

відповідно, у хворих ІІ Б групи – на 21,43 % (р<0,05) і на 23,85 % (р<0,05) 

відповідно. Вміст у крові основних SH-груп після проведеної терапії із 

включенням аргініну глутамату невірогідно збільшився у хворих І Б групи на 

3,66% (р>0,05) і у хворих ІІ Б групи на 9,02 % (р>0,05) (рис. 4.17, табл. 4.14). 
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Під впливом базової терпії та аргініну глутамату у хворих ІБ групи вміст 

нуклеотидних СМП280  вірогідно зменшився на 16,99% (р<0,05), у ІІБ групі на 

23,29% (р<0,05) відповідно. Рівень пептидних СМП254 під впливом лікування із 

включенням аргініну глутамату зменшився у хворих ІБ групи зменшився на 

20,06% (р<0,05), у хворих ІІБ групи – на 32,56% (р<0,05) відповідно. Рівень 

нуклеотидно-пептидного індексу у хворих ІБ групи вірогідно збільшився на 

3,82% (р<0,05) та у хворих ІІБ групи – на 4,02% (р<0,05), (табл. 4.15).  
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Таблиця 4.14 

Зміна показників пероксидації ліпідів - антиоксидантного захисту у 

обстежених хворих під впливом комплексного лікування із включенням 

аргініну глутамату, (Мm) 

Групи хворих Церулоплаз

мін, ум.од. 

Трансфе-

рин, ум.од. 

SH-групи, ммоль/л 

Основні Залишкові Білкові 

Здорові,   

      n=20 
28,561,16 

 

0,250,01  1,740,10 

 

0,210,02 

 

1,530,09 

 

Хворі 

ІБ 

групи, 

n=39 

До 

лікування 
43,893,87*  

 

0,170,02*  

 

1,640,13 

 

0,160,01* 

 

1,210,05* 

 

Після 

лікування 
35,273,75* 

º  

0,210,02* 1,700,11 0,190,02* 

º 

1,400,04* 

º 

Хворі 

ІІБ 

групи, 

n=20 

До 

лікування 
52,664,74*

• 

0,150,01*• 1,330,12*• 

 

0,140,01*• 

 

1,090,07*• 

 

Після 

лікування 
44,324,55*

•º 

0,180,03*• 

º 

1,450,11*•  

 

0,170,03*•  

º 

1,350,05*•  

º 
 
Примітки: SH-групи – сульфгідрильні групи;  – вірогідність відмінності від 

здорових, p<0,05;  • – вірогідність відмінності між І і ІІ групами, p<0,05;  

 º – вірогідність відмінності до і після лікування, р<0,05 

 

Таблиця 4.15 

Зміна вмісту середньомолекулярних пептидів у крові обстежених хворих 

під впливом комплексної терапії із включенням аргініну глутамату, (М±m) 

Показники Здорові, 

n=20 

ІБ група, n=39 ІІБ група, n=20 

До 

лікування 

Після 

лікування 

До 

лікування 

Після 

лікування 

Нуклеотидн

і СМП280, 

ум.од 

0,289 ± 

0,021 

0,465 ± 

0,016* 

0,386 ± 

0,015*• 

0,511 ± 

0,043* 

0,392 ± 

0,044*• 

Пептидні 

СМП254, 

ум.од 

0,201 ± 

0,013 

 

0,354 ± 

0,015* 

 

0,283 ± 

0,019*• 

 

0,476 ± 

0,023* 

0,321 ± 

0,025*• 

СМП280/ 

СМП254 

1,44 ± 0,08 1,31 ± 

0,09* 

1,36 ± 

0,05*• 

1,07 ± 

0,05* 

1,22 ± 

0,08*• 

Примітки: * – вірогідність відмінності від здорових, р<0,05; 

              • – вірогідність відмінності до і після лікування р<0,05 

 

На рис. 4.18 відображено позитивні зміни СМП280, СМП254 після курсу терпії. 
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Застосування аргініну глутамату в комплексній терапії хворих на 

гіпертонічну хворобу, ускладнену ХСН ФК ІІІ за NYHA, на тлі НАСГ сприяло 

скороченню тривалості стаціонарного лікування на (2,75±0,25) доби. 

Таким чином,  застосування аргініну глутамату в комплексній терапії 

сприяло підвищенню ефективності лікування шляхом поліпшення 

функціонального стану печінки та імуномодулюючого ефекту зі зменшенням 

імунозапальної активації за показниками вмісту ТНФα, АНА у крові, 

позитивною динамікою показників клітинного та гуморального імунітету та 

зменшення метаболічної інтоксикації, що було більш вираженим у хворих з 

ХСН ІІА стадії ФК ІІІ за NYHA і недостатнім у хворих ХСН ІІБ стадії ФК ІV за 

NYHA. 
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4.3. Клінічна ефективність комплексного лікування хворих на 

гіпертонічну хворобу на тлі неалкогольного стеатогепатиту зі 

застосуванням аргініну глутамату та аргініл-альфа-аспартил-лізил-валіл-

тирозил-аргініну  

За результатами лікування за протоколу С хворих на ГХ, ускладнену 

ХСН ФК ІV за NYHA, на тлі НАСГ динаміка клінічних проявів була більш 

вираженою порівняно з хворими ІІ групи, які лікувалися за протоколами А і Б, 

зокрема покращення самопочуття відмітили 21 (95,5%) з 22 хворих протоколу 

С, що на 20,5% і 10,5% перевищувало ефективність у відповідних хворих 

протоколу А і Б (Рис. 4.19). 
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У результаті проведення аналізу клінічної ефективності препаратів 

аргініну глутамату та аргініл-альфа-аспартил-лізил-валіл-тирозил-аргініну в 

хворих ІІ групи протоколу С виявлено, що частота слабкості та підвищеної 

втомлюваності зменшилася на 50,0%, задишки в спокої – на 75,0%, задишки 

при звичайному фізичному навантаженні – на 13,63%, постійних набряків – на 

78,95%, тоді як частота набряків під вечір збільшилася. Частота виявлення 

застійних вологих зрипів у нижніх відділах легень зменшилася на 45,55%, 

асциту – на 75,0% (табл. 4.16). 

 

Таблиця 4.16 

Динаміка клінічних проявів у хворих на гіпертонічну хворобу,  ускладнену 

хронічною серцевою недостатністю, на тлі неалкогольного під впливом 

комплексного лікування із включенням аргініну глутамату та аргініл-

альфа-аспартил-лізил-валіл-тирозил-аргініну, (M±m) 

 
Симптоми ІІ С гр., n=22 

До лікування Після лікування 

Слабкість та підвищена 

втомлюваність 

22(100,0%) 11(50,0%) 

Задишка: 

а) при звичайному фізичному 

навантаженні; 

б) в спокої 

 

22(100,0%) 

 

8(36,36%) 

 

19(86,36%) 

 

2(9,09%) 

Набряки: 

а) під вечір; 

б) постійні 

 

3(13,64%) 

19(86,36%) 

 

18 (81,82) 

4(18,18%) 

Асцит 4(18,18%) 1 (4,54) 

Гепатомегалія 22(100,0%) 22(100,0%) 

Акроціаноз 22(100,0%) 7(31,82%) 

Застійні вологі хрипи:в нижніх 

відділах легень 

21(95,45%) 11(36,36%) 

Часті простудні захворювання 20(90,91%) 4(18,18%) 
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Після курсу комплексної терапії із застосуванням аргініну глутамату та 

аргініл-альфа-аспартил-лізил-валіл-тирозил-аргініну систолічний артеріальний 

тиск у хворих з ХСН ФК ІV за NYHA складав (129,2±8,1) мм рт. ст., 

діастолічний – (81,5±5,0) мм. 

Після курсу комплексної терапії у хворих з ХСН ФК ІV за NYHA 

інтервал QТс складав  (422,5±9,5) мс (р<0,05) і (457,2±11,3) мс (р<0,05) до 

лікування іпорівняно з (412,7±7,8) мс у здорових (р<0,05).  

За результатами ЕхоКГ відзначалося поліпшення скоротливої здатності 

міокарда за збільшенням фракції викиду на 8,49 % (р<0,05), (табл. 4.17).  

 

Таблиця 4.17 

Зміна показників внутрішносерцевої гемодинаміки у обстежених хворих 

під впливом комплексного лікування із включенням аргініну глутамату та 

аргініл-альфа-аспартил-лізил-валіл-тирозил-аргініну, (М±m) 

Показники Здорові, 

n = 20 

ІІС група, n=22 

До лікування Після 

лікування 

Фракція викиду,% 62,20±1,46 35,21±0,86* 38,20±0,79*● 

КДО, мл 80,20±5,91 161,10±6,73* 149,25±6,50* 

КСО, мл 31,70±2,83 110,25±6,24* 98,70±5,88* 

КДР, см 4,96±0,12 6,12±0,19 5,93±0,17 

КСР, см 3,14±0,11 5,08±0,25 4,78±0,22 

Товщина МШП, см 0,99±0,02 1,27±0,06 * 1,23±0,05 * 

Товщина ЗСЛШ, см 0,93±0,04 1,24±0,05* 1,22±0,05* 

ММЛШ, г 169,32±10,48 318,36±15,42* 287,24±14,73* 

ВТСЛШ, у.о. 0,39±0,01 0,47±0,03* 0,45±0,03* 

Передньо-задній 

розмір ЛП, см 

3,58±0,08 4,99±0,16* 4,75±0,14* 

Об’єм ЛП, мл 40,60±3,35 107,22±7,13* 95,18±6,05* 

Е, см/с 79,00±2,65 66,80±6,03* 70,82±5,92* 

А, см/с 48,00±2,33 91,25±7,12* 68,63±6,70*● 

Е/А 1,70±0,01 0,74±0,04* 1,03±0,04*● 

Примітки. * – відмінність від здорових, р < 0,05, ● – відмінність до і після 

лікування, р < 0,05. 
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 При аналізі клінічної ефективності комплексної терапії із застосуванням 

аргініну глутамату та аргініл-альфа-аспартил-лізил-валіл-тирозил-аргініну у 

хворих ІІС групи виявлено, що вираженість синдрому цитолізу змінилася 

наступним чином: у хворих ІІС групи активність АсАТ зменшилася у 

результаті лікування на 50,78% (p<0,05); активність АлАТ зменшилася на 50,69% 

(p<0,05); ЛДГ зменшилася у хворих ІІС групи на 36,53% (p<0,05); ГГТП 

зменшилася на 33,99% (p<0,05). Це свідчило про ефективність лікування із 

включенням аргініну глутамату та аргініл-альфа-аспартил-лізил-валіл-тирозил-

аргініну щодо зменшення синдрому цитолізу у хворих ІІС групи (рис. 4.20).  

