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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Згідно сучасним уявленням, неалкогольну жирову 

хворобу печінки (НАЖХП) розглядають як незалежний чинник ризику 

серцево-судинних захворювань (ССЗ) (Скрипник ІМ, Дубровінська ТВ, 2014; 

Долженко МН, 2015). Ожиріння відіграє значну роль у формуванні та 

прогресуванні захворювань, асоційованих із порушеннями ліпідного обміну, 

у тому числі ішемічної хвороби серця (ІХС) і НАЖХП. Остання поєднує дві 

морфологічні форми – стеатоз печінки та неалкогольний стеатогепатит 

(НАСГ) (Фадєєнко ГД, та співав., 2015; Журавлева ЛВ, Лопина НА, 2016). 

Інтенсивність синдромів цитолізу та холестазу корелює з вираженістю 

порушень ліпідного обміну, а саме формуванням атерогенної дисліпідемії 

(АД) ІІв і ІІІ типу за D. Fredrickson (Амосова ЕН, та співав., 2007; 

Свінціцький АС, та співав., 2016). АД діагностують у 20-80% пацієнтів із 

НАЖХП (Колеснікова ЕВ, 2014; Patil R, Sood GK, 2017). 

ІХС та її ускладнення є однією з основних причин непрацездатності і 

смертності населення у всьому світі (Колесникова ЕВ, 2014). В Україні понад 

50% летальних випадків обумовлено саме ССЗ (Коваленко ВМ, Корнацький 

ВМ, 2014). Доведено, що основною причиною смерті пацієнтів із НАЖХП є 

атеротромбоз (Лутай МИ, Голикова ИП, 2015; Lubrano V, Balzan S, 2015). 

Наявність НАЖХП потенціює швидкопрогресуючий перебіг 

атеросклеротичних процесів з ураженням сонних та коронарних артерій (Bril 

F, et al., 2016), збільшує ризик виникнення гострих коронарних подій у 

хворих на ІХС (Athyros VG, et al., 2015; Zeb I, еt al., 2016).  

На сьогодення питання першопричини метаболічних порушень є 

дискутабельним. У цьому аспекті доведене значення генетичних факторів, 

низької фізичної активності, надлишкового харчування, активації 

симпатоадреналової системи (Анохина ГА, та співав., 2014; Byrne CD, 

Targher G, 2015; Ланкин ВЗ, Тихазе АК, 2016). 

За результатами неінтервенційного дослідження ATTRACTION 

доведено, що НАСГ в українській популяції асоційований із порушеннями 

ліпідного обміну у 63,5% хворих та надлишковою масою – у 87,6% випадків 

(Скрыпник ИН, 2013). Отже, потребує подальшого вивчення першопричина 

порушень ліпідного обміну та роль функціональних порушень клітин печінки 

як тригерного фактору формування АД і ІХС. Важливим питанням 

залишається визначення умов реалізації кардіологічного ризику у хворих на 

ІХС у поєднанні з НАСГ. 

Недостатньо вивченими залишаються патогенетичні механізми впливу 

НАСГ на розвиток та прогресування порушень ліпідного обміну, що має 

важливе значення для розробки методів медикаментозної корекції. Відомо, 

що процеси перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ) відіграють важливу роль у 

патогенезі як ІХС, так і НАСГ (Заремба ЄХ, Смалюх ОВ, 2014; Казимирко 

ВК, та співав., 2014). Таким чином, потребує подальшого вивчення характер 

прооксидантно-антиоксидантного дисбалансу у хворих на ІХС за наявності 

супутнього НАСГ (Білецький СВ, та співав., 2013; Звягинцева ТД, Глущенко 

СВ, 2014). Важливою патогенетичною ланкою хвороб, асоційованих з 



 
 

атеросклерозом, є порушення в системі оксиду азоту (NO), що призводить до 

формування ендотеліальної дисфункції (Бабушкина ИВ, та співав., 2015; 

Возна ХІ, та співав., 2015). Залишається недостатньо вивченим вплив 

супутнього НАСГ на характер змін системи NO у хворих із ІХС. 

Незважаючи на наявність сучасних Європейських рекомендацій  

EASL – EASD – EASO (2016) із діагностики та лікування НАЖХП, не існує 

чітких позицій із призначення медикаментозної корекції функціонального 

стану печінки на фоні АД у хворих на ІХС у поєднанні з НАСГ, що потребує 

подальшого наукового пошуку з урахуванням патогенетичних механізмів 

формування синтропії. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційна робота є фрагментами двох науково-дослідних робіт кафедри 

внутрішньої медицини № 1 ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна 

академія» МОЗ України на теми: «Розробка нових методів профілактики, 

лікування та реабілітації захворювань органів травлення у хворих з 

поліморбідною патологією на підставі вивчення патогенетичних ланок 

формування синтропії» (№ держреєстрації  0111U004881) та «Удосконалення 

діагностичних підходів та оптимізація лікування захворювань органів 

травлення у поєднанні з іншими хворобами систем організму» (№ державної 

реєстрації 0117U000300). Здобувач є безпосереднім виконавцем 

вищезазначених тем. 

Мета – підвищити ефективність патогенетичного лікування хворих на 

ішемічну хворобу серця в поєднанні з неалкогольним стеатогепатитом 

шляхом вивчення механізмів порушення функціонального стану печінки. 

Завдання дослідження: 

1. Провести аналіз характеру порушень функціонального стану печінки 

у хворих на ІХС за наявності НАСГ та оцінити їхній вплив на ризик розвитку 

АД  та гострих коронарних подій. 

2. Дослідити рівень L-карнітину сироватки крові хворих на ІХС в 

залежності від наявності супутнього НАСГ. 

3. Дослідити вплив порушень функціонального стану печінки в 

потенціюванні прооксидантно-антиоксидантного дисбалансу та 

ендотеліальної дисфункції за умов поєднання ІХС і НАСГ. 

4. Обґрунтувати додаткове призначення урсодезоксихолевої кислоти 

(УДХК) на фоні середніх терапевтичних доз розувастатину у хворих на ІХС 

без порушень функціонального стану печінки. 

5. Обґрунтувати доцільність призначення комбінації УДХК і  

L-карнітину на фоні середніх терапевтичних доз розувастатину у хворих на 

ІХС у поєднанні з НАСГ. 

6. Співставити динаміку функціонального стану печінки з показниками 

ліпідного профілю у хворих на ІХС із супутнім НАСГ на фоні 

диференційованого призначення лікувальних комплексів.  

Об’єкт дослідження – порушення функціонального стану печінки та 

їхня корекція як фактор впливу на ефективність гіполіпідемічної терапії у 

хворих на ІХС у поєднанні з НАСГ.  



 
 

Предмет дослідження – особливості патогенезу та диференційований 

підхід до лікування АД з урахуванням порушень функціонального стану 

печінки у хворих на ІХС у поєднанні з НАСГ. 

Методи дослідження: клінічні, антропометричні, біохімічні, 

імуноферментні, інструментальні методи дослідження, математико-

статистичний аналіз.  

Наукова новизна одержаних результатів. Знайшло подальшого 

вивчення особливості формування та прогресування атеросклеротичних 

процесів у хворих на ІХС у поєднанні з НАСГ. Показано, що порушення 

функціонального стану печінки асоціюються з потенціюванням АД та 

реалізацією ризику раннього виникнення гострих коронарних подій. 

Доведено, що активність синдрому цитолізу у хворих із поєднанням ІХС та 

НАСГ призводить до активації процесів ПОЛ, що корелює з підвищеною 

активністю сумарної синтази оксиду азоту (NOS) (r=+0,61, p<0,05). 

Уперше встановлено збільшення сироваткового рівня L-карнітину на 

фоні АД у хворих на ІХС без супутнього НАСГ порівняно з особами без 

порушень ліпідного обміну. Продемонстровано, що вміст L-карнітину 

зростав у відповідь на гіперліпідемію і не перевищував діапазон норми. 

