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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. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 14.01.02 – «Внутрішні хвороби» (22 

Охорона здоров’я). Вищий державний навчальний заклад України «Українська 

медична стоматологічна академія», Полтава, 2018. 

Захист відбудеться у ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний 

університет», Івано-Франківськ, 2018. 

Актуальність. Протягом останніх десятиліть зростає увага до проблеми 

ожиріння і асоційованих з ним захворювань. Наявність неалкогольної жирової 

хвороби печінки потенціює формування атерогенної дисліпідемії, збільшує 

ризик гострих коронарних подій. На даний момент потребує подальшого 

вивчення роль порушень функціонального стану печінки як першопричини 

формування атеросклеротичних процесів і ішемічної хвороби серця. 

Необхідною залишається розробка рекомендацій медикаментозного впливу на 

функціональний стан гепатоцитів у хворих на ішемічну хворобу серця з метою 

потенціювання гіполіпідемічного ефекту статинів. 

Мета дослідження. Підвищити ефективність патогенетичного лікування 

хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з неалкогольним 

стеатогепатитом шляхом вивчення механізмів порушення функціонального 

стану печінки.  

 Завдання дослідження. Провести аналіз характеру порушень 

функціонального стану печінки у хворих на ішемічну хворобу серця за 

наявності неалкогольного стеатогепатиту та оцінити їхній вплив на ризик 

розвитку атерогенної дисліпідемії та гострих коронарних подій, дослідити 

рівень L-карнітину сироватки крові хворих на ішемічну хворобу серця в 
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залежності від наявності супутнього неалкогольного стеатогепатиту, дослідити 

вплив порушень функціонального стану печінки в потенціюванні 

прооксидантно-антиоксидантного дисбалансу та ендотеліальної дисфункції, 

обгрунтувати додаткове призначення урсодезоксихолевої кислоти на фоні 

середніх терапевтичних доз розувастатину у хворих на ішемічну хворобу серця 

без порушень функціонального стану печінки, обгрунтувати доцільність 

призначення комбінації урсодезоксихолевої кислоти і L-карнітину на фоні 

середніх терапевтичних доз розувастатину у хворих на ішемічну хворобу серця 

у поєднанні з неалкогольним стеатогепатитом, співставити динаміку 

функціонального стану печінки з показниками ліпідного профілю у хворих на 

ішемічну хворобу серця із супутнім неалкогольним стеатогепатитом на фоні 

диференційованого призначення лікувальних комплексів.  

Методи дослідження. Загально-клінічне обстеження хворих, біохімічні 

дослідження: визначення активності аланінової, аспарагінової амінотрансфераз, 

лужної фосфатази, гамаглутамілтранспептидази, вмісту загального білірубіну, 

показників ліпідного профілю в сироватці крові, активності вільно-

радикального окиснення – за вмістом ТБК-реактантів, стану антиоксидантного 

захисту – за активністю супероксиддисмутази, системи оксиду азоту – за рівнем 

стабільних метаболітів оксиду азоту – нітритів та активності сумарної синтази 

оксиду азоту, визначення рівня L-карнітину в сироватці крові 

імуноферментним методом; інструментальні методи дослідження 

(електрокардіографічне, ехокардіоскопічне дослідження серця, добове 

холтерівське моніторування ЕКГ, ультразвукове дослідження органів черевної 

порожнини, товщини інтими-медії сонних артерій). Обстеження здійснювалось 

перед початком лікування, через 1 та 6 місяців лікування. 

Результати. У хворих на ішемічну хворобу серця у поєднанні з 

неалкогольним стеатогепатитом порушення функціонального стану печінки 

потенціюють прояви атерогенної дисліпідемії, що характеризуються 
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прооксидантно - антиоксидантним дисбалансом, ендотеліальною дисфункцією 

та збільшують ризик розвитку гострих коронарних подій.  

Порушення ліпідного обміну у хворих на ішемічну хворобу серця 

супроводжуються зростанням сироваткового рівня L-карнітину в 2,4 раза 

порівняно з практично здоровими особами. Встановлений прямий кореляційний 

зв'язок між збільшенням вмісту тригліцеридів та рівнем L-карнітину сироватки 

крові (r=+0,68, р<0,05) у хворих на ішемічну хворобу серця без супутнього 

неалкогольного стеатогепатиту. За поєднання ішемічної хвороби серця та 

неалкогольного стеатогепатиту не відмічається статистично значущого 

зростання вмісту L-карнітину порівняно з рівнем тригліцеридів, що ймовірно 

можна вважити додатковим фактором ризику формування стеатозу печінки. 

Призначення урсодезоксихолевої кислоти на фоні середніх терапевтичних 

доз розувастатину впродовж 6 місяців у хворих без порушень функціонального 

стану печінки дозволяє зменшити прояви атерогенної дисліпідемії поряд із 

зниженням рівня загального холестерину в 1,6 раза, холестерину ліпопротеїдів 

низької щільності – в 2,5 раза, тригліцеридів – в 1,3 раза за одночасного 

зростання рівня холестерину ліпопротеїдів високої щільності в 1,2 раза, що 

супроводжується усуненням прооксидантно - антиоксидантного дисбалансу і 

ендотеліальної дисфункції. 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 у 1,8 раза, тригліцеридів – у 1,5 раза, холестерину ліпопротеїдів 

низької щільності – у 2,6 раза, за одночасного зростання холестерину 

ліпопротеїдів високої щільності у 1,3 раза на фоні зменшення активності 

процесів пероксидації та ендотеліальної дисфункції. Усунення проявів 

атерогенної дисліпідемії у хворих з коморбідністю супроводжувалось 

покращенням функціонального стану печінки, що характеризувалось 

зменшенням активності аланінамінотрансферази в 2,3 раза, 
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аспартатамінотрансферази – в 2,4 раза, гамаглутамілтранспептидази – в 2,9 

раза. Отримані результати дослідження надали можливість рекомендувати 

хворим на ішемічну хворобу серця без супутніх захворювань печінки 

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

місяців, а за наявності супутнього неалкогольного стеатогепатиту – комбінацію 

урсодезоксихолевої кислоти 15 мг/кг на добу з L-карнітином 2 г на добу 

впродовж 6 місяців. 

Висновки. У дисертації наведене теоретичне узагальнення і нове вирішення 

наукової задачі, що виявляється у розкритті патогенетичних механізмів 

порушення функціонального стану печінки у хворих на ішемічну хворобу серця 

у поєднанні з неалкогольним стеатогепатитом та удосконаленні лікування 

пацієнтів із даною синтропією. 

Наукова новизна одержаних результатів. Знайшло подальшого 

вивчення особливості формування та прогресування атеросклеротичних 

процесів у хворих на ішемічну хворобу серця у поєднанні з неалкогольним 

стеатогепатитом. Показано, що порушення функціонального стану печінки 

асоціюються з потенціюванням атерогенної дисліпідемії та реалізацією ризику 

раннього виникнення гострих коронарних подій. Доведено, що активність 

синдрому цитолізу у хворих із поєднанням ішемічної хвороби серця та 

неалкогольного стеатогепатиту призводить до активації процесів перекисного 

окиснення ліпідів, що корелює з підвищеною активністю сумарної синтази 

оксиду азоту (r=+0,61, p<0,05).  

Уперше встановлено збільшення сироваткового рівня L-карнітину на 

фоні атерогенної дисліпідемії у хворих на ішемічну хворобу серця без 

супутнього неалкогольного стеатогепатиту 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 корелював із підвищенням вмісту тригліцеридів (r=+0,68, 

p<0,05) у пацієнтів на ішемічну хворобу серця без супутнього неалкогольного 
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стеатогепатиту. У хворих на ішемічну хворобу серця із супутнім 

неалкогольним стеатогепатитом не відмічалось достовірного зростання рівня L-

карнітину у відповідь на атерогенну дисліпідемію, що можна вважати 

додатковим фактором ризику розвитку стеатозу печінки. 

Знайшла подальшого розвитку доцільність призначення 

урсодезоксихолевої кислоти у хворих із серцево-судинними захворюваннями. 

Доведено, що додаткове включення урсодезоксихолевої кислоти на фоні терапії 

розувастатином у середніх терапевтичних дозах потенціює гіполіпідемічний 

ефект статинів та впливає на провідні патогенетичні механізми атерогенезу. 

Уперше розроблений спосіб оптимізації лікування неалкогольного 

стеатогепатиту у хворих на ішемічну хворобу серця. Доведено, що за умов 

порушення функціонального стану печінки у хворих на ішемічну хворобу серця 

доцільно застосовувати комбінацію урсодезоксихолевої кислоти 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 ішемічну хворобу серця, у т.ч. із супутнім неалкогольним 

стеатогепатитом, шляхом впливу на функціональний стан печінки. Отримані 

результати мають теоретичне та практичне значення у галузях медицини: 

терапії, гастроентерології, кардіології, сімейній медицині. Показано, що у 

хворих на ішемічну хворобу серця за наявності атерогенної дисліпідемії ІІв 

фенотипу за Фредриксоном доцільно на фоні статинотерапії застосовувати 

урсодезоксихолеву кислоту. За наявності порушення функціонального стану 

печінки у хворих на ішемічну хворобу серця у поєднанні з неалкогольним 

стеатогепатитом продемонстрована необхідність додаткового призначення на 

фоні статинотерапії комбінації урсодезоксихолевої кислоти та L-карнітину. 

Обгрунтовано вибір розувастатину з метою проведення гіполіпідемічної терапії 
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в пацієнтів із порушенням функціонального стану печінки на фоні поєднання 

ішемічної хвороби серця та неалкогольного стеатогепатиту. 

Ключові слова: ішемічна хвороба серця, неалкогольний стеатогепатит, 

атерогенна дисліпідемія, L-карнітин, урсодезоксихолева кислота. 

 SUMMARY  

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

in combination with nonalcoholic steatohepatitis, taking into account the liver 

functional state. – Qualifying scientific work on the rights of manuscripts. 

Dissertation for obtaining the scientific degree of the candidate of medical 

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

Medical Stomatological Academy, Poltava, 2018. 

The defense will be held at the Ivano-Frankivsk National Medical University, 

Ivano-Frankivsk, 2018. 

Actuality. The attention to the problem of obesity and the diseases associated 

with it has been growing during the recent decades. The presence of non-alcoholic 

fatty liver disease potentiates the formation of atherogenic dyslipidemia, increases the 

risk of acute coronary events. At the moment, the role of functional liver disorders 

needs further studies as it can be the root cause of the atherosclerotic processes and 

ischemic heart disease development. It is necessary to elaborate the recommendations 

of the medical influence on the functional state of hepatocytes in patients with 

ischemic heart disease in order to potentiate the hypolipidemic effect of statins. 

The aim of the study. Increase the efficiency of pathogenetic treatment of 

patients with ischemic heart disease in combination with nonalcoholic steatohepatitis 

by studying the mechanisms of the functional liver state disorders. 

Research objectives. To analyze the nature of the functional liver state 

disorders in patients with ischemic heart disease in the presence of non-alcoholic 

steatohepatitis and to assess their impact on the risk of atherogenic dyslipidemia and 

acute coronary events development, to investigate the level of serum L-carnitine in 

patients with ischemic heart disease, depending on the presence of concomitant 
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nonalcoholic steatohepatitis, to investigate the influence of the functional liver state 

disorders on the potentiation of prooxidant-antioxidant imbalance and endothelial 

dysfunction, to substantiate an additional appointment of ursodeoxycholic acid on the 

background of the average therapeutic dosage of rosuvastatin in patients with 

ischemic heart disease without the functional liver state disorders, to substantiate the 

expediency of the ursodeoxycholic acid and L-carnitine combination appointment on 

the background of the average therapeutic dosage of rosuvastatin in patients with 

ischemic heart disease in combination with nonalcoholic steatohepatitis, to compare 

the dynamics of the functional liver state with the indicators of lipid profile in 

patients with ischemic heart disease with concomitant nonalcoholic steatohepatitis on 

the background of the differentiated therapeutic purpose complexes. 

Research methods. General clinical examination of patients, biochemical 

research: determination of alanine, asparagine aminotransferases, alkaline 

phosphatase, gammaglutamyltranspeptidase activity, content of total bilirubin, lipid 

profiles in blood serum, activity of free radical oxidation, according to the content of 

TBARS, antioxidant defense status – according to the superoxide dismutase activity, 

nitrogen oxide system – by the level of nitric oxide stable metabolites – nitrites and 

the total nitrogen oxide synthase activity, the determination of the L-carnitine level in 

the blood serum using the immune enzyme method; instrumental research methods 

(electrocardiography, cardiac echocardiography, holter monitoring, abdominal 

ultrasound, carotid intima media thickness). The examination was carried out before 

treatment, and in 1 and 6 months after the treatment. 

Results. In patients with ischemic heart disease in combination with 

nonalcoholic steatohepatitis the functional liver state disorders potentiated 

manifestations of atherogenic dyslipidemia, that was characterized by a prooxidant-

antioxidant imbalance, endothelial dysfunction and increases the risk of developing 

acute coronary events. 

Disorders of lipid metabolism in patients with ischemic heart disease were 

accompanied by an increased serum L-carnitine level in 2.4 times compared with 
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practically healthy persons. A direct correlation between the increased triglycerides 

and the level of serum L-carnitine (r=+0.68, p<0.05) was established in patients with 

ischemic heart disease without nonalcoholic steatohepatitis. The combination of 

ischemic heart disease and nonalcoholic steatohepatitis did not show a statistically 

significant increase in the content of L-carnitine compared with triglyceride levels, 

which is likely to be considered an additional risk factor for the liver steatosis 

development. 

The appointment of ursodeoxycholic acid against the background of average 

therapeutic doses of rosuvastatin for 6 months in patients without the functional liver 

state disorders can reduce the manifestations of atherogenic dyslipidemia with a 

decrease in total cholesterol in 1.6 times, low density lipoproteins – in 2.5 times, 

triglycerides – in 1,3 times with simultaneous growth of high-density lipoproteins in 

1.2 times, which is accompanied by the elimination of prooxidant-antioxidant 

imbalance and endothelial dysfunction. The combination of ursodeoxycholic acid and 

L-carnitine against the background of average therapeutic doses of rosuvastatin for 6 

months in patients with ischemic heart disease with concomitant nonalcoholic 

steatohepatitis resulted in a decrease of the total cholesterol level in 1.8 times, 

triglycerides – in 1.5 times, low density lipoproteins – in 2.6 times, with simultaneous 

growth of high density lipoproteins in 1.3 times against the background of decrease 

of peroxidation and endothelial dysfunction processes activity. The elimination of 

atherogenic dyslipidemia in patients with comorbidity was accompanied by 

improvement of the functional liver state, which was characterized by a decrease in 

the activity of alanine aminotransferase in 2.3 times, aspartate aminotransferase – in 

2.4 times, gammaglutamyltranspeptidase – in 2.9 times. The results of the study 

provided the opportunity to recommend the patients with ischemic heart disease 

without concomitant liver diseases the appointment of ursodeoxycholic acid in a dose 

of 15 mg/kg per day for 6 months, and in the presence of concomitant nonalcoholic 

steatohepatitis – a combination of ursodeoxycholic acid 15 mg/kg per day with L-

carnitine 2 g per day for 6 months. 
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Conclusions. The dissertation presents a theoretical generalization and a new 

solution to a scientific problem that manifests itself in the disclosure of the 

pathogenetic mechanisms of the functional liver state disorders in patients with 

ischemic heart disease in combination with nonalcoholic steatohepatitis and 

improvement of the patients’ treatment with this syntropy. 

Scientific novelty of the results. A further study of the peculiarities of 

atherosclerotic processes development and progression in patients with ischemic 

heart disease in combination with nonalcoholic steatohepatitis was found. It was 

shown that violations of the functional liver state were associated with the 

potentiation of atherogenic dyslipidemia and the realization of the risk of early onset 

of acute coronary events. It has been proved that the activity of the cytolysis 

syndrome in patients with a combination of ischemic heart disease and nonalcoholic 

steatohepatitis lead to the progression of lipid peroxidation processes, which 

correlates with the activity of total nitric oxide synthase (r=+0.61, p<0.05). 

For the first time, an increase in serum L-carnitine level against the background 

of atherogenic dyslipidemia in patients with ischemic heart disease without 

concomitant nonalcoholic steatohepatitis was detected in comparison with individuals 

without lipid metabolism disorders. It has been shown that the content of L-carnitine 

increased in response to hyperlipidemia and did not exceed the normal range. The 

level of serum L-carnitine correlated with an increase in the content of triglycerides 

(r=+0.68, p<0.05). In patients with ischemic heart disease and concomitant 

nonalcoholic steatohepatitis it has not been noticed a significant increase in the level 

of L-carnitine in response to atherogenic dyslipidemia, which can be considered an 

additional risk factor for the development of liver steatosis. 

The expediency of appointment of ursodeoxycholic acid in patients with 

cardiovascular diseases was investigated. It has been proved that the additional 

inclusion of ursodeoxycholic acid on the background of rosuvastatin therapy in 

medium therapeutic doses potentiates the hypolipidemic effect of statins and 

influences the leading pathogenetic mechanisms of atherogenesis. 
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For the first time a method of treatment optimization of nonalcoholic 

steatohepatitis in patients with ischemic heart disease has been developed. It has been 

proved that in the conditions of a impaired functional liver state in patients with 

ischemic heart disease it is expedient to use a combination of ursodeoxycholic acid 

and L-carnitine in order to potentiate the hypolipidemic effect of statins, to eliminate 

the cytolysis syndrome and to ensure the safety of statin therapy. 

The practical value of the results. Clinical research has made it possible to 

optimize the therapeutic tactics of pathogenetically grounded treatment of patients 

with ischemic heart disease in the presence and absence of concomitant nonalcoholic 

steatohepatitis by influencing the indicators of the functional liver state. The obtained 

results have theoretical and practical significance in the fields of medicine: therapy, 

gastroenterology, cardiology, family medicine. It has been shown that in patients with 

ischemic heart disease in the presence of atherogenic dyslipidemia IIb phenotype by 

Fredrickson the ursodeoxycholic acid should be applied with the statin therapy. In the 

presence the functional liver state disorders in patients with ischemic heart disease in 

combination with nonalcoholic steatohepatitis, the necessity of an additional 

appointment against the background of statin therapy of the ursodeoxycholic acid and 

L-carnitine combination has been demonstrated. The choice of rosuvastatin for 

hypolipidemic therapy in patients with the functional liver state disorders against the 

background of the ischemic heart disease with comorbid nonalcoholic steatohepatitis 

has been substantiated. 

Key words: ischemic heart disease, nonalcoholic steatohepatitis, atherogenic 

dyslipidemia, L-carnitine, ursodeoxycholic acid. 
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ВСТУП 

Згідно сучасним уявленням, неалкогольну жирову хворобу печінки 

(НАЖХП) розглядають як незалежний чинник ризику серцево-судинних 

захворювань (ССЗ) [33, 58, 109]. Ожиріння відіграє значну роль у формуванні 

та прогресуванні захворювань, асоційованих з порушеннями ліпідного обміну, 

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

морфологічні форми – стеатоз печінки та неалкогольний стеатогепатит (НАСГ) 

[109]. Інтенсивність синдромів цитолізу та холестазу корелює з вираженістю 

порушень ліпідного обміну, а саме формуванням атерогенної дисліпідемії (АД) 

ІІв і ІІІ типу за D. Fredrickson [3]. АД діагностують у 20-80% пацієнтів з 

НАЖХП [58, 163, 199]. 

ІХС та її ускладнення є однією з основних причин непрацездатності і 

смертності населення у всьому світі [16, 153]. В Україні понад 50% летальних 

випадків обумовлено саме ССЗ [57]. Доведено, що головною причиною смерті 

пацієнтів з НАЖХП є атеротромбоз [163, 199]. 

Наявність НАЖХП потенціює швидко прогресуючий перебіг 

атеросклеротичних процесів із ураженням сонних та коронарних артерій [108, 

166], збільшує ризик виникнення гострих коронарних подій у хворих на ІХС 

[109, 226].  

На сьогодення питання першопричини метаболічних порушень є 

дискутабельним. У цьому аспекті доведене значення генетичних факторів, 

низької фізичної активності, надлишкового харчування, активації 

симпатоадреналової системи [58, 182]. 

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 [86]. Отже, 

потребує подальшого вивчення першопричина порушень ліпідного обміну та 

роль функціональних порушень клітин печінки як тригерного фактору 
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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. 