 

 

Під впливом терапії із включенням аргініну глутамату та аргініл-альфа-

аспартил-лізил-валіл-тирозил-аргініну у хворих на ГХ, ускладнену ХСН ФК ІV 

за NYHA відзначалося посилення гепатопротекторного ефекту (табл. 4.18). 
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Таблиця 4.18 

Динаміка показників функціонального стану печінки у хворих на 

гіпертонічну хворобу, ускладнену хронічною серцевою недостатністю, на 

тлі неалкогольного стеатогепатиту під впливом комплексного лікування із 

включенням аргініну глутамату та аргініл-альфа-аспартил-лізил-валіл-

тирозил-аргініну, (М±т) 

Показники Здорові, n=20 

 

ІІС група, n=22 

До лікування Після лікування 

Білірубін, мкмоль/л 12,08±0,92 30,13±2,59* 14,83±1,4• 

АсАТ, ммоль/л•год 0,35±0,03 0,77±0,06* 0,38±0,02• 

АлАТ, ммоль/л•год 0,33±0,03 0,73±0,05* 0,36±0,03• 

ЛДГ, ммоль/л•год 2,01±0,17 3,34±0,24* 2,12±0,07• 

ГГТП, ммоль/л•год 2,25±0,17 3,56± 0,28* 2,28±0,21• 

ЛФ, ммоль/л•год 1,16±0,08 2,33±0,17* 1,19±0,09• 

Тимолова проба, Од. 2,64±0,19 4,01±0,33* 3,11±0,32*• 

Холінестераза, ммоль/л 307,02±17,68 240,69±20,59* 297,71± 22,81• 

Загальний білок, г/л  75,38±2,6 65,47±5,11 73,24±3,71• 

 

Примітки: * – вірогідність відмінності від здорових, р<0,05;  

                    • – вірогідність відмінності до і після лікування, р<0,05. 

  

Відзначалося зменшення показника тимолової проби на 22,44% (p<0,05). 

Ефективність лікування із включенням аргініну глутамату та аргініл-альфа-

аспартил-лізил-валіл-тирозил-аргініну підтверджує поліпшення білоксинтезуючої 

функції гепатоцитів, про що свідчило збільшення активності холінестерази на 

23,69% (p<0,05) у хворих ІІС групи.  

Після курсу лікування показники активності АсАТ, АлАТ, ГГТП і ЛФ 

достовірно не відрізнялися від таких у здорових (p>0,05). Виявлено зменшення 
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біохімічних проявів синдрому холестазу, про що свідчило зменшення активності 

ферментів ГГТП та лужної фосфатази у 1,56 і 1,95 раза (р<0,05) відповідно. 

Таким чином, виявлено, що лікування із включенням аргініну глутамату та 

аргініл-альфа-аспартил-лізил-валіл-тирозил-аргініну ефективно вплинуло на 

функціональний стан печінки в хворих ІІС групи. 

Застосування аргініну глутамату та аргініл-альфа-аспартил-лізил-валіл-

тирозил-аргініну у хворих із ХСН ІІБ стадії ХСН ФК ІV за NYHA протоколу С 

дозволило посилити позитивну динаміку показників клітинного та 

гуморального імунітету порівняно з протоколом С, що супроводжувалось 

вірогідним збільшенням імунорегуляторного індексу на 48,14% (p<0,05), (табл. 

4.19).  

 

Таблиця 4.19 

Динаміка показників клітинної та гуморальної ланок імунітету у хворих 

гіпертонічну хворобу, ускладнену хронічною серцевою недостатністю, на 

тлі неалкогольного стеатогепатиту під впливом комплексного лікування із 

включенням аргініну глутамату та аргініл-альфа-аспартил-лізил-валіл-

тирозил-аргініну, (Mm) 

 

Показники Здорові ІІ Б група, n=20 ІІ С група, n=22 

1 2 1 2 

CD3+(%) 70,514,66 55,27±3,60

* 

61,08±4,22

*• 
54,194,07

* 

65,324,50• 

CD4+(%) 45,762,80 31,81±2,75

* 

36,54±2,90

* • 
33,902,84

* 

40,543,02

*•° 

CD8+(%) 32,091,92 37,81±1,84

* 

35,27±2,63

* 
39,522,61

* 

33,822,75•

° 

(CD4+/ 

CD8+) 

1,450,08 0,89±0,08* 1,04±0,09*• 0,810,07* 1,200,10*•

° 

IPO47(%) 13,120,98 10,29±1,01

* 

11,42±1,07

* 
10,151,01

* 

12,571,09• 
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Продовження табл. 4.19 

 

CD24+(%) 15,821,04 13,09±1,26

* 

14,38±1,30

* 
12,331,20

* 

14,931,36• 

CD150(%) 5,280,37 6,25±0,60* 5,86±0,51* 6,390,61* 5,400,49• 

CD56+(%) 17,381,26 13,51±1,21

* 

14,87±1,25

* 
12,431,19

* 

15,751,30

*• 

IgA, г/л 1,390,10 2,850,21* 2,150,20*• 2,990,22* 1,830,15*•

° 

IgG, г/л 11,851,06 19,901,75

* 

17,121,68

*• 

20,131,88

* 

14,521,27

*•° 

IgM, г/л 1,520,08 2,360,20* 1,930,17*• 2,480,22* 1,680,13*•

° 

 

  Примітки: * – вірогідність відмінності від здорових, p<0,05; 

• – вірогідність відмінності до і після лікування, p<0,05;   

° – вірогідність відмінності між протоколом С і Б, p<0,05; 

1 – до лікування, 2 – після лікування  

 

Зокрема, після лікування із включенням аргініну глутамату та аргініл-

альфа-аспартил-лізил-валіл-тирозил-аргініну кількість загальних CD4+-Т-

лімфоцитів у хворих ІІС групи протоколу С збільшилась на 19,58% до 

(40,543,02)% (p<0,05), у хворих протоколу Б – на 14,87% до (35,27±2,63) % 

(p<0,05), (рис. 4.21). Рівень CD8+-Т-лімфоцитів у хворих ІІС групи після 

проведеної терапії зменшився на 14,42% до (33,822,75)% (p>0,05), у хворих ІІБ 

групи зменшився на 6,72% до  (33,822,95)% (p>0,05), що супроводжувалось 

вірогідним збільшенням імунорегуляторного індексу на 48,14% до 1,200,10 та 

на 13,48% до 1,04±0,09 (p<0,05) відповідно. У хворих протоколу С після курсу 

лікування кількість CD3+-лімфоцитів загальних, IPO47- лімфоцитів, CD24+-В-

лімфоцитів, CD150+-В-лімфоцитів достовірно не відрізнялася від таких 

показників у здорових (p>0,05). 
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Більш виражена динаміка відзначалася під впливом лікування із 

включенням аргініну глутамату та аргініл-альфа-аспартил-лізил-валіл-тирозил-

аргініну щодо впливу на гуморальну ланку імунітету (рис. 4.22). 
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За результатами дослідження, у хворих ІІС групи вміст IgA, IgG та IgM у 

крові зменшився на 38,80%, 27,87% і 32,25 (p<0,05) відповідно, тоді як у хворих 

ІІБ групи вміст IgA, IgG та IgM у крові зменшився на 24,56%, 13,97% і 18,22 

(p<0,05) відповідно. 
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Після курсу лікування із включенням аргініну глутамату та аргініл-альфа-

аспартил-лізил-валіл-тирозил-аргініну більш вираженою була позитивна 

динаміка показників апоптозу, зокрема частота експресії Fas/APO-1 (CD95) на 

лімфоцитах периферійної крові у хворих ІІС групи зменшилася з 22 (100,0%) до 

до 8 (36,66%), (p<0,05), тоді як у хворих ІІБ – з 20 (100,0%) до 12 (60,00%), 

(p<0,05). Показник апоптозу у хворих ІІС групи зменшився з (22,45±1,17)% до 

(6,45±1,15)% (p<0,05) порівняно з хворими ІІБ групи, у яких цей показник 

зменшився з (21,37±1,15)% до (11,26±1,25)% (p<0,05).  

Додаткове застосування аргініл-альфа-аспартил-лізил-валіл-тирозил-

аргініну у хворих ІІС групи сприяло підвищенню ефективності лікування щодо 

динаміки  вмісту ТНФ у крові із його зменшенням на 37,57% (р<0,05) до 

(33,54±2,76) пг/мл порівняно з (53,73±2,54) пг/мл до лікування (рис. 4.23). 

 

У хворих ІІ групи додаткове застосування аргініл-альфа-аспартил-лізил-

валіл-тирозил-аргініну в комплексній терапії сприяло підвищенню 

ефективності лікування щодо позитивної динаміки показників  
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функціонального стану геному нейтрофілів периферичної крові. Зокрема, 

індекс хроматизації у хворих ІІ групи протоколу Б після лікування збільшився 

на 10,12% (p<0,05), у хворих протоколу С – на 18,61% (p<0,05), ядерцевий 

індекс – на 20,26% і 33,11% відповідно (p<0,05), індекс морфологічно змінених 

ядер зменшився на 23,15% і 30,92% відповідно (p<0,05), що можна пояснити 

імуномодулюючою дією імунофану. 

Після проведеного лікування хворих з ХСН ІІ Б стадії ФК ІV за NYHA 

протоколу Б частота виявлення АНА у крові зменшилась з 16 (72,73%) 

пацієнтів до 4 (18,18) пацієнтів. Тоді як у хворих протоколу А під впливом 

базової терапії частота виявлення АНА у крові практично залишалась на 

одному рівні.  

Застосування аргініл-альфа-аспартил-лізил-валіл-тирозил-аргініну в 

комплексному лікуванні хворих протоколу С спряло збільшенню частоти 

виявлення АНА у крові з 90,0% до 30,0% випадків (p<0,05) (рис. 4.24). 
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Після проведення терапії із включенням аргініну глутамату та аргініл-

альфа-аспартил-лізил-валіл-тирозил-аргініну сприяло достовірному зменшенню 

порушень окисно-відновних процесів (рис. 4.25). 

Рис. 4.25 Вплив терапії із включенням аргініну глутамату та аргініл-

альфа-аспартил-лізил-валіл-тирозил-аргініну на вміст малонового 

альдегіду у крові обстежених хворих, (М±m) 

 Примітки:    1 – здорові;                                – МА до лікування; 

                      2– ІІС група;  

  * – вірогідність відмінності від здорових, p<0,05;  

  • – вірогідність відмінності до і після лікування, p<0,05 

 

У хворих ІІС групи після курсу терапії показник вмісту МА у крові 

хворих наблизилися до рівня здорових (р>0,05). Зокрема, вміст у крові 

кінцевого продукту ПОЛ – МА після проведення терапії у хворих ІІС групи 

зменшився  на 34,64% (p<0,05). Цей показник відрізнявся від рівня здорових на 

15,63% (р>0,05). 

Зменшення активації процесів ПОЛ після проведення терапії із 

включенням аргініну глутамату та аргініл-альфа-аспартил-лізил-валіл-тирозил-

аргініну у хворих із ХСН супроводжувалося зменшенням напруження системи 

АОЗ (рис. 4.26). 
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Під впливом терапії із включенням аргініну глутамату та аргініл-альфа-

аспартил-лізил-валіл-тирозил-аргініну відзначалася позитивна динаміка 

активності металоферменту церулоплазміну  і насиченості трансферину залізом 

(р<0,05), вони наближалися до рівня здорових. У хворих ІІ С групи після 

проведення терапії відмічалося зменшення вмісту в крові церулоплазміну на 

35,67 % і збільшення  насиченості трансферину залізом на 33,33 % (р<0,05). 

Після проведення комплексної терапії динаміка змін показників тіолового 

спектра крові була більш вираженою (рис. 4.27). Вміст залишкових і білкових 

SH-груп у крові хворих ІІС групи після проведеної терапії із включенням 

аргініну глутамату та аргініл-альфа-аспартил-лізил-валіл-тирозил-аргініну 

збільшився на 35,71 % (р<0,05) і 36,11 % (р<0,05) відповідно, вміст у крові 

основних SH-груп вірогідно – на 21,97% (р<0,05). Збільшення вмісту SH-груп у 

хворих із ХСН було вірогідним (р<0,05), окремі показники досягли рівня 

здорових (p>0,05), (табл. 4.20).  