Рівень L-карнітину сироватки крові у хворих на ІХС без супутнього НАСГ 

корелював із підвищенням вмісту тригліцеридів (ТГ) (r=+0,68, р<0,05). У 

хворих на ІХС із супутнім НАСГ не відмічалось достовірного зростання 

рівня L-карнітину у відповідь на АД, що можна вважати додатковим 

фактором ризику розвитку стеатозу печінки. 

Знайшла подальшого розвитку доцільність призначення УДХК у 

хворих із ССЗ. Доведено, що додаткове включення УДХК на фоні терапії 

розувастатином у середніх терапевтичних дозах потенціює гіполіпідемічний 

ефект статинів та впливає на провідні патогенетичні механізми атерогенезу. 

Уперше розроблений спосіб оптимізації лікування НАСГ у хворих на 

ІХС. Доведено, що за умов порушення функціонального стану печінки у 

хворих на ІХС доцільно застосовувати комбінацію УДХК та L-карнітину з 

метою потенціювання гіполіпідемічного ефекту статинів, усунення синдрому 

цитолізу та забезпечення безпечності статинотерапії. 

Практичне значення одержаних результатів. Клінічне дослідження 

дало змогу оптимізувати лікувальну тактику патогенетично обґрунтованого 

лікування хворих на ІХС, у т.ч. із супутнім НАСГ, шляхом впливу на 

функціональний стан печінки. Отримані результати мають теоретичне та 

практичне значення в галузях медицини: терапії, гастроентерології, 

кардіології, сімейній медицині. Показано, що у хворих на ІХС за наявності 

АД ІІв фенотипу за Фредриксоном доцільно на фоні статинотерапії 

застосовувати УДХК. За наявності порушення функціонального стану 

печінки у хворих на ІХС у поєднанні з НАСГ продемонстрована необхідність 

додаткового призначення на фоні статинотерапії комбінації УДХК та L-

карнітину. Обґрунтовано вибір розувастатину з метою проведення 

гіполіпідемічної терапії в пацієнтів із порушенням функціонального стану 

печінки на фоні поєднання ІХС та НАСГ. 



 
 

Матеріали дисертаційної роботи впроваджені у практику роботи 

гастроентерологічного відділення обласної клінічної лікарні м. Івано-

Франківськ, відділення гастроентерології та гепатології комунального 

закладу «Обласна клінічна лікарня ім. Мечникова» (м. Дніпро), відділення 

гастроентерології та терапії і клініко - діагностичне терапевтичне відділення 

ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України» (м. 

Харків), кардіологічних відділень Полтавської обласної клінічної лікарні ім. 

М.В. Скліфосовського, Полтавського обласного клінічного кардіологічного 

диспансеру, відділу некоронарних хвороб серця та ревматології ДУ «ННЦ 

«Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска» НАМН України (м. Київ). 

Результати роботи використовуються в навчальному процесі кафедр 

внутрішньої медицини №1 ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна 

академія», внутрішньої медицини №2 та медсестринства ДВНЗ «Івано-

Франківський національний медичний університет», внутрішньої медицини 2 

ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», внутрішньої 

медицини та інфекційних хвороб ВДНЗУ «Буковинський державний 

медичний університет», терапії та ревматології Національної медичної 

академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним 

науковим дослідженням, яке виконане на базі кафедри внутрішньої 

медицини №1 ВДНЗУ «УМСА». Здобувачем особисто проведений патентно - 

інформаційний пошук, проаналізовані дані наукової літератури з проблеми, 

що вивчається, проведене самостійне обстеження пацієнтів, розроблені і 

впроваджені сучасні медикаментозні комплекси для лікування хворих на ІХС 

у поєднанні з НАСГ та оцінена їхня ефективність. У роботах, опублікованих 

у співавторстві, особистий внесок здобувача полягає в проведенні 

літературного пошуку, виконанні клінічних досліджень, аналізі та 

інтерпретації результатів. Здобувачем самостійно проведено аналіз 

одержаних результатів, їхня систематизація, математико-статистична 

обробка. Мета, завдання, висновки та практичні рекомендації сформульовані 

разом із науковим керівником. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації 

доповідались та обговорювались на науково-практичних конференціях із 

міжнародною участю «Медична наука та клінічна практика-2016» (Харків, 

2016), «Щорічні терапевтичні читання: медикаментозна та немедикаментозна 

профілактика неінфекційних захворювань: погляд у майбутнє» (Харків, 

2017), «Профілактика неінфекційних захворювань: фокус на коморбідність» 

(Харків, 2017), «Медична наука на перетині спеціальностей: сьогодення і 

майбутнє» (Харків, 2017), на Всеукраїнських науково-практичних 

конференціях молодих учених «Медична наука в практику охорони 

здоров’я» (Полтава, 2016, 2017), симпозіумах «Gut-liver interactions: from IBD 

to NASH» (Innsbruck, Austria, 2016), «New treatment targets in gut and liver 

disease» (Lucerne, Switzerland, 2016). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 15 наукових праць, у 

тому числі 9 статей, із них 8 - у фахових наукових виданнях України; 1 стаття 



 
 

в закордонному виданні, що входить до наукометричної бази даних «Scopus»; 

6 тез доповідей у матеріалах з’їздів та конференцій. Отриманий 1 патент 

України на корисну модель, виданий 1 інформаційний лист.  

Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота викладена 

українською мовою на 127 сторінках основного тексту, складається зі вступу, 

огляду літератури, опису матеріалів та методів дослідження, розділу власних 

досліджень, аналізу та узагальнення результатів досліджень, висновків, 

практичних рекомендацій, списку використаних літературних джерел, який 

містить 237 посилань (із них 132 кирилицею, 105 латиницею). Дисертація 

проілюстрована 14 таблицями, 4 рисунками, 3 клінічними випадками. 

Дисертація містить додатки. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Матеріали і методи дослідження. Обстежено 122 хворих на стабільну 

ІХС, які знаходились на стаціонарному лікуванні в кардіологічному 

відділенні Полтавської обласної клінічної лікарні ім. М.В. Скліфосовського, 

із них 29 (23,8%) жінок і 93 (76,2%) чоловіків. Середній вік хворих склав 

(56,5±8,1) років. Групу практично здорових склали 20 осіб віком 18-27 років.

  У дослідження включали пацієнтів із стабільною ІХС ІІ 

функціонального класу (ФК), АД ІІв фенотипу за Фредриксоном. Тривалість 

ІХС склала 2-20 років. Пацієнти регулярно не приймали статини. Діагноз ІХС 

встановлювали у відповідності до наказу МОЗ України від 2 березня 2016 р. 

№ 152. У структурі ІХС мали місце: стабільна стенокардія напруги ІІ ФК у 

122 (100%) хворих та дифузний кардіосклероз - у 122 (100%), із них 

кардіосклероз післяінфарктний - у 48 (39,3%) осіб.  

Діагноз НАСГ встановлювали у відповідності до наказу МОЗ України 

від 6 листопада 2014 р. № 826. Супутній НАСГ виявлено у 59 (48,4%) хворих.  

У залежності від наявності супутнього НАСГ, хворі були розподілені 

на групи: І (n=59) – хворі на ІХС із супутнім НАСГ (основна група); ІІ (n=63) 

– хворі на ІХС без НАСГ (контрольна група). 

На підставі диференційованого призначення лікувальних комплексів 

пацієнтів розподіляли на чотири підгрупи:  

І-А (n=31) – хворі на ІХС із супутнім НАСГ, які отримували 

розувастатин 20 мг на добу, УДХК у дозі 15 мг/кг/добу 6 місяців та L-

карнітин 2 г на добу 3 місяця;  

І-В (n=28) – хворі на ІХС із супутнім НАСГ, які отримували  

розувастатин 20 мг на добу і УДХК у дозі 15 мг/кг/добу 6 місяців; 

ІІ-А (n=32) – хворі на ІХС без НАСГ, які отримували розувастатин  

20 мг на добу і УДХК у дозі 15 мг/кг/добу 6 місяців;  

ІІ-В (n=31) – хворі на ІХС без НАСГ, які отримували розувастатин  

20 мг на добу 6 місяців. 