Традиційно теорія виникнення атеросклерозу та асоційованих з ним 

захворювань базується на «ліпідній теорії» [184]. Іншим напрямком наукового 

пошуку можна вважати дослідження впливу локального запалення на 

прогресування процесів атеросклерозу, за умов якого відбувається модифікація 

молекул холестерину ліпопротеїдів низької щільності (ХС ЛПНЩ) та їх 

субінтимальне накопичення [22, 184]. Відомо, що процеси перекисного 

окиснення ліпідів (ПОЛ) відіграють важливу роль в патогенезі як ІХС, так і 

НАСГ [8]. Таким чином, потребує подальшого вивчення характер 

прооксидантно-антиоксидантного дисбалансу у хворих на ІХС за наявності 

супутнього НАСГ [4, 19, 53]. Важливою патогенетичною ланкою хвороб, 

асоційованих з атеросклерозом, є порушення в системі оксиду азоту (NO), що 

призводить до формування ендотеліальної дисфункції [13, 23, 37]. Залишається 

недостатньо вивченим вплив супутнього НАСГ на характер змін системи NO у 

хворих із ІХС. 

Незважаючи на наявність сучасних Європейських рекомендацій EASL – 

EASD – EASO [161] з діагностики та лікування НАЖХП, не існує чітких 

позицій з 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, 
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лікування та реабілітації захворювань органів травлення у хворих з 

поліморбідною патологією на підставі вивчення патогенетичних ланок 

формування синтропії» (№ держреєстрації теми 0111 U 004881) та 

«Удосконалення діагностичних підходів та оптимізація лікування захворювань 

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

державної реєстрації 0117 U 000300). 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. Обгрунтувати додаткове призначення урсодезоксихолевої кислоти 

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

порушень функціонального стану печінки. 

5. Обгрунтувати 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.  
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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: загально-клінічне обстеження хворих, біохімічні 

дослідження: визначення активності аланінової (АлАТ), аспарагінової (АсАТ) 

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

вмісту загального білірубіну в сироватці крові, загального холестерину (ХС), 

тригліцеридів (ТГ), ХС ліпопротеїдів високої щільності (ХС ЛПВЩ), ХС 

ЛПНЩ, індексу атерогенності (ІА) у сироватці крові, активності вільно-

радикального окиснення (ВРО) – за вмістом ТБК-реактантів, стану 

антиоксидантного захисту (АОЗ) – за активністю супероксиддисмутази (СОД), 

системи NO – за рівнем стабільних метаболітів NO – нітритів та активності 

сумарної синтази оксиду азоту (NOS), визначення рівня L-карнітину у 

сироватці крові імуноферментним методом; інструментальні методи 

дослідження (електрокардіографічне (ЕКГ), ехокардіоскопічне дослідження 

серця (Ехо – КС), добове холтерівське моніторування ЕКГ, ультразвукове 

дослідження органів черевної порожнини, товщини інтими-медії сонних 

артерій. Методи математико – статистичного аналізу. 

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 NOS (r=+0,61, p<0,05).  
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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 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 у 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. Обгрунтовано вибір 

розувастатину з метою проведення гіполіпідемічної терапії в пацієнтів із 

порушенням функціонального стану печінки на фоні поєднання ІХС та НАСГ. 
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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 у 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 
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систематизація, математико – статистична обробка. Мета, завдання, висновки 

та практичні рекомендації сформульовані разом з 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, 2 наукових роботи 

надруковані без співавторів. 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. Робота 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-ма клінічними випадками. 

Дисертація містить додатки. 
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РОЗДІЛ 1  

ДИЗРЕГУЛЯЦІЯ ФУНКЦІЇ ПЕЧІНКИ ЯК ТРИГЕР ПАТОГЕНЕЗУ 

ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ У ПОЄДНАННІ З НЕАЛКОГОЛЬНИМ 

СТЕАТОГЕПАТИТОМ ТА МЕТОДИ ЇЇ ФАРМАКОЛОГІЧНОЇ 

КОРЕКЦІЇ (огляд літератури) 

1.1. Роль неалкогольного стеатогепатиту у патогенезі ішемічної хвороби 

серця 

Порушення ліпідного обміну лежать в основі захворювань, асоційованих 

із атеросклерозом, у першу чергу ІХС. Протягом останніх десятиліть 

відмічається чітка тенденція до зростання показника захворюваності на ІХС, 

що пов’язано із загальносвітовою тенденцією до малорухливого способу життя, 

вживання висококалорійної дієти, збільшення ваги із високим відсотком 

ожиріння, наявністю шкідливих звичок та ін. [16, 33, 42, 109, 154, 155]. 

Важливою проблемою являється зменшення вікового цензу хворих із АД і, 

відповідно, ІХС.  

Згідно з результатами проспективного дослідження Seven Countries 

Studies, середня щорічна захворюваність на стенокардію серед чоловіків віком 

40-59 років складала в Японії, Греції та Хорватії – 0,1%, в Італії, Сербії, 

Нідерландах та США - 0,2-0,4%, в Фінляндії – 0,6-1,1%. У Фремінгемському 

дослідженні проводили оцінку захворюваності на ІХС у чоловіків і жінок 

залежно від статі і вікової групи пацієнтів. Так, у чоловіків максимальний 

рівень захворюваності на ІХС спостерігався у віці 55-64 роки, зі зменшенням 

показника у пацієнтів старшої вікової групи 65-74 роки, що може бути 

пов’язано із високою летальністю на фоні гострих кардіоваскулярних подій у 

хворих старшої вікової групи. Дещо відмінна картина відмічалась у осіб 

жіночої статі, а саме рівень захворюваності на стенокардію зростав у віці 55-64 

роки, тобто у періоді клімаксу, і не змінювався у віковому діапазоні 65-74 роки. 
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Отже, у чоловіків спостерігалась реалізація кардіоваскулярного ризику під 

впливом додаткових тригерних факторів [55, 155, 193]. 

Основною причиною смерті від ІХС в Європі і США є інфаркт міокарда 

(ІМ) і раптова коронарна смерть. Найвищий приріст частоти випадків ІХС у 

молодшому віці припадає на розвиток гострих коронарних подій, а саме ІМ та 

раптової смерті. За даними офіційної статистики [56, 69, 168, 232] питома вага 

усіх померлих від ІМ становить 10-12% в розвинутих країнах світу і 22,5% – в 

Україні. Щорічно від ІХС в Україні помирають близько 350 тис. осіб. Частка 

захворювань системи кровообігу у загальній структурі поширеності та 

захворюваності хвороб складає серед дорослого населення 34,4% та 27,5% 

відповідно. За зверненнями у 2013 році зареєстровано понад 9 млн. пацієнтів з 

ІХС, з них із стенокардією – 35,5% осіб.  За період 2009 – 2013 рр. поширеність 

ІХС серед дорослих збільшилась на 356 тисяч осіб (+5,2%), а захворюваність 

зменшилась майже на 30 тисяч осіб (-4,0%). Питома вага працездатного 

населення у структурі поширеності і захворюваності усіх дорослих складає 

відповідно 28,9% і 43,9% [56].  

АД вважають одним із вагомих факторів формування та прогресування 

ІХС, яка залишається провідною причиною смерті в структурі смертності від 

ССЗ [16, 22, 34, 54, 93, 136]. Одночасно порушення обміну ліпідів призводить 

до каскаду метаболічних порушень з розвитком вторинних системних уражень 

органів мішеней, в тому числі і печінки [57, 204, 212, 215, 216]. Одночасно саме 

гепатоцити приймають участь у підтримці ліпідного гомеостазу. Зміни 

функціональних можливостей печінки можуть сприяти потенціюванню 

дисліпідемічних порушень і, відповідно, розвитку ІХС та її ускладнень [33, 60, 

86, 162, 217]. 

Однією з причин до зростання частоти дисліпідемії є тенденція до 

збільшення маси тіла, ожиріння в економічно – розвинутих країнах, що є 

фактором ризику порушення ліпідного обміну [42, 61, 64, 107, 225]. 
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Загальновизнано, що АД – це комбінація підвищення ТГ і низької 

концентрації ХС ЛПВЩ у поєднанні з підвищенням апопротеїном В, малих 

щільних частинок ЛПНЩ і дрібними частинами ЛПВЩ [117, 233].  

Тривалість перебігу АД призводить до розвитку атеросклеротичних змін 

судин, в тому числі і судин серця, тобто до ІХС [22, 35, 51, 69, 109, 168].  

 Атеросклероз характеризується накопиченням ліпідів в інтимі артерій, 

запальними та проліферативними процесами, що призводять до погіршення 

кровотоку за рахунок зменшення просвіту або атеротромбозу [22, 69, 108, 189]. 

Пусковим моментом в розвитку атеросклеротичного ураження є вплив факторів 

ризику, до яких відносять: паління, артеріальну гіпертензію, 

дисліпопротеїдемію, цукровий діабет (ЦД), ожиріння, малу фізичну активність, 

зловживання висококалорійної їжі, внаслідок чого ініціюється порушення 

цілістності ендотелію, який втрачає свою бар’єрну функцію. Саме це лежить в 

основі сучасної моделі атеросклерозу – «відповідь на ушкодження». У 

відповідності з цією теорією, розвиток атеросклеротичного ураження має 

декілька етапів: дисфункція і пошкодження ендотелія; відповідь ендотелію з 

продукцією молекул адгезії клітин; адгезія і діапедез моноцитів і Т–лімфоцитів; 

поглинання моноцитами окисленних ЛПНЩ з формуванням «пінистих клітин»; 

міграція в інтиму гладком’язових клітин, їх проліферація в подальшому з 

формуванням покришки [13, 22, 72]. 

Порушення функції ендотелію, яке зумовлене впливом різних факторів 

ризику, характеризується змінами синтезу і активності біологічно активних 

сполук, які утворюються у внутрішній оболонки артерій, з переважанням дії 

вазоконстрикторів, проагрегантів, ініціацією запалення і апоптозу, а також 

спотвореною відповіддю на фізіологічні стимули [2, 44, 67]. 

Порушення цілістності ендотелію є важливою, але не єдиною складовою 

атерогенезу. Важливо, щоб дисфункція ендотелію перебігала на фоні інших 

факторів ризику, насамперед, порушення ліпідного обміну [13, 23, 36, 156]. 

 Провідну роль в ініціації і розвитку атеросклерозу відводять ЛПНЩ, які 
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містять найбільшу кількість ХС і здійснюють транспорт із крові в периферичні 

клітини, тому ЛПНЩ розглядають як найбільш атерогенний клас. Крім того, за 

рівнем ЛПНЩ у крові визначають ризик розвитку атеросклерозу і оцінюють 

ефективність гіполіпідемічної терапії [42, 220]. 

Зворотній транспорт ХС із периферичних тканин забезпечується ЛПВЩ, 

що дозволяє вважати цей клас ліпопротеїдів (ЛП) антиатерогенним. Зниження 

ЛПВЩ є фактором ризику атеросклерозу. Тому для об’єктивної оцінки 

характеру та ступеню порушення ліпідного обміну необхідно визначати рівень 

ЛПНЩ та ЛПВЩ, а також їхнє співвідношення [117].  

Крім кількісних порушень ліпідного обміну, велике значення мають 

якісні зміни ЛП, в першу чергу, ЛПНЩ. Характерними ознаками модифікації 

ЛПНЩ є зміни їх щільності, ріст електронегативності і електрофоретичної 

рухливості, деградація і модифікація білка, утворення продуктів пероксидації 

ліпідів і їхня висока цитотоксичність. Ці якісні порушення кількості ЛПНЩ 

сприяють збільшенню їх атерогенності, завдяки участі практично у всіх ланках 

атеросклеротичного процесу [35, 51, 69, 109].   

Участь модифікованих ЛП в атеросклеротичному процесі зумовлене 

хемоатрактними властивостями змінених ЛПНЩ по відношенню до моноцитів, 

які накопичуються у стінці судин з подальшим пригніченням їхньої рухливості 

та перетворюються у макрофаги. Останні захоплюють окислені ЛП із 

утворенням пінистих клітин, що у подальшому конвертуються у ліпідні 

смужки. Крім цього, окислені ЛПНЩ мають негативний вплив на функцію 

ендотелію пригнічуючи синтез сполук, які володіють протекторними 

властивостями з одночасним зростанням синтезу вазоконстрикторів і 

проагрегантів [35, 117]. 

Доведено, що модифіковані ЛПНЩ пригнічують синтез потужного 

вазодилятатора – NO і стимулюють утворення вазоконстриктора – ендотеліну; 

сприяють десквамації ендотелію, завдяки цитотоксичним властивостям; 

ініціюють і підтримують імунозапальні зміни інтими і сприяють проникненню 
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в субендотеліальні шари не лише моноцитів, але і ЛП, і тромбоцитів [131]. До 

модифікованих ЛПНЩ відносять і надмірно «навантажені» ТГ ЛП, які також 

володіють більш вираженими атерогенними властивостями. Подальший етап 

атерогенезу – формування ліпідних смужок, морфологічним субстратом яких є 

накопичення пінистих клітин, колагенових, еластичних волокон і 

протеогліканов. Утворення ліпідної смужки розглядається як фізіологічний 

процес і може мати зворотний розвиток, але за умови впливу фактору ризику, 

процес прогресує і трансформується в наступну стадію [42, 117].  

При несприятливому перебігу ліпідні смужки стають основою для 

формування передатероми або проміжного пошкодження. У цей період 

спостерігається швидкий ріст ліпідного ядра, за рахунок переважання 

надходження ліпідів над їх виведенням і апоптозом моноцитів. Відмічається 

активація всіх ланок атерогенезу: підвищення надходження ЛПНЩ, посилення 

дисфункції ендотелію, виражений запальний процес, активація протеолізу. Як 

відомо, атеросклеротична бляшка не завжди росте в просвіт судини, близько 

40% випадків розвиток бляшки відбувається назовні, не викликаючи звуження 

просвіту і порушення кровоплину, але при формуванні атеротромбозу є 

причиною розвитку ускладнень (ІМ, інсульт) [44, 117].  

Подальший етап атерогенезу – формування фіброатероми або фіброзної 

бляшки. При формуванні фіброзної бляшки спостерігається зменшення 

ліпідного ядра, потовщення покришки за рахунок міграції і проліферації 

гладком’язевих клітин, що і складає морфологічну основу стенокардії напруги і 

значно рідше – ІМ [22].  

Останій етап процесу атеросклерозу – стадія кальцинозу. Раніше 

вважалось, що саме цей етап є кінцевою стадією і сполучений з розвитком 

ускладнень, але частіше розвивається на етапі атероми [22, 67].   

 Слід відмітити, що атеросклероз – це системне захворювання і основні 

етапи атерогенезу не залежать від локалізації процесу, а саме коронарні, 

церебральні, ниркові, периферичні або інші артерії [35, 50, 58, 72, 137]. 
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 Таким чином, саме порушення метаболізму ліпідів та АД можна вважати 

першими, найважливішими етапами розвитку атеросклерозу і, відповідно, ІХС. 

Детальне вивчення факторів, які впливають на ліпідний обмін, сприяють 

прогресуванню атеросклеротичних процесів, має вагоме значення з позиції 

розробки засобів первинної та вторинної профілактики кардіоваскулярних 

подій.  

Складним багатофакторним залишається питання формування жирової 

інфільтрації печінки на фоні ІХС. Із одного боку ожиріння, порушення 

ліпідного обміну з формуванням АД є факторами ризику розвитку та 

прогресування ІХС. Із іншого боку, саме надмірна вага та порушення 

метаболізму ліпідів призводять до жирової інфільтрації печінки і, відповідно, 

до її функціональних змін, в тому числі і стосовно участі гепатоцитів у 

ліпідному обміні [10, 24, 25, 33, 125]. Метаболічні порушення на фоні АД 

призводять до низки біохімічних реакцій, у результаті яких відбувається 

вторинне ураження органів мішеней, в тому числі печінки. Остання приймає 

вагому участь у всіх етапах ліпідного обміну, від перетравлення до проміжного 

метаболізму [43, 125, 127]. 

 У залежності від шляху надходження у кров умовно виділяють 2 шляхи 

метаболізму ліпідів: екзогенний та ендогенний. Ліпіди, які потрапляють в 

організм людини екзогенним шляхом, на 95% представлені ТГ і до 5% – 

фосфоліпідами, вільними жирними кислотами (ВЖК), ХС та жиророзчинними 

вітамінами [117]. Ефіри ХС, що знаходяться в їжі, підлягають деетерифікації у 

вільний ХС. Моногліцериди (МГ), ВЖК і вільний ХС завдяки дії жовчних 

кислот (ЖК) розщепляється і абсорбується ентероцитами, після чого 

з’єднуються з ТГ і разом з ХС включаються в хіломікрони (ХМ). ХМ на 80-

95% складаються із ТГ і є основною транспортною формою екзогенних ТГ, 

переносячи їх з ентероцитів тонкої кишки в кровообіг [117]. У плазмі крові 

апопротеїн С-ІІ на ХМ активує ендотеліальну ліпопротеїнліпазу, під впливом 

якої 90% ТГ в ХМ розщепляються до гліцерину і вільних неетерифікованих 
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жирних кислот, які використовується в жировій і м’язовій тканині в якості 

енергетичного субстрату. Залишки ХМ, що містять ХС, захоплюються 

гепатоцитами та швидко виводяться з кровообігу. Цей процес опосередкований 

аполіпопротеїном Е [117, 137]. 

Ендогенний шлях надходження ліпідів у кров полягає у синтезі 

ліпопротеїдів дуже низької щільності (ЛПДНЩ) клітинами печінки із ТГ і ХС 

[117]. ЛПДНЩ циркулюють у кровоплині до тих пір, поки ТГ, які містяться в 

них, не надійдуть в периферичні тканини. Залишки ЛПДНЩ із плином крові 

потрапляють у печінку, де захоплюються гепатоцитами і використовуються. У 

результаті від’єднання ТГ утворюються ЛПНЩ, які переносять ХС у 

периферичні тканини. Вивільнений ХС приймає участь у синтезі мембран і 

метаболізмі клітин, внаслідок чого неетерифікований ХС вивільняється в 

плазму, де зв’язується з ЛПВЩ [117, 220]. Складні ефіри ХС ЛПВЩ 

перетворюються в ЛПДНЩ, а потім утворюючи цикл, внаслідок якого ЛПНЩ 

постачають ХС в клітини організму. У свою чергу, з позапечінкових ділянок 

ХС надходить за допомогою ЛПВЩ. Таким чином, печінка є одним із 

головних джерел ендогенного синтезу ХС. Саме 3-гідрокси-3метилглутарил 

коензим А-редуктаза (ГМГ-КоА) є головним ферментом, який впливає на 

синтез ХС, а призначення статинів зумовлено безпосередньо дією на 

пригнічення її активності [117, 123].  

Лише невелика кількість ХС потрапляє в кров, а більша частина 

трансформується в ЖК і разом з жовчю надходить в просвіт тонкої кишки. У 

нижніх відділах кишківника близько 97% ЖК абсорбується і повертається до 

печінки. Абсорбція ЖК у просвіті кишківника є основним механізмом дії 

секвестрантів ЖК – холестераміну і колестиполу. Потреба печінки в ХС 

достатньо задовольняється за рахунок його надходження із крові та синтезу 

гепатоцитами [117]. Унаслідок нестачі ХС, який може бути спровокований 

прийомом статинів, гепатоцити стимулюють синтез специфічних рецепторів до 

апопротеїнів В і Е, які знаходяться на їх клітковій мембрані, розпізнають і 
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захоплюють ЛПНЩ. Саме вони є основним класом, що містять ХС. Активація 

вищезазначених рецепторів є головним регуляторним механізмом зниження 

рівня ХС у плазмі крові. У залежності від зменшення ТГ у складі ЛП і 

збільшення в їхньому складі білків, збільшується щільність часточок і 

зменшується їхній розмір [117]. 

Метаболізм дії ЛП залежить від виду специфічних рецепторів 

аполіпопротеїдів, які знаходяться на мембрані. Відбувається зв’язування 

аполіпопротеїнів з рецепторами тканин, які поглинають ліпіди, і є одночасно 

ко-фактором ферментів, які відповідають за їх розщеплення, тобто 

аполіпопротеїни контролюють швидкість поглинання і деградацію 

ліпопротеїнових частинок, а саме рівень ліпідів плазми та швидкість синтезу 

ХС у печінці. У кровообігу між ЛП відбувається постійний обмін 

аполіпопротеїну. Таким чином, циркуляція ліпідів у плазмі крові є загальною 

ланкою їх ендогенного та екзогенного метаболізму [117].  

На фоні ожиріння відбувається збільшення концентрації атерогенних 

ліпідів, котрі з плином крові надходять у печінку, звідки мають бути виведені 

за допомогою ЛПВЩ. Саме тривалий перебіг АД може призводити до 

формування та прогресуванню стеатозу печінки з подальшим порушенням її 

функції [5, 61, 101, 114, 196].  

НАЖХП – включає в себе спектр клініко-морфологічних змін печінки 

хронічного перебігу, представлених стеатозом, НАСГ, тривалий перебіг яких 

може призвести до розвитку цирозу печінки [8, 138, 150, 160, 198].  