 135 

 

Таблиця 4.20 

Вплив базової терапії із включенням аргініну глутамату та аргініл-альфа-

аспартил-лізил-валіл-тирозил-аргініну на активність системи пероксидації 

ліпідів-антиоксидантного захисту у обстежених хворих, (Мm) 

Групи хворих Церулоплаз

мін, ум.од. 

Трансфе-

рин, ум.од. 

SH-групи, ммоль/л 

Основні Залишкові Білкові 

Здорові,   

      n=20 
28,561,16 

 

0,250,01  1,740,10 

 

0,210,02 

 

1,530,09 

 

Хворі 

ІІС 

групи, 

n=22 

До 

лікування 
52,325,26* 0,150,02* 1,320,13* 

 

0,140,01* 

 

1,080,06* 

 

Після 

лікування 
33,663,68*

• 

0,200,02*  1,610,12*•  

 

0,190,03*•  

 

1,470,06*•  

 
 
Примітки: SH-групи – сульфгідрильні групи;– вірогідність відмінності від 

здорових, p<0,05; • – вірогідність відмінності до і після лікування, р<0,05. 

 

Встановлено позитивний вплив комплексного лікування із включенням 

аргініну глутамату щодо зменшення проявів метаболічної інтоксикації за 
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показниками середньомолекулярних пептидів у хворих з ХСН, на тлі 

неалкогольного стеатогепатиту, що переважало вплив базової терапії. Зокрема, 

застосування аргініл-альфа-аспартил-лізил-валіл-тирозил-аргініну у 

комплексній терапії хворих з ХСН ІІБ стадії посилило ефект щодо позитивних 

змін СМП280, СМП254 (табл. 4.21, рис. 4.28). 

Таблиця 4.21 

Вплив базової терапії, аргініну глутамату та аргініл-альфа-аспартил-лізил-

валіл-тирозил-аргініну на вміст середньомолекулярних пептидів у крові 

обстежених хворих, (М±m) 

Показники Здорові, 

n=20 

С група, n=22 

До лікування Після лікування 

Нуклеотидні СМП280, ум.од 0,289 ± 0,021 0,503 ± 0,042* 0,345 ± 0,042*• 

Пептидні СМП254, ум.од 0,201 ± 0,013 0,478 ± 0,021* 0,265 ± 0,024*• 

СМП280/ СМП254 1,43 ± 0,08 1,05 ± 0,08* 1,30 ± 0,07*• 

Примітки: * – вірогідність відмінності від здорових, р<0,05; 

              • – вірогідність відмінності до і після лікування р<0,05. 

 

 

 

* 
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Додаткове включення аргініл-альфа-аспартил-лізил-валіл-тирозил-

аргініну до комплекної терапії хворих із ХСН ІІ Б стадії ФК ІV за NYHA, 

ускладненою імунодефіцитом, сприяло підвищенню ефективності лікування 

щодо позитивної динаміки показників клітинної і гуморальної ланок імунітету, 

імунозапальної активації та метаболічної інтоксикації (табл. 4.22). Отже, 

імуномодулюючий ефект був більш вираженим у хворих Протоколу С. 

 

Таблиця  4.22 

Динаміка показників клітинної та гуморальної ланок імунітету, 

імунозапальної активації та метаболічної інтоксикації у обстежених хворих 

після лікування, % 

Показники Протокол А Протокол Б Протокол С 

ІА гр., 

n=33 

ІІА гр., 

n=12 

ІБ гр., 

n=39 

ІІБ гр., 

n=20 

ІІС гр., n=22 

CD3+(%) 2,59 1,41 7,34 10,51* 20,54*• 

CD4+(%) 3,77 12,29 8,86 14,87* 19,59* 

CD8+(%) 3,32 0,45 6,66 6,72 14,42*• 

(CD4+/CD8+) 5,56 12,64 12,84* 16,84* 48,15*• 

IPO47(%) 1,96 0,97 12,30* 10,98* 23,84*• 

CD24+(%) 0,35 0,54 4,25 9,85 21,09*• 

CD150(%) 2,35 3,04 10,35* 6,24 15,49*• 

CD56+(%) 1,48 1,63 10,05* 10,07* 26,71*• 

Ig A, г/л 8,23 10,54 32,02* 24,56* 38,80*• 

Ig G, г/л 13,93 1,55 20,31* 13,97* 27,87*• 

Ig M, г/л 4,35 8,16 23,36* 18,22* 28,23*• 

ТНФ-α, пг/мл 11,78 12,17 24,55* 24,36* 37,58*• 

Нуклеотидні 

СМП280, ум.од 

4,42 4,39 16,99* 23,29* 31,41*• 

Пептидні 

СМП254, ум.од 

7,41 6,60 20,06* 32,56* 44,56*• 

СМП280/ 

СМП254 

3,10 2,78 3,82 14,02* 23,81*• 

Примітки: * – вірогідність відмінності від базової терапії, p<0,05;  • – 

вірогідність відмінності комплексної терапії з глутаргіном і комплексної терапії 

з глутаргіном та імунофаном, p<0,05.  
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За оцінкою віддалених результатів через рік після лікування встановлено, 

що після застосування в комплексній терапії аргініну глутамату та аргініл-

альфа-аспартил-лізил-валіл-тирозил-аргініну у хворих з ХСН ФК ІV за NYHA 

число повторних госпіталізацій, збільшення стадії ХСН, частота вірусно-

бактеріальних захворювань та смертності зменшилася (табл. 4.23).  

 

Таблиця 4.23 

Віддалені результати через рік після лікування хворих на гіпертонічну 

хворобу, ускладнену хронічною серцевою недостатністю, на тлі 

неалкогольного стеатогепатиту під впливом комплексного лікування із 

включенням аргініну глутамату та аргініл-альфа-аспартил-лізил-валіл-

тирозил-аргініну, (Mm) 

Показники Протокол А Протокол Б Протокол С 

ІА гр.,  

n=33 

ІІА гр., 

n=12 

ІБ гр.,  

n=39 

ІІБ гр., 

n=20 

ІІС гр., 

n=22 

Повторна 

госпіталізація 1-

2 рази на рік 

 

7 /21,21% 

 

7 /58,33% 

 

2 /5,13% 

 

16 /80,0% 

 

15 /72,73% 

Повторна 

госпіталізація 3-

4 рази на рік 

 

- 

 

5 /41,67% 

 

- 

 

3 /15,0% 

 

2 /9,09% 

Часті вірусно- 

бактеріальні 

захворювання (4 

і більше на рік) 

 

6 /18,18% 

 

11 /91,67% 

 

2 /5,13% 

 

11 

/55,0%* 

 

7 / 

31,82,% * 

Збільшення 

стадії ХСН 

15 /45,45% 5 /41,67% 9 /23,08% 6 /30,0% 5 /22,73% 

Смертність - 1 /8,33% - 1 /5,0% - 

 

Примітки: * – вірогідність відмінності від базової терапії, p<0,05 

 

Зокрема, після застосування аргініну глутамату в комплексній терапії 

хворих з ХСН ФК ІІІ за NYHA сприяло зменшенню частоти вірусно-
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бактеріальних захворювань на 10,49%, повторних госпіталізацій 1-2 рази на рік 

– на 16,08%, збільшення стадії ХСН – на 22,37% впродовж року; з ХСН ФК ІV 

за NYHA сприяло зменшенню частоти вірусно-бактеріальних захворювань на 

36,67%, частих повторних госпіталізацій 3-4 рази на рік – на 26,67%, 

збільшення стадії ХСН – на 11,67%, смертності – на 3,33% впродовж року. 

Додаткове включення аргініл-альфа-аспартил-лізил-валіл-тирозил-аргініну в 

комплексне лікування хворих з ХСН ФК ІV за NYHA сприяло зменшенню 

сприяло зменшенню частоти вірусно-бактеріальних захворювань на 55,31%, 

частих повторних госпіталізацій 3-4 рази на рік – на 32,58%, збільшення стадії 

ХСН – на 18,94%, смертності – на 8,33% впродовж року. 

Отже, отримані результати проведених досліджень патогенетично і 

клінічно обґрунтовують доцільність оптимізації лікування хворих на ГХ з 

включенням в комплексну терапію за наявності ФК ІІІ за NYHA препарату 

аргініну глутамату, за наявності ФК ІV за NYHA препарату аргініну глутамату 

глутаргіну та препарату аргініл-альфа-аспартил-лізил-валіл-тирозил-аргінін 

імунофану. 
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АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Хронічна серцева недостатність (ХСН) – найбільш частий результат 

більшості серцево-судинних захворювань, у розвинутих країнах – один з 

найбільш розповсюджених патологічних станів. За даними національних 

реєстрів та епідеміологічних досліджень різних європейських країн, показник 

поширеності ХСН серед дорослого населення коливається від 1,5 до 5,5% та 

зростає пропорційно до віку, а в осіб віком понад 70 сягає 10-15% [45; 107; 167; 

161; 26;]. Чільне місце серед причин виникнення ХСН займає гіпертонічна 

хвороба (ГХ), яка залишається важливою медико-соціальною проблемою [175; 

12; 80; 26]. 

Захворюваність (кількість випадків вперше діагностованої ХСН протягом 

року в популяції) коливається від 150 до 500 випадків на 100 тис. населення 

(0,15/0,5%), причому серед осіб віком понад 45 років цей показник кожні 10 

років подвоюється [24; 29; 228]. В Україні впродовж останніх років 

збільшується захворюваність, інвалідність та смертність від ішемічної хвороби 

серця (ІХС), у тому числі від ХСН ішемічного генезу. Поширеність ХСН у 

загальній популяції становить від 1,5 у відносно молодих осіб до 6-10% у 

людей старшого віку [32; 45; 107; 167; 161]. 

Попри успіхи в медикаментозному лікуванні хворих із ХСН, прогноз 

їхнього життя залишається несприятливим, більше половини таких пацієнтів 

помирають протягом наступних 5 років [146; 323; 152; 88; 44]. За даними 

Фремінгемського дослідження, впродовж 6 років після появи клінічних 

симптомів ХСН помирає майже 80% чоловіків та 65% жінок [75, 182, 378; 8; 

10].  

Кардіогенні ураження печінки виявляють у 11-72% хворих із ХСН. Вони 

мають різні форми: застійна печінка, фіброз у межах застійного венозного 

повнокрів’я і кардіальний цироз [354; 332; 57; 331]. У патогенезі ураження 

печінки помітну роль відіграють процеси активації перекисного окислення 
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ліпідів (ПОЛ) біомембран гепатоцитів, які впливають на кліренс токсичних 

продуктів метаболізму печінковими клітинами [253; 324; 329; 330].  

Сьогодні у якості невід’ємної частини патогенезу ХСН розглядається 

системна запальна активність, яка проявляється взаємодією про- та 

протизапальних цитокінів [80; 116; 174; 319; 320]. Зміни цитокінового профілю 

при ХСН опосередковуються високою активністю симпатоадреналової та 

ренін-ангіотензин-альдостеронової систем, обумовленої хронічною гіпоксією та 

посиленням катаболічних процесів [85, 98, 129, 269, 386].  

Різноманітні аспекти лікування та профілактики ХСН незалежно від 

причин, що ії зумовили, ще недостаньо вивчені. Незважаючи на досягнуті 

успіхи, лікувально-профілактичні заходи іноді виявляються недостатньо 

ефективними. Їхня позитивна дія на організм хворого буває короткочасна та не 

сприяє покращенню довгострокового прогнозу [62; 112; 124; 282]. Тому 

важливо було вивчення теми: ―Зміни функціонального стану печінки у хворих 

на гіпертонічну хворобу, ускладнену хронічною серцевою недостатністю, на тлі 

неалкогольного стеатогепатиту‖. 