Усі пацієнти отримували базисну терапію ІХС, яка включала: нітрати, 

ß-адреноблокатори або блокатори кальцієвих каналів, інгібітори 

ангіотензинперетворюючого ферменту, антиагреганти.  



 
 

В обстежених хворих були виявлені наступні супутні захворювання: у 

117 (95,9 %) хворих мала місце артеріальна гіпертензія, гастроезофагеальна 

рефлюксна хвороба – у 19 (15,6%), хронічний гастрит – у 6 (4,9%), хронічний 

гастродуоденіт – у 15 (12,3%) пацієнтів, виразкова хвороба шлунка – у 5 

(4,1%) та дванадцятипалої кишки – у 9 (7,4%), дисфункція жовчного міхура – 

у 9 (7,4%), хронічний панкреатит – у 27 (22,1%), хронічний холецистит – у  

30 (24,6%), кісти нирок – у 6 (4,9%), дисциркуляторна енцефалопатія ІІ ст. – у 

59 (48,4%) хворих. Супутні захворювання знаходились у стадії ремісії. 

Оцінку стану хворих проводили тричі: перед початком лікування, через 

1 і 6 місяців терапії. Усім хворим проводили загально-клінічне обстеження, 

яке включало збір скарг, даних анамнезу, фізикальне обстеження пацієнтів із 

вимірюванням антропометричних показників (зріст, маса), об’єму талії (ОТ), 

об’єму стегон (ОС), співвідношення ОТ/ОС.  

Досліджували показники функціонального стану печінки за активністю 

аланінової амінотрансферази (АлАТ), аспарагінової амінотрансферази 

(АсАТ), лужної фосфатази (ЛФ), гамаглутамілтранспептидази (ГГТП), 

рівнем загального білірубіну в сироватці крові на автоматичному 

біохімічному аналізаторі «Sapphire 400», виробник «Hirose Electronics». Стан 

ліпідного профілю вивчали за рівнем загального холестерину (ХС), ТГ, ХС 

ліпопротеїдів високої щільності (ХС ЛПВЩ) у сироватці крові на 

автоматичному біохімічному аналізаторі «Sapphire 400», виробник «Hirose 

Electronics». Рівень ХС ліпопротеїдів низької щільності (ХС ЛПНЩ) 

визначався за допомогою формули Friedwald: ХС ЛПНЩ (ммоль/л) = ХС – 

(ХС ЛПВЩ + ТГ/2,2) (Friedwald WT, 1972). Індекс атерогенності (ІА) 

розраховувався за формулою: (ХС - ХС ЛПВЩ)/ХС ЛПВЩ. 

Активність вільно-радикального окиснення визначали за вмістом ТБК-

реактантів у сироватці крові (Стальная ИД, 1977). Стан антиоксидантного 

захисту (АОЗ) визначали за активністю супероксиддисмутази (СОД) 

(Беркало ОВ, Бобович НО, 2003). Стан системи NO досліджували шляхом 

визначення стабільних метаболітів NO – нітритів та активності сумарної NOS 

(Hevel JM, 1991). Рівень L-карнітину в сироватці крові визначали 

імуноферментним методом із використанням набору «Human L-Carnitine» 

Elisa Kit фірми «Biotech» (США).  

Електрокардіографічне (ЕКГ) дослідження проводили у спокої в 12 

стандартних відведеннях зі швидкістю руху стрічки 50 мм/сек за допомогою 

електрокардіографу «ЮКАРД 100» (Україна, 2010). Ехокардіоскопічне (Ехо-

КС) дослідження проводили на ультразвуковому сканері «USEOH60» 

(Німеччина, 2011), добове холтерівське моніторування ЕКГ - на апараті «ЕС-

2Н» (Угорщина, 2011).  

Ультразвукове дослідження органів черевної порожнини проводили на 

апараті ультразвукового сканеру «ULTIMA PA Expert» (Україна, 2011), 

дослідження товщини інтими-медії сонних артерій - на апараті «LOGIQC5» 

(Німеччина, 2013).  

Отримані дані біохімічних, інструментальних методів дослідження 

обробляли методом варіаційної статистики: визначали середнє значення для 



 
 

кожного варіаційного ряду (М), середньоквадратичне відхилення (m). Для 

порівняння досліджуваних показників використовували параметричні 

методи, парний і непарний t-критерій Ст’юдента, кореляційний аналіз 

проводився за Пірсоном. Статистична обробка даних проводилась за 

допомогою персонального комп’ютера з використанням програм Microsoft 

Office Excel – 2007 (CША), Statistica 6.0 (Stat Soft). Статистично значущими 

розцінювались результати при значенні р<0,05. 

Результати дослідження. Серед обстежених пацієнтів із ІХС у 

поєднанні з НАСГ за індексом маси тіла (ІМТ) ожиріння виявлено в 33 (56%) 

хворих, а за відсутності НАСГ – у 22 (34,9%) пацієнтів. У хворих І і ІІ груп 

переважав абдомінальний тип ожиріння: ОТ/ОС у І групі пацієнтів із 

супутнім НАСГ склав (1,01±0,34), а в ІІ групі – (0,95±0,18). 

У хворих на ІХС із супутнім НАСГ, за даними амбулаторних карт, 

зафіксовано розвиток інфаркту міокарда (ІМ) у 25 (42,4%) хворих, із них у 14 

(23,7%) пацієнтів ІМ виник у перші 5 років перебігу ІХС, що склало 56,0% 

всіх випадків гострих коронарних подій. За відсутності супутнього НАСГ 

наявність ІМ зареєстровано в 23 (36,5%) хворих, із них у перші 5 років 

перебігу ІХС він виник тільки у 6 (9,5%) пацієнтів, що склало 24% всіх 

випадків гострих коронарних подій. Крім того, серед хворих на ІХС без 

супутнього НАСГ виникнення ІМ у короткий термін перебігу ІХС 

відмічалось за наявності ожиріння у хворих середньої вікової групи.  

Під час первинного обстеження у хворих груп порівняння скарги з боку 

серцево-судинної системи (ССС) відповідали ІІ ФК стенокардії і не 

відрізнялись у групах як із наявністю супутнього НАСГ, так і без супутнього 

НАСГ, що підтверджено добовим холтерівським моніторуванням ЕКГ.  

За даними стандартної ЕКГ спокою та добового холтерівського 

моніторування ЕКГ, у хворих на ІХС із супутнім НАСГ мали місце 

порушення ритму в 26 (44%), із них складні – у 12 (20,3%) хворих; 

порушення провідності, а саме: неповна блокада лівої або правої ніжки пучка 

Гіса – у 13 (22 %) пацієнтів, порушення процесів реполяризації – у 25 (42,4%) 

хворих. За наявності ізольованої ІХС порушення ритму зареєстровані в  

15 (23,8%) хворих, із них складні – у 5 (7,9%) пацієнтів. У даної категорії 

хворих зафіксовані наступні порушення провідності: неповна блокада лівої 

або правої ніжки пучка Гіса – у 14 (22,2%), порушення процесів 

реполяризації – у 32 (50,8%) хворих. За даними добового холтерівського 

моніторування ЕКГ у хворих обох груп виявлені епізоди депресії сегменту 

ST під час фізичного навантаження, що відповідало ІІ ФК стенокардії. При 

оцінці товщини інтими-медіа сонних артерій у всіх 122 (100%) хворих 

відмічалось потовщення інтими-медіа сонних артерій як на їх протязі, так і 

на біфуркації до (1,14±0,21) см та (1,51±0,37) см відповідно. 