 Основними діагностичними критеріями НАСГ було визначено 

відсутність зловживання алкоголем в анамнезі та наявність жирової дистрофії з 

лобулярним гепатитом [20, 35, 52]. Існуючою сучасною моделлю патогенезу 

НАСГ є теорія «трьох поштовхів», яка прийшла на зміну теорії «двох 

поштовхів». При ожирінні, особливо вісцеральному, до кров’яного русла 

надходить надмірна кількість ВЖК, які стимулюють адипоцити жирової 

тканини, їхнє вивільнення додатково стимулюється ліполітичним ефектом 
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надлишку інсуліну [73, 79, 159, 160, 188]. Потрапивши до портальної системи 

печінки, ВЖК використовуються нею як енергосубстрат для синтезу ТГ. 

Депонування ТГ у печінці, особливо за умови зниження швидкості β-окиснення 

ВЖК, призводить до стеатозу, що виступає «першим поштовхом» у патогенезі 

НАСГ [9, 159, 191, 206, 209, 212, 234]. В основі «другого поштовху» лежить 

оксидативний стрес. ВЖК, які переважно знаходяться у мітохондріях, 

порушують процеси окислювального фосфорилювання, сприяють зниженню 

продукції аденозилтрифосфорної кислоти (АТФ) у дихальному ланцюзі з 

підвищенням утворення активних форм кисню (АФК), що мають пряму 

пошкоджуючу дію на біологічні мембрани гепатоцитів, з їхнім наступним 

ураженням та розвитком фіброзу [20, 21, 36, 191, 195, 236, 237]. Окрім цього, 

оксидативний стрес призводить до компенсаторної гіперінсулінемії, яка 

супроводжується активацією симпатичної нервової системи, і як наслідок, 

посилюється надлишкове утворення вільних радикалів [67, 107, 111]. 

Виснаження антиоксидантної системи (АОС), зумовлене гіперпродукцією 

АФК, сприяє порушенню адаптаційних механізмів та призводить до 

нерегульованого ПОЛ із підвищеною продукцією прозапальних цитокінів, 

включаючи інтерлейкіни (IL) IL-6, IL-8, фактору некрозу пухлини α (ФНП-α), 

трансформуючий фактор росту бета. Крім цього, ключову роль у розвитку 

стеатогепатиту відіграє система цитохрому Р450 [1, 2, 4, 19, 46, 53, 111, 115, 

175, 199].  

Саме тривалий оксидативний стрес призводить до патоморфологічних 

змін структурних елементів печінки. Агресивні вільні радикали, прозапальні 

цитокіни сприяють трансформації клітин Іто у фібробласти з розвитком і 

прогресуванням фіброзу печінки [4, 19, 46, 53, 62, 63, 175]. Вільні радикали 

виникають в електроно-транспортному ланцюзі мітохондрій, цитоплазмі за 

рахунок взаємодії ксантину і альдегідоксигенази в ендоплазматичному 

ретикулумі за участі цитохромів – CYP2E1 і CYP4A (довголанцюгових жирних 

кислот (ДЛЖК)). Регулювання максимального рівня CYP2E1 залежить від 
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вживання алкоголю, голодування, наявності ЦД, ожиріння та 

інсулінорезистентності (ІР) [63]. 

Додатковим патогенетичним механізмом розвитку жирової інфільтрації 

печінки є порушення мікробіоценозу кишечника. Ретикулоендотеліальна 

система печінки відіграє важливу роль в розвитку її морфофункціональних 

змін, взаємодіючи з гепатоцитами та мікрофлорою шлунково – кишкового 

тракту (ШКТ) [33]. Механізм патогенезу ліпідного дистрес-синдрому полягає у 

порушенні ентерогепатичної циркуляції ВЖК – природного механізму 

холестеринового гомеостазу. При посиленому розмноженні бактерій в тонкій 

кишці відмічається гіперпродукція ендотоксину та підвищення декон’югації 

зв’язаних ЖК з утворенням їх токсичних ендогенних солей, що сприяє 

всмоктуванню практично всього пулу ЖК шляхом порушення мікроциркуляції 

у стінці кишки. Відсутність потреби для використання ХС у синтезі ЖК, сприяє 

підвищенню його вмісту у плазмі крові. Патологічні зміни холестеринового 

гомеостазу ЖК виступають патофізіологічною основою формування 

дисліпопротеїнемії. Надходження до печінки великої кількості ендотоксину, 

продукованого грамнегативною мікрофлорою, вимагає для його зв’язування 

використання антиатерогенних ЛПВЩ. Тривала ендотоксемія пригнічує 

ретикулоендотеліальну систему печінки, активність АОС, активізує процеси 

ПОЛ та синтез прозапальних цитокінів. У крові підвищується кількість 

модифікованих форм ЛПНЩ, створюючи реальні дисметаболічні умови для 

реалізації холестеринової агресії в органах – мішенях і формування ліпідного 

дистрес – синдрому та НАСГ [16, 33, 77, 81, 176, 180, 181].  

На активність ПОЛ впливає порушення метаболізму NO, який є спільним 

патогенетичним механізмом за умов ІХС і НАСГ. В організмі NO утворюється з 

аргініну за участю NOS [2, 13, 18]. NO – молекула з властивостями радикала 

дозволяє цьому з’єднанню як активувати вільнорадикальні реакції, так і 

інгібувати їх, належачи до чинників антимікробного захисту організму. Він 

знищує безліч типів патогенних мікроорганізмів або призупиняє їхній рост. 
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Бактеріальні токсини індукують у макрофагах синтез ФНП, що індукує NOS. У 

макрофагах, нейтрофілах, гепатоцитах синтез NO визначає індуцибельна NOS 

[13, 18, 19, 22, 23, 37, 67, 71]. Із гепатоцитів виділена й описана індуцибельна 

NOS, яка має унікальні властивості, характерні як для індуцибельних 

(індукується комбінацією чинників: Il-1, ФНП-α, γ-інтерферон і 

ліпополісахарид), так і для конститутивно експресованих NOS, що є основою 

неспецифічної резистентності організму [37, 44]. NO стимулює синтез 

простагландинів за рахунок активації циклооксигенази, підсилює АОЗ, 

активуючи продукцію глутатіону і СОД. NO здатний експресувати синтез ряду 

найважливіших білків і ферментів, білки АОЗ, а також впливати на активність 

багатьох білків і ферментів – гуанілатциклази, рибонуклеотидредуктази, 

компонентів дихального ланцюга мітохондрій і гліколізу, білків типу 

цитохрому Р450. Нітро- й інші азотвмісні сполучення метаболізуються до 

нітриту й нітратів, також можуть знову відновлюватися до NO за рахунок 

наявності нітритредуктазної активності в гемвмісних білків (гемоглобіну, 

міоглобіну, цитохромоксидази, цитохрому Р450) [50, 78, 82]. При 

захворюваннях печінки пригнічується активність цитохрому Р450-залежного 

гідроксилювання [131]. Механізм пригнічення цитохрому Р450 має 

вільнорадикальну природу. Біологічні ефекти NO визначаються його 

біодоступністю, а також його вмістом, утилізацією у тканинах або окисненням 

за участю вільних радикалів і модифікованих ЛПНЩ і інших сполук.  

Надлишок або дефіцит NO несприятливий для організму. Його високі 

концентрації токсичні для клітин, ферментів, викликають модифікацію білків, 

ушкоджують нуклеїнові кислоти. NO і супероксидні радикали регулюють 

окиснення ЛПНЩ і призводять до їх модифікації [156]. Надлишок NO інгібує 

білки – ферменти дихального ланцюга мітохондрій і циклу Кребса, знижує 

синтез АТФ, що призводить до некрозу або апоптозу печінкових клітин. 

Формування НАСГ супроводжується запально-некротичними змінами в печінці 

[189]. 
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 При синдромі надмірного бактеріального росту в кишечнику 

порушуються процеси ферментативного гідролізу білків і синтезу вітамінів 

призводячи до дефіциту білків, ферментів і коферментів, які беруть участь у 

синтезі ЛПДНЩ, і, як наслідок, жир не виводиться з гепатоциту, а 

накопичується в печінці [33, 176, 183, 228]. Хронічний ендогенний дефіцит 

жирних кислот у клітинах призводить до зміни жирнокислотного складу 

фосфоліпідів і фізико - хімічних властивостей плазматичних мембран клітин, 

призводячи до зниження активності Na-K-АТФази, чутливості до інсуліну і 

порушення толерантності до глюкози. При зниженні резистентності кишкового 

бар’єру в портальну систему печінки надходять бактерії і їх токсини 

призводячи до розвитку запалення й некрозу гепатоцитів [158, 190, 199]. При 

кисневій недостатності блокуються ферменти, що беруть участь у синтезі 

ЛПДНЩ, які є транспортною системою виведення жиру з гепатоциту. ВЖК є 

субстратом ПОЛ, активація якого призводить до розвитку НАСГ. Згідно даних 

експериментальних і клінічних досліджень [4, 33, 46, 53, 63, 85], 

спостерігається тісний зв’язок багатьох патологічних станів із процесом ВРО, 

що розглядається як універсальний механізм пошкодження клітини. Оскільки 

утворення радикалів відбувається переважно на мембранах клітин, зокрема, 

гепатоциту, є підстави вважати, що запальна й некротична активність і синдром 

цитолізу, що виконують важливу роль у пошкодженні печінки, багато в чому 

зумовлені характером регуляції ВРО. 

 ПОЛ у печінці може призводити до продукції потенційно токсичних 

проміжних продуктів, що можуть викликати запальні процеси в печінці. 

Накопичення ВЖК у гепатоцитах може викликати набухання мітохондрій, 

підвищення схильності до їх руйнування й посилення мембранної проникності, 

що, у свою чергу, може стати причиною підвищення активності 

амінотрансфераз [4, 19, 46]. В експерименті вивчали роль ендотеліальної й 

індукованої форм NOS в ушкодженні печінки в процесі ішемії і дійшли 

висновку, що NOS відіграє важливу роль в захисті клітин печінки від 
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ушкоджувальної дії, в тому числі і від токсичних речовин [13, 23, 75, 178, 179]. 

Із іншого боку, надлишок NO погіршує функцію ендотелію, пригнічує 

продукцію ендотеліального NO і скоротливу функцію міокарда. NO є 

ключовою сполукою у системі регуляції мікроциркуляції й інших життєво 

важливих процесів, таких як згортання крові [23]. Первинні медіатори 

запалення – цитокіни формують запалення й ініціюють синтез гепатоцитами 

комплексу вторинних медіаторів запалення [2]. При гіперглікемії і ожирінні не 

тільки гепатоцити, але й адипоцити секретують білки гострої фази запалення. 

Встановлено, що при НАСГ у гепатоцитах синтезуються різні медіатори 

запалення, зокрема індуцибельна NOS; які секретуються з жирової тканини й 

регулюють чутливість рецепторів до інсуліну [62].  Характерною межею 

запалення є накопичення нейтральних ліпідів, переважно ТГ у цитозолі 

печінкових клітин. Запалення й дефіцит жирних кислот у більшості клітин є 

причиною зниження синтезу ХС у клітинах. У хворих на атеросклероз 

змінюється характер взаємодії ЛП крові й біомембран ендотелію судинної 

стінки, що сприяє посиленому переходу ХС у клітину з утворенням в’язких 

мембран насичених ХС. Інфільтрація інтими кровоносних судин ліпідами 

відбувається при кожному запальному процесі незалежно від етіології. У першу 

чергу, відбуваються порушення в мембранних білках – транспортерах глюкози, 

що призводить до розвитку ІР. У хворих на НАСГ із метаболічним синдромом 

відмічається збільшення вмісту метаболітів NO, зумовлене підвищенням рівня 

ЛПНЩ, що стимулюють активність індуцибельної NOS [62, 65, 81]. Відомою є 

роль NO в патогенезі ішемії міокарда. У хворих з ІХС суттєве значення мають 

ендотеліальні фактори. В ендотелії виробляються ендотеліни-1,-2,-3, серед яких 

ендотелін-1 є найпотужнішим вазоконстриктором. Механізм його 

вазоконстрикторної дії пов’язаний із підвищенням вмісту кальцію у 

гладеньком’язових клітинах. Ендотелій стимулює також агрегацію 

тромбоцитів. Крім того, в ендотелії продукуються речовини прокоагулянтної 
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дії: тканинний тромбопластин, фактор Віллебранда, колаген, фактор, що 

активує тромбоцити [23, 33, 50]. 

 Таким чином, НАЖХП та ІХС мають спільні патогенетичні механізми, 

що може сприяти розвитку взаємного обтяження перебігу даних захворювань. З 

одного боку, атеросклеротичні зміни судин призводять до вторинних порушень 

функціонування печінки, з іншого – саме уражений жировою інфільтрацією 

гепатоцит не виконує належну роль у метаболізмі ліпідів, що можна вважати 

фактором ризику прогресування ІХС.  

 

1.2. Особливості клінічної симптоматики та діагностики 

неалкогольного стеатогепатиту у хворих на ішемічну хворобу серця  

АД та ІХС часто поєднується з порушенням функціонального стану 

печінки, причиною якої може бути НАЖХП [142]. За умови стеатозу та 

стеатогепатиту відмічається потенціювання змін ліпідного обміну, враховуючи 

вагоме значення печінки в ендогенному шляху надходження ліпідів в організм, 

їхнє перетравлення та виведення.  

Складність діагностики НАЖХП полягає у відсутності специфічної 

клінічної симптоматики, тому найчастіше це захворювання виявляється 

випадково при лабораторно – інструментальному дослідженні. На момент 

встановлення діагнозу НАЖХП мають місце значні патогістологічні зміни у 

структурі печінки з високим ризиком фібротизації та формування цирозу [48, 

145].  

В економічно розвинених країнах, де протягом останнього десятиліття 

спостерігається чітка тенденція до збільшення маси тіла населення у зв’язку з 

вживанням висококалорійної їжі та низькою фізичною активністю, стеатоз та 

НАСГ належать до найбільш частих хронічних захворювань печінки [86]. 

Розповсюдженість надмірної ваги (індекс маси тіла (ІМТ)>25кг/м²) у США 

складає 62,5% серед дорослого населення, а ожиріння (ІМТ>35кг/м²) – 30,5% 
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[114]. На даний момент доведена послідовність змін: жирова інфільтрація 

печінки → стеатогепатит → цироз печінки [20, 52, 108, 134]. З цього боку 

важливим питанням залишається вдосконалення ранньої діагностики НАЖХП, 

яка значно ускладнюється відсутністю характерної клінічної симптоматики.  

У процесі дослідження важливо виключити інші причини ураження 

печінки, в тому числі вірусний гепатит В і С, аутоімунний гепатит, алкогольну 

хворобу печінки, медикаментозну гепатопатію. Враховуючи подібність 

морфологічних змін НАЖХП і алкогольної хвороби печінки, необхідно 

звернути увагу на вживання алкоголю в анамнезі [61, 73, 76, 83]. Хворі з 

стеатозом печінки та НАСГ, як правило, мають скарги неспецифічного 

характеру: підвищена втомлюванність, слабкість, ниючий біль в ділянці 

правого підребер’я без чіткого зв’язку з прийомом їжі [52, 60, 80, 100]. У 

більшості випадків в анамнезі відсутні дані про перенесені захворювання 

печінки. Особливою рисою НАЖХП, на відміну від інших хронічних дифузних 

захворювань печінки (ХДЗП), є відсутність шкірного свербіжу, жовтяниці та 

шкірних «печінкових знаків». У 50 – 75% хворих виявляють гепатомегалію. 

При лабораторному обстеженні у хворих на НАСГ відмічається синдром 

цитолізу, для якого характерне ушкодження мембран гепатоцитів та їх органел, 

з підвищенням активності печінкових трансаміназ, переважно АлАТ  у крові до 

2 - 3 норм. Крім цього, іноді має місце підвищення активності ЛФ у крові у 2 - 3 

рази відносно показників норми [100, 103, 118, 120, 128, 139]. Для НАСГ 

характерний вищий рівень активності АлАТ, ніж АсАТ, на відміну від 

алкогольного ураження печінки [100, 129].  

Паралельно для НАЖХП слід враховувати наявність дисліпідемії, яка 

характеризується діагностично значущими відхиленнями в ліпідограмі у 

вигляді підвищення рівня ХС і ТГ та зниження рівня ХС ЛПВЩ за одночасної 

жирової інфільтрації печінки  [76, 141, 180, 197]. НАЖХП потребує проведення 

диференційованого діагнозу з гемохроматозом, вірусними гепатитами, 
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аутоімунними захворюваннями печінки, медикаментозними ураженнями 

печінки [83].  

Характерною ультразвуковою ознакою НАЖХП є дифузне підсилення 

ехогенності тканин печінки, а за даними комп’ютерної томографії, за умов 

стеатозу та стеатогепатиту, відмічається рівномірне зниження щільності 

структури печінки. Однак слід враховувати, що діагностично значущі візуальні 

зміни тканин печінки спостерігаються при накопиченні жиру більше ніж в ⅓ 

гепатоцитів [20, 35, 103, 208]. Тривалий час «золотим стандартом» у 

діагностиці НАСГ вважали пункційну біопсію печінки, перевагою якої є 

діагностика жирового гепатозу на початкових стадіях розвитку [9, 36, 118]. 

Важливо, що застосування клінічних, лабораторних та ультразвукових методів 

дослідження дозволяє правильно встановити діагноз лише у 55 - 87% випадків. 

Крім цього, лише за допомогою патогістологічного дослідження біоптатів 

печінки можна остаточно підтвердити діагноз НАЖХП, визначити стадію 

захворювання, оцінити прогноз та виключити інші ХДЗП [9, 36, 46, 66, 103].  

У хворих на НАЖХП у поєднанні з ІХС молодого віку виявлено 

збільшення показників гуморального імунітету та медіаторів запалення (IL-1, 

IL-6, ФНП-α) [52]. Результати дворічного спостереження з оцінки впливу 

НАЖХП на перебіг ІХС [52] довели, що наявність НАЖХП значно погіршує 

довгостроковий прогноз. Частота випадків смерті від серцевих причин 

становила 8,8% порівняно з хворими на ІХС без НАСГ – 3,9%. Крім того, в 

хворих на ІХС у поєднанні з НАСГ у тричі частіше спостерігались 

прогресування серцевої недостатності (СН), що пов’язано з супутнім ЦД, 

метаболічним синдромом, зумовлюючи подальший розвиток атеросклерозу, 

появу та посилення дисфункції нирок [52]. 

Ризик виникнення фібриляції передсердь, як ускладнення 

аортокоронарного шунтування у пацієнтів із ІХС та НАЖХП був в 1,5 раза 

вищим ніж у хворих на ІХС без НАЖХП. Крім того, у хворих за поєднання ІХС 
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і НАЖХП достовірно частіше спостерігалась оклюзія шунта, прогресування СН 

та наявність тяжких порушень ритму [33].   

Таким чином, існують певні складнощі з діагностикою стеатозу та 

стеатогепатиту, який не пов'язаний із алкоголем, що зумовлено відсутністю 

чіткої характерної симптоматики, необхідністю виключення всіх інших причин 

підвищення активності трансаміназ сироватки крові. Складність виявлення 

НАСГ призводить до відсутності своєчасного призначення лікування, 

зумовлюючи прогресування стеатогепатиту з потенціюванням порушень 

ліпідного обміну, що можливо, сприяє і розвитку ІХС.   

 

 1.3. Сучасні підходи до лікування хворих на ішемічну хворобу серця у 

поєднанні з неалкогольним стеатогепатитом 

 Складність ведення пацієнтів із порушенням функціонального стану 

печінки на фоні ІХС зумовлена відсутністю чіткої клінічної картини, 

своєчасного виявлення коморбідних патологій та призначення своєчасного 

лікування [48]. Із урахуванням значення порушень функціонального стану 

печінки, наявності АД, безумовно пацієнти на НАСГ у поєднанні з ІХС 

потребують регулярного спостереження, з метою своєчасного виявлення 

відхилень показників функціонального стану печінки та запобігання 

прогресування захворювання та виникнення ускладнень.  

Сучасні підходи до лікування хворих на ІХС у поєднанні з НАЖХП 

полягають, у першу чергу, у впливі на фактори, які призводять до розвитку 

НАСГ та прогресування ІХС. При виборі тактики лікування важливо 

враховувати наявність супутньої патології, а саме: ожиріння, ІР, АД [70, 84]. В 

першу чергу, увага приділяється модифікації способу життя, який включає 

поступове зниження ваги, а саме за 6 місяців має скласти 10% ніж до початку 

лікування, за рахунок низькокалорійної дієти в поєднанні з підвищеною 

фізичною активністю – 200 хвилин на тиждень помірного навантаження 

(ходьба, плавання), що в свою чергу знижує жирову дистрофію печінки [11, 
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104]. Проте важливо те, що різке схуднення, як правило, призводить до 

прогресування запалення в печінці. За умов прийому медикаментозних 

препаратів, які мають токсичний вплив на печінку, необхідно при можливості 

їх відмінити або замінити. Слід уникати факторів, які здатні пошкодити 

тканини печінки, в першу чергу, відмовитись від алкоголя [31, 39, 46]. 