Мета дослідження – підвищення ефективності лікування хворих на ГХ, 

ускладнену ХСН, на тлі неалкогольного стеатогепатиту на основі вивчення 

патогенетичних ланок ії прогресування з урахуванням функціонального стану 

печінки та змін імунної системи шляхом застосування в комплексній терапії 

аргініну глутамату та аргініл-альфа-аспартил-лізил-валіл-тирозил-аргініну. 

Завдання дослідження: 

1. Вивчити клінічні особливості перебігу ХСН у хворих на ГХ на тлі 

НАСГ. 

2. Оцінити зміни функціонального стану печінки у хворих на ГХ на тлі 

НАСГ залежно від стадії ХСН.  

3. Виявити характер змін клітинної і гуморальної ланок імунітету, 

процесів апоптозу, вмісту туморнекротизуючого фактора альфа (ТНФα) і 

антинуклеарних антитіл (АНА) у крові хворих на ГХ на тлі НАСГ залежно від 

стадії ХСН. 
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4. Встановити вплив процесів пероксидації ліпідів (ПОЛ) – 

антиоксидантного захисту (АОЗ) та метаболічної інтоксикації на перебіг ХСН у 

крові хворих на ГХ на тлі НАСГ. 

5. Дослідити цитогенетичні зміни нейтрофільних гранулоцитів крові у 

взаємозв’язку з імунозапальною активацією, порушеннями в системі 

пероксидації ліпідів (ПОЛ) і розвитком метаболічної інтоксикації у хворих на 

ГХ на тлі НАСГ залежно від стадії ХСН. 

6. Вивчити ефективність комплексної терапії із застосуванням аргініну 

глутамату та аргініл-альфа-аспартил-лізил-валіл-тирозил-аргініну в лікуванні 

хворих на ГХ на тлі НАСГ залежно від стадії ХСН та розробити 

диференційовані підходи до лікування з врахуванням функціонального стану 

печінки. 

Об’єкт дослідження: зміни функціонального стану печінки у хворих на 

ГХ на тлі НАСГ залежно від стадії ХСН. 

Предмет дослідження: клініко-патогенетичні особливості перебігу ХСН 

у хворих на ГХ на тлі НАСГ з урахування змін функціонального стану печінки, 

ефективність комплексної терапії із застосуванням аргініну глутамату та 

аргініл-альфа-аспартил-лізил-валіл-тирозил-аргініну. 

Методи дослідження:  загальноклінічні; інструментальні – ультразвукове 

дослідження печінки (УЗД), електрокардіографія (ЕКГ), ехокардіографія (ЕХО-

КГ); біохімічні з вивченням показників функціонального стану печінки, 

ліпідограми, ПОЛ-АОЗ, вмісту середньомолекулярних пептидів; 

імунофлюоресцентний з оцінкою експресії СD на лімфоцитах периферичної 

крові; спектрофотометричні;  імуноферментний (вміст ТНФα, АНА у крові); 

цитогенетичні з оцінкою функціонального стану геному (ФСГ) нейтрофільних 

гранулоцитів периферійної крові; статистичні. 

Було обстежено 126 хворих на ГХ, ускладнену ХСН ІІА-ІІБ стадії ІІІ-ІV 

ФК СН за класифікацією NYHA (New York Heart Association), віком від 45 до 

74 років  (у середньому – 67,5±5,8 років),  54 (42,86%) чоловіків і 72 (57,14%) 
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жінки (табл.2.1). Тривалість захворювання складала від 5 до 15 років, у 

середньому (7,3±4,5) років.  

За ступенем ХСН досліджувані хворі розподілені наступним чином: 72 

хворих на АГ, ускладнену ІІ А стадією ХСН ФК ІІІ за NYHA (І група – 

основна), серед яких було 36 хворих без НАСГ (Іа група) і 36 хворих з 

діагностованим НАСГ (Іб група) і 54 хворих із ІІ Б стадією ХСН ФК ІV за 

NYHA (ІІ група – порівняння), серед яких було 28 хворих без НАСГ (ІІа група) 

і 26 хворих з діагностованим НАСГ (ІІб група).  

Обстеженим хворим було призначено лікування за протоколами А, Б, С. 

Протокол А включав 45 хворих, які отримували базову терапію згідно з 

відповідними наказами МОЗ України; протокол Б – 59 хворих, які приймали 

глутаргін на тлі базової терапії; протокол С – 22 хворих, яким на тлі базової 

терапії застосовували глутаргін в попередніх дозах у поєднанні з препаратом 

аргініл-альфа-аспартил-лізил-валіл-тирозил-аргініну імунофаном. 

Хворі протоколу А, які отримували базову терапію, були поділені 

наступним чином: група ІА включала 33 хворих на ГХ, ускладнену ХСН ІІА 

стадії ФК ІІІ за NYHA, ІІА група включала 12 хворих на ГХ із ХСН ІІБ стадії 

ФК ІV за NYHA. Базова терапія включала модифікацію способу життя, 

інгібітори АПФ, діуретики, препарати калію, метаболічну терапію (мілдронат), 

за необхідності – β-адреноблокатори. Базову терапію пацієнти продовжували в 

амбулаторних умовах під контролем лікаря загальної практики/ сімейної 

медицини.  

ІБ групу склали 39 хворих на АГ із ХСН ІІА ФК ІІІ за NYHA, які на тлі 

базової терапії отримували аргініну глутамат. ІІБ групу склали 20 хворих на АГ 

із ХСН ІІБ ФК ІV за NYHA, які на тлі базової терапії отримували препарат 

аргініну глутамату глутаргін (Номер реєстраційного посвідчення: 

UA/4022/04/01. Термін дії посвідчення: з 13.12.10. по 13.12.15. Виробник: 

підприємство: Здоров’я ФК). Глутаргін призначали по 10 мл 40% розчину на 

200 мл 0,9% натрію хлориду внутрішньовенно краплинно впродовж 5 днів з 

наступним прийомом середника у таблетках всередину по 0,5 г (2 таблетки) 
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тричі на добу впродовж 20 діб на тлі базової терапії. Надалі щотретього місяця 

призначали глутаргін всередину у дозі по 0,5 г (2 таблетки) тричі на добу 

впродовж 20 діб на тлі базової терапії. 

ІІС групу склали 22 хворих на АГ із ХСН ІІБ ФК ІV за NYHA, які на тлі 

базової терапії отримували глутаргін по 10 мл 40% розчину на 200 мл 0,9% 

натрію хлориду внутрішньовенно краплинно впродовж 5 діб з наступним 

прийомом середника в таблетках всередину по 0,5 г тричі на добу впродовж 20 

діб у поєднанні з препаратом аргініл-альфа-аспартил-лізил-валіл-тирозил-

аргініну імунофан (Номер реєстраційного посвідчення: UA/0318/01/01. Термін 

дії посвідчення: з 24.12.2003 до 24.12.2008; з 02.02.2009 по 02.02.2014. 

Виробник: ТОВ НВП "Біонокс") у дозі 50 мкг (1,0 мл 0,005% розчину) 

внутрішньом’язово один раз на 3 доби у кількості 7 ін’єкцій. Надалі щодругого 

місяця призначали глутаргін всередину у дозі по 0,5 г (2 таблетки) тричі на 

добу впродовж 20 діб на тлі базової терапії, щочетвертого місяця імунофан у 

дозі 50 мкг (1,0 мл 0,005% розчину) внутрішньом’язово один раз на 3 доби у 

кількості 3 ін’єкцій. 

Клініко-лабораторне обстеження здійснювали до і після основного курсу 

лікування (на 25-у добу).  Через 6 місяців після проведеної терапії виконували 

загальноклінічне обстеження, ЕКГ, УЗД і ЕхоКГ.  Через рік після проведеної 

терапії проводили оцінку віддалених результатів за числом повторних 

госпіталізацій, збільшенням стадії ХСН та смертності.  

За аналізом клінічного перебігу захворювання встановлено, що більш 

виражені клінічні прояви були у хворих ІІ групи. Зокрема, на слабкість та 

підвищену втомлюваність скаржилися 24 (33,33%) хворих І групи та 51 

(94,44%) хворий ІІ групи; задишка при звичайному фізичному навантаженні 

турбувала 26 хворих (36,1%) І групи та усіх 54 хворих (100,00%) ІІ групи; на 

задишку у спокої скаржилися – 2 (2,78%) хворих І групи та 20 (37,04%) хворих 

ІІ групи; набряки на нижніх кінцівках з’являлися під вечір у 53 (73,61%) 

пацієнтів І групи та у 7 (12,96%) пацієнтів ІІ групи, постійні набряки на нижніх 

кінцівках турбували 7 (9,72%) пацієнтів І групи та 45 (83,33%) пацієнтів ІІ 
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групи. При об’єктивному обстеженні акроціаноз спостерігався у 20 (27,78%) 

пацієнтів І групи та 54 (100,00%) ІІ групи, застійні вологі хрипи у нижніх 

відділах легень прослуховувалися у 19 (35,19%) хворих ІІ групи, асцит у 10 

(18,52%) хворих ІІ групи.  

У всіх хворих відзначалося зміщення лівої межі відносної тупості серця 

на 1-2,5 см вліво від лівої середньо-ключичної лінії у 5 міжребер’ї. В усіх 

хворих прослуховувався акцент 2-го тону на аорті, у 27 (21,43%) хворих 

систолічний шум над аортою. В усіх хворих виявлені зміни артерій сітківки, 

характерні для гіпертонічної хвороби ІІ та ІІІ стадій. Наявність ГЛШ за тими чи 

іншими ЕКГ-критеріями мала місце у 118 (93,65%) хворих, а саме в 64 (88,89%) 

хворих І групи та усіх 54 (100%) хворих ІІ групи. Систолічний артеріальний 

тиск у хворих І групи складав (152,2±6,9) мм рт.ст., у хворих ІІ групи – 

(148,2±7,7) мм рт.ст., діастолічний – (92,6±3,5) мм рт.ст. і (91,8±4,2) мм рт.ст. 

відповідно. 

Синдром подовження інтервалу QТ діагностовано у 16 (22,22%) пацієнтів 

І групи та у 35 (64,81%) хворих II групи. Зокрема, інтервал QТс складав 

(432,2±9,4) мс (р<0,05) і (453,5±12,6) мс (р<0,05) порівняно з (412,7±7,8) мс у 

здорових. Відомо, що подовження інтервал QТ вказує, що потенціал дії є 

подовженим, і реполяризація затримується у пацієнтів з ХСН [47, 177, 326]. 

Нестабільна реполяризація шлуночків може сприяти розвитку шлуночкової 

тахікардії та фібриляції [57, 112, 272]. Отже, клінічні прояви ураження серцево-

судинної системи були більш вираженими за наявності НАСГ. 

Доведено, що клінічниі прояви ХСН часто асоціюються з 

трансформацією компенсаторних механізмів у патогенетичні фактори, 

суттєвим пригніченням скоротливої функції міокарда і незворотними змінами у 

серцево-судинній та інших системах організму [165, 176, 182, 34, 

51]. Встановлена нерозривна єдність механізмів нейрогуморальної активації та 

ремоделювання ЛШ, що дозволяє визнавати його структурно-функціональні 

зміни як один із чутливих маркерів розвитку та прогресування ХСН [30, 69, 

155, 185].  
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За результатами ЕхоКГ серед обстежених хворих І групи діастолічну 

дисфункцію ЛШ діагностовано у 51 (70,83%) пацієнта, змішану – у 12 (16,67%); 

у хворих ІІ групи діастолічну дисфункцію діагностовано у 5 (9,26%) пацієнтів, 

змішану – у 49 (90,74%) пацієнтів відповідно. Тобто, у міру прогресування 

ХСН та наростанню ФК за NYHA кількість хворих із дисфункцією міокарда 

змішаного характеру значно збільшувалася. 