Скарги з боку шлунково-кишкового тракту (ШКТ) у пацієнтів із 

поєднанням ІХС і НАСГ характеризувались наявністю больового та 

диспепсичного синдромів помірної інтенсивності у 14 (23,7%) та 33 (55,9%) 

хворих відповідно. За відсутності супутнього НАСГ періодичний 

дискомфорт в епігастральній ділянці спостерігався в 11 (17,4%) хворих, а 



 
 

прояви диспепсичного синдрому – у 23 (36,5%) пацієнтів. У більшості 

випадків виникнення скарг із боку ШКТ провокувались порушеннями в дієті. 

Крім цього, лише в 24 (40,7%) хворих І групи спостерігали збільшення 

розмірів печінки та незначну болючість при її пальпації.  

Під час первинного обстеження у хворих на ІХС із супутнім НАСГ 

спостерігали зростання активності АлАТ у 3,8 раза (87,9±13,95) проти 

(23,3±4,2) Од/л; р<0,001, АсАТ – у 2,6 раза (55,3±9,85) проти (21,2±6,3) Од/л; 

р<0,01, ГГТП – у 3,2 раза (76,3±9,95) проти (23,8±4,7) Од/л; р<0,001.  

На фоні поєднання ІХС і НАСГ відмічали потенціювання проявів АД: у 

сироватці крові хворих рівень загального ХС був збільшений в 1,5 раза 

(6,75±0,56) проти (4,46±0,39) ммоль/л; р<0,01, ТГ – в 1,8 раза (2,32±0,14) 

проти (1,29±0,34) ммоль/л; р<0,01, ХС ЛПНЩ – в 2 рази (4,59±0,99) проти 

(2,26±0,24) ммоль/л; р<0,05 за одночасного зниження вмісту ХС ЛПВЩ у  

1,4 раза (1,04±0,06) проти (1,43±0,11) ммоль/л; р<0,01, порівняно з нормою, 

що супроводжувалось зростанням ІА в 2,2 раза (4,87±1,03) проти (2,25±0,31); 

р<0,02 відносно нормальних значень. У пацієнтів із ІХС без супутнього 

НАСГ виявлено зростання в сироватці крові рівня загального ХС в 1,4 раза 

(6,3±0,55) проти (4,46±0,39) ммоль/л; р<0,01, ТГ – в 1,7 раза (2,18±0,13) 

проти (1,29±0,34) ммоль/л; р<0,02, ХС ЛПНЩ – в 1,9 раза (4,40±0,5) проти 

(2,26±0,24) ммоль/л; р<0,001 за одночасного зниження вмісту ХС ЛПВЩ в 

1,3 раза (1,08±0,07) проти (1,43±0,11) ммоль/л; р<0,02 порівняно з практично 

здоровими особами, що супроводжувалось збільшенням ІА в 2,1 раза 

(4,66±1,02) проти (2,25±0,31); р<0,05, відносно нормальних значень. 

Рівень сироваткового L-карнітину у хворих на ІХС за наявності та 

відсутності НАСГ не виходив за межі діапазону показників норми, а саме  

1,2 – 50 пг/мл. У хворих на ІХС без НАСГ зареєстровано достовірне 

збільшення сироваткового рівня L-карнітину в 2,4 раза, у порівнянні з 

практично здоровими (5,62±1,16) проти (2,35±0,72) пг/мл; р<0,05. 

Встановлений прямий кореляційний зв’язок між рівнем L-карнітину і ТГ 

сироватки крові хворих ІІ групи (r=+0,68, р<0,05). Отримані результати 

узгоджуються з даними Tarantini G, et al. (2006), Stepanova M, et al. (2012), 

згідно яких у пацієнтів з НАСГ рівень L-карнітину знаходився в межах 

норми у відповідності до рівня показників ліпідів плазми крові, і не 

співпадають з даними Звягінцевої ТД, Глущенко СВ. (2014), які свідчать про 

наявність карнітинової недостатності у 89,7% хворих на НАСГ. 

 У хворих на ІХС у поєднанні з НАСГ виявлено зростання вмісту ТБК-

реактантів у сироватці крові в 3 рази (23,95±2,85) проти (7,99±0,56) мкмоль/л; 

р<0,001, а в пацієнтів без коморбідності – у 2,4 раза (18,93±1,04) проти 

(7,99±0,56) мкмоль/л; р<0,001 порівняно з практично здоровими особами. На 

фоні активації процесів ПОЛ зафіксовано зниження активності СОД у 

сироватці крові у хворих І групи в 2,3 раза (0,41±0,13) проти (0,94±0,03) 

УО/мл; р<0,001, ІІ групи – в 1,6 раза (0,58±0,12) проти (0,94±0,03) УО/мл; 

р<0,01 порівняно з показниками практично здорових осіб.  

У хворих на ІХС у поєднанні з НАСГ у сироватці крові спостерігали 

зростання активності сумарної NOS у 2,3 раза (2,01±0,38) проти  



 
 

(0,88±0,13) мкмоль/л×хв; р<0,01 за одночасного зниження рівня нітритів у  

1,9 раза (1,77±0,44) проти (3,40±0,41) мкмоль/л; р<0,01 порівняно з нормою. 

Виявлений кореляційний зв'язок між активністю сумарної NOS та вмістом 

ТБК-реактантів (r=+0,61, p<0,05). У хворих на ІХС за відсутності супутнього 

НАСГ у сироватці крові відмічали збільшення активності сумарної NOS у  

2,1 раза (1,85±0,35) проти (0,88±0,13) мкмоль/л×хв; р<0,02 за одночасного 

зменшення вмісту нітритів
 
в 1,7 раза (1,97±0,38) проти (3,40±0,41) мкмоль/л; 

р<0,02 порівняно з практично здоровими.  

На фоні проведеного комплексного лікування впродовж 6-місячного 

спостереження відмічалась чітка позитивна динаміка клінічної симптоматики 

з боку ССС у вигляді зменшення частоти, інтенсивності та тривалості нападів 

болю за грудиною, збільшення толерантності до фізичного навантаження, 

зменшення потреби в прийомі нітрогліцерину. 

У динаміці комплексного лікування було виявлено зменшення частоти 

виникнення та інтенсивності скарг із боку ШКТ у хворих на ІХС у поєднанні 

з НАСГ та без даної коморбідності, що зумовлено комбінованим впливом 

запропонованої комбінації лікарських засобів без значущої різниці між 

групами. 

Через 1 і 6 місяців лікування у хворих І-А і І-В підгруп зареєстровано 

покращення функціонального стану печінки. Так, у І-А підгрупі, пацієнти 

якої на фоні середніх терапевтичних доз розувастатина отримували 

комбінацію УДХК і L-карнітину, через 1 місяць лікування  активність АлАТ 

у сироватці крові знизилась в 1,8 раза (47,90±9,65) проти (88,03±12,4) Од/л; 

р<0,02, АсАТ – у 2 рази (27,8±10,2) проти (55,9±9,6) Од/л; р<0,05, ГГТП – у 

2,8 раза (27,5±11,2) проти (76,7±10,1) Од/л; р<0,01 порівняно з показниками 

до лікування. Підвищення активності АлАТ до 2 верхніх меж норми 

зберігалось у 25 (80,6%), АсАТ – у 7 (22,5%) хворих. Показники ГГТП не 

перевищували однієї верхньої межи норми. У І-В підгрупі, пацієнти якої на 

фоні середніх терапевтичних доз розувастатину отримували УДХК, у 

сироватці крові відмічалось зниження активності АлАТ в 1,5 раза (57,5±10,2) 

проти (87,82±11,2) Од/л; р<0,05, ГГТП – в 1,8 раза (41,4±10,5) проти 

(75,9±9,8) Од/л; р<0,02 порівняно з показниками до лікування. Через 1 місяць 

лікування підвищення активності АлАТ визначалось у 26 (92,8%) хворих, 

АсАТ – в 11 (39,2%) та ГГТП – у 3 (10,7%) пацієнтів. Отримані нами дані 

підтверджують результати досліджень Долженко М, Базилевича А. (2015) 

про позитивний вплив УДХК на показники цитолізу.   