Досить часто при захворюваннях гепатобіліарної системи застосовують 

ессенціальні фосфоліпіди (ЕФ), діючою речовиною яких є 1,2-ділінолеїл-

фосфатидилхолін [14, 41, 47, 99, 106, 121]. Однією з найважливіших функцій 

ЕФ є відновлення фосфоліпідного складу ушкоджених при НАЖХП мембран 

клітин, що сприяє продукції ендогенних фосфоліпідів, стимулює ферментну 

активність, забезпечуючи мембраностабілізуючий ефект, знижує рівень 

запальної активації клітин Купфера та прозапальних медіаторов, зменшує 

продукцію колагену, зменшує активність ПОЛ та інактивації агресивних форм 

кисню [47, 171]. В роботі Ohbayashi H. [202], продемонстрований позитивний 

вплив ЕФ на зменшення вираженості стеатозу печінки у хворих з НАСГ, які 

отримували ЕФ протягом 6 місяців. За даними Chalasani N. [148], призначення 

ЕФ сприяло зменшенню АД, а за умов призначення ЕФ разом із статинами 

спостерігалось максимально виражене усунення ліпідного дисбалансу, 

порівняно з призначенням лише статинотерапії хворим із наявністю 

атеросклерозу.  

У лікуванні НАСГ застосовують  препарати рослинного походження, такі 

як силімарин, бетаїн. За результатами дослідження Hajaghamohammadi AA, et 

al. [172], до якого залучено 25 хворих з НАСГ, що отримували силімарин у 

добовій дозі 140 мг на протязі 2 місяців, відмічалось зменшення печінкових 

трансаміназ. У дослідженні Taghvaei T. [223], до якого включено 41 пацієнта з 

наявністю НАЖХП, які отримували силімарин у дозі 140 мг 2 рази на день, 

тривалістю 6 місяців, відмічалось достовірно значуще зниження печінкових 

ферментів, а також спостерігалось покращення ультразвукової картини 
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стеатозу печінки. Таким чином, силімаринвмісні препарати володіють 

антиоксидантним, антифібротичним, гепатопротекторним ефектами [9, 41, 164].  

Бетаїн – тріметільне похідне гліцину, що в організмі людини приймає 

участь у багатьох біохімічних реакціях. Окрім антифібротичного, 

антиоксидантного ефекту, бетаїн застосовують з метою отримання  ліпотропної 

дії [229]. Призначення бетаїну хворим із наявністю НАСГ на протязі року 

забезпечувало зменшення проявів синдрому цитолізу, стеатозу печінки, а також 

сприяло редукції запальних та некротичних проявів [132] за рахунок 

антифібротичної дії, антиоксидантного та ліпотропного ефектів.    

Враховуючи ушкодження клітин печінки, яке спостерігається на фоні 

НАСГ, також застосовується S-аденозилметіонін [7, 41, 112]. За даними 

дослідження Звягінцевої ТД. [49], у 30 пацієнтів із встановленим діагнозом 

НАЖХП, які отримували S-адеметіонін в дозі 800 мг на добу внутрішньовенно 

7 днів з подальшим прийомом в дозі 1600 мг перорально протягом 2 тижнів, 

спостерігалось достовірне значуще зниження активності синдрому цитолізу та  

показників ліпідного профілю. Позитивний вплив S-аденозилметіоніну 

відмічався в дослідженні Барановського АЮ. [15], до якого було включено 90 

хворих із НАСГ, що отримували S-адеметіонін в дозі 800 – 1200 мг на добу 

тривалістю 4 місяці. Встановлено покращення клінічної картини, зменшення 

активності синдрому цитолізу, ознак стеатозу за даними ультразвукового 

дослідження печінки.  

При лікуванні НАЖХП у поєднанні з ІХС найбільш доцільним є 

призначення УДХК, яка не має цитотоксичного впливу та володіє 

антихолестатичним, цитопротекторним, літолітичним, імуномодулюючим, 

антиапоптичним, гіполіпідемічним ефектами. Останній ефект УДХК 

обумовлений зниженням продукції ХС у печінці, зменшенням його абсорбції в 

кишківнику та концентрації в жовчі. Крім того, УДХК володіє інгібіторним 

впливом на ГМГ-КоA [31, 40, 90, 95, 121, 123, 146, 149].  
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Існує доказова база призначення УДХК як в гастроентерології, так і в 

кардіології, особливо за поєднання двох нозологічних форм НАСГ і ІХС. На 

фоні призначення УДХК у дозі 10 - 15 мг/кг/добу протягом 6 місяців хворим на 

ІХС із супутнім НАСГ відмічалось покращення показників синдрому цитолізу 

та холестазу, а також зменшення проявів стеатозу. Доведений позитивний 

вплив УДХК у дозі 20-30 мг/кг/добу на протязі року на показники 

функціонального стану печінки, рівень глікемії та ІР, а також антифібротичний 

ефект за результатами фібротесту [9, 31, 116, 121, 140].  

Проведена низка досліджень, присвячених ефективності призначення 

УДХК у поєднанні зі статинами [6, 32, 58, 123, 144, 146]. Так, у 

рандомізованому проспективному дослідженні [146] із залученням 48 хворих з 

наявністю гіперхолестеринемії, до статинотерапії призначали додатково УДХК 

у дозі 250 мг/добу протягом 4-х місяців. У результаті застосування даної 

комбінації вдалося зменшити дозу статинів у 2 рази, що сприяло досягненню 

гіполіпідемічного ефекту. В інших дослідженнях [6, 32, 58] спостерігалась 

подібна позитивна динаміка з максимально вираженим зменшенням АД за умов 

призначення статинів у комбінації з УДХК у дозі 10 мг/кг/добу. Згідно 

результатів дослідження, яке проводилось Долженко ММ, та співав. [31], 

стосовно вивчення товщини інтими-медіа у хворих на ІХС, ЦД 2 типу та НАСГ, 

відмічалась позитивна динаміка зменшення даного показника за умов 

призначення УДХК в комбінації із статинами у порівнянні з групою, якій 

УДХК не призначали. Таким чином, застосування УДХК і статинів у хворих з 

ІХС у поєднанні з НАСГ є обґрунтованим за рахунок здатності посилювати 

гіполіпідемічний ефект. 

Результати численних досліджень із профілактики ССЗ (LIPID, CARE, 

FLARE, REVERSAL, MERCURY, ESTABLISH) [137, 151, 203] довели 

доцільність призначення статинів із метою зниження ризику смертності хворих 

не лише з наявністю захворювань серцево – судинної системи (ССС), але і за 

наявності НАСГ, ожиріння, ЦД. Тривалий прийом статинів сприяв зниженню 
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розвитку ускладнень із боку ССС на 25 - 40% [31, 110, 147, 201, 205]. Одним із 

найбільш поширених препаратів із групи статинів є саме розувастатин, 

ефективність застосування якого доведена  клінічними дослідженнями. Так, за 

результатами дослідження JUPITER [170], із вивчення первинної профілактики 

атеросклерозу та його ускладнень, у осіб із низьким ризиком його розвитку, у 

яких не було клінічних ознак атеросклерозу, рівень ХС ЛПНЩ був менше ніж 

3,4 ммоль/л, вдалось досягти достовірно значущого зменшення частоти 

виникнення летальних випадків [31, 74, 170]. 

 Згідно досліджень SIELLAR та MERCURY I, II [137], в яких проводилась 

порівняльна оцінка розувастатину з іншими статинами щодо впливу на 

ліпідний профіль, активність однакової дози розувастатину переважала дозу 

аторвастатину приблизно у 2 рази, а симвастатину – у 4 рази. За результатами 

дослідження ASTEROID [200], в якому проводилась оцінка об’єму 

атеросклеротичної бляшки у хворих, які отримували розувастатин в дозі 40 мг 

протягом 2 років, було зафіксовано зменшення атеросклеротичної бляшки в 

коронарних артеріях. Проте за наявності порушення функціонального стану 

печінки, призначення статинів може сприяти підвищенню рівня печінкових 

трансаміназ у сироватці крові. Враховуючи наявність гепатотоксичного впливу 

статинів, їхнє призначення можливе за умов підвищення печінкових 

трансаміназ до трьох верхніх меж норми. У випадках збільшення показників 

функціонального стану печінки понад три допустимі норми терапія 

спрямована, в першу чергу, на зниження показників активності печінкових 

трансаміназ, після чого допустиме призначення статинів [31, 88, 87].  

 У хворих на ІХС із порушенням ліпідного обміну у 90% діагностується 

стеатоз печінки, а у хворих із наявністю НАСГ у 20 - 81% виявляється АД. 

Призначення УДХК на фоні лікування ІХС дозволяє знизити дози статинів та 

досягти зменшення проявів порушення ліпідного обміну [31, 89]. 

Із метою впливу на ІР хворим з НАСГ призначають бігуаніди 

(метформін), механізм дії яких полягає у гальмуванні глюконеогенезу, 
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пригніченні ліпогенезу в печінці, підвищенні чутливості гепатоцитів до дії 

інсуліну. Метформін володіє центральною аноректичною дією. За результатами 

досліджень [12, 20], метформін у добовій дозі 1500 мг на протязі року, 

забезпечує зниження ваги, ІР, зменшення активності печінкових трансаміназ та 

проявів АД, а також позитивний вплив на гістологічну активність в печінці. 

Призначення тіазолідиндіонів, а саме піоглітазону, хворим з НАСГ від трьох 

місяців до одного року також приводить до зменшення проявів стеатозу та 

покращення гістологічної картини печінки, за результатами пункційної біопсії. 

Тіазолідиндіони мають здатність вибірково підвищувати чутливість 

інсулінових рецепторів, пригнічувати продукцію жирних кислот у печінці [9, 

20].  

Застосування вітаміну Е дозволяє ефективно впливати на біохімічні, 

гістологічні параметри печінки завдяки його антиоксидантним властивостям, 

здатності пригнічувати вивільнення ФНП - α, IL-6, IL-8 та експресії гена, який 

кодує печінковий колаген. Окрім того, вітамін Е у хворих на НАЖХП 

відтворює нормалізующий ефект на підвищений рівень трансаміназ печінки не 

змінюючи при цьому маси тіла та ультросонографічну картину печінки [80, 

103]. Призначення вітаміну Е в добовій дозі 800 МО впродовж шести місяців 

сприяло нормалізації показників функціонального стану печінки та зменшенню 

проявів ІР [20].   

Останнім часом, у лікуванні НАСГ увага приділяється амінокислотам. 

Призначення L-аргініну впродовж 1 місяця в комбінації з Імунофаном, який 

вводили пацієнтам із НАСГ у поєднанні з ІХС, перші 10 днів на фоні 

стандартної терапії, дозволило досягти стійкої клінічної ремісії у 91,3% хворих 

та поліпшення стану здоров’я у 8,7% хворих проти 62,6% і 37,4% відповідно в 

групі порівняння, які отримували виключно стандартну терапію. У хворих 

основної групи застосування імунофану і L-аргініну сприяло зниженню ХС, ХС 

ЛПНЩ на фоні підвищення рівня ХС ЛПВЩ за одночасного зниження 



52 

 

концентрації ТГ, що свідчить про доцільність та перспективність даного 

комплексу у хворих на НАСГ у поєднанні з ІХС молодого віку [119].  

За даними Кулаєць ВМ. [64], включення до лікувального комплексу 

хворих на НАСГ та ожиріння статину та двох гепатопротекторів (гепадиф та 

УДХК) сприяло позитивній динаміці клінічних показників, покращенню 

функціонального стану печінки, показників ліпідограми та досягненню клініко 

– біохімічної ремісії у печінці. 

За даними багатьох наукових робіт [27, 45, 113, 186, 194, 207, 213] 

доведена ефективність призначення левокарнітину хворим на ІХС у поєднанні з 

НАСГ. Левокарнітин – L-3-гідрокси-4-N-(триметил-амоній) масляна кислота,  

яка приймає участь у транспорті ДЛЖК у мітохондрії клітин, із подальшим 

окисненням та утворенням енергії, сприяє нормалізації білкового та жирового 

обміну, зменшує утворення кетокислот і гліколіз, пригнічує ступінь 

лактоацидозу, підвищує рухову активність та збільшує переносимість фізичних 

навантажень. При цьому, левокарнітин сприяє економному витрачанню 

глікогену і збільшенню його запасів у печінці і м’язах, володіє анаболічною 

дією, гальмує розпад білкових і вуглеводних молекул, знижує надмірну масу 

тіла та вміст жиру в м’язах, володіє антигіпоксичною дією [27]. 

В Україні зареєстровано декілька комбінованих лікарських препаратів до 

складу яких входить L-карнітин – кардонат, триметабол, гепадиф, а також L-

карнітин у чистому вигляді в якості лікарських засобів та харчових добавок - 

стеатель, агвантар, L-карнітин. Окрім основної транспортної функції, L-

карнітин відтворює в організмі значну кількість важливих функцій: приймає 

участь в регуляції ліпідного обміну, зменшує рівень ХС у крові та запобігає 

розвитку атеросклерозу, здійснює антиоксидантний ефекти, відтворює гепато- 

та кардіопротекторну дію [130]. Важливим у клінічному аспекті застосування 

L-карнітину є його позитивний вплив на циркадні ритми показників 

гемодинаміки, ліпідного та білкового обміну у хворих із ІХС та СН, ІІ-ІІІ 

функціонального класу (ФК) [38]. Дослідження CEDIM 2 [152] довело, що 
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карнітин зменшує смертність упродовж перших 5 днів після гострого ІМ, проте, 

не впливає на загальну смертність за 6 місяців спостереження [152, 224]. 

Існують суперечливі експериментальні дані, згідно з якими карнітин може бути 

пов'язаний із синтезом проатерогенних метаболітів в організмі, оскільки 

кишкові мікроорганізми, метаболізуючи карнітин, утворюють триметиламін N 

оксид, який приймає участь у розвитку атеросклерозу та серцево - судинних 

ускладнень [173, 193, 214, 227]. Застосування L-карнітину у хворих на ІХС зі 

стабільною стенокардією ІІ-ІІІ ФК та хронічною СН супроводжується значним 

покращенням самопочуття у 58% хворих порівняно з контрольною групою 

(43%), а через 30 днів лікування - підвищенням толерантності до фізичних 

навантажень, за даними тредміл - теста порівняно з 6% хворих контрольної 

групи [29]. Лікування L-карнітином забезпечило більш виражене і швидке 

покращення інтервалу QT, що характеризує електричну стабільність міокарду у 

хворих із гострим коронарним синдромом, що зумовлено позитивним впливом 

екзогенного введеного L-карнітину шляхом метаболічного та 

цитопротекторного ефектів, а також антиоксидантною, антигіпоксичною та 

протиішемічною діями [26, 185, 187]. Доведений регрес НАСГ при застосуванні 

L-карнітину за умов нормального рівня плазменого та печінкового вмісту 

карнітину за одночасного зниження активності НАСГ, а також вмісту 

загального ХС та його атерогенних фракцій, нормалізації ІР, зниження рівня С 

реактивного протеїну та ФНП-α, покращенню психоемоційного стану [113, 

135]. Результати рандомізованого клінічного дослідження [194] з вивчення 

доцільності застосування L-карнітину для лікування НАСГ із проведенням 

біопсії печінки доводять високу ефективність L-карнітину: достовірно 

знизились показники цитолітичного синдрому (АлАТ, АсАТ), 

глікометаболічного профілю (глікемії та ІР), зменшились активність запальних 

факторів (достовірне зниження С реактивного протеїну, ФНП-α), а також 

морфологічні критерії активності НАСГ (стеатозу, явища паренхіматозного 

запалення та гепатоцелюлярного ушкодження) [194]. Крім того, L-карнітин є 
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універсальним цитопротектором із анаболічним ефектом приймаючи участь у 

метаболізмі фосфоліпідів, що дозволяє рекомендувати його призначення 

хворим на алкогольну хворобу печінки та медикаментозно-індуковані 

ушкодження печінки [27]. Доведено, що середній рівень вільного L-карнітину в 

сироватці крові у хворих на ЦД 2 типу з ускладненням у 25% випадків 

знижений, порівняно з хворими без ускладнень, що може бути предиктором 

розвитку ІХС. На основі результатів дослідження Poorabbas [207] доцільно 

включення до складу лікарських комплексів L-карнітину, особливо у хворих на 

ускладнений ЦД. Результати дослідження Di Nicolantonio [157] доводять 

доцільність застосування L-карнітину у хворих із гострим ІМ, оскільки 

знижується на 27% смертність від любих причин, на 65% – частота виникнення 

шлуночкових аритмій та на 40% частота розвитку стенокардії.  

Грунтуючись на ретельному аналізі результатів вітчизняних та 

зарубіжних досліджень з проблеми патогенезу та лікування хворих на ІХС у 

поєднанні з НАСГ можна заключити наступне. 

В основі патогенезу НАСГ загальновизнаним є накопичення у клітинах 

печінки ТГ та інших складових ХС внаслідок порушення балансу жирних 

кислот [108], який залежить не тільки від метаболічних процесів у печінці, але 

й від взаємодії клітин печінки з жировою та м’язевою тканинами. На фоні 

абдомінального ожиріння спостерігається порушення надходження жирних 

кислот у скелетні м’язи та зниження їхнього окисного розщеплення, що 

призводить до підвищення рівня жирних кислот. Протягом тривалого часу 

вміст жирних кислот стабілізується на високому насиченому рівні, який 

підтримується за рахунок посилення окиснення жирних кислот у мітохондріях 

та виведення жирних кислот у вигляді тригліцеридвмісних ЛПДНЩ [117]. За 

наявності жирової інфільтрації печінки відмічаються структурні перебудови 

мітохондрій, зниження продукції фактору транскрипції рецептору-γ активації 

проліферації пероксисом, що призводить до пригнічення мітохондріального 

розщеплення жирних кислот. 
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Порушення в системі NO, який відіграє важливу роль у регуляції процесів 

мікроциркуляції та вазодилатації, є підгрунтям у формуванні ендотеліальної 

дисфункції, котра наявна у хворих із ІХС. Потенціювати розлади в системі NO 

може активація ПОЛ. Як відомо, NO синтезується з амінокислоти L-аргініну 

під дією ферменту NOS: індуцибельної, ендотеліальної, нейрональної. Процеси 

ендотелійзалежної вазодилятації забезпечуються ендотеліальною NOS [72, 91, 

94]. Доведено, що на фоні НАСГ має місце активація процесів ПОЛ із 

зростанням продукції індуцибельної форми NOS і, відповідно, генерації 

надмірної кількості NO [46, 94, 124, 126]. В умовах високої концентрації NO 

відбувається його взаємодія з супероксиданіоном із утворенням 

пероксинітриту, що має прямий цитотоксичний ефект на клітини організму [33, 

91, 94]. Слід зазначити, що активація реакції утворення пероксинітриту 

призводить до виснаження NO та розвитку ендотеліальної дисфункції [13, 72, 

91, 94]. Із цієї точки зору нами представляється перспективним продовження 

вивчення системи NO у хворих на ІХС із урахуванням супутнього НАСГ, що 

має важливе науково – практичне значення.  

На даний час наявна незначна кількість клінічних спостережень [34, 52], в 

яких вивчаються аспекти клінічного перебігу з акцентом на клініко – 

лабораторні паралелі за поєднання ІХС і НАСГ. 

Враховуючи, що функціональний стан печінки визначає особливості 

ліпідного обміну, характер розвитку та прогресування ССЗ корекція 

функціонального стану печінки дозволить ефективно корегувати вуглеводний 

та ліпідний профілі, що є дієвим ефективним підходом до оптимізації лікування 

НАСГ у хворих з ІХС. 

Таким чином, сучасна фарматерапія ІХС у поєднані з НАСГ має великі 

можливості проведення фармакологічної корекції патогенетичних механізмів 

розвитку синтропії. Проте потребує подальшого детального вивчення 

застосування УДХК на фоні середніх терапевтичних доз статинів у хворих на 

ІХС із наявністю та відсутності порушень функціонального стану печінки та 
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зменшення доз статинів задля підвищення безпеки лікування пацієнтів. 