Показник КДР збільшувався із наростанням ступеня серцевої 

недостатності. У хворих І групи він складав – (5,40±0,08) см і перевищував 

показник у здорових на 8,87%; у хворих ІІ групи – (6,23±0,08) см і перевищував 

показник у здорових на 25,61% (р<0,05). КДО достовірно збільшувався у міру 

прогресування ХСН: у хворих І групи він складав (122,10±6,45) мл, що 

перевищувало рівень здорових на 52,24% (р<0,01), ІІ групи – (160,30±7,23) мл, 

що перевищувало рівень здорових на 99,88% (р<0,01).  

Відповідно до єдиного серцево-судинного континуума основними 

чинниками ризику ХСН є ГХ, дисліпідемія і діабет, які індукують розвиток 

ІХС. Наслідком цих станів є гіпертрофія міокарда лівого шлуночка, гібернація 

(потенційно оборотна дисфункція внаслідок недостатнього кровопостачання) 

і/або загибель кардіоміоцитів з наступною дисфункцією лівого шлуночка серця 

і його ремоделюванням [47, 177, 272, 326]. 

За отриманими результатами ФВ ЛШ прогресивно зменшувалася з 

наростанням стадії серцевої недостатності: у хворих І групи вона складала – 

(55,20±0,83) %, що на 11,25% менше рівня здорових (р<0,01); у хворих ІІ групи 

– (34,70±0,85) %, що на 44,21% менше рівня здорових (р<0,01). Показник КДО 

у хворих І групи був збільшеним порівняно зі здоровими на 52,24% (р<0,05), ІІ 

групи – на 99,88% (р<0,05), показник КСО у хворих І групи був збільшеним 

порівняно зі здоровими на 69,40% (р<0,05), ІІ групи – на 246,06% (р<0,05). 

Товщина ЗСЛШ ХСН у хворих на ГХ з ХСН ФК ІІІ за NYHA збільшилася 

на 21,51% (р<0,05), з ХСН ФК ІV за NYHA – на 32,26 % (р<0,05), товщина 

МШП збільшилася на 14,14% (р<0,05) і на 27,27% (р<0,05) відповідно.  
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Таким чином, у міру прогресування ХСН на тлі НАСГ та наростання ФК 

за NYHA кількість хворих із дисфункцією міокарда змішаного характеру 

значно збільшувалася. Зокрема, із наростанням ступеня серцевої недостатності 

показники КДР та КДО збільшувалися, ФВ ЛШ прогресивно зменшувалася. 

В останні роки широко вивчаються імунозапальні механізми розвитку і 

прогресування ХСН, які часто поєднуються з ендотеліальною дисфункцією, 

продукцією прозапальних цитокінів і активацією фіброзу вальних 

процесів [50,51, 167, 205, 306]. За аналізом загальнолабораторних показників у 

хворих з ХСН, на тлі НАСГ виявлено збільшення показника ІАГ, який 

характеризує активність запального процесу, Зокрема у хворих з ХСН ІІ А 

стадії ФК ІІІ за NYHA він складав 5,74±0,42 (p<0,05),  у хворих з ХСН  ІІ Б 

стадії ФК ІV за NYHA  6,87±0,52 (p<0,05) порівняно з 3,46±0,17 у здорових, 

що вказує на порушення з боку імунної системи у вигляді автоінтоксикації, яке 

наростало зі  збільшенням стадії захворювання. 

За результатами обстеження зміни функціонального стану печінки 

виявлено у 44 хворих (61,11%) І групи і всіх хворих ІІ групи. Гепатомегалія 

спостерігалася у 45 (62,50%) хворих І групи та усіх 54 (100,00%) хворих ІІ 

групи. У хворих із ХСН на тлі НАСГ відзначено порушення функціонального 

стану печінки, що наростало зі збільшенням стадії ХСН. Зокрема, цитолітичний 

синдром виявлено у 55 (76,39%) хворих І групи і у 49 (90,74) % хворих ІІ групи, 

холестатичний синдром – у 30 (41,67 %) хворих І групи і у 52 (96,30%) хворих 

ІІ групи. Ураження печінки при ХСН пов'язують з активізацією печінкових 

макрофагів (клітин Купффера), які у відповідь на ішемію продукують 

прозапальні цитокіни, зокрема чинник некрозу пухлини α, що індукує 

ушкодження печінки посиленням експресії клітинних молекул адгезії та 

хемокінів. Це призводить до міграції та активізації поліморфно-ядерних 

лейкоцитів з виділенням протеаз, які ушкоджують гепатоцити [70, 84, 183, 187, 

295]. 

У хворих на ГХ із ХСН, на тлі НАСГ виявлено вторинний імунодефіцит, 

який проявлявся зменшенням кількості CD3+-Т-лімфоцитів, CD4+-Т-
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лімфоцитів, імунорегуляторного індексу CD4+/CD8 у крові, зменшенням 

ІПО47-активованих Т-лімфоцитів, CD56+-природних кілерів (p<0,05). Зміна 

цих показників наростала зі збільшенням стадії ХСН. Встановлено, що 

розвиток вторинного імунодефіциту у хворих на ХСН, що супроводжується 

наростанням активації апоптозу лімфоцитів периферичної крові. Встановлено 

обернені кореляційні зв’язки між збільшенням числа апоптозу лімфоцитів і 

зменшенням СД-4-лімфоцитів (r=-0,57; p<0,05) та показником 

імунорегуляторного індексу (r=-0,49; p<0,05) що, на нашу думку, вказує на роль 

активації апоптозу лімфоцитів в розвитку вторинного імунодефіциту у хворих з 

ХСН. 

В останні роки доведено, що при ішемії міокарда, самі кардіоміоцити 

[41], а також макрофаги [15, 116] продукують оксид азоту та інші активні 

форми кисню, які, як відомо, є індукторами апоптозу. При цьому відбувається 

гальмування супероксиддисмутази, кателази, глютатіонпероксидази, 

знижується рівень токоферолу, підвищується перкисне окислення ліпідів [83, 

98, 226, 251]. Іншими словами, відзначається різкий дефіцит в організмі 

антиоксидантів, що може служити пусковим моментом у розвитку апоптозу 

кардіоміоцитів. 

 Аналіз результатів дослідження дозволив виявити збільшення вмісту  

прозапального цитокіну ТНФ у крові 52 (72,22%) хворих з ХСН ФК ІІІ за 

NYHA і усіх хворих з ФК ІV за NYHA. Вміст ТНФ у крові наростав зі 

збільшенням ступеня ХСН: у хворих з ХСН ІІА стадії складав (32,662,25) 

пг/мл (р<0,05), ХСН ІІБ стадії – (54,723,86) пг/мл (р<0,05) порівняно з 

(20,311,05) пг/мл у здорових. На сьогодні встановлено, що в виникненні та 

розвитку СН беруть участь багато факторів, такі як імунна система і 

нейрогуморальна регуляція, у тому числі ТНФα [7, 94, 59, 98,143]. 

За наявності НАСГ вміст ТНФ у крові хворих на ГХ, ускладнену ХСН, 

був вищим порівняно з хворими без НАСГ: у хворих Іб і ІІб груп перевищував 

показники у хворих Іа і ІІа груп на 23,66% і 33,97% (р<0,05) відповідно, що 

вказує на несприятливий вплив НАСГ на розвиток імунозапальної активації. 
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Нами виявлено взаємозв’язок між активністю запального процесу за 

вмістом у крові ТНФα і зменшенням скоротливої здатності міокарда за 

показником ФВ (r = - 0,38; p<0,05), подовженням інтервалу QTc (r =  0,40; 

p<0,05), порушенням функціонального стану печінки за активністю ГГТП 

(r=+0,42; p<0,05), активністю АлАТ і АсАТ (r=+0,33; r=+0,35; відповідно 

p<0,05). Рядом авторів доведено, що підвищення рівня ТНФ-a відповідає за 

негативний інотропний ефект, кардіоміопатію, набряк легенів. З іншого боку, 

ТНФ є класичним індуктором апоптозу. Тому не можна виключити, що існує 

зв'язок між TNF-a-апоптозом та дисфункцією міокарда, спричиненої цим 

цитокіном [148, 164, 166, 254]. Ряд досліджень свідчить про участь каспаз у 

процесі вивільнення цитохрому С при гіпоксії та індукції апоптозу 

кардіоміоцитів [32-34]. У нещодавно проведених роботах було показано 

підвищення рівня каспаз і ТНФa в кардіоміоцитах хворих із серцевою 

недостатністю, у тому числі і при кардіоміопатіях [35, 137].  

За результатами проведеного дослідження встановлено, що АНА були 

виявлені у крові 73 (57,94%) обстежених хворих, з них лише у 21 (29,17%) 

хворого з ХСН ІІА і у 38 (70,37%) хворих з ХСН ІІБ стадії. Титр АНА був 

невисоким і складав 1:40 у 29 (39,73  %) хворих і 1:80 у 44 (60,27 %) хворих з 

ХСН. В останні роки є повідомлення про збільшення у крові хворих із 

серцевою недостатністю міокардіотоксичних антитіл, антигладком’язових 

антитіл [259, 207, 351, 361], проте дослідження в цьому напрямку 

продовжуються.  

Виявлено пряму кореляцію між титром АНА і вмістом ТНФ у крові (r= 

+ 0,57; p<0,05), що вказує на взаємозв’язок між розвитком системної 

імунозапальної активації та автоімунних реакцій у хворих з ХСН. На нашу 

думку, розвиток автоімунних реакцій з появою у крові АНА у хворих із ХСН 

відображає характер порушень імунної системи. 

ХСН характеризується змінами функціонального стану геному 

нейтрофілів периферійної крові зі збільшенням кількості морфологічно 

змінених ядер у хворих з ХСН ФК ІІІ за NYHA на 51,76% (p<0,05), з ХСН ФК 
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ІV за NYHA – на 89,20% (p<0,05) порівняно зі здоровими, переважали 

вакуолізовані ядра, з глибокими інвагінаціями каріолеми, з відсутністю 

еухроматину та гетеропіктоничні. Виявлено кореляції між числом 

морфологічно змінених ядер і вмістом ТНФα, АНА, МА, середньо-

молекулярних пептидів254 та -280, активністю ГГТП у крові, які складали (r = + 

0,56; r = + 0,32; r = + 0,45; r = + 0,50; r = + 0,64; r = + 0,39 відповідно; p<0,05), у 

крові –  (r = + 0,38; p<0,05), що вказує на взаємообумовленість патологічного 

процесу і багатофакторність прогресування ХСН. 

У хворих на ХСН, на тлі НАСГ всіх груп нами виявлено порушення 

окисно-відновних процесів у вигляді активації процесів ПОЛ та зсувів у 

системі АОЗ крові. Ряд авторів вважають нестачу прооксидантів при ХСН 

однією з основних причин апоптозу кардіоміоцитів [58, 187, 227, 268]. 