Через 6 місяців лікування в пацієнтів І-А підгрупи, що додатково 

отримували комбінацію УДХК і L-карнітину, активність АлАТ у сироватці 

крові знизилась в 2,3 раза (38,95±10,3) проти (88,03±12,4) Од/л; р<0,01,  

АсАТ – у 2,4 раза (23,3±9,8) проти (55,9±9,6) Од/л; р<0,05, ГГТП – у 2,9 раза 

(26,4±7,11) проти (76,7±10,1) Од/л; р<0,001 порівняно з показниками до 

лікування. Підвищення активності АлАТ до 2 верхніх меж норми відмічали в 

11 (35,5%) хворих, АсАТ – у 4 (12,9%) пацієнтів. Показники активності 

ГГТП, ЛФ, рівня білірубіну в сироватці крові не відрізнялись від практично 

здорових осіб. 



 
 

У пацієнтів І-В підгрупи на фоні призначення УДХК у складі 

комплексного лікування в сироватці крові виявлено зниження активності 

АлАТ в 1,7 раза (50,2±9,07) проти (87,82±11,2) Од/л; р<0,02, АсАТ – в 2 рази 

(26,72±8,9) проти (54,6±10,1) Од/л; р<0,05, ГГТП – в 2,2 раза (34,3±7,04) 

проти (75,9±9,8) Од/л; р<0,01 порівняно з показниками до лікування. 

Підвищена активність АлАТ через 6 місяців залишалась у 19 (67,8%) хворих, 

АсАТ – у 6 (21,4%), ГГТП – в 1 (3,6%) пацієнтів. 

У підгрупах ІІ-А і ІІ-В хворих на ІХС без НАСГ на фоні тривалого 

прийому розувастатину в середніх терапевтичних дозах не виявлено розвитку 

гепатотоксичних реакцій. 

 У пацієнтів І-А підгрупи, що отримували на фоні середніх 

терапевтичних доз розувастатину комбінацію УДХК та L-карнітину, через 6 

місяців лікування в сироватці крові відмічали зниження рівня загального ХС 

в 1,8 раза (3,8±0,51) проти (6,8±0,58) ммоль/л; р<0,001, ХС ЛПНЩ – у  

2,6 раза (1,74±0,14) проти (4,59±0,88) ммоль/л; р<0,01, ТГ – в 1,5 раза 

(1,59±0,11) проти (2,33±0,15) ммоль/л; р<0,001, ІА – у 2,9 раза (1,7±0,86) 

проти (4,88±1,04); р<0,05 за одночасного збільшення рівня ХС ЛПВЩ в  

1,3 раза (1,38±0,13) проти (1,03±0,05) ммоль/л; р<0,02 порівняно з 

показником до лікування. Через 6 місяців у І-А підгрупі відмічали 

досягнення цільового рівня ХС ЛПНЩ <1,8 ммоль/л у 29 (93,5%) хворих. 

Саме на фоні комбінованого призначення УДХК і L-карнітину на фоні 

розувастатину статистично значущі зміни ліпідного профілю були досягнуті 

вже після першого місяця лікування з посиленням гіполіпідемічного ефекту 

через 6 місяців. За умов призначення розувастатину в дозі 20 мг на добу в 

комбінації з УДХК пацієнтам із поєднанням ІХС і НАСГ достовірні зміни 

ліпідного профілю в групі були зареєстровані через 6 місяців лікування: 

рівень загального ХС у сироватці крові зменшився в 1,5 раза (4,4±0,49) проти 

(6,7±0,55) ммоль/л; р<0,01, ХС ЛПНЩ – у 2,4 раза (1,87±0,24) проти 

(4,58±1,12) ммоль/л; р<0,05, ТГ – в 1,3 раза (1,74±0,13) проти (2,31±0,12) 

ммоль/л; р<0,01, ІА – у 2,6 раза (1,90±0,88) проти (4,86±1,02); р<0,05. 

Одночасно відмічали зростання вмісту в сироватці крові рівня ХС ЛПВЩ в 

1,2 раза (1,25±0,07) проти (1,05±0,07) ммоль/л; р<0,05. Цільового рівня ХС 

ЛПНЩ <1,8 ммоль/л досягли 19 (67,9%) пацієнтів.  

У хворих на ІХС без супутнього НАСГ, які отримували розувастатин 

20 мг на добу та УДХК 15 мг/кг на добу, уже через 1 місяць лікування в 

сироватці крові хворих вміст ХС ЛПНЩ зменшився в 1,5 раза (2,87±0,29) 

проти (4,39±0,42) ммоль/л; р<0,01, ТГ – в 1,2 раза (1,78±0,15) проти 

(2,17±0,12) ммоль/л; р<0,05 порівняно з первинним обстеженням. Через  

6 місяців лікування рівень загального ХС у сироватці крові пацієнтів 

зменшився в 1,6 раза (4,01±0,52) проти (6,4±0,56) ммоль/л; р<0,01,  

ХС ЛПНЩ – у 2,5 раза (1,76±0,13) проти (4,39±0,42) ммоль/л; р<0,001, ТГ – в 

1,3 раза (1,62±0,16) проти (2,17±0,12) ммоль/л; р<0,01, ІА – у 2,6 раза 

(1,8±0,83) проти (4,67±1,03); р<0,05 за одночасного зростання ХС ЛПВЩ в 

1,2 раза (1,31±0,07) проти (1,07±0,06) ммоль/л; р<0,02. Цільового рівня ХС 

ЛПНЩ <1,8 ммоль/л досягли 25 (78,1%) пацієнтів ІІ-А підгрупи. За умов 



 
 

призначення тільки середніх терапевтичних доз розувастатину у хворих на 

ІХС, які мали АД ІІв фенотипу, достовірні зміни ліпідного профілю 

зареєстровані через 6 місяців: рівень загального ХС зменшився в 1,4 раза 

(4,58±0,53) проти (6,2±0,54) ммоль/л; р<0,05, ХС ЛПНЩ – у 2,4 раза 

(1,82±0,29) проти (4,40±0,58) ммоль/л; р<0,001, ТГ – в 1,2 раза (1,76±0,11) 

проти (2,18±0,13) ммоль/л; р<0,02, ІА – у 2,3 раза (2,01±0,82) проти 

(4,65±1,01); р<0,05 за одночасного зростання ХС ЛПВЩ в 1,2 раза 

(1,29±0,06) проти (1,09±0,08) ммоль/л; р<0,05. Цільового рівня ХС ЛПНЩ 

<1,8 ммоль/л через 6 місяців лікування досягли 22 (70,9%) пацієнтів.  

 Поліпшення показників ліпідного профілю супроводжувалось 

зменшенням проявів прооксидантно-антиоксидантного дисбалансу. Так, у 

хворих ІХС із супутнім НАСГ на фоні лікування розувастатином у середніх 

терапевтичних дозах у комбінації з УДХК і L-карнітином, паралельно з 

позитивною динамікою змін показників ліпідного обміну через 1 місяць 

лікування в сироватці крові відмічали зменшення рівня ТБК-реактантів у 1,9 

раза (12,2±3,5) проти (23,46±2,3) мкмоль/л; р<0,02, а через 6 місяців – у 2,8 

раза (8,47±2,6) проти (23,46±2,3) мкмоль/л; р<0,001, порівняно з показниками 

до лікування. Одночасно спостерігалось зростання активності СОД у 

сироватці крові хворих в 1,9 раза (0,78±0,12) проти (0,41±0,14) УО/мл; р<0,05 

через 1 місяць лікування та в 2,2 раза (0,91±0,17) проти (0,41±0,14) УО/мл; 

р<0,05 через 6 місяців, у порівнянні з даними до лікування. У хворих І-В 

підгрупи на фоні призначення розувастатину в середніх терапевтичних дозах 

і УДХК через 1 і 6 місяців лікування спостерігали зниження вмісту ТБК-

реактантів у сироватці крові хворих в 1,7 раза (14,42±3,65) проти (24,43±3,4) 

мкмоль/л; р<0,05 та в 2,9 раза (8,55±2,1) проти (24,43±3,4) мкмоль/л; р<0,001 

відповідно, за одночасного зростання активності СОД в 1,9 раза (0,76±0,11) 

проти (0,40±0,13) УО/мл; р<0,05 через 6 місяців патогенетичного лікування. 