Недостатньо вивчені дослідження щодо концентрації L-карнітину у сироватці 

крові у хворих на ІХС, у залежності від наявності супутнього НАСГ. Потребує 

ретельного обґрунтування доцільність призначення комбінації УДХК і L-

карнітину на фоні середніх терапевтичних доз розувастатину у хворих на ІХС у 

поєднанні з НАСГ із врахуванням функціонального стану печінки та показників 

ліпідного обміну. Вирішення цих актуальних завдань сучасної клініки 

внутрішньої медицини покладено в основу дисертаційної роботи. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ і МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1. Характеристика об’єктів і методів дослідження 

 До дослідження було включено 122 хворих на ІХС: стабільну 

стенокардію напруги ІІ ФК, які знаходились на стаціонарному лікуванні в 

кардіологічному відділенні Полтавської обласної клінічної лікарні ім. М.В. 

Скліфосовського, з них жінки 29 (23,8%) і 93 (76,2%) чоловіки. Середній вік 

хворих склав (56,5±8,1) років. Групу практично здорових склали 20 осіб віком 

18 - 27 років. 

У дослідження включали пацієнтів із встановленим діагнозом ІХС 

(стабільна стенокардія напруги ІІ ФК), тривалість захворювання склала 2 - 20 

років. У цих хворих була наявна АД ІІв фенотипу за Фредриксоном, вони 

регулярно не приймали статини. Критерієм включення до дослідження були 

хворі зі збільшенням товщини інтими - медіа сонних артерій за результатами 

ультразвукового дослідження сонних артерій. Відхиленням від нормальних 

значень вважали товщину інтими-медіа на протязі сонних артерій більше 0,8 

см, на біфуркації сонних артерій – більше 0,9 см. 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. 

Критеріями виключення були: наявність гострого ІМ, нестабільна 

стенокардія або стенокардія ІІІ та ІV ФК, СН ІІБ - ІІІ, наявність гострих 

порушень мозкового кровотворення, ЦД (інсулінзалежний, інсуліннезалежний), 

наявність хронічних або гострих вірусних гепатитів, діагностована алкогольна 

хвороба печінки або зловживання алкоголем анамнестично (допустима 

середньодобова доза етанола становить до 20 г для жінок та до 40 г для 

чоловіків), наявність хронічних захворювань сполучної тканини, відсутність 

інформованої згоди пацієнта. 
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Діагноз ІХС встановлювали на підставі: типової клініки больового 

синдрому, анамнестичних даних, ЕКГ та Ехо-КС даних, результатів 

дослідження добового холтерівського моніторування ЕКГ, а також 

враховувались дані амбулаторних карт хворих. Встановлення діагнозу ІХС 

проводилось 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, дифузний кардіосклероз у 122  (100%), із них кардіосклероз 

післяінфарктний – у 48 (39,3%) осіб. За даними ЕКГ порушення ритму у вигляді 

суправентрикулярної екстрасистолії, шлуночкової екстрасистолії, постійної 

форми фібриляції передсердь спостерігалось у 41 (33,6%) хворих, порушення 

провідності – блокади ніжок пучка Гіса виявлено у 27 (22,1%) пацієнтів, 

порушення процесів реполяризації – у 57 (46,7%). За даними добового 

холтерівського моніторування ЕКГ у хворих обох груп виявлені епізоди 

депресії сегмента ST під час фізичного навантаження, що відповідало ІІ ФК 

стенокардії.  

Діагноз НАСГ встановлювався на підставі скарг хворих, даних анамнезу 

захворювання, об’єктивного обстеження (наявність больового відчуття під час 

пальпації в ділянці правого підребер’я, збільшення розмірів печінки), даних 

лабораторних методів дослідження: порушення функціонального стану печінки 

(збільшення активності АлАТ, АсАТ, ГГТП до 2-3 норм), змін ліпідного 

профілю; виключали наявність вірусних гепатитів шляхом скринінгового 

вірусологічного дослідження крові на маркери HbsAg, анти HCV за допомогою 

імуноферментного аналізу; ультразвукового дослідження печінки. 

Встановлення діагнозу НАСГ проводилось у відповідності до наказу МОЗ 

України від 6 листопада 2014 р. № 826. 

 Супутній НАСГ, за даними амбулаторних карт, виявлено у 59 (48,4%) 

хворих.   
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Усім хворим проводили загально-клінічне обстеження хворих, яке 

включало збір скарг, даних анамнезу, фізикальне обстеження пацієнтів із 

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

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

розраховували за формулою:  ІМТ= маса (кг) / квадрат зросту (м²).  

Оцінку ІМТ проводили згідно з рекомендаціями ВООЗ (1997): показник 

ІМТ менший за 18,5 кг/м² відповідає дефіциту маси тіла; 18,5 - 24,9 – 

нормальній вазі; 25,0 - 29,9 – свідчить про надмірну вагу; 30,0 - 34,9 – ожиріння 

І ступеня; 35,0 - 39,9 – ожиріння ІІ ступеня; понад 40,0 – ожиріння ІІІ ступеня. 

У обстежених пацієнтів середній показник ІМТ становив (29,8±4,7) кг/м2. 

Надмірна вага спостерігалась у 58 (47,5%) хворих, ожиріння виявлено у 55 

(45%) пацієнтів, із них І ступеня – у 36 (29,5%), ІІ ступеня – у 12 (9,8%), ІІІ 

ступеня – у 7 (5,7%) хворих. 

Згідно І Міжнародного конгресу по предіабету та метаболічному 

синдрому (Берлін, 2005) [177] діагностично значущим, з метою встановлення 

вісцерального типу ожиріння, вважається показник ОТ>94 см у чоловіків та >80 

см у жінок. За співвідношенням ОТ/ОС проводили оцінку характеру ожиріння, 

про вісцеральний тип ожиріння свідчить ОТ/ОС > 0,90 у чоловіків та >0,85 у 

жінок.  

У залежності від наявності супутнього НАСГ хворі були розподілені на 

дві групи:  

І (n=59) – хворі на ІХС із супутнім НАСГ (основна група). 

ІІ (n=63) – хворі на ІХС без НАСГ (контрольна група). 

 Хворі на ІХС мали скарги на стискаючий біль у ділянці серця, який 

виникає при фізичному навантаженні (переважно ходьба до 500 м або підйом 

по сходах на два сходових прольоти) або з’являється при психоемоційному 

навантаженні, тривалістю до 15 хвилин, купірується прийомом нітрогліцерину, 

задишку під час фізичного навантаження. Скарги на серцебиття, перебої в 

роботі серця, головний біль визначались у 21 (17,2%) хворого.  
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 Під час клінічного обстеження хворі на ІХС із супутнім НАСГ мали 

скарги з боку ШКТ неспецифічного характеру. Виявлено наявність больового 

абдомінального та диспепсичного синдромів у 47 (79,7%) хворих І групи та у 

34 (53,9%) пацієнтів ІІ групи.  

У обстежених хворих була виявлена наступна супутня патологія: 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 (табл. 2.1). Супутні захворювання знаходились у стадії ремісії.  

Табл. 2.1 

Супутня патологія у хворих на ІХС із урахуванням супутнього НАСГ 

Супутня патологія І група (n=59) ІІ група (n=63) 

Артеріальна гіпертензія 57 (96,6%) 60 (95,2%) 

Гастроезофагеальна рефлюксна 

хвороба 

11 (18,6%) 8 (12,7%) 

Хронічний гастрит 2 (3,4%) 4 (6,3%) 

Хронічний гастродуоденіт 6 (10,2%) 9 (14,3%) 

Виразкова хвороба 

- шлунка 

- дванадцятипалої кишки 

 

2 (3,4%) 

5 (8,5%) 

 

3 (4,8%) 

4 (6,3%) 

Дисфункція жовчного міхура 6 (10,2%) 3 (4,8%) 

Хронічний холецистит 17 (28,8%) 13 (20,6%) 

Хронічний панкреатит 11 (18,6%) 16 (25,4%) 

Кісти нирок 2 (3,4%) 4 (6,3%) 

Дисциркуляторна енцефалопатія 22 (37,3%) 37 (58,7%) 
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У залежності від призначених лікувальних комплексів проводився 

розподіл хворих на чотири підгрупи:  

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

розувастатин 20 мг на добу, УДХК у дозі 15 мг/кг/добу, добову дозу розділяли 

на 2 прийоми – вранці та ввечері; тривалість курсу становила 6 місяців та 

левокарнітин (1 г 2 рази на день вранці та ввечері за 30 хвилин до їжі, 

тривалість курсу склала 3 місяця);  

– підгрупа 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, добову дозу розділяли 

на 2 прийоми – вранці та ввечері, тривалість курсу становила 6 місяців; 

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

розувастатин 20 мг на добу і УДХК у дозі 15 мг/кг/добу, добову дозу розділяли 

на 2 прийоми – вранці та ввечері, тривалість курсу становила 6 місяців;  

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

розувастатин 20 мг на добу, тривалість курсу становила 6 місяців. 

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

адреноблокатори або блокатори кальцієвих каналів, інгібітори 

ангіотензинперетворюючого ферменту (АПФ), антиагреганти [105].  

Обгрунтуванням для застосування УДХК хворим є здатність зменшувати  

продукцію токсичних ЖК та сприяти їхньому виведенню з організму, 

відтворюючи антихолестатичний ефект, позитивно впливати на фосфоліпідний 

бішар мембрани гепатоцитів, відновлювати структуру клітини в результаті 

ушкодження, підвищувати холато-холестериновий індекс, знижувати 

літогенність жовчі, а також володіти літолітичним ефектом, сприяти зниженню 

продукції імуноглобуліну (Ig) M, IgG, IgA, тобто відтворювати 

імуномодулюючий ефект. УДХК відтворює гіполіпідемічний ефект шляхом 

зменшення утворенням ХС у печінці та зниження його всмоктування в 

кишківнику, має інгібіторний вплив на ГМГ-КoA. Окрім цього, препарат 

володіє гепатопротекторним ефектом [30, 31, 41, 128, 146, 149, 161, 210]. 
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Левокарнітин – амінокислота та її похідні необхідні для енергетичного 

обміну. Левокарнітин відіграє вагому роль у транспорті ДЛЖК у мітохондрії, в 

результаті чого відбувається ß – окиснення жирних кислот до ацетил-КоА та 

утворення АТФ. Левокарнітин покращує метаболічний обмін, сприяє 

виведенню надмірної кількості жирних кислот, зниженню загального ХС, 

зменшуючи процеси стеатозу в печінці. Левокарнітин володіє антигіпоксичною 

дією, нейропротекторною, гепатопротекторною, кардіопротекторною діями, 

сприяє зменшенню проявів ішемії міокарда. Левокарнітин приймає участь у 

регуляції білкового, жирового обміну, зменшує ступінь лактоацидозу. Крім 

того, він збільшує толерантність до фізичних навантажень, зменшує симптоми 

фізичного та психічного перенавантаження. Одночасно левокарнітин сприяє 

накопиченню глікогену у печінці та м’язах, має анаболічну дію, сприяє 

зменшенню надмірної ваги [27, 113, 130, 152, 165, 181, 187, 194, 211]. 

 Розувастатин – статин, який є синтетичним гідрофільним препаратом, 

володіє гіполіпідемічним ефектом, має інгібіторний вплив на ГМГ-КоА. 

Основна дія розувастатину відбувається в печінці, де синтезується ХС та 

катаболізуються ЛПНЩ. Розувастатин підвищує кількість печінкових 

рецепторів до ЛПНЩ на поверхні клітин, збільшує захват та катаболізм ЛПНЩ 

із подальшим інгібуванням синтезу ЛПДНЩ, що в свою чергу призводить до 

зменшення загальної кількості ЛПНЩ та ЛПДНЩ. Терапевтичний ефект 

спостерігається на протязі одного тижня від початку лікування, через 2 тижня 

лікування терапевтичний ефект досягає 90% від максимально можливого 

ефекту. Через 4 тижня лікування розувастатином відмічається максимальний 

терапевтичний ефект, який зберігається при регулярному прийомі. У 

порівнянні з іншими гіполіпідемічними препаратами розувастатин найменше 

взаємодіє з цитохромом Р450, що мінімалізує взаємодію з іншими препаратами. 

Окрім гіполіпідемічного ефекту, статини володіють антитромботичною дією, 

сприяють нормалізації ендотеліальної дисфункції [30, 74, 88, 169, 200, 220].  
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У обстежених пацієнтів проводили оцінку лабораторних та 

інструментальних показників перед початком лікування, через 1 і 6 місяців 

призначеного лікування.  

 

2.2. Біохімічні та імуноферментні методи дослідження 

Визначення біохімічних показників (АлАТ, АсАТ, ЛФ, ГГТП, вміст 

загального білірубіну, ХС, ТГ, ЛПВЩ) проводились на автоматичному 

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

Рівень ХС ЛПНЩ визначався за допомогою формули Friedwald: ХС 

ЛПНЩ (ммоль/л) = ХС ЛПНЩ (ммоль/л) = ХС – (ХС ЛПВЩ + ТГ/2,2) [167].  

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

Активність ВРО визначали за вмістом ТБК-реактантів у сироватці крові. 

У ході біохімічної реакції альдегіди разом із 2-тіобарбітурової кислоти в 

процесі нагрівання утворюють триметиновий комплекс. Максимум 

світлопоглинання становить 532 нм [98]. 

Стан АОЗ визначали за активністю СОД за допомогою 

фотоколометричного методу шляхом визначення швидкості інгібування 

супероксиданіонрадикалу за рахунок аутоокислення адреналіну до 

адренохрому [17]. 

Вивчали стан системи NO шляхом визначення стабільних метаболітів NO 

– нітритів та активності сумарної NOS. Рівень нітритів оцінювали за допомогою 

реакції з сульфаніловою кислотою, в результаті якої утворюються 

діазосполуки, з наступним проведенням реакції з застосуванням α-

нафтилетилендіаміну з подальшим утворенням похідного червоного кольору 

(азобарвник). При цьому, існує пряма залежність між концентрацією нітритів та 

інтенсивністю забарвлення. У залежності від різниці концентрації нітритів до і 

після інкубації гомогенату тканин оцінювали активність NOS [174]. 

Визначали рівень L-карнітину в сироватці крові імуноферментним методом 

з використанням набору «Human L-Carnitine» Elisa Kit фірми «Biotech» (США). 
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Проводили визначення концентрації L-карнітину сироватки крові шляхом 

додавання на платівку з мікрофільтром антитіла людського L-карнітину. Після 

інкубації додавалось біотініліроване анти-L-карнітинове антитіло з подальшим 

додаванням комбінованого стрептавідіну-HRP1, у результаті чого утворювався 

комплекс. Після остаточної інкубації і відмивання додавався субстрат розчину 

тетраметилбензидину, який змінює колір на синій, реакція припиняється 

шляхом додавання сірчаної кислоти. Зміни кольору виміряються 

спектрофотометрично на довжині хвилі 450 нм. Концентрація L-карнітину в 

зразках визначалася за допомогою порівняння оптичної щільності зразка зі 

стандартної кривої. 

 

2.3. Інструментальні методи дослідження 

ЕКГ дослідження проводили у спокої в 12-ти стандартних відведеннях зі 

швидкістю руху стрічки 50 мм/сек за допомогою електрокардіографу «ЮКАРД 

100» (Україна, 2010). Проводилась динамічна оцінка ЕКГ змін із метою 

виявлення порушень ритму, провідності, змін сегменту ST та зубця Т.  

Ехо-КС дослідження проводилось на ультразвуковому сканері 

«USEOH60» (Німеччина, 2011).  

Проводилось добове холтерівське моніторування ЕКГ на апараті «ЕС-2Н» 

(Угорщина, 2011), оцінювали порушення ритму, провідності, а також зміни 

сегменту ST. 

Ультразвукове дослідження органів черевної порожнини проводилося на  

ультразвуковому сканері «ULTIMA PA Expert» (Україна, 2011). Оцінювали 

розміри печінки та ехоструктуру печінки з метою виявлення ультразвукових 

ознак стеатозу. 

Ультрасонографічне дослідження товщини інтими-медії сонних артерій 

проводилось на апараті «LOGIQC5» (Німеччина, 2013). 
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2.4. Методи математико-статистичного аналізу  

Отримані дані біохімічних, інструментальних методів дослідження 

обробляли методом варіаційної статистики: визначали середнє значення для 

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

порівняння досліджуванних 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 із використанням програм Microsoft Office Excel – 

2007 (CША), Statistica 6.0 (Stat Soft). Статистично значущими розцінювались 

результати при значенні р<0,05. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

РОЗДІЛ 3 

ВПЛИВ НЕАЛКОГОЛЬНОГО СТЕАТОГЕПАТИТУ НА ОСОБЛИВОСТІ 

ПАТОГЕНЕЗУ, КЛІНІЧНОЇ КАРТИНИ ТА ПЕРЕБІГУ ІШЕМІЧНОЇ 

ХВОРОБИ СЕРЦЯ 

 

3.1. Характер клінічної симптоматики та перебігу ішемічної хвороби серця 

у хворих із супутнім неалкогольним стеатогепатитом 

 

Метою написання даного підрозділу дисертаційної роботи було 

проведення оцінки характеру перебігу ІХС за умов супутнього НАСГ із 

урахуванням патогенетичної ролі абдомінального ожиріння, частоти реалізації 

ризику гострих коронарних подій залежно від віку хворих, тривалості ІХС, 

особливостей клінічної симптоматики, біоелектричної активності міокарда за 

даними стандартної ЕКГ, добового холтерівського моніторування ЕКГ та 

структурно-функціональних показників міокарда лівого шлуночка за 

результатами ЕХО-КС.  

Слід зазначити, що у І групі, хворих на ІХС із супутнім НАСГ, 74,6% 

склали пацієнти працездатного віку, з них 10 (17%) хворих молодого віку (до 44 

років), 34 (57,6%) – середнього віку (45 – 59 років) і лише 15 (25,4%) хворих 

похилого віку (60 – 74 років). Середній вік пацієнтів І групи склав (53,7±8,5) 

років, серед них жінок – 11 (18,6%), чоловіків – 48 (81,4%). 

У ІІ групі хворих на ІХС без супутнього НАСГ переважали пацієнти 

середнього та похилого віку – 35 (55,5%) та 26 (41,3%) хворих відповідно і 2 

(3,2%) хворих були старечого віку (старше 74 років). Пацієнтів молодого віку у 

даній групі не виявлено. Середній вік у хворих ІІ групи склав (59,2±6,8) років, 

серед них жінок – 18 (28,6%), чоловіків – 45 (71,4%). Таким чином, можна 

вважати, що НАСГ опосередковано через АД призводить до раннього розвитку 

ІХС в осіб молодого та середнього віку. Даний факт має важливе медико-
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соціальне значення та є підставою для детального вивчення патогенетичного 

підґрунтя синтропії [96, 125]. 

Безумовно, у випадку розвитку НАЖХП, а саме НАСГ, доведеним 

етіологічним чинником являється ожиріння [10, 77, 109, 133, 143, 182, 235]. Ми 

проаналізували показник ІМТ у групах порівняння. Так, у пацієнтів І групи з 

супутнім НАСГ вага у межах норми спостерігалась у 3 (5%) пацієнтів, надмірна 

вага – у 23 (39%), ожиріння у 33 (56%) хворих, серед останніх ожиріння І 

ступеню виявлено у 23 (39%) пацієнтів, ІІ ступеню – у 6 (10,2%), ІІІ ступеню – 

у 4 (6,8%) хворих.  

У пацієнтів ІІ групи без наявності НАСГ вага у межах норми відмічалась 

у 6 (9,5%) хворих, надмірна вага – у 35 (55,6%), ожиріння – у 22 (34,9%) 

пацієнтів, із них ожиріння І ступеню зафіксовано у 13 (20,6%) хворих, ІІ 

ступеню – у 6 (9,5%), ожиріння ІІІ ступеню – у 3 (4,8%) пацієнтів. До того ж, 

хворі ІІ групи з ожирінням складали середній віковий діапазон 45 – 59 років. 

Отже, підтверджується той факт, що ожиріння належить до вагомих факторів 

ризику хвороб, асоційованих з атеросклерозом [59, 64, 101, 108, 175].  