При вивченні ступеня метаболічної інтоксикації в обстежених хворих 

виявлено збільшення вмісту у крові як нуклеотидних СМП280, так і пептидних 

СМП254, рівень яких збільшувався при наростанні стадії ХСН. Відомо, що 

збільшення вмісту СМП в організмі призводить до його інтоксикації та 

порушення метаболічних процесів і тканинного дихання, що зумовлює 

прогресування тканинної гіпоксії [46]. 

Виявлено взаємозв’язок між активністю запального процесу за вмістом у 

крові ТНФα і розвитком метаболічної інтоксикації за вмістом у крові 

пептидних СМП254 і нуклеотидних СМП280 (r = +0,71; +0,64 відповідно; p<0,05). 

Встановлено взаємозв’язок між титром АНА і вмістом у крові пептидних 

СМП254 і нуклеотидних СМП280 (r = +0,62; +0,49 відповідно; p<0,05). Отже, 

поява і збільшення титру АНА у крові хворих з ХСН сприяє розвитку і 

наростанню у них метаболічної інтоксикації. 

Встановлено кореляції між вмістом у крові як нуклеотидних СМП280, так і 

пептидних СМП254 та ПОЛ за вмістом МА у крові (r = +0,65; +0,59; p<0,05), що 

вказує на взаємозв’язок між активацією пероксидації ліпідів і розвитком 

метаболічної інтоксикації за наявності ХСН; порушенням функціонального 

стану печінки за активністю ГГТП (r = +0,50; +0,41; p<0,05), що може бути 
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обумовленим як додатковим навантаженням організму продуктами 

метаболізму, так і зменшенням дезінтоксикаційної функції печінки. 

Встановлено, що збільшення вмісту у крові пептидних СМП254 і 

нуклеотидних СМП280 супроводжувалося подовженням інтервалу QTc (r = 

+0,46; +0,49 відповідно; p<0,05),  що може сприяти нестабільній реполяризація 

шлуночків і в наступному розвитку шлуночкової тахікардії та фібриляції. 

Відомо, що збільшення вмісту СМП в організмі призводить до його 

інтоксикації та порушення метаболічних процесів і тканинного дихання, що 

зумовлює прогресування тканинної гіпоксії [83, 98, 206, 226]. Встановлено, що 

збільшення вмісту у крові СМП супроводжувалося зменшенням скоротливої 

здатності міокарда, на що вказують обернені кореляції між збільшенням вмісту 

у крові пептидних СМП254 і нуклеотидних СМП280 та зменшенням фракції 

викиду за результатами ехокардіографії  (r = +0,42; +0,39 відповідно; p<0,05). 

Виявлено зв’язок метаболічної інтоксикації та накопиченням в крові 

продуктів ПОЛ, порушення функціонального стану геному клітин, про що 

свідчать виявлені прямі кореляції між збільшенням у крові вмісту пептидних 

СМП254 і нуклеотидних СМП280 та МА (r = +0,56; +0,53 відповідно; p<0,05), 

показником МЗЯ (r = + 0,50; r = + 0,64 відповідно; p<0,05), що вказує на 

взаємообумовленість патологічного процесу і багатофакторність прогресування 

ХСН на тлі НАСГ. 

Отже, навантаження організму продуктами ПОЛ і розбалансованість АОЗ 

у хворих із ХСН наростало при вищій стадії патологічного процесу, що 

супроводжувалося наростанням метаболічної інтоксикації [36, 60, 65, 129]. 

Встановлено взаємозв’язок між вираженістю метаболічної інтоксикації і 

погіршенням показників функціонального стану печінки, розвитком 

імунозапальної активації та числом морфологічно змінених ядер нейтрофілів 

периферійної крові, зниженням скоротливої здатності міокарда і подовженням 

інтервалу QTc. Вираженість метаболічної інтоксикації з одного боку 

відображає ступінь різного роду порушень метаболічних процесів у хворих із 

ХСН на тлі НАСГ, а з другого – сама сприяє прогресуванню захворювання. 
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Таким чином, у хворих з ХСН на тлі НАСГ відзначається імунозапальна 

активація зі збільшенням у крові вмісту прозапального цитокіну ТНФ, що є 

більш вираженим за наявності ХСН  ІІБ стадії ФК ІV за NYHA і 

супроводжується зменшенням  скоротливої здатності міокарда, що можна 

пояснити його прозапальною активністю [6, 71, 181, 271]. За результатами 

досліджень у 57,94% випадків серед хворих із ХСН на тлі НАСГ має місце 

порушення імунної системи у вигляді розвитку автоімунних реакцій з появою у 

крові АНА, частота виявлення і титр яких наростає зі збільшенням стадії 

захворювання. Розвиток автоімунних реакцій переважно спостерігається у 

хворих з ХСН  ІІБ стадії ФК ІV за NYHA. Навантаження організму АНА 

супроводжується розвитком системної імунозапальної активації зі збільшенням 

у крові ТНФ і наростанням метаболічної інтоксикації.  

З метою виявлення предикторів прогресування ХСГ у хворих на ГХ на тлі 

НАСГ було досліджено відношення шансів (OR). Встановлено, що шанси 

прогресування ХСГ зі зменшенням фракції викиду < 45% вищі за наявності 

артеріального тиску > 140/90 мм.рт.ст. у 5,15 раза (р=0,003), за наявності 

артеріального тиску ≥ 130/85 і < 139/89 мм.рт.ст. у 3,22 раза (р=0,009), за 

наявності НАСГ – у 3,46 раза (р=0,007).  

Встановлено, що шанси прогресування ХСГ у хворих на ГХ на тлі НАСГ  

збільшуються зі зменшенням фракції викиду < 45% вищі за збільшення вмісту 

білірубіну у крові  25,0 мкмоль/л у 2,62 раза (р=0,013), зменшення вмісту 

альбуміну у крові  35,0 г/л – у 2,85 раза (р=0,007), збільшення активності 

ГГТП – у 3,50 раза (0,007); збільшення вмісту ЗХ у крові  5,0 ммоль/л  – у 3,82 

раза (р=0,008), ТГ  1,7 ммоль/л  – у 4,50 раза (р=0,007), ЛПНГ 3,0 ммоль/л – у 

4,97 раза (р=0,005),  активності системної імунної відповіді за вмістом ТНФ у 

крові  35,0 пг/мл – у 5,65 раза (р=0,005), активації процесу апоптозу за 

експресією Fas/APO-1 (CD95) на лімфоцитах периферичної крові  13,0% – у 

2,32 раза (р=0,023), зміни ФСГ нейтрофілів периферичної крові за збільшенням 

числа МЗЯ  6,0% – у 2,32 раза (р=0,027), активації ПОЛ за вмістом МА у крові 
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та метаболічної інтоксикації за вмістом нуклеотидних СМП254 у крові – у 3,68 

раза (р=0,009) і 5,91раза (р=0,008) раза відповідно. 

За результатами дослідження ефективності комплексного лікування із 

застосуванням базової терапії у хворих із ХСН на тлі НАСГ була виявлена 

наступна динаміка клінічних проявів захворювання. Зокрема, після курсу 

лікування, покращення самопочуття відмітили – 30 (90,90 %) хворих І групи  і 9 

(75,00%) хворих ІІ групи. 

За результатами дослідження включення аргініну глутамату в комплексне 

лікування хворих із ХСН, на тлі НАСГ сприяло більш швидкій динаміці 

клінічних проявів захворювання.  Зокрема,  після курсу лікування покращення 

самопочуття відмітили  37 (94,87 %) хворих І групи і 18 (90,00 %) хворих ІІ 

групи, що проявлялося зменшенням задишки, вологих хрипів в нижніх відділах 

легень, розмірів печінки на (1, 89± 0,91) см (р<0,05), набряків на нижніх 

кінцівках, збільшенням фракції викиду за результатами ехокардіоскопії на 

23,41% (р<0,05), що переважало ефективність базової терапії. 

У хворих протоколу С із застосуванням аргініл-альфа-аспартил-лізил-

валіл-тирозил-аргінін в комплексній терапії динаміка клінічних проявів була 

більш вираженою порівняно з хворими ІІ групи за протоколами А і Б, зокрема 

покращення самопочуття відмітили 21 (95,5%) з 22 хворих протоколу С, що на 

20,5% і 10,5% перевищувало ефект у відповідних хворих протоколу А і Б. 

Після курсу комплексної терапії із застосуванням аргініну глутамату у 

хворих з ХСН ФК ІІІ за NYHA і ФК ІV за NYHA інтервал QТс складав 

(419,8±8,9) мс і (436,5±9,3) порівняно з показником (433,5±9,8) мс (р<0,05) і 

(455,1±11,9) мс (р<0,05) до лікування і порівняно з (412,7±7,8) мс у здорових 

(р<0,05). Такі ефекти аргініну глутамату можна пояснити здатністю 

зменшувати внутрішньоклітинний ацидоз і акумуляцію в клітині іонів Са2+, 

відновлювати енергетичний баланс клітини і зменшувати утворення вільних 

радикалів, більш раціонального використання кисню міокардом [100, 136, 137, 

164]. 
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За результатами ЕхоКГ застосування аргініну глутамату сприяло зростанню 

фракції викиду відносно вихідного рівня на (8,56±0,35)% (р<0,05) у хворих з ХСН 

ФК ІІІ за NYHA і на (7,14±0,41)% (р<0,05) у хворих з ХСН ФК ІV за NYHA. 

У хворих протоколу А показники функціонального стану печінки 

достовірно не змінювалися (р>0,05) як у групі І, так і у групі ІІ. Включення 

аргініну глутамату в комплексне лікування хворих із ХСН на тлі НАСГ сприяло 

нормалізації розмірів печінки у 10 (16,95%) хворих і зменшенню гепатомегалії у 

41 (69,49%) хворих на (2,19±0,88) см (р<0,05), що за результатами УЗД 

супроводжувалось зменшенням її ехощільності.  У групі порівняння зменшення 

розмірів печінки було невірогідним. Позитивна клінічна динаміка під впливом 

аргініну глутамату супроводжувалась покращенням біохімічних показників 

функціонального стану печінки. Зокрема, після курсу лікування в усіх хворих 

відзначалося зменшення цитолітичного синдрому, що проявлялося зниженням 

активності ферментів АсАТ, АлАТ, ЛДГ та ГГТП у 2,0; 2,0; 1,29; 1,47 раза 

відповідно (р<0,05), чого не відзначалося в групі порівняння.  

Поліпшення дезінтоксикаційної функції печінки під впливом терапії із 

включенням аргініну глутамату відзначалося в хворих як ІБ, так і ІІБ груп, на що 

вказувало зменшення тимолової проби у хворих ІБ групи на 24,27% (p<0,05), у 

хворих ІІБ групи – на 7,90% (p<0,05), тоді як у хворих ІА і ІІА груп цей показник 

зменшився на 7,48% (p>0,05) і 6,20% (p>0,05) відповідно.  

Ефективність лікування із включенням аргініну глутамату підтверджує 

поліпшення білоксинтезуючої функції гепатоцитів, про що свідчило збільшення 

активності холінестерази на 8,29% (p<0,05) у хворих ІБ групи та на 18,55% (p<0,05) 

у хворих ІІБ групи, тоді як у хворих ІА і ІІА груп цей показник достовірно не 

змінювався (p>0,05).  

Також відмічається зменшення біохімічних проявів синдрому холестазу, про 

що свідчило зменшення активності лужної фосфатази у хворих ІБ групи на 38,71%  

(p<0,05),  у хворих ІІБ групи на 41,02%  (p<0,05, тоді як у хворих ІА групи цей 

показник зменшився на 11,23% (p>0,05) і ІІА групи –  на 9,65%  відповідно (p>0,05). 