У хворих ІІ-А підгрупи, які отримували розувастатин і УДХК, 

відмічали зниження вмісту ТБК-реактантів у сироватці крові пацієнтів через 

1 і 6 місяців лікування в 1,4 раза (13,86±2,23) проти (18,86±1,12) мкмоль/л; 

р<0,05 і 1,7 раза (11,24±1,71) проти (18,86±1,12) мкмоль/л; р<0,001 

відповідно. Зростання активності СОД у сироватці крові хворих у 1,5 раза 

(0,90±0,09) проти (0,59±0,12) УО/мл; р<0,05, зареєстровано через 6 місяців 

лікування.  

 Призначення виключно статинотерапії хворим ІІ-В підгрупи дозволило 

досягти достовірних змін прооксидантно-антиоксидантного статусу лише 

через 6 місяців лікування: рівень ТБК-реактантів у сироватці крові знизився в 

1,6 раза (12,02±1,64) проти (19,0±0,95) мкмоль/л; р<0,001, а активність СОД у 

сироватці крові зросла в 1,5 раза (0,89±0,08) проти (0,58±0,13) УО/мл; р<0,05 

порівняно з показниками до лікування.  

У пацієнтів І-А підгрупи з ІХС у поєднанні з НАСГ, які отримували 

розувастатин 20 мг на добу в комбінації з УДХК та L-карнітином, у сироватці 

крові через 1 і 6 місяців лікування мало місце зниження активності сумарної 

NOS у 2,1 і 2,3 раза (0,95±0,32) і (0,89±0,33) проти (2,03±0,41) мкмоль/л×хв; 

р<0,05 відповідно порівняно з даними до лікування. Отже, достовірних змін 



 
 

було досягнуто протягом 1 місяця терапії. Через 6 місяців спостереження 

активність сумарної NOS у хворих даної групи не відрізнялась від практично 

здорових осіб. Рівень нітритів у сироватці крові пацієнтів І-А підгрупи через 

1 і 6 місяців лікування зріс в 1,8 раза (3,1±0,36) проти (1,75±0,51) мкмоль/л; 

р<0,05 та 1,9 раза (3,3±0,34) проти (1,75±0,51) мкмоль/л; р<0,02 відповідно 

порівняно з показниками до лікування.  

Подібна тенденція відмічалась у хворих І-В підгрупи, а саме 

зменшення активності сумарної NOS у сироватці крові пацієнтів у 2 рази 

(0,99±0,3) проти (1,99±0,36) мкмоль/л×хв; р<0,05 через 1 місяць та в 2,1 раза 

(0,96±0,35) проти (1,99±0,36) мкмоль/л×хв; р<0,05 через 6 місяців лікування, 

у порівнянні з показниками до лікування. Одночасно зареєстровано 

збільшення рівня нітритів у сироватці крові пацієнтів через 1 і 6 місяців 

лікування в 1,6 раза (2,91±0,31) проти (1,78±0,37) мкмоль/л; р<0,05 та 1,7 раза 

(3,04±0,29) проти (1,78±0,37) мкмоль/л; р<0,02 відповідно, порівняно з 

показниками при первинному обстеженні.  

У пацієнтів із ІХС без супутнього НАСГ ІІ-А підгрупи через 1 місяць 

лікування відмічали тенденцію до зниження сумарної NOS в 1,7 раза 

(1,09±0,29) проти (1,86±0,36) мкмоль/л×хв; р>0,05, а достовірне зниження 

показника в 2,1 раза досягнуто через 6 місяців запропонованої терапії 

(0,90±0,31) проти (1,86±0,36) мкмоль/л×хв; p<0,05. Одночасно рівень нітритів 

у сироватці крові пацієнтів збільшився через 1 місяць лікування 
 
в 1,5 раза 

(2,87±0,26) проти (1,96±0,37) мкмоль/л; p<0,05, а через 6 місяців – в 1,6 раза 

(3,07±0,28) проти (1,96±0,37) мкмоль/л; p<0,05. Призначення виключно 

статинотерапії у хворих ІІ-В підгрупи дозволило досягти зменшення 

активності сумарної NOS у сироватці крові пацієнтів у 2 рази (0,91±0,29) 

проти (1,85±0,34) мкмоль/л×хв; р<0,05 через 6 місяців лікування, у 

порівнянні з показниками до лікування. Одночасно рівень нітритів у 

сироватці крові пацієнтів збільшився через 6 місяців в 1,5 раза (3,01±0,32) 

проти (1,98±0,38) мкмоль/л; р<0,05 порівняно з показниками до лікування.  

ВИСНОВКИ 

 У дисертації наведене теоретичне узагальнення і нове вирішення 

наукової задачі, що виявляється в розкритті патогенетичних механізмів 

порушення функціонального стану печінки у хворих на ішемічну хворобу 

серця в поєднанні з неалкогольним стеатогепатитом та удосконаленні 

лікування синтропії. 

1. У хворих на ішемічну хворобу серця у поєднанні з неалкогольним 

стеатогепатитом порушення функціонального стану печінки 

характеризувались зростанням активності аланінамінотрансферази у 3,8 раза 

(87,9±13,95) проти (23,3±4,2) Од/л; p<0,001, аспартатамінотрансферази – у 

2,6 раза (55,3±9,85) проти (21,2±6,3) Од/л; p<0,01, 

гамаглутамілтранспептидази – у 3,2 раза (76,3±9,95) проти (23,8±4,7) Од/л; 

p<0,001 порівняно з нормою, що асоціювалось із зростанням рівня загального 

холестерину в 1,5 раза (6,75±0,56) проти (4,46±0,39) ммоль/л; p<0,01, 



 
 

тригліцеридів – в 1,8 раза (2,32±0,14) проти (1,29±0,34) ммоль/л; p<0,01, 

холестерину ліпопротеїдів низької щільності – в 2 рази (4,59±0,99) проти 

(2,26±0,24) ммоль/л; p<0,05 за одночасного зниження холестерину 

ліпопротеїдів високої щільності у 1,4 раза (1,04±0,06) проти (1,43±0,11) 

ммоль/л; p<0,01 та розвитку інфаркту міокарда у 25 (42,4%) хворих. 

2. У хворих на ішемічну хворобу серця без супутнього неалкогольного 

стеатогепатиту на фоні атерогенної дисліпідемії в сироватці крові 

відмічалось зростання рівня L-карнітину в 2,4 раза порівняно з практично 

здоровими особами (5,62±1,16) проти (2,35±0,72) пг/мл; р<0,05 у межах 

коливань показників норми, що корелювало із вмістом тригліцеридів 

(r=+0,68, р<0,05). За поєднання ішемічної хвороби серця та неалкогольного 

стеатогепатиту не відмічається статистично значущого зростання вмісту  

L-карнітину в сироватці крові порівняно з рівнем тригліцеридів, що можна 

вважати відносним фактором ризику формування стеатозу печінки.  

3. У хворих на ішемічну хворобу серця за поєднання з неалкогольним 

стеатогепатитом відмічалось потенціювання прооксидантно-

антиоксидантного дисбалансу, що характеризувалось зростанням рівня ТБК-

реактантів в 3 рази (23,95±2,85) проти (7,99±0,56) мкмоль/л; р<0,001 за 

одночасного зниження активності супероксиддисмутази в 2,3 раза (0,41±0,13) 

проти (0,94±0,03) УО/мл; р<0,001 із паралельним зростанням сумарної 

синтази оксиду азоту у 2,3 раза (2,01±0,38) проти (0,88±0,13) мкмоль/л×хв; 

р<0,01 та зниженням рівня нітритів в 1,9 раза (1,77±0,44) проти (3,40±0,41) 

мкмоль/л; р<0,01. Виявлений кореляційний зв'язок між рівнем сумарної 

синтази оксиду азоту та ТБК-реактантами (r=+0,61, р<0,05).  