 Із сучасних позицій доведене значення абдомінальної форми ожиріння як 

складової метаболічного синдрому в формуванні ІХС [58, 108]. Середній 

показник ОТ у хворих без урахування розподілу на групи становив (102±7,2) см 

у чоловіків та (89,8±4,1) см у жінок. Проте показник співвідношення ОТ/ОС у І 

групі пацієнтів із супутнім НАСГ склав (1,01±0,34), а у ІІ групі – (0,95±0,18), 

що свідчить про наявність вісцерального типу ожиріння у групах 

спостереження. Таким чином, у пацієнтів із ІХС на тлі АД відмічається 

наявність абдомінального ожиріння. За наявності НАСГ спостерігається 

перевага за частотою виявлення та ступенем ожиріння порівняно з хворими з 

ізольованою ІХС [24, 125]. Отже у випадках, коли надмірна вага має місце у 

осіб молодого віку, значно зростає ризик раннього розвитку АД, ІХС [58, 93, 

96, 125]. 
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Із метою оцінки характеру перебігу ІХС у пацієнтів за наявності або 

відсутності супутнього НАСГ ми проаналізували частоту виникнення ІМ за 

перші 5 років тривалості ІХС. За даними амбулаторних карт, у І групі із 

супутнім НАСГ наявність ІМ в анамнезі відмічалась у 25 (42,4%) хворих, із них 

у 14 (23,7%) пацієнтів ІМ розвинувся в перші 5 років перебігу ІХС. Тривалість 

ІХС до 5 років у даній групі мала місце у 26 (44,1%) хворих та у діапазоні від 6 

– 20 років – у 33 (55,9%) пацієнтів. Тобто, за супутнього НАСГ відмічається 

агресивний перебіг ІХС. У ІІ групі хворих на ІХС без НАСГ наявність ІМ 

зафіксована у 23 (36,5%) осіб, із них за короткий термін перебігу ІХС до 5 років 

ІМ виник тільки у 6 (9,5%) пацієнтів. У ІІ групі тривалість ІХС до 5-ти років 

була виявлена у 18 (28,6%) хворих та за супутнього перебігу ІХС 6 – 20 років у 

45 (71,4%) пацієнтів. Важливо, що розвиток ІМ у перші 5 років перебігу ІХС у 

пацієнтів без супутнього НАСГ відмічався за умов ожиріння ІІ і ІІІ ступеню у 

хворих середньої вікової групи. Отже в усіх випадках раннього розвитку 

гострих коронарних подій мав місце спільний етіологічний чинник – 

абдомінальне ожиріння [125].  

При аналізі скарг хворих І та ІІ групи при поступленні в кардіологічне 

відділення відмічалось виникнення або посилення нападів болю в ділянці серця 

або за грудиною стискаючого або ниючого характеру, який супроводжувався 

задишкою при фізичному навантаженні та зникав після прийому 

нітрогліцерину. Виявлено, що всі хворі як І так і ІІ групи мали скарги на біль, 

який виникав при ходьбі на відстань від 200 до 500 м або при підйомі на 2 

сходових прольоти. Скарги на перебої в роботі серця, серцебиття відмічали 11 

(18,6%) хворих І групи і 10 (15,9%) хворих ІІ групи. Отже у групах порівняння 

не виявлено суттєвої різниці скарг з боку ССС, розвиток яких зумовлений, в 

першу чергу, ІХС та її ФК [96].  

При оцінці стандартної ЕКГ в І групі, хворих на ІХС із супутнім НАСГ, 

спостерігались порушення ритму у вигляді поодинокої шлуночкової 

екстрасистолії у 7 (11,9%) хворих, поодинокої суправентрикулярної 
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екстрасистолії – у 4 (6,8%), синусової тахікардії – у 3 (5,1%), наявність 

постійної форми фібриляції передсердь зареєстровано у 12 (20,3%) хворих. При 

аналізі порушень провідності неповна блокада лівої або правої ніжки пучка Гіса 

виявлялись у 13 (22%) пацієнтів, порушення процесів реполяризації були 

діагностовані у 25 (42,4%) хворих. У ІІ групі відмічалось порушення ритму у 

вигляді поодинокої шлуночкової екстрасистолії у 6 (9,5%) хворих, поодинока 

суправентрикулярна екстрасистолія – у 1 (1,6%), синусова тахікардія – у 3 

(4,8%), наявність постійної форми фібриляції передсердь – спостерігалось у 5 

(7,9%) пацієнтів. Під час оцінки порушень провідності неповна блокада лівої 

або правої ніжки пучка Гіса виявлялись у 14 (22,2%) хворих, порушення 

процесів реполяризації – у 32 (50,8%) хворих.  

Таким чином, серед хворих на ІХС у поєднанні з НАСГ переважали 

пацієнти молодого та середнього віку, у яких відмічались порушення 

біоелектричної активності міокарда з більшою частотою порушення ритму у 

порівнянні з хворими на ІХС без супутнього НАСГ [96, 125].  

При оцінці даних добового холтерівського моніторування ЕКГ у 

пацієнтів І групи виявлені зміни у вигляді порушення ритму у 26 (44,1%) 

хворих, порушення провідності – у 13 (22%), епізоди депресії сегменту ST під 

час фізичного навантаження – у 59 (100%) хворих. У пацієнтів ІІ групи 

порушення ритму спостерігались у 15 (23,8%) хворих, порушення провідності – 

у 14 (22,2%), епізоди депресії сегменту ST під час фізичного навантаження – у 

63 (100%) хворих.  

Таким чином, на підставі проведеного нами аналізу виявлено, що 

наявність абдомінального ожиріння є фактором ризику формування НАСГ і 

ІХС, що супроводжується збільшенням частоти реалізації ризику виникнення 

гострих коронарних подій у осіб молодого і середнього віку.  

При проведенні Ехо-КС оцінювали кінцевий діастолічний розмір лівого 

шлуночка (КДР ЛШ), кінцевий систолічний розмір лівого шлуночка (КСР ЛШ), 

кінцевий діастолічний об’єм (КДО), кінцевий систолічний об’єм (КСО), 
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ударний об’єм (УО), фракцію викиду (ФВ), кінцевий діастолічний розмір лівого 

передсердя (КДР ЛП), правий шлуночок (ПШ), міжшлуночкову перетинку 

(МШП), задню стінку лівого шлуночка (ЗСЛШ), індекс маси міокарда. 

При оцінці Ехо-КС змін у хворих І та ІІ груп, враховуючи супутню 

артеріальну гіпертензію у 57 (96,6%) хворих І групи та у 60 (95,2%) хворих ІІ 

групи, виявлялась гіпертрофія міокарда лівого шлуночка. Паралельно в І групі 

зниження ФВ відмічалось у 16 (27,1%) хворих, в ІІ групі – у 17 (27%) хворих. 

Середні показники Ехо-КС змін наведені в таблиці 3.1 

Таблиця 3.1 

Показники Ехо -КС змін у хворих на ІХС у поєднанні з НАСГ, М±m 

Показник І група (n=59) ІІ група (n=63) 

до лікування до лікування 

КДР ЛШ (N 38-56 мм) 51,47±2,84 51,77±2,99 

КСР ЛШ (N 25-40 мм) 36,18±2,87 36,77±2,32 

КДО ЛШ (N 108-140 мл) 128,84±10,66 127,98±10,60 

КСО ЛШ (N 38-51 мл) 48,84±3,08 49,20±2,94 

УО (N 60-100 мл) 78,83±9,28 78,39±8,48 

ФВ (N 52-78%) 56,20±5,23 56,07±4,90 

МШП (N 6-11 мм) 12,16±0,96 12,19±0,85 

ЗСЛШ (N 6-11 мм) 12,10±0,86 12,11±0,84 

ЛП (N 24-38 мм) 36,98±2,76 36,88±3,98 

ПШ (N 0,95-30 мм) 27,40±1,40 27,36±1,40 

Індекс маси міокарда  

(N ч 71-94 г/м2, ж 71-89 г/м2) 

112,09±6,59 109,05±5,32 

 Примітка: * – р<0,05 – достовірні відмінності між показниками у хворих 

І та ІІ груп.  

За результатами Ехо-КС дослідження спостерігалось потовщення МШП 

та ЗСЛШ, порівняно з нормою у хворих, незалежно від наявності або 

відсутності НАСГ. 
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Зважаючи на вплив НАСГ на швидкість прогресування ІХС та 

формування його ускладнень, особливого значення набуває проведення 

діагностичних тестів порушення функціонального стану печінки у хворих із 

факторами метаболічного ризику. 

 

3.2. Клініко-біохімічні особливості функціонального стану печінки у 

хворих на ішемічну хворобу серця у поєднанні з неалкогольним 

стеатогепатитом 

Під час первинного клінічного обстеження хворих із поєднанням ІХС та 

НАСГ виявлено, що скарги з боку ШКТ мали неспецифічний характер. 

Пацієнти періодично відчували прояви больового абдомінального та 

диспепсичного синдромів, які мали помірну та незначну інтенсивність. 

Відчуття помірного періодичного болю та/або відчуття важкості, дискомфорту 

в ділянці правого підребер'я відзначали 14 (23,7%) пацієнтів, а наявність 

диспепсичних проявів у вигляді відрижки повітрям, відчуття гіркоти в роті, 

нудоти, здуття живота спостерігались у 33 (55,9 %) хворих. У хворих ІІ групи 

відмічався періодичний дискомфорт у епігастральній ділянці живота у 11 

(16,4%) пацієнтів, відрижка повітрям, відчуття гіркоти у роті, нудота, здуття 

живота – у 23 (36,5%) хворих, що пов’язано з дієтичними порушеннями, 

наявністю супутніх хронічних захворювань верхніх відділів ШКТ. 

Під час фізикального обстеження у 24 (40,7%) хворих І групи 

спостерігалось збільшення розмірів печінки. Наявність больового відчуття під 

час пальпації в ділянці правого підребер’я відмічалась у 18 (30,5%) хворих, 

здуття за ходом товстої кишки – у 19 (32,2%) хворих. У пацієнтів ІІ групи 

збільшення розмірів печінки не виявлено. Незначні неприємні відчуття при 

пальпації у ділянці правого підребер’я відмічали 9 (14,3%) хворих на ІХС без 

супутнього НАСГ, що можна пояснити наявністю інших супутніх захворювань 

ШКТ.  
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У хворих на ІХС із супутнім НАСГ І групи зміни функціонального стану 

печінки характеризувались підвищенням у сироватці крові активності 

печінкових трансаміназ АлАТ у 59 (100%) хворих, АсАТ - у 58 (98,3%) хворих, 

а також підвищенням ГГТП у 59 (100%) хворих [92, 94, 123]. Так, у хворих І 

групи спостерігалось зростання активності АлАТ в 3,8 раза (р<0,001), АсАТ – у 

2,6 раза (р<0,01), ГГТП – у 3,2 раза (р<0,001) порівняно з показниками 

практично здорових осіб (табл. 3.2). Концентрація загального білірубіну та 

активність ЛФ крові у обстежених хворих визначалась в межах норми. 

 

Таблиця 3.2 

Показники функціонального стану печінки у хворих на ІХС у поєднанні з 

НАСГ, М±m 

Показник Практично 

здорові (n=20) 

І група (n=59) 

до лікування 

ІІ група (n=63) 

до лікування 

АлАТ, Од/л 23,3±4,2 87,9±13,95* 26,1±9,4 

АсАТ, Од/л 21,2±6,3 55,3±9,85* 23,7±7,1 

ЛФ, Од/л 58,5±5,1 72,15±12,05 67,5±6,4 

Загальний 

білірубін, 

мкмоль/л 

12,2±1,9 14,95±3,65 11,9±4,9 

ГГТП, Од/л  23,8±4,7 76,3±9,95* 33,9±8,2 

Примітка: * - р<0,05 – достовірні відмінності між показниками у хворих 

до лікування та практично здоровими особами.  

 

У пацієнтів ІІ групи без супутнього НАСГ всі показники 

функціонального стану печінки знаходились у межах норми і не відрізнялись 

від показників практично здорових осіб. 

У хворих І групи з супутнім НАСГ, за даними ультразвукового 

дослідження печінки, у 32 (54,2%) пацієнтів діагностовано збільшення розмірів 

печінки та у 59 (100%) хворих – підвищення ехогенності за рахунок жирової 
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інфільтрації печінки. У ІІ групі збільшення розмірів печінки, підвищення 

ехогенності печінки не виявлено. 

Таким чином, у хворих на ІХС із супутнім НАСГ нами були виявлені 

порушення функціонального стану печінки, які характеризувались наявністю 

цитолітичного синдрому помірної активності. Важливо, що пацієнти із ІХС, як 

із супутнім НАСГ, так і без такого мали скарги з боку ШКТ у вигляді 

диспепсичного і абдомінального больового синдромів без чіткої диференціації 

за інтенсивністю та частотою виникнення симптомів у групах порівняння. 

Даний факт доводить необхідність проведення визначення показників 

функціонального стану печінки у хворих на ІХС з надмірною вагою і 

абдомінальним ожирінням як провідними етіологічними чинниками НАСГ.   

 

3.3. Вивчення особливостей ліпідного обміну та рівня L-карнітину у хворих 

на ішемічну хворобу серця у поєднанні з неалкогольним стеатогепатитом 

У нашому дослідженні ми проводили визначення особливостей і ступеню 

порушення ліпідного обміну у хворих на ІХС залежно від наявності супутнього 

НАСГ. Слід зазначити, що критерієм включення у дослідження було наявність 

АД ІІв фенотипу за Фредриксоном. 

Так, у І групі, хворих на ІХС у поєднанні з НАСГ, відмічалось зростання 

рівня загального ХС у сироватці крові в 1,5 раза порівняно з нормою (р<0,01). 

Паралельно у сироватці крові хворих відмічалось підвищення вмісту ТГ в 1,8 

раза (р<0,01), ХС ЛПНЩ – в 2 рази  (р<0,05) у порівнянні з практично 

здоровими особами. Рівень ХС ЛПВЩ у сироватці крові пацієнтів І групи 

знижувався у 1,4 раза (р<0,01) порівняно з нормою. Дані порушення ліпідного 

спектру відповідали діагностично значущому зростанню ІА в 2,2 раза (р<0,02) 

відносно нормальних значень (табл. 3.3) 

У ІІ групі хворих на ІХС без супутнього НАСГ спостерігались подібні 

порушення ліпідного обміну, що супроводжувалось  зростанням у сироватці 

крові рівня загального ХС в 1,4 раза (р<0,01), ТГ – в 1,7 раза (р<0,02), ХС 
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ЛПНЩ – в 1,9 раза (р<0,001) порівняно з практично здоровими особами. 

Паралельно відмічалось зниження вмісту ХС ЛПВЩ в 1,3 раза (р<0,02) у 

порівнянні з нормою. ІА у пацієнтів ІІ групи зростав в 2,1 раза (р<0,05) 

відносно нормальних значень (табл. 3.3). Отже, виявлені порушення ліпідного 

обміну у пацієнтів обох груп підтверджують наявність АД. 

Таблиця 3.3 

Показники ліпідного профілю у хворих на ІХС із урахуванням  супутнього 

НАСГ, M±m 

Показники ХС, 

ммоль/л 

ХС ЛПВЩ, 

ммоль/л 

ХС ЛПНЩ, 

ммоль/л 

ТГ, 

ммоль/л 

ІА 

Практично 

здорові 

(n=20) 

4,46±0,39 1,43±0,11 2,26±0,24 1,29±0,34 2,25±0,31 

І група 

(n=59) 

6,75±0,56* 

 

1,04±0,06* 

  

4,59±0,99* 

 

2,32±0,14* 

 

4,87±1,03* 

 

ІІ група 

(n=63) 

6,3±0,55* 1,08±0,07* 

 

4,40±0,5* 2,18±0,13* 

 

4,66±1,02* 

 

Примітка: * – р<0,05 – достовірні відмінності між показниками у хворих у 

групах порівняння та практично здоровими особами.  

Проте, тенденція до більш вираженого ступеню порушень ліпідного 

профілю відмічалась у пацієнтів І групи. Так, спостерігалась тенденція до 

зростання вмісту ХС, ТГ, ХС ЛПНЩ у крові хворих на ІХС з супутнім НАСГ 

на 7,6%, 7,1% і 4,2% відповідно (р>0,05). Вміст ХС ЛПВЩ за наявності 

супутнього НАСГ достовірно не відрізнявся від хворих ІІ групи без НАСГ 

(р>0,05). ІА також у пацієнтів І групи достовірно не відрізнявся від хворих ІІ 

групи (р>0,05). Незважаючи на той факт, що порівняння показників ліпідного 

профілю у хворих на ІХС із супутнім НАСГ та без такого не продемонструвало 

достовірних відмінностей, спостерігається чітка тенденція до більшого ступеню 

дисліпідемічних порушень за супутнього стеатогепатиту. 

У нашому дослідженні паралельно з визначенням ліпідного профілю 

пацієнтів була проведена оцінка сироваткового рівня L-карнітину, біологічне 
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значення якого полягає у транспорті ДЛЖК у мітохондрії з наступним їх β-

окисненням і утворенням енергії у вигляді АТФ [97, 130, 157, 186]. Отже рівень 

сироваткового L-карнітину може мати патогенетичне значення у формуванні 

захворювань, асоційованих з надмірною вагою, ожирінням, порушеннями 

ліпідного метаболізму, у тому числі і НАСГ.  

Під час аналізу отриманих нами результатів рівня L-карнітину сироватки 

крові у обстежених пацієнтів виявлено, що даний показник не виходив за межі 

діапазону показників норми, а саме 1,2 – 50 пг/мл (рис. 3.1). 

 

 

Рис. 3.1 Рівень L-карнітину у хворих на ІХС з супутнім НАСГ, пг/мл  

Примітка: * – р<0,05 – достовірні відмінності між показниками у хворих у 

групах порівняння та практично здоровими особами.  

 

Проте відмічались відмінності між рівнем L-карнітину у сироватці крові 

практично здорових осіб без порушень ліпідного обміну та хворих на ІХС із 

АД. Так, у пацієнтів І групи з супутнім НАСГ відмічалось перевищення 

концентрації L-карнітину у сироватці крові у 1,6 раза порівняно з практично 

здоровими особами (3,71±1,99) проти (2,35±0,72) пг/мл; (р>0,05), яка не була 

статистично значущою. У пацієнтів ІІ групи без супутнього НАСГ 
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спостерігалось 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). Отже нами не було зафіксовано формування карнітинової 

недостатності у хворих на ІХС як за наявності, так і за відсутності супутнього 

НАСГ. Паралельно у ІІ групі було виявлено прямий кореляційний зв’язок між 

рівнем L-карнітину і ТГ сироватки крові (r=+0,68, р<0,05) [97]. За результатами 

нашого дослідження встановлено, що у хворих із порушеннями ліпідного 

метаболізму відбувається зростання концентрації L-карнітину сироватки крові 

у відповідь на високий рівень ліпідів сироватки крові, а саме ТГ. Гомеостаз L-

карнітину підтримується балансом екзогенного надходження, ендогенного його 

синтезу, активністю витрат на енергетичні процеси у мітохондріях та виведення 

його нирками. Аналізуючи отримані нами результати, можна думати, що 

порушення ліпідного обміну у вигляді АД викликають компенсаторне 

підвищення продукції L-карнітину гепатоцитами, який є одним із механізмів 

попередження формування стеатозу печінки. Більш високий рівень 

сироваткового L-карнітину у хворих на ІХС без супутнього НАСГ можна 

пояснити декількома механізмами. У хворих старшої вікової групи відмічається 

порушення експресії рецепторів транспортерів карнітину в м’язевій тканині, що 

може призвести до певного зростання рівня L-карнітину у сироватці крові у 

межах нормальних коливань [192, 194, 207, 211]. Окрім цього, з нашої точки 

зору, особливої уваги заслуговує компенсаторний механізм зростання продукції 

L-карнітину відповідно його сироваткового рівня, у відповідь на порушення 

ліпідного обміну. У хворих на ІХС із супутнім НАСГ незважаючи на більш 

виражені прояви АД відмічався менший ступінь зростання L-карнітину, що 

можна вважати неадекватною відповіддю на підвищення показників ліпідного 

профілю. Даний факт може бути зумовлений порушенням функціональної 

здатності гепатоцитів за умов стеатогепатиту. Недостатня продукція L-

карнітину на фоні АД, ймовірно, є одним із патогенетичних механізмів 

формування і прогресування НАСГ. Отримані нами результати доводять 
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доцільність застосування препаратів, які містять L-карнітин, у комплексній 

терапії захворювань, асоційованих із порушеннями ліпідного обміну, в тому 

числі і ІХС та НАСГ [97, 123]. 

 

3.4. Оцінка змін процесів перекисного окиснення ліпідів і 

антиоксидантного захисту у хворих на ішемічну хворобу серця у поєднанні 

з неалкогольним стеатогепатитом 

 Дослідження активності ПОЛ у хворих на ІХС потребує особливого 

значення як одного з провідних патогенетичних механізмів розвитку і 

прогресування атеросклеротичних процесів. НАСГ може призвести з одного 

боку до активації ВРО, а з іншого до виснаження ферментів системи АОЗ, 

рівень яких у кардіоміоцитах порівняно нижчий ніж в інших тканинах [68, 92, 

124, 126, 127], що може створювати передумови до виникнення гострих 

коронарних подій за умов поєднання ІХС і НАСГ.  

Так, під час оцінки активності процесів ПОЛ виявлено більш високий 

рівень ТБК-реактантів у пацієнтів І групи, що перевищував показники норми в 

3 рази (р<0,001), у той час коли даний показник у хворих ІІ групи зростав у 2,4 

раза (р<0,001) порівняно з практично здоровими особами (табл. 3.4) [92, 127]. 