Застосування аргініну глутамату сприяло зменшенню холестатичного синдрому за 
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зменшенням активності ферментів ГГТП та лужної фосфатази у 1,47 і 1,84 раза 

(р<0,05) відповідно. 

Виявлений ефект комплексної терапії у хворих ІБ і ІІБ груп можна 

пояснити фармакодинамічними властивостями аргініну глутамату [39, 115] та 

поліпшенням функціонального стану печінки [21, 22]. 

При аналізі клінічної ефективності комплексної терапії із застосуванням 

аргініну глутамату та аргініл-альфа-аспартил-лізил-валіл-тирозил-аргініну у 

хворих ІІС групи виявлено, що вираженість синдрому цитолізу змінилася 

наступним чином: у хворих ІІС групи активність АсАТ зменшилася у 

результаті лікування на 50,78% (p<0,05); активність АлАТ зменшилася на 50,69% 

(p<0,05); ЛДГ зменшилася у хворих ІІС групи на 36,53% (p<0,05); ГГТП 

зменшилася на 33,99% (p<0,05). Це свідчило про ефективність лікування із 

включенням аргініну глутамату та аргініл-альфа-аспартил-лізил-валіл-тирозил-

аргініну при подоланні синдрому цитолізу як в хворих ІІС групи.  

Відмічалося покращення дезінтоксикаційної функції печінки під впливом 

терапії із включенням аргініну глутамату та аргініл-альфа-аспартил-лізил-валіл-

тирозил-аргініну в хворих ІІС групи, на що вказувало зменшення тимолової проби 

на 8,85% (p<0,05). Ефективність лікування із включенням аргініну глутамату та 

аргініл-альфа-аспартил-лізил-валіл-тирозил-аргініну підтверджує покращення 

білоксинтезуючої функції гепатоцитів, про що свідчило збільшення активності 

холінестерази на 15,65% (p<0,05) в хворих ІІС групи.  

Також відмічається зменшення біохімічних проявів синдрому холестазу, про 

що свідчило зменшення активності лужної фосфатази у хворих ІІС групи на 45,66% 

(p<0,05). Таким чином, виявлено, що лікування із включенням аргініну глутамату 

та аргініл-альфа-аспартил-лізил-валіл-тирозил-аргініну ефективно вплинуло на 

функціональний стан печінки в хворих ІІС групи і вірогідно досягло рівня здорових 

(р<0,05). 

Аналіз результатів дослідження дозволив встановити, що у хворих на ГХ 

із ХСН, на тлі неалкогольного стеатогепатиту виявлено вторинний 

імунодефіцит, який проявлявся зменшенням кількості CD3+-Т-лімфоцитів, 
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CD4+-Т-лімфоцитів, імунорегуляторного індексу CD4+/CD8 у крові, 

зменшенням ІПО47-активованих Т-лімфоцитів, CD56+-природних кілерів 

(p<0,05). Зміна цих показників наростала зі збільшенням стадії ХСН.  

Після курсу лікування із включенням аргініну глутамату показники 

клітинного імунітету у хворих І Б групи нормалізувалися у 22 (56,41 %) хворих 

(р<0,05), у решти покращилися (р<0,05), у хворих ІІ Б групи – вірогідно 

покращилися (р<0,05), чого не спостерігалося у ІА і ІІА групах хворих, які 

отримували базову терапію. Зокрема, у хворих І Б групи після проведення 

лікування кількість СDЗ+-Т-лімфоцитів у крові наблизились до такої у 

здорових (р>0,05), СD4+-Т-лімфоцитів збільшилась на 8,91 % (р<0,05), що 

супроводжувалось поліпшенням імунорегуляторного індексу – на 12,79 % 

(р<0,05).  

Кількість ІП047-активованих Т-лімфоцитів збільшилась на 12,23% 

(р<0,05), СD56+природних кілерів на 10,12 % (р>0,05). Кількість IPO47-Т-

лімфоцитів активованих у хворих ІБ вірогідно збільшилася до рівня 

(12,60±0,95)% (р<0,05), рівень CD8+-Т-лімфоцитів достовірно не змінився в 

хворих ІБ групи (33,522,68)% (p>0,05). Кількість CD24+-В-лімфоцитів після 

лікування  в групах ІБ і ІА збільшилась недостовірно до (14,97±1,23)% (р>0,05). 

Зокрема, після лікування із включенням аргініну глутамату, кількість 

загальних CD3+-Т-лімфоцитів у хворих І і ІІ груп була (67,543,98) % (р>0,05) і 

(61,084,22) % (p<0,05) відповідно, кількість CD4+-Т-лімфоцитів – на рівні 

(41,063,15)% і (36,542,90)% відповідно (p<0,05), рівень CD8+-Т-лімфоцитів – 

на рівні (33,522,68)% і (35,272,63)% відповідно (p>0,05), що 

супроводжувалось вірогідним збільшенням імунорегуляторного індексу 

(1,230,09)% і (1,040,09)% відповідно (p<0,05), що підтверджує 

імуномоделюючий ефект препарату [149, 16, 151]. У хворих ІІ Б групи 

показники клітинного та гуморального імунітету вірогідно поліпшилися 

(р<0,05), проте не досягли таких у здорових.  

Отже, застосування аргініну глутамату в комплексному лікуванні хворих 

на ГХ із ХСН, на тлі неалкогольного стеатогепатиту сприяє підвищенню 
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ефективності лікування, поліпшенню показників клітинного та гуморального 

імунітету і зменшенню вторинного імунодефіциту, особливо у хворих із ХСН ІІ 

А стадії ФК ІІІ за NYHA, тоді як у хворих із ХСН ІІ Б стадії ФК ІV за NYHA 

стан клітинного та гуморального імунітету залишається порушеним. 

Застосування аргініл-альфа-аспартил-лізил-валіл-тирозил-аргініну у 

хворих із ХСН ІІБ стадії протоколу С дозволило посилити позитивну динаміку 

показників клітинного та гуморального імунітету порівняно з хворими ІІ групи 

протоколу Б. Зокрема, кількість СDЗ+-Т-лімфоцитів після лікування із 

включенням аргініл-альфа-аспартил-лізил-валіл-тирозил-аргініну збільшилася 

на 20,54% (р<0,05), у хворих ІІБ групи цей показник збільшилася на 10,51% 

(р<0,05); рівень СD4+-Т-лімфоцитів у хворих С групи після лікування 

збільшився на 19,59 % (р<0,05), рівень СD8+-Т-лімфоцитів достовірно 

зменшився на 14,42 % (р<0,05),  що супроводжувалось поліпшенням 

імунорегуляторного індексу – на 48,15 % (р<0,05). Застосування аргініл-альфа-

аспартил-лізил-валіл-тирозил-аргініну у хворих із ХСН ІІБ стадії протоколу С 

дозволило посилити динаміку показників гуморального імунітету порівняно з 

хворими протоколу Б.  

Таким чином, додаткове включення аргініл-альфа-аспартил-лізил-валіл-

тирозил-аргініну до комплекної терапії сприяло підвищенню ефективності 

лікування щодо позитивної динаміки показників клітинної і гуморальної ланок 

імунітету, імунозапальної активації та метаболічної інтоксикації. 

За результатами дослідження після проведеного лікування вміст ТНФ  у 

крові хворих І і ІІ груп протоколу А вірогідно не змінився (р>0,05). За 

результатами дослідження після проведеного лікування вміст ТНФ у крові 

хворих протоколу Б зменшився на 24,43% (р<0,05) до (33,78±3,04) пг/мл 

порівняно з (44,70±3,26) пг/мл до лікування, що перевищило ефект у хворих 

протоколу А на  12,41% (р<0,05). Додаткове включення аргініл-альфа-аспартил-

лізил-валіл-тирозил-аргініну сприяло підвищенню ефективності лікування 

щодо динаміки  вмісту ТНФ у крові із його зменшенням на 47,42% (р<0,05) до 

(28,73±2,50) пг/мл порівняно з (54,64±4,42) пг/мл до лікування. 



 159 

За результатами оцінки цитогенетичних показників встановлено, що 

застосування в комплексній терапії хворих протоколу Б аргініну глутамату 

сприяло нормалізації індексу хроматизації та ядерцевого індексу і значному 

зменшенню індексу морфологічно змінених ядер у хворих І групи, і менш 

вираженій позитивній динаміці показників функціонального стану геному у 

хворих ІІ групи (p<0,05), що, на нашу думку, можна пояснити 

дезінтоксикаційною здатністю аргініну глутамату. Також доведено, що аргініну 

глутамат виявляє гепатопротекторну дію завдяки своїм антиоксидантним, 

антигіпоксичним та мембраностабілізуючим властивостям, позитивно впливає 

на процеси енергозабезпечення в гепатоцитах [108, 126, 211]. 

У хворих ІІ групи додаткове застосування аргініл-альфа-аспартил-лізил-

валіл-тирозил-аргініну в комплексній терапії сприяло позитивній динаміці 

показників  функціонального стану геному нейтрофілів периферичної крові. 

Зокрема, індекс хроматизації у хворих ІІ групи протоколу Б після лікування 

збільшився на 10,12% (p<0,05), у хворих протоколу С – на 18,61% (p<0,05), 

ядерцевий індекс – на 20,26% і 33,11% відповідно (p<0,05), індекс 

морфологічно змінених ядер зменшився на 23,15% і 30,92% відповідно 

(p<0,05), що можна пояснити імуномодулюючою дією імунофану. 

Зменшення активації процесів ПОЛ після проведення терапії із 

включенням аргініну глутамату та аргініл-альфа-аспартил-лізил-валіл-тирозил-

аргініну у хворих із ХСН, на тлі НАСГ супроводжувалося зменшенням 

напруження системи АОЗ, про що свідчила позитивна динаміка активності 

металоферменту церулоплазміну  і насиченості трансферину залізом (р<0,05), 

вмісту сульфгідрильних груп (р<0,05), вони наближалися до рівня здорових. У 

хворих ІІ С групи після проведення терапії із включенням аргініну глутамату 

відмічалося зменшення вмісту у крові церулоплазміну на 35,67 % (р<0,05) і 

збільшення  насиченості трансферину залізом на 33,33 % (р<0,05). 

Отже, застосування аргініну глутамату в комплексній терапії сприяло 

поліпшенню функціонального стану печінки та позитивній динаміці показників 

клітинного і гуморального імунітету. Додаткове включення аргініл-альфа-
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аспартил-лізил-валіл-тирозил-аргініну в лікування хворих на ГХ,  ускладнену ІІ 

Б стадією ХСН ФК ІV за NYHA посилило імуномодулюючу та протизапальну 

дію комплексної терапії. 

 За оцінкою віддалених результатів через рік після лікування встановлено, 

що застосування в комплексній терапії аргініну глутамату та аргініл-альфа-

аспартил-лізил-валіл-тирозил-аргініну у хворих з ХСН ФК ІV за NYHA число 

повторних госпіталізацій, збільшення стадії ХСН, частота вірусно-

бактеріальних захворювань та смертності зменшилися.  

Зокрема, після застосування аргініну глутамату в комплексній терапії 

хворих з ХСН ФК ІІІ за NYHA сприяло зменшенню частоти вірусно-

бактеріальних захворювань на 10,49%, повторних госпіталізацій 1-2 рази на рік 

– на 16,08%, збільшення стадії ХСН – на 22,37% впродовж року; з ХСН ФК ІV 

за NYHA сприяло зменшенню частоти вірусно-бактеріальних захворювань на 

36,67%, частих повторних госпіталізацій 3-4 рази на рік – на 26,67%, 

збільшення стадії ХСН – на 11,67%, смертності – на 3,33% впродовж року. 