4. Додаткове призначення урсодезоксихолевої кислоти на фоні середніх 

терапевтичних доз розувастатину впродовж 6 місяців у хворих без 

супутнього неалкогольного стеатогепатиту дозволяє зменшити прояви 

атерогенної дисліпідемії із зниженням рівня загального холестерину в 1,6 

раза (4,01±0,52) проти (6,4±0,56) ммоль/л; р<0,01, холестерину ліпопротеїдів 

низької щільності – у 2,5 раза (1,76±0,13) проти (4,39±0,42) ммоль/л; р<0,001, 

тригліцеридів – в 1,3 раза (1,62±0,16) проти (2,17±0,12) ммоль/л; р<0,01 за 

одночасного зростання холестерину ліпопротеїдів високої щільності в  

1,2 раза (1,31±0,07) проти (1,07±0,06) ммоль/л; р<0,02, що супроводжується 

усуненням прооксидантно-антиоксидантного дисбалансу і ендотеліальної 

дисфункції. 

5. Призначення комбінації урсодезоксихолевої кислоти та L-карнітину 

на фоні середніх терапевтичних доз розувастатину впродовж 6 місяців у 

хворих на ішемічну хворобу серця із супутнім неалкогольним 

стеатогепатитом приводило до зниження рівня загального холестерину в 1,8 

раза (3,8±0,51) проти (6,8±0,58) ммоль/л; р<0,001, тригліцеридів – в 1,5 раза 

(1,59±0,11) проти (2,33±0,15) ммоль/л; р<0,001, холестерину ліпопротеїдів 

низької щільності – у 2,6 раза (1,74±0,14) проти (4,59±0,88) ммоль/л; р<0,01 

за одночасного зростання холестерину ліпопротеїдів високої щільності в  

1,3 раза (1,38±0,13) проти (1,03±0,05) ммоль/л; р<0,02 на фоні зменшення 

активності процесів пероксидації та ендотеліальної дисфункції. 



 
 

6. У хворих на ішемічну хворобу серця у поєднанні з неалкогольним 

стеатогепатитом тривале призначення комбінації урсодезоксихолевої 

кислоти та L-карнітину на фоні середніх терапевтичних доз розувастатину 

супроводжувалось нормалізацією показників ліпідного профілю та 

покращенням функціонального стану печінки, що характеризувалось 

зменшенням активності аланінамінотрансферази в 2,3 раза (38,95±10,3) проти 

(88,03±12,4) Од/л; р<0,01, аспартатамінотрансферази – у 2,4 раза (23,3±9,8) 

проти (55,9±9,6) Од/л; р<0,05, гамаглутамілтранспептидази – у 2,9 раза 

(26,4±7,11) проти (76,7±10,1) Од/л; р<0,001. 

 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. У хворих на ішемічну хворобу серця без супутніх захворювань печінки 

з метою потенціювання гіполіпідемічного ефекту та забезпечення високого 

профілю безпечності статинів рекомендоване додаткове призначення 

урсодезоксихолевої кислоти в дозі 15 мг/кг на добу впродовж 6 місяців.  

2. Із метою покращення функціонального стану печінки, ефективної 

корекції дисліпідемії за одночасного зменшення токсичної дії статинів у 

хворих на ішемічну хворобу серця з супутнім неалкогольним 

стеатогепатитом доцільно до складу лікувальних комплексів включати 

урсодезоксихолеву кислоту 15 мг/кг на добу 6 місяців та L-карнітин 2 г на 

добу впродовж 3 місяців. 

3. Розувастатин у середній терапевтичній дозі 20 мг – препарат вибору 

для лікування ішемічної хвороби серця в поєднанні з неалкогольним 

стеатогепатитом, ураховуючи виражений гіполіпідемічний ефект та високий 

профіль безпеки. 
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АНОТАЦІЯ 

Щербак О.В. Оптимізація лікування хворих на ішемічну хворобу 

серця у поєднанні з неалкогольним стеатогепатитом з урахуванням 

функціонального стану печінки. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.02 – внутрішні хвороби. – ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університет» МОЗ України, м. Івано-Франківськ, 

2018.  

Дисертаційна робота присвячена розробці методів підвищення 

ефективності патогенетичного лікування хворих на ішемічну хворобу серця 

(ІХС) у поєднанні з неалкогольним стеатогепатитом (НАСГ) шляхом 

вивчення механізмів порушення функціонального стану печінки. Обстежено 

122 пацієнти зі стабільною ІХС, ІІ функціонального класу, із них у 59 (48,4%) 

хворих виявлено супутній НАСГ. Показано, що на фоні зростання активності 

трансаміназ спостерігається потенціювання процесів перекисного окиснення 

ліпідів, зниження антиоксидантного захисту та розвиток ендотеліальної 

дисфункції. Виявлено взаємозв'язок між зростанням сироваткового рівня 

тригліцеридів та вмістом L-карнітину. Порушення функціонального стану 

печінки призводять до неадекватної продукції L-карнітину у відповідь на АД. 

Призначення УДХК у комбінації з L-карнітином потенціює гіполіпідемічний 

ефект середніх терапевтичних доз розувастатину та дозволяє вплинути на 

провідні патогенетичні механізми прогресування ІХС. 

Ключові слова: ішемічна хвороба серця, неалкогольний стеатогепатит, 

атерогенна дисліпідемія, розувастатин, L-карнітин, урсодезоксихолева 

кислота.  

 

АННОТАЦИЯ 



 
 

Щербак О.В. Оптимизация лечения больных ишемической 

болезнью сердца в сочетании с неалкогольным стеатогепатитом с учетом 

функционального состояния печени. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских 

наук по специальности 14.01.02 – внутренние болезни. – ГВУЗ «Ивано-

Франковский национальный медицинский университет» МЗ Украины, г. 

Ивано-Франковск, 2018. 

Диссертационная работа посвящена разработке методов повышения 

эффективности патогенетического лечения больных ишемической болезнью 

сердца (ИБС) в сочетании с неалкогольным стеатогепатитом (НАСГ) путем 

изучения механизмов нарушения функционального состояния печени. 

Обследовано 122 пациентов со стабильной ИБС, II функциональным 

классом, из них у 59 (48,4%) больных выявлено сопутствующий НАСГ. 

Показано, что на фоне увеличения активности трансаминаз наблюдается 

потенцирование процессов перекисного окисления липидов, снижение 

антиоксидантной защиты и развитие эндотелиальной дисфункции. Выявлена 

взаимосвязь между увеличением сывороточного уровня триглицеридов и 

содержанием L-карнитина. Нарушение функционального состояния печени 

приводят к неадекватной продукции L-карнитина в ответ на АД. Назначение 

УДХК в комбинации с L-карнитином потенцирует гиполипидемический 

эффект средних терапевтических доз розувастатина и позволяет 

воздействовать на ведущие патогенетические механизмы прогрессирования 

ИБС. 

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, неалкогольный 

стеатогепатит, атерогенная дислипидемия, розувастатин, L-карнитин, 

урсодезоксихолевая кислота. 

 

SUMMARY 

Shcherbak O.V. Treatment optimization of patients with ischemic heart 

disease in combination with nonalcoholic steatohepatitis, taking into account 

liver functional state. – Manuscript.  

Dissertation for obtaining the scientific degree of the candidate of medical 

sciences (doctor of philosophy) in specialty 14.01.02 – Internal diseases. – Ivano-

Frankivsk National Medical University, Ivano-Frankivsk, 2018.  