 

Таблиця 3.4 

Вміст ТБК-реактантів і активність СОД крові у хворих на ІХС у поєднанні 

з НАСГ, M±m 

Групи хворих ТБК-реактанти, мкмоль/л СОД, УО/мл 

Практично здорові (n=20) 7,99±0,56 0,94±0,03 

І (n=59) 23,95±2,85 * 0,41±0,13 * 

ІІ (n=63) 18,93±1,04 * 0,58±0,12 * 

Примітка: * – р<0,05 – достовірні відмінності між показниками у хворих у 

групах порівняння та практично здоровими особами.  
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При оцінці активності СОД у сироватці крові у хворих І групи 

спостерігалось її зниження в 2,3 раза (р<0,001), у хворих ІІ групи – в 1,6 раза 

(р<0,01) порівняно з практично здоровими особами (табл. 3.4).  

Таким чином, можна зробити висновок, що тривалий перебіг ІХС 

супроводжується виснаженням системи АОЗ унаслідок необхідності інактивації 

агресивних форм кисню. Пацієнти з наявністю супутнього НАСГ мають 

додаткове джерело продукції вільних радикалів, тобто додаткову необхідність 

використання ферментів АОС, а саме СОД, і, відповідно, зростання ризику 

вторинних уражень органів мішеней, в тому числі і тканин серця [4, 46, 67, 92, 

127].  

 

3.5. Характер ендотеліальної дисфункції на фоні поєднання ішемічної 

хвороби серця та неалкогольного стеатогепатиту  

При оцінці стану системи NO у хворих на ІХС, у поєднанні з НАСГ 

спостерігалось зростання активності сумарної NOS у 2,3 раза (р<0,01) за 

одночасного зниження нітритів у 1,9 раза (р<0,01) порівняно з нормою (табл. 

3.5).  

 

Таблиця 3.5 

Показники сумарної NOS та нітритів у хворих на ІХС у поєднанні з  

НАСГ, M±m 

Групи 

хворих 

Нітрити, 

 мкмоль/л 

NOS,  

мкмоль/л×хв 

Практично здорові (n=20) 3,40±0,41 0,88±0,13 

І група з НАСГ (n=59) 1,77±0,44* 2,01±0,38* 

ІІ група без НАСГ (n=63) 1,97±0,38* 1,85±0,35* 

Примітка: * – р<0,05 – достовірні відмінності між показниками у хворих 

до лікування та практично здоровими особами. 
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Нами встановлений кореляційний зв'язок між активністю сумарної NOS 

та ТБК-реактантами (r=+0,61, р<0,05). У хворих на ІХС без супутнього НАСГ 

відмічалось зростання активності сумарної NOS у 2,1 раза (р<0,02) за 

одночасного зниження нітритів в 1,7 раза (р<0,02) порівняно з показниками 

практично здорових осіб (табл. 3.5).  

Виявлені порушення в системі NO свідчать про активацію процесів ПОЛ 

та розвиток ендотеліальної дисфункції, які є провідними чинниками в 

патогенезі як ІХС, так і НАСГ [13, 91, 94].  

 Таким чином, під час проведення порівняльної оцінки груп хворих на ІХС 

за наявності та відсутності супутнього НАСГ виявлено, що клінічна 

симптоматика з боку ССС не мала значимих відмінностей і відповідала ФК 

стенокардії. Проте під час об’єктивного обстеження виявлена перевага 

кількості пацієнтів із надмірною вагою і ожирінням саме у групі пацієнтів із 

поєднанням НАСГ та ІХС. Порушення ліпідного обміну у пацієнтів І і ІІ груп 

характеризувались проявами АД, що супроводжувались підвищенням рівня L-

карнітину порівняно із практично здоровими особами. Зростання сироваткового 

L-карнітину корелювало з вмістом ТГ, що доводить вагоме значення даного 

показника у формуванні захворювань, асоційованих із порушеннями 

метаболізму ліпідів. Показано, що за наявності НАСГ відмічається поглиблення 

прооксидантно - антиоксидантного дисбалансу з формуванням ендотеліальної 

дисфункції. Підтвердженням отриманих нами результатів може бути даний 

клінічний випадок. 

Клінічний випадок 1. 

Хворий Х., 1959 року народження знаходився на стаціонарному лікуванні 

в кардіологічному відділенні ПОКЛ ім. М.В. Скліфосовського з 05.01.16 по 

13.01.16 року з діагнозом: ІХС: стабільна стенокардія напруги ІІ ФК.  

Післяінфарктний (2011 р.) кардіосклероз СН І ФК ІІ із збереженою систолічною 
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функцією лівого шлуночка. Гіпертонічна хвороба ІІІ стадія, 3 ступінь, ризик 

дуже високий. 

Скарги при поступленні на періодичні стискаючі болі за грудиною, які 

виникають при фізичному навантаженні (ходьба до 500 м), тривалістю до 5 

хвилин, з іррадіацією в ліву руку, що купіруються 1 таблеткою нітрогліцерину, 

задишку при фізичному навантаженні (ходьба до 500 м). 

Анамнез захворювання. Вважає себе хворим близько 15 років, коли 

вперше почав відмічати підвищення артеріального тиску до максимальних 

цифр 190/100 мм. рт. ст. Приймав амлодипін 5 мг ввечері. З 2008 року почав 

відмічати періодичні болі за грудиною, які виникали при фізичному 

навантаженні тривалістю до 3-5 хвилин, які самостійно проходили в стані 

спокою, не обстежувався. У 2009 році вперше був встановлений діагноз: ІХС: 

стабільна стенокардія напруги ІІ ФК. Отримував лізиноприл 5 мг, кардіомагніл 

75 мг, кардікет 20 мг, розувастатин 20 мг. У 2011 році переніс гострий 

трансмуральний (з зубцем Q)  ІМ ЗСЛШ. Від  проведення ургентної 

коронарографії хворий відмовився. Із того часу періодично лікується 

амбулаторно та стаціонарно. Погіршення стану відмічає близько двох тижнів, 

коли почастішали епізоди болю за грудиною при фізичному навантаженні, 

посилилась задишка при ходьбі на відстань до 500 м. За останні 6 місяців 

хворий лікарських препаратів не приймав. Госпіталізований у кардіологічне 

відділення для подальшого дообстеження та лікування. 

Анамнез життя. Перенесені вірусні гепатити, туберкульоз, цукровий 

діабет заперечує. Спадковість не обтяжена. Шкідливих звичок не має. 

Об’єктивно. Загальний стан середньої важкості. Свідомість ясна. Висипів 

на шкірі немає. Видимі слизові блідо-рожеві. Набряків немає. Підшкірно-

жирова клітковина розвинута надмірно (ІМТ – 30 кг/м2, вага 96 кг, зріст 178 см, 

ОТ/ОС – 0,92).  

Дихання через ніс вільне. Частота дихальних рухів (ЧДР) 18 за хвилину. 

У легенях при аускультації дихання везикулярне. Пульс 68 за хвилину, 
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ритмічний. Ліва межа відносної серцевої тупості на 0,5 см назовні від лівої 

середньоключичної лінії. Тони серця ослаблені над верхівкою, акцент ІІ тону 

над аортою, серцева діяльність правильна. Артеріальний тиск 170/100 мм. рт. 

ст. Язик вологий, чистий. Живіт при пальпації м’який, безболісний. Розмір 

печінки за Курловим 9×8×7 см. Край печінки безболісний.  

 Результати обстежень. 

 Загальний аналіз крові (06.01.16): еритроцити – 4,6 × 1012/л, Нв – 147 г/л, 

лейкоцити – 7,1 × 109/л, ШОЕ – 6 мм/год, тромбоцити – 208 × 109/л, базофіли – 

0%, еозинофіли – 3%, паличкоядерні – 4%, сегментоядерні – 61%, лімфоцити – 

27%, моноцити – 5%. 

Загальний аналіз сечі (06.01.16): світло – жовта, прозора, реакція – кисла, 

питома вага – 1020, еритроцити – 0, лейкоцити – 2 – 5 в п/з, епітелій – 

поодинокий, білок – не виявлений, цукор – не виявлено. 

Біохімічний аналіз крові (06.01.16): загальний білок – 83 г/л, креатинін – 79 

мкмоль/л, сечовина – 6,7 ммоль/л, АлАТ – 25 Од/л, АсАТ – 30 Од/л, білірубін –

14,3 – 3,2 – 11,1 мкмоль/л, ЛФ – 111 Од/л, ГГТП – 43 Од/л. 

Ліпідограма (06.01.16): ХС – 6,89 ммоль/л, ХС ЛПВЩ – 1,05 ммоль/л, ХС 

ЛПНЩ – 4,7 ммоль/л, ТГ – 2,5 ммоль/л, ІА – 5,5. 

NOS (06.01.16) – 1,38 мкмоль/л×хв, рівень нітритів – 2,47 мкмоль/л, СОД – 

0,54 УО/мл, ТБК-реактанти – 20,43 мкмоль/л. 

Рівень L-карнітину у сироватці крові (06.01.06) – 5,9 пг/мл. 

 Коагулограма (06.01.16): АЧТЧ – 28", фібриноген 3,85 г/л, ПТЧ – 11,5", 

ПТІ – 92%, МНО – 1,02. 

Глюкоза крові (06.01.16) – 3,4 ммоль/л. 

ЕКГ (05.01.16): синусовий ритм, частота серцевих скорочень (ЧСС) – 60 / 

хвилину. Електрична вісь серця (ЕВС) відхилена вліво. Порушення 

коронарного кровообігу на фоні рубцевих змін ЗСЛШ. 
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Ехо – КС (06.01.16): КДР ЛШ – 58 мм, КСР ЛШ – 41 мм, КДО – 153 мл, 

КСО – 79 мл, УО – 94 мл, ФВ – 57%, КДР ЛП – 40 мм, помірно розширено, ПШ 

– 26 мм, МШП – 13 мм, потовщена, ЗСЛШ - 13мм – гіпокінез. Аорта ущільнена. 

Висновок: Гіпертрофія лівого шлуночка, збільшені ліві відділи серця. 

Скоротлива здатність міокарда лівого шлуночка збережена. Ущільнення стінок 

аорти. Гіпокінез ЗСЛШ. 

Добове холтерівське моніторування ЕКГ (11.01.16) Висновок: за час 

обстеження реєструється синусовий ритм з середньою ЧСС 69/хв. Максимальна 

ЧСС 103/хв. була в 9.20 (прогулянка). Мінімальна ЧСС 59/хв. була в 5.38 (сон). 

Порушення ритму у вигляді суправентрикулярної або шлуночкові 

екстрасистолії не зафіксовані. Порушення провідності не виявлено. 

Зафіксованоі 10 епізодів депресії ST до 1.50 мм загальною тривалістю до однієї 

години, асоційовані з больовим синдромом. 

Ультрасонографічне дослідження товщини інтими-медії сонних артерій 

(06.01.16) Висновок: товщина інтими-медії сонних артерій на їх протязі 1,08 см, 

на біфуркації – 1,1 см. 

Ультразвукове дослідження печінки (12.01.16): Права доля – 12,3 см, ліва 

доля - 2,1 см, структура печінки однорідна. Висновок: Печінка не збільшена, 

структура однорідна. 

Таким чином, у пацієнтів з ІХС: стабільною стенокардією напруги ІІ ФК 

без супутнього НАСГ не виявлено порушень функціонального стану печінки  і 

ультразвукових змін структури печінки. Формування ІХС супроводжується 

активацією ПОЛ, виснаженням системи АОЗ із розвитком ендотеліальної 

дисфункції.  
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РОЗДІЛ 4 

 

ОЦІНКА ВПЛИВУ СЕРЕДНІХ ТЕРАПЕВТИЧНИХ ДОЗ 

РОЗУВАСТАТИНУ У КОМБІНАЦІЇ З УРСОДЕЗОКСИХОЛЕВОЮ 

КИСЛОТОЮ ТА L-КАРНІТИНОМ НА КЛІНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА 

ПРОВІДНІ ПАТОГЕНЕТИЧНІ МЕХАНІЗМИ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ 

СЕРЦЯ У ПОЄДНАННІ З НЕАЛКОГОЛЬНИМ СТЕАТОГЕПАТИТОМ 

 

Враховуючи, що в нашому дослідженні ми оцінювали гіполіпідемічний 

ефект у пацієнтів групи ризику, тобто за умов поєднання ІХС і НАСГ, ми 

запропонували на фоні стандартної терапії ІХС із застосуванням середньої 

терапевтичної дози розувастатину 20 мг та комбінації УДХК із розрахунку 15 

мг/кг на добу та L-карнітину у дозі 2 г на добу. Доцільність додаткового 

призначення L-карнітину зумовлена його властивостями зменшувати прояви 

стеатозу печінки за рахунок участі у транспорті ДЛЖК у мітохондрії для 

їхнього β-окиснення. 

За умов комбінованого призначення УДХК і L-карнітину на фоні терапії 

розувастатином у пацієнтів із поєднанням ІХС і НАСГ можна очікувати 

потенціювання гіполіпідемічного ефекту із вторинними впливом на провідні 

патогенетичні механізми розвитку синтропії. 

  

4.1. Вплив середніх терапевтичних доз розувастатину в комбінації з 

урсодезоксихолевою кислотою та L-карнітином на клінічну симптоматику 

ішемічної хвороби серця у поєднанні з неалкогольним стеатогепатитом 

 Під час обстеження хворих після отриманого лікування впродовж 1 

місяця, спостерігалось покращення загального стану, зменшення скарг із боку 

ССС. Так, через 1 місяць лікування в І-А підгрупі у всіх 31 (100%) пацієнтів 

відмічався періодичний біль за грудиною незначного прояву, хворі додаткового 

прийому нітрогліцерину не потребували, у всіх 28 (100%) хворих І-В підгрупи 
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також спостерігалась тенденція зі зменшенням частоти та інтенсивності болю 

за грудиною, хворі додаткового вживання нітрогліцерину також не 

потребували. У 24 (75%) хворих ІІ-А підгрупи відмічався періодичний біль за 

грудиною незначного прояву, хворі додатково вживання нітрогліцерину не 

потребували та 8 (25%) хворих відмічали біль за грудиною, пов’язаний з 

виконанням надмірного фізичного навантаження, які потребували додаткового 

прийому нітрогліцерину. У ІІ-В підгрупі у 28 (90,3%) пацієнтів відмічали 

незначні прояви болю за грудиною, додатково нітрогліцерин вони не приймали. 

У 3 (9,7%) хворих ІІ-В підгрупи спостерігався біль за грудиною під час 

виконання надмірного фізичного навантаження, які потребували додаткового 

прийому нітрогліцерину. Відмічалось зменшення скарг на відчуття перебоїв в 

роботі серця, серцебиття. Так, у хворих І групи наявність скарг на відчуття 

перебоїв у ділянці серця, серцебиття виявлено у 5 (8,5%) хворих, що на 10,1% 

менше у порівнянні з показниками до лікування, із них в І-А підгрупі відчуття 

перебоїв в роботі серця та/або серцебиття мали 3 (9,7%) хворих, в І-В підгрупі – 

2 (7,1%) хворих. У ІІ групі скарги на відчуття перебоїв в ділянці серця, 

серцебиття виявлено у 7 (11,1%) хворих, що на 4,8% менше у порівнянні з 

показниками до лікування, із них скарги на відчуття перебоїв в ділянці серця, 

серцебиття в ІІ-А підгрупі спостерігалось у 4 (12,5%) хворих, в ІІ-В підгрупі – у 

3 (9,7%) хворих.  

Через 6 місяців лікування в І-А підгрупі у 31 (100%) хворих спостерігався 

періодичний біль за грудиною, який проходив самостійно. У 28 (100%) 

пацієнтів І-В підгрупи відмічався періодичний біль за грудиною, хворі 

додаткового прийому нітрогліцерину не потребували. У 28 (87,5%) хворих ІІ-А 

підгрупи відмічався періодичний біль за грудиною незначного прояву та у 4 

(12,5%) хворих виникав біль за грудиною, пов’язаний з надмірним фізичним 

навантаженням, хворі потребували додаткового прийому нітрогліцерину. У ІІ-В 

підгрупі у 26 (83,9%) хворих відмічались незначні прояви болю за грудиною та 

у 5 (16,1%) хворих спостерігався біль за грудиною під час виконання 
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надмірного фізичного навантаження, які потребували додаткового прийому 

нітрогліцерину. Скарги на відчуття перебоїв в роботі серця, серцебиття 

спостерігались в І групі у 1 (1,7%) хворого. Так, у 31 (100%) хворого І-А 

підгрупи скарг на відчуття перебоїв в роботі серця, серцебиття не відмічалось, а 

у 1 (3,6%) пацієнта І-В підгрупи спостерігались скарги на перебої в роботі 

серця, серцебиття. Так, у ІІ-А підгрупі 32 (100%) хворих скарг на відчуття 

перебоїв в роботі серця, серцебиття не мали, а в ІІ-В підгрупі у 2 (6,5%) хворих 

відмічались скарги на відчуття перебоїв в роботі серця, серцебиття.  

При оцінці стандартної ЕКГ через 1 місяць лікування у пацієнтів І групи 

було виявлено порушення ритму у вигляді: поодинокої шлуночкової 

екстрасистолії, суправентрикулярної екстрасистолії, постійної форми 

фібриляції передсердь у 18 (30,5%) пацієнтів, що на 13,6% менше порівняно з 

хворими до лікування, порушення провідності у вигляді неповної блокади лівої 

або правої ніжки пучка Гіса – у 8 (13,6%) пацієнтів, покращення коронарного 

кровообігу відмічалось у 25 (42,4%) хворих. Так, у 1 (3,2%) пацієнта І-А 

підгрупи при аналізі порушення ритму зафіксовано поодиноку шлуночкову 

екстрасистолію, що на 3,2% менше порівняно з хворими до лікування, 

поодиноку суправентрикулярну екстрасистолію – у 1 (3,2%) хворого, що на 

3,3% менше порівняно з хворими до лікування, постійну форму фібриляції 

передсердь – у 5 (16,1%) хворих. При оцінці порушення провідності 

відмічалась неповна блокада лівої або правої ніжки пучка Гіса у 3 (9,7%) 

хворих, що на 6,4% менше порівняно з хворими до лікування, покращення 

процесів реполяризації – у 11 (35,5%) пацієнтів. У хворих І-В підгрупи при 

оцінці порушення ритму наявність поодинокої шлуночкової екстрасистолії 

виявлена у 2 (7,1%) хворих, поодинокої суправентрикулярної екстрасистолії – у 

2 (7,1%) пацієнтів, що на 7,2% менше порівняно з хворими до лікування, 

постійної форми фібриляції передсердь – у 7 (25%) хворих. При аналізі 

порушення провідності зафіксовано неповну блокаду лівої або правої ніжки 

пучка Гіса у 5 (17,9%) хворих, що на 10,7% менше порівняно з хворими до 
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лікування. У 14 (50%) пацієнтів спостерігалось покращення коронарного 

кровообігу. 

Через 1 місяць лікування у пацієнтів ІІ групи порушення ритму у вигляді: 

поодинокої шлуночкової екстрасистолії, суправентрикулярної екстрасистолії, 

постійної форми фібриляції передсердь виявлено у 9 (14,3%) хворих, що на 

9,52% нижче ніж до лікування, порушення провідності у вигляді неповної 

блокади лівої або правої ніжки пучка Гіса – у 9 (14,3%) пацієнтів, покращення 

коронарного кровообігу відмічалось у 32 (50,8%) пацієнтів.  

Так, у хворих ІІ-А підгрупи при оцінці порушення ритму зафіксовано 

поодиноку шлуночкову екстрасистолію у 1 (3,1%) пацієнта, що на 9,4% менше 

порівняно з хворими до лікування, поодиноку суправентрикулярну 

екстрасистолію – у 1 (3,1%) хворого, постійну форму фібриляції передсердь – у 

2 (6,3%) хворих. При аналізі порушення провідності відмічалась неповна 

блокада лівої або правої ніжки пучка Гіса у 5 (15,6%) хворих, що на 9,4% 

менше порівняно з хворими до лікування. Відмічалось покращення процесів 

реполяризації у 20 (62,5%) пацієнтів. 

 У пацієнтів ІІ-В підгрупи при оцінці порушення ритму наявність 

поодинокої шлуночкової екстрасистолії виявлено у 2 (6,5%) хворих, постійної 

форми фібриляції передсердь – у 3 (9,7%) хворих. При аналізі порушення 

провідності зафіксовано неповну блокаду лівої або правої ніжки пучка Гіса у 4 

(12,9%) хворих, що на 6,5% менше порівняно з хворими до лікування. 