Додаткове включення аргініл-альфа-аспартил-лізил-валіл-тирозил-аргініну в 

комплексне лікування хворих з ХСН ФК ІV за NYHA сприяло зменшенню 

сприяло зменшенню частоти вірусно-бактеріальних захворювань на 55,31%, 

частих повторних госпіталізацій 3-4 рази на рік – на 32,58%, збільшення стадії 

ХСН – на 18,94%, смертності – на 8,33% впродовж року. 

Отже, отримані результати проведених досліджень патогенетично і 

клінічно обґрунтовують доцільність оптимізації лікування хворих на ГХ з 

включенням в комплексну терапію за наявності ФК ІІІ за NYHA препарату 

аргініну глутамату, за наявності ФК ІV за NYHA препарату аргініну глутамату 

глутаргіну та препарату аргініл-альфа-аспартил-лізил-валіл-тирозил-аргінін 

імунофану. 
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ВИСНОВКИ 

1. Хронічна серцева недостатність (ХСН) – найбільш частий результат 

більшості серцево-судинних захворювань, що виступає головною причиною 

інвалідизації та смертності. Розгорнута клінічна картина ХСН супроводжується 

одним з патогномонічних синдромів порушення кровообігу – ураженням 

печінки та розвитком системної імунозапальної активації. Проте клініко-

патогенетичні особливості перебігу ХСН у хворих на гіпертонічну хворобу 

(ГХ) на тлі неалкогольного стеатогепатиту (НАСГ) залишаються вивченими 

недостатньо,  прогноз щодо їхнього життя залишається несприятливим, більше 

половини таких пацієнтів помирають впродовж наступних 5 років, тому 

важливими є пошуки можливостей підвищення ефективності лікування. 

2. ХСН ФК ІІІ за NYHA у хворих на ГХ на тлі НАСГ характеризується 

подовженням інтервалу QТ у 16 (22,22%) пацієнтів і переважанням діастолічної 

дисфункції лівого шлуночка у 51 (70,83%) пацієнта; ХСН ФК ІV за NYHA – 

подовженням інтервалу QТ у 35 (64,81%) пацієнтів і переважанням змішаної 

дисфункції лівого шлуночка у 49 (90,74%) пацієнта, що супроводжувалося 

наростанням порушень внутрішносерцевої гемодинаміки зі збільшенням 

розмірів камер серця і товщини задньої стінки лівого шлуночка та 

міжшлуночкової перегородки зі зменшенням скоротливої здатності міокарда.  

3. Зміни функціонального стану печінки виявлено у 44 хворих (61,11%) 

хворих на ГХ з ХСН ФК ІІІ за NYHA і всіх хворих з ХСН ФК ІV за NYHA, 

гепатомегалія спостерігалася у 62,50% і 100,00%,  цитолітичний синдром – у 

76,39% і 90,74%,  холестатичний – у 30 (41,67 %) і 96,30% випадків відповідно. 

Вираженість цитолізу і холестазу гепатоцитів, зменшення дезінтоксикаційної та 

білоксинтезуючої функції печінки наростали зі прогресуванням ХСН. Виявлені 

кореляції між зменшеннм вмісту альбуміну та протромбінового індексу і 

зменшенням франції викиду лівого шлуночка (r=0,39; p<0,05 і r=0,43; p<0,05 

відовідно), між активністю гамма-глутамілтранспептидази та інтервалом QTc 

(r=0,45; p<0,05). 
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4. Розвиток ХСН у хворих на ГХ на тлі НАСГ характеризується 

вторинним імунодефіцитом та імунозапальною активацією, що проявляється 

зменшенням кількості CD4+-Т-лімфоцитів, імунорегуляторного індексу 

CD4+/CD8+, ІПО47-активованих Т-лімфоцитів, CD56+-природних кілерів 

(p<0,05) у крові, і наростає зі збільшенням стадії ХСН, супроводжується 

активацією апоптозу лімфоцитів периферичної крові у 76,39% і 96,30% 

випадків за ХСН ФК ІІІ і ФК ІV за NYHA відповідно, збільшенням вмісту  

ТНФ у крові 52 (72,22%) хворих з ХСН ФК ІІІ за NYHA і усіх хворих з ФК ІV 

за NYHA в 1,61 раза і 2,69 раза відповідно, наявністю антинуклеарних антитіл у 

крові у 29,17% і 70,37% випадків хворих з ХСН ФК ІІІ і ФК ІV за NYHA 

відповідно у титрі 1:40 і 1:80. Виявлено кореляції між вмістом у крові ТНФα і 

зменшенням фракції викиду (r = - 0,38; p<0,05), подовженням інтервалу QTc (r 

=  0,40; p<0,05), порушенням функціонального стану печінки за активністю 

ГГТП (r=0,42; p<0,05) та між титром антинуклеарних антитіл і вмістом ТНФ у 

крові (r= 0,57; p<0,05). 

5. Наявність ХСН у хворих на ГХ на тлі НАСГ супроводжується 

активацією пероксидації ліпідів зі збільшенням вмісту у крові малонового 

альдегіду (МА) на 86,05% (p<0,05) за ФК ІІІ за NYHA і на 105,68% за ФК ІV за 

NYHA, показник якого корелює зі вмістом ТНФα (r = 0,61; p<0,05). Відзначено 

дисбаланс системи АОЗ зі збільшенням активності церулоплазміну і 

зменшенням насиченості трансферину залізом на 52,47 % і 25,00 % за ФК ІІІ за 

NYHA і на 80,34 % і 45,83 % за ФК ІV за NYHA. Характерним є розвиток 

метаболічної інтоксикації зі збільшення вмісту у крові нуклеотидних СМП280 і 

пептидних СМП254, рівень яких збільшувався при наростанні стадії ХСН 

(p<0,05). Виявлено кореляції між вмістом у крові СМП280 і СМП254 та МА (r = 

0,65; 0,59; p<0,05), ТНФα (r = 0,71; 0,52; p<0,05), титром АНА (r = 0,62; 0,49; 

p<0,05), активністю ГГТП (r = 0,50; 0,41; p<0,05), подовженням інтервалу QTc 

(r = 0,46; 0,49; p<0,05) і зменшенням фракції викиду (r = - 0,42; - 0,39; р<0,05) 

відповідно. 
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6. Перебіг ХСН у хворих на ГХ на тлі НАСГ характеризується змінами 

функціонального стану геному нейтрофілів периферійної крові зі збільшенням 

кількості морфологічно змінених ядер у хворих з ХСН ФК ІІІ за NYHA на 

51,76% (p<0,05), з ХСН ФК ІV за NYHA – на 89,20% (p<0,05) порівняно зі 

здоровими, переважали вакуолізовані ядра, з глибокими інвагінаціями 

каріолеми. Виявлено кореляції між числом морфологічно змінених ядер і 

вмістом ТНФα, МА, СМП280 у крові, які складали (r = 0,56; r = 0,45; r = 0,64 

відповідно; p<0,05), у крові –  (r = + 0,38; p<0,05), що вказує на 

взаємообумовленість патологічного процесу і багатофакторність прогресування 

ХСН. 

7. Шанси прогресування ХСГ у хворих на ГХ на тлі НАСГ збільшуються 

за підвищення артеріального тиску у 5,15 раза (р=0,003),  наявності НАСГ – у 

3,46 раза (р=0,007),  порушення функціонального стану печінки зі збільшенням 

вмісту білірубіну – у 2,62 раза (0,013), активності ГГТП – у 3,50 раза (0,007); 

вмісту ЛПНГ  3,0 ммоль/л – у 4,97 раза (0,005),  зменшення вмісту альбуміну в 

крові – у 2,85 раза (0,007), збільшення вмісту ТНФ у крові – у 5,65 раза 

(0,005), активації процесу апоптозу за експресією Fas/APO-1 (CD95) на 

лімфоцитах периферійної крові – у 2,32 раза (0,023), збільшенням числа 

морфологічно змінених ядер  – у 2,32 раза (0,027), активації ПОЛ за вмістом 

МА у крові та метаболічної інтоксикації за вмістом нуклеотидних СМП254 у 

крові – у 3,68 раза (0,009) та 5,91раза (0,008) раза відповідно. 

8. Застосування аргініну глутамату в комплексній терапії хворих на 

гіпертонічну хворобу, ускладнену ХСН ФК ІІІ за NYHA, на тлі НАСГ сприяє 

поліпшенню функціонального стану печінки, позитивній динаміці показників 

клітинного і гуморального імунітету, ПОЛ-АОЗ та зменшенню імунозапальної 

активації, що супроводжувалося скороченням тривалості стаціонарного 

лікування на (2,75±0,25) доби. Додаткове включення аргініну глутамату та 

аргініл-альфа-аспартил-лізил-валіл-тирозил-аргініну в лікування хворих на ГХ, 

ускладнену ХСН ФК ІV за NYHA потенціює гепатопротекторну та 

імуномодулюючу дію комплексної терапії. 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. В алгоритм обстеження хворих на ГХ на тлі НАСГ з метою 

прогнозування перебігу ХСН рекомендується додатково оцінювати структурно-

функціональний стан печінки за показниками УЗД, активністю гамма-

глутамілтранспептидази, аспартат- і аланін-амінотрансфераз, вмістом альбуміну 

у крові та протромбінового індексу,  імунозапальної активації  – за вмістом у крові 

ТНФ й антинуклеарних антитіл, величиною імунорегуляторного індексу 

CD4+/CD8 й експресії Fas/APO-1 (CD95) на лімфоцитах периферійної крові, та 

метаболічної інтоксикації за вмістом нуклеотидних і пептидних 

середньомолекулярних пептидів й числом патологічно змінених ядер нейтрофілів 

периферійної крові. 

2. У комплексне лікування хворих на ГХ, ускладнену ХСН ФК ІІІ за 

NYHA на тлі НАСГ з порушенням функціонального стану печінки, 

рекомендується включати аргініну глутамат по 10 мл 40% розчину на 200 мл 

0,9% натрію хлориду внутрішньовенно краплинно впродовж 5 днів з наступним 

прийомом середника всередину по 1,5 г / добу впродовж 20 діб. Надалі 

рекомендується щотретього місяця призначати аргініну глутамат всередину 1,5 

г / добу впродовж 20 діб на тлі базової терапії. 

3. У комплексне лікування хворих на ГХ, ускладнену ХСН ФК ІV за 

NYHA з розвитком вторинного імунодефіциту, імунозапальної активації та 

метаболічної активації рекомендується включати аргініну глутамат по 10 мл 

40% розчину на 200 мл 0,9% натрію хлориду внутрішньовенно краплинно 

впродовж 5 днів з наступним прийомом середника всередину по 1,5 г / добу 

впродовж 20 діб та аргініл-альфа-аспартил-лізил-валіл-тирозил-аргінін у дозі 50 

мкг (1,0 мл 0,005% розчину) внутрішньом’язово один раз в 3 доби у кількості 7 

ін’єкцій з повторним курсом через 3-6 місяців. Надалі щодругого місяця 

рекомендується призначати аргініну глутамат всередину 1,5 г / добу впродовж 

20 діб на тлі базової терапії, щочетвертого місяця – аргініл-альфа-аспартил-

лізил-валіл-тирозил-аргінін у дозі 50 мкг (1,0 мл 0,005% розчину) 

внутрішньом’язово один раз у 3 доби у кількості 3 ін’єкцій. 
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