The dissertation is devoted to the increase of the efficiency of pathogenetic 

treatment of patients with ischemic heart disease (IHD) in combination with 

nonalcoholic steatohepatitis (NASH) by studying the mechanisms of the liver 

functional state violation. The study of the main pathogenetic mechanisms of 

development and progression of IHD was conducted with the emphasis on the 

significant role of the liver functional state violation on the background of NASH 

in the formation of atherogenic dyslipidemia (AD). The expediency of the 

additional use of ursodeoxycholic acid (UDCA) and L-carnitine combination as 

part of integrated therapy of IHD in patients with concomitant NASH has been 

substantiated.  



 
 

122 patients with stable IHD functional class II, AD IIb of the Fredrikson 

phenotype were examined, of which 29 (23.8%) women and 93 (76.2%) men. The 

average age of patients was 56.5±8.1 years. Concomitant NASH was detected in 

59 (48.4%) patients. Patients were divided into two groups: І (n=59) – patients 

with ischemic heart disease with concomitant NASH (main group); ІІ (n=63) – 

patients with ischemic heart disease without NASH (control group). Depending on 

the intended treatment complex, patients are divided into 4 subgroups: I-A (n=31) 

– rosuvastatin 20 mg per day, UDCA at a dose of 15 mg/kg/day, L-carnitine  

(1 g twice a day); I-B (n=28) – rosuvastatin 20 mg/day, UDCA at a dose of  

15 mg/kg/day; II-A (n=32) – rozuvastatin 20 mg per day and UDCA at a dose of 

15 mg/kg/day; II-B (n=31) – rosuvastatin 20 mg per day.  

In patients with ischemic heart disease in association with NASH, the 

increased activity of alanine aminotransferase (ALT) in 3.8 times (87.9±13.95 vs. 

23.3±4.2 IU/L; p<0.001), aspartate aminotransferase (AST) – in 2.6 times 

(55.3±9.85 vs. 21.2±6.3 IU/L; p<0.01), gammaglutamyltranspeptidase (GGTP) – 

in 3.2 times (76.3±9.95 vs. 23.8±4.7 IU/L; p<0.001), compared with the normal, 

potentiated AD, which was characterized by increased level of total cholesterol 

(TC) in 1.5 times (6.75±0.56 vs. 4.46±0.39 mmol/L; p<0.01), triglycerides (TG) – 

in 1.8 times (2.32±0.14 vs. 1.29±0.34 mmol/L, p<0.01), low density lipoprotein 

(LDL) – in 2 times (4.59±0.99 vs. 2.26±0.24 mmol/L; p<0.05) with a simultaneous 

reduction of high-density lipoprotein (HDL) in 1.4 times (1.04±0.06 vs. 1.43±0.11 

mmol/L; p<0.01) and development of myocardial infarction in 25 (42.4%) patients. 

In patients with ischemic heart disease without liver functional state 

violations against AD, an increased level of L-carnitine in 2.4 times in the blood 

serum compared with practically healthy was observed (5.62±1.16 vs.  

2.35±0.72 pg/ml ; p<0.05) within the limits of the norm correlated with the content 

of TG (r=+0.68, p<0.05). The combination of IHD and NASH showed no 

statistically significant increase in the content of L-carnitine compared to the level 

of TG. The presence of concomitant NASH in patients with ischemic heart disease 

potentiated the prooxidant-antioxidant imbalance with the increased level of TBA-

reactants in 3 times (23.95±2.85 vs. 7.99±0.56 μmol/L; p<0.001), with 

simultaneous decreased activity of superoxide dismutase in 2.3 times (0.41±0.13 

vs. 0.94±0.03 U/ml, p<0.001) and a parallel increased of total NO-synthase in  

2.3 times (2.01±0.38 vs. 0.88±0.13 μmol/L×min, p<0.01) and decreased level of 

nitrites in 1.9 times (1.77±0.44 vs. 3.40±0.41 μmol/L; p<0.01). The correlation 

between the level of total nitrogen oxide synthase and TBA-reactants was observed 

(r=+0.61, р<0.05).  

Additional use of UDCA with average therapeutic doses of rosuvastatin 

during 6 months in patients without concomitant NASH reduced the manifestations 

of AD with a decreased of the level of total cholesterol in 1.6 times (4.01±0.52 vs. 

6.4±0.56 mmol/L; p<0.01), LDL cholesterol – in 2.5 times (1.76±0.13 vs. 

4.39±0.42 mmol/L; p<0.001), TG – in 1.3 times (1.62±0.16 vs. 2.17±0.12 mmol/L; 

p<0.01), with the simultaneous increased level of HDL cholesterol in 1.2 times 

(1.31±0.07 vs. 1.07±0.06 mmol/L; p<0.02), accompanied by removal of the 

prooxidant-antioxidant imbalance and endothelial dysfunction.  



 
 

Сombination of UDCA and L-carnitine with average therapeutic doses of 

rosuvastatin during 6 months in patients with ischemic heart disease and 

concomitant NASH resulted in a reduction of total cholesterol in 1.8 times 

(3.8±0.51 vs. 6.8±0.58 mmol/L; p<0.001), TG – in 1.5 times (1.59±0.11 vs. 

2.33±0.15 mmol/L, p<0.001), LDL cholesterol – in 2.6 times (1.74±0.14 vs. 

4.59±0.88 mmol/L, p<0.01), with simultaneous increased level of HDL cholesterol 

in 1.3 times (1.38±0.13 vs. 1.03±0.05 mmol/L, p<0.02) and decreased activity of 

peroxidation and endothelial dysfunction processes. 

In patients with ischemic heart disease in combination with NASH, the long-

term appointment of UDCA and L-carnitine combination against the background 

of average therapeutic doses of rosuvastatin was accompanied by the normalization 

of lipid profiles and improvement of the liver functional state, which was 

characterized by a decreased activity of ALT in 2.3 times (38.95±10.3 vs. 

88.03±12.4 IU/L, p<0.01), AST – in 2.4 times (23.3±9.8 vs. 55.9±9.6 IU/L, 

p<0.05), GGTP – in 2.9 times (26.4±7.11 vs. 76.7±10.1 IU/L; p<0.001). 

Thus, the thesis proved that in patients with ischemic heart disease and 

concomitant NASH, based on pathogenetic mechanisms of AD development, the 

complex therapy with combination of UDCA and L-carnitine is appropriate.  

Key words: ischemic heart disease, nonalcoholic steatohepatitis, atherogenic 

dyslipidemia, rosuvastatin, L-carnitine, ursodeoxycholic acid. 

 

 



 
 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 
 

АД – атерогенна дисліпідемія 

АлАТ – аланінова амінотрансфераза 

АОЗ – антиоксидантний захист 

АсАТ – аспарагінова амінотрансфераза 

ГГТП – гаммаглутамілтранспептидаза 

ЕКГ – електрокардіографія 

Ехо - КС – ехокардіоскопія 

ІА – індекс атерогенності 

ІМ – інфаркт міокарда 

ІМТ – індекс маси тіла 

ІХС – ішемічна хвороба серця 

ЛФ – лужна фосфатаза 

НАЖХП – неалкогольна жирова хвороба печінки 

НАСГ – неалкогольний стеатогепатит 

ОТ – об’єм талії 

ОС – об’єм стегон 

ПОЛ – перекисне окиснення ліпідів 

ССЗ – серцево - судинні захворювання 

ССС – серцево - судинна система 

CОД – супероксиддисмутаза 

ТБК – тіобарбітурова кислота 

ТГ – тригліцериди 

УДХК – урсодезоксихолева кислота 

ФК – функціональний клас 

ХС – холестерин 

ХС ЛПВЩ – холестерин ліпопротеїдів високої щільності 

ХС ЛПНЩ – холестерин ліпопротеїдів низької щільності 

ШКТ – шлунково-кишковий тракт 

NO – оксид азоту 

NOS – синтаза оксиду азоту 
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