Спостерігалось покращення коронарного кровообігу у 12 (38,7%) пацієнтів. 

Через 6 місяців лікування у пацієнтів І групи було виявлено порушення 

ритму у вигляді постійної форми фібриляції передсердь у 12 (20,3%) пацієнтів, 

порушення провідності у вигляді неповної блокади лівої або правої ніжки пучка 

Гіса – у 5 (8,5%) пацієнтів, покращення коронарного кровообігу у 25 (42,4%) 

хворих. Так, в І-А підгрупі наявність постійної форми фібриляції передсердь 

відмічалась у 5 (16,1%) хворих, неповна блокада лівої або правої ніжки пучка 

Гіса – у 2 (6,5%) пацієнтів, що на 9,6% менше порівняно з хворими до 
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лікування, покращення процесів реполяризації у 11 (35,5%) хворих. У І-В 

підгрупі наявність постійної форми фібриляції передсердь спостерігалась у 7 

(25%) хворих. При аналізі порушення провідності виявлено неповну блокаду 

лівої або правої ніжки пучка Гіса у 3 (10,7%) хворих, що на 17,9% менше 

порівняно з хворими до лікування. Покращення коронарного кровообігу 

встановлено у 14 (50%) хворих. 

У пацієнтів ІІ групи через 6 місяців лікування були виявлені наступні 

зміни: порушення ритму у вигляді поодинокої суправентрикулярної 

екстрасистолії відмічались у 1 (1,6%) хворого, постійна форма фібриляції 

передсердь у 5 (7,9%) пацієнтів, порушення провідності у вигляді неповної 

блокади лівої або правої ніжки пучка Гіса – у 7 (11,1%) хворих, покращення 

коронарного кровообігу – у 32 (50,8%) хворих. Так, в ІІ-А підгрупі поодинока 

суправентрикулярна екстрасистолія визначалась у 1 (3,1%) хворого, постійна 

форма фібриляції передсердь – у 2 (6,3%) хворих. При аналізі порушення 

провідності відмічалась неповна блокада лівої або правої ніжки пучка Гіса у 4 

(12,5%) хворих, що на 12,5% менше порівняно з хворими до лікування. 

Покращення процесів реполяризації встановлено у 20 (62,5%) пацієнтів.  

У хворих ІІ-В підгрупи зафіксовано постійну форму фібриляції 

передсердь у 3 (9,7%) хворих, неповну блокаду лівої або правої ніжки пучка 

Гіса – у 3 (9,7%) хворих, що на 9,7% менше порівняно з хворими до лікування. 

Покращення коронарного кровообігу відмічалось у 12 (38,7%) пацієнтів. 

При оцінці структурно - функціональних показників міокарда лівого 

шлуночка за результатами Ехо-КС через 1 місяць лікування у пацієнтів І групи, 

спостерігалась гіпертрофія міокарда лівого шлуночка у 57 (96,6%) хворих. 

Зниження ФВ лівого шлуночка зафіксовано у 16 (27,1%) пацієнтів. Так, у 

пацієнтів І-А підгрупи гіпертрофія міокарда лівого шлуночка визначалась у 31 

(100%) хворого. Зниження ФВ зафіксовано у 7 (22,6%) хворих. Подібна картина 

відмічалась через 6 місяців лікування у пацієнтів І групи гіпертрофія міокарда 

лівого шлуночка виявлялась у 57 (96,6%) хворих, зниження ФВ – у 9 (15,2%) 
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хворих. Так, в І-А підгрупі гіпертрофія міокарда лівого шлуночка встановлена у 

31 (100%) хворого, зниження ФВ – у 3 (9,7%). Середні показники Ехо-КС змін 

наведені в табл. 4.1 

 

Таблиця 4.1 

Динаміка Ехо-КС змін у хворих на ІХС у поєднанні з неалкогольним 

стеатогепатитом на фоні лікування, M±m 

Показник І-А підгрупа (n=31) 

до лікування 1 міс 6 міс 

КДР ЛШ (N 38- 56 мм) 50,96±2,60 50,58±2,14 50,22±2,23 

КСР ЛШ (N 25-40 мм) 36,45±2,74 35,87±2,65 35,54±2,69 

КДО ЛШ  (N 108-140 мл) 128,32±10,94 127,87±10,57 127,41±10,40 

КСО ЛШ (N 38-51 мл) 49,09±3,37 49,03±2,77 48,45±3,35 

УО (N 60-100 мл) 79,09±9,18 78,67±8,82 77,93±8,42 

ФВ (N 52-78%) 57,06±5,21 57,41±5,13 58,03±4,57 

МШП (N 6-11 мм) 12,22±0,88 12,06±0,77 11,80±0,83 

ЗСЛШ (N 6-11 мм) 12,16±0,77 12,03±0,75 11,67±0,87 

ЛП (N 24-38 мм) 36,93±2,65 36,58±3,93 35,90±3,76 

ПШ (N 0,95 –30 мм) 27,41±1,40 27,22±1,14 27,09±1,01 

Примітка: * – р<0,05 – достовірні відмінності між показниками у хворих 

до та після отриманого лікування. 

 

У хворих І-В підгрупи через 1 місяць лікування залишалась гіпертрофія 

міокарда лівого шлуночка у 26 (92,9%) хворих. Зниження ФВ зафіксовано у 9 

(32%) хворих. Через 6 місяців лікування в І-В підгрупі гіпертрофія міокарда 

лівого шлуночка виявлялась у 26 (92,9%) хворих, зниження ФВ – у 6 (21,4%). 

Середні показники розмірів серця за даними Ехо-КС на фоні отриманого 

лікування наведені в табл. 4.2  
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Таблиця 4.2 

Динаміка Ехо-КС змін у хворих на ІХС у поєднанні з неалкогольним 

стеатогепатитом на фоні лікування, M±m 

Показник І-В підгрупа (n=28) 

До лікування 1 міс 6 міс 

КДР ЛШ (N 38-56 мм) 52,03±3,03 51,53±2,68 51,14±2,33 

КСР ЛШ (N 25-40 мм) 35,89±3,04 35,82±2,62 35,60±2,65 

КДО ЛШ (N 108-140 мл) 129,42±10,51 128,28±10,92 127,89±10,71 

КСО ЛШ (N 38-51 мл) 48,57±2,76 48,14±3,77 47,75±2,96 

УО (N 60-100 мл) 78,53±9,56 78,03±8,78 77,89±8,54 

ФВ (N 52-78%) 55,25±5,18 55,96±5,47 57,17±4,81 

МШП (N 6-11 мм) 12,10±1,06 11,92±0,93 11,82±0,90 

ЗСЛШ (N 6-11 мм) 12,03±0,96 11,89±0,87 11,71±0,89 

ЛП (N 24-38 мм) 37,03±2,93 36,71±3,66 36,42±3,61 

ПШ (N 0,95-30 мм) 27,39±1,42 27,17±1,12 27,10±1,03 

Примітка: * – р<0,05 – достовірні відмінності між показниками у хворих 

до та після отриманого лікування. 

 

Через 1 місяць лікування в ІІ групі гіпертрофія міокарда лівого шлуночка 

виявлялась у 60 (95,2%) хворих. Зниження ФВ лівого шлуночка спостерігалось 

у 17 (27%) пацієнтів. Так, в ІІ-А підгрупі наявність гіпертрофії  міокарда лівого 

шлуночка виявлена у 30 (93,8%) хворих, зниження ФВ – у 7 (21,9%) хворих. 

Через 6 місяців лікування в ІІ-А підгрупі гіпертрофія міокарда лівого шлуночка 

спостерігалась у 30 (93,8%) пацієнтів, зниження скоротливої здатності міокарда 

– у 5 (46,9%) хворих. Середні показники розмірів серця за даними Ехо-КС на 

фоні отриманого лікування наведені в табл. 4.3.  
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Таблиця 4.3  

Динаміка Ехо-КС змін у хворих на ІХС без супутнього неалкогольного 

стеатогепатиту на фоні лікування, M±m 

Показник ІІ-А підгрупа (n=32) 

до лікування 1 міс 6 міс 

КДР ЛШ (N 38-56 мм) 51,93±3,11 51,43±2,65 51,18±2,45 

КСР ЛШ (N 25-40 мм) 37,06±1,94 36,53±1,74 35,90±1,69 

КДО ЛШ (N 108-140 мл) 127,84±10,41 127,53±10,25 126,62±9,89 

КСО ЛШ (N 38-51 мл) 48,90±2,73 48,62±2,57 48,37±2,47 

УО (N 60-100 мл) 78,81±8,44 78,46±8,76 77,87±8,33 

ФВ (N 52-78%) 56,37±4,74 56,84±4,90 57,46±4,30 

МШП (N 6-11 мм) 12,18±0,93 12,03±0,86 11,78±0,87 

ЗСЛШ (N 6-11 мм) 12,09±0,89 11,96±0,86 11,68±0,93 

ЛП (N 24-38 мм) 36,96±3,85 36,31±4,56 36,03±4,43 

ПШ (N 0,95 -30 мм) 27,37±1,40 27,18±1,14 27,12±1,09 

Примітка: * – р<0,05 – достовірні відмінності між показниками у хворих 

до та після отриманого лікування. 

 

При оцінці структурно – функціональних показників міокарда лівого 

шлуночка через 1 місяць лікування у хворих ІІ-В підгрупи гіпертрофія міокарда 

лівого шлуночка виявлена у 30 (96,8%) хворих, зниження ФВ – у 10 (32,3%) 

хворих. Подібна картина у хворих ІІ-В підгрупи спостерігалась через 6 місяців 

лікування. Так, гіпертрофія міокарда лівого шлуночка відмічалось у 30 (96,8%) 

хворих, зниження ФВ лівого шлуночка – у 9 (29%) пацієнтів. Середні 

показники розмірів серця за даними Ехо-КС на фоні проведеного лікування 

наведені в табл. 4.4 
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Таблиця 4.4 

Динаміка Ехо-КС змін у хворих на ІХС без супутнього неалкогольного 

стеатогепатиту на фоні лікування, M±m 

Показник ІІ-В підгрупа (n=31) 

до лікування 1 міс 6 міс 

КДР ЛШ (N 38-56 мм) 51,61±2,91 51,45±2,69 51,22±2,48 

КСР ЛШ (N 25-40 мм) 36,48±2,65 35,96±2,67 35,58±2,63 

КДО ЛШ (N 108-140 мл) 128,12±10,96 127,64±10,37 127,45±10,34 

КСО ЛШ (N 38-51 мл) 49,51±3,16 49,06±2,85 48,54±2,54 

УО  (N 60-100 мл) 77,96±8,64 77,61±8,70 77,19±8,74 

ФВ (N 52-78%) 55,77±5,12 56,29±5,18 57,03±4,80 

МШП (N 6-11 мм) 12,19±0,79 11,96±0,83 11,77±0,80 

ЗСЛШ (N 6-11 мм) 12,12±0,80 12,06±0,85 11,74±0,89 

ЛП  (N 24-38 мм) 36,80±4,16 36,32±4,65 35,83±5,03 

ПШ (N 0,95 -30 мм) 27,35±1,42 27,19±1,13 27,06±1,09 

Примітка: * – р<0,05 – достовірні відмінності між показниками у хворих 

до та після отриманого лікування. 

 

Таким чином, на фоні призначених лікувальних комплексів хворим на 

ІХС у поєднанні з НАСГ або ізольованою ІХС достовірно значущого 

покращення структурно - функціональних показників міокарда лівого 

шлуночка за результатами Ехо-КС не відмічалось. 

При оцінці даних добового холтерівського моніторування ЕКГ через 1 

місяць лікування у хворих І групи відмічались наступні зміни: порушення 

ритму у 19 (32,2%) хворих, що на 11,9% менше порівняно з показниками до 

лікування, порушення провідності – у 8 (13,6%) хворих, зменшення кількості та 

тривалості епізодів ішемічної депресії сегмента ST – у 59 (100%) хворих. Так, в 

І-А підгрупі поодиноку суправентрикулярну екстрасистолію зафіксовано у 2 
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(6,5%) хворих, постійну форму фібриляції передсердь – у 5 (16,1%) хворих, у 3 

(9,7%) пацієнтів – порушення провідності. Зменшення кількості та тривалості 

епізодів ішемічної депресії сегмента ST встановлено у 31 (100%) хворих. У 1 

(3,6%) хворого І-В підгрупи було виявлено поодиноку шлуночкову 

екстрасистолію, у 4 (14,3%) – поодиноку суправентрикулярну екстрасистолію, 

у 7 (25%) хворих – постійну форму фібриляції передсердь, у 5 (17,9%) пацієнтів 

– порушення провідності. Відмічалось зменшення кількості та тривалості 

епізодів ішемічної депресії сегмента ST у 28 (100%) пацієнтів.  

У хворих ІІ групи порушення ритму діагностовано у 9 (14,3%) хворих, що 

на 9,5% менше порівняно з показниками до лікування, порушення провідності – 

у 9 (14,3%), зменшення кількості та тривалості епізодів ішемічної депресії 

сегмента ST – у 63 (100%) хворих. Так, в ІІ-А підгрупі у 3 (9,4%) хворих 

виявлено поодиноку суправентрикулярну екстрасистолію, у 2 (6,3%) хворих – 

постійну форму фібриляції передсердь, у 5 (15,6%) пацієнтів – порушення 

провідності. У 32 (100%) хворих відмічалось зменшення кількості та тривалості 

епізодів ішемічної депресії сегмента ST. У 1 (3,2%) хворого ІІ-В підгрупи 

виявлено поодиноку суправентрикулярну екстрасистолію, у 3 (9,7%) хворих – 

постійну форму фібриляції передсердь, у 4 (12,9%) хворих – порушення 

провідності, у 31 (100%) хворих – зафіксовано зменшення кількості та 

тривалості епізодів ішемічної депресії сегмента ST.  

Через 6 місяців лікування у 12 (20,3%) хворих І групи спостерігалось 

порушення ритму, у 5 (8,5%) – порушенням провідності, у 50 (84,7%) хворих - 

зменшення кількості та тривалості епізодів ішемічної депресії сегмента ST . В І-

А підгрупі виявлялась постійна форма фібриляції передсердь у 5 (16,1%) 

хворих, порушення провідності – у 2 (6,5%) хворих, у 26 (83,9%) хворих 

спостерігались зменшення кількості та тривалості епізодів ішемічної депресії 

сегмента ST, у 5 (16,1%) хворих - зміни сегмента ST у вигляді його депресії 1 

мм максимально до 1,70 мм, загальної тривалістю до 50 хвилин, які виникали 

на фоні надмірного фізичного навантаження та асоціювались з больовим 
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синдромом. У І-В підгрупі постійна форма фібриляції передсердь відмічалась у 

7 (25%) хворих, порушення провідності – у 3 (10,7%) хворих, зменшення 

кількості та тривалості епізодів ішемічної депресії сегмента ST спостерігалось у 

24 (85,7%) хворих, депресія сегмента ST 1 мм максимально до 1,50 мм, 

загальною тривалістю до однієї години спостерігалась у 4 (14,3%) хворих, які 

зафіксовані на фоні надмірного фізичного навантаження та асоціювались з 

больовим синдромом. 

У 6 (9,5%) хворих ІІ групи було виявлено порушення ритму, у 7 (11,1%) – 

порушення провідності, у 53 (84,1%) хворих відмічалось зменшення кількості 

та тривалості епізодів ішемічної депресії сегмента ST. У 1 (3,1%) хворого ІІ-А 

підгрупи зафіксовано порушення ритму у вигляді поодинокої 

суправентрикулярної екстрасистолії, постійна форма фібриляції передсердь – у 

2 (6,3%) хворих, порушення провідності – у 4 (12,5%) хворих. У 28 (87,5%) 

хворих відмічалась зменшення кількості та тривалості епізодів ішемічної 

депресії сегмента ST, у 4 (12,5%) хворих спостерігалась депресія сегмента ST 

максимально до 1,2 мм, загальною тривалістю до однієї години, яка виникала 

на фоні надмірного фізичного навантаження та асоціювались з больовим 

синдромом. У 3 (9,7%) пацієнтів ІІ-В підгрупи спостерігалось порушення ритму 

у вигляді постійної форми фібриляції передсердь, у 3 (9,7%) хворих – 

порушення провідності. Зменшення кількості та тривалості епізодів ішемічної 

депресії сегмента ST у 25 (80,6%) хворих, у 6 (19,4%) хворих виявлялась 

депресія сегмента ST максимально до 1,50 мм, загальною тривалістю до 1 

години 30 хвилин, які пов’язані з надмірним фізичним навантаженням та 

асоціювались з больовим синдромом. 

 Таким чином, диференційоване призначення лікувальних комплексів із 

включенням УДХК і його комбінації з L-карнітином у складі комплексної 

терапії ІХС дозволило досягти значимої позитивної динаміки клінічної 

симптоматики у вигляді зменшення частоти, інтенсивності та тривалості 

нападів болю за грудиною, потреби в прийомі нітрогліцерину, проявів задишки 
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при фізичному навантаженні та збільшення толерантності до фізичного 

навантаження. 

 

4.2. Вплив середніх терапевтичних доз розувастатину у комбінації з 

урсодезоксихолевою кислотою і L-карнітином на функціональний стан 

печінки хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з неалкогольним 

стеатогепатитом 

Під час повторного обстеження пацієнтів І групи з поєднанням ІХС і 

НАСГ через 1 місяць комплексного лікування відмічалось зменшення частоти 

виникнення і інтенсивності скарг із боку ШКТ. Виникнення періодичних 

неприємних відчуттів у животі, болю у правому підребер’ї хворі пов’язували у 

більшості випадків із порушеннями дієти. Так, на відчуття абдомінального 

болю та/або відчуття важкості, дискомфорту в ділянці правого підребер'я 

скаржились 2 (6,5%) пацієнти І-А підгрупи і 5 (17,8%) пацієнтів І-В підгрупи. 

Наявність диспепсичних симптомів у вигляді відрижки повітрям, відчуття 

гіркоти в роті, нудоти, здуття живота залишались у 5 (16,1%) хворих І-А 

підгрупи і у 8 (28,6%) хворих ІІ-В підгрупи. Через 6 місяців спостерігалась 

подібна клінічна ситуація без значущих змін порівняно з обстеженням через 1 

місяць лікування. Періодичний біль та/або дискомфорт у животі відмічали 2 

(6,5%) пацієнти І-А підгрупи і 4 (14,3%) пацієнти І-В підгрупи. Диспепсичний 

синдром через 6 місяців лікування виявлено у 4 (12,9%) хворих І-А підгрупи і у 

8 (28,6%) хворих І-В підгрупи. Отже, у хворих І-А підгрупи, які на фоні 

базисної терапії ІХС отримували комбінацію УДХК з L-карнітином, 

спостерігалась краща динаміка щодо усунення клінічних симптомів із боку 

ШКТ. 

Під час об’єктивного обстеження відмічалась аналогічна закономірність. 

Через 1 місяць лікування наявність больового відчуття під час пальпації в 

ділянці правого підребер’я відмічалась у 6 (19,4%) хворих І-А підгрупи і у 7 

(25%) хворих І-В підгрупи, здуття за ходом товстої кишки – у 5 (16,1%) хворих 
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І-А підгрупи та у 7 (25%) хворих І-В підгрупи. У цьому аспекті принципове 

значення має динаміка показників функціонального стану печінки. Перед 

початком лікування у всіх хворих із поєднанням ІХС і НАСГ відмічалось 

підвищення активності трансаміназ у межах 3 верхніх меж норми.  

Через 1 місяць комплексного лікування у хворих І-А підгрупи відмічалась 

достовірно значуща позитивна динаміка підвищення активності трансаміназ, 

яка обмежувалась рівнем до 2 верхніх меж норми. За середніми показниками у 

І-А підгрупі, пацієнти якої на фоні розувастатину 20 мг на добу отримували 

комбінацію УДХК і L-карнітин, активність АлАТ у сироватці крові знизилась в 

1,8 раза (р<0,02), АсАТ – у 2 рази (р<0,05), ГГТП – у 2,8 раза (р<0,01) 

порівняно з показниками до лікування (табл. 4.5). Проте у порівнянні з 

показниками практично здорових осіб у пацієнтів І-А підгрупи зберігалось 

підвищення активності АлАТ у 25 (80,6%) хворих, АсАТ – у 7 (22,5%) хворих. 

Активність ГГТП через 1 місяць лікування знаходилась у межах норми. 

У І-В підгрупі, пацієнти якої отримували розувастатин 20 мг на добу у 

комбінації з УДХК, також спостерігалось зниження активності в сироватці 

крові АлАТ в 1,5 раза (р<0,05), ГГТП – в 1,8 раза (р<0,02), із тенденцією до 

зниження активності АсАТ крові в 1,7 раза (р>0,05) порівняно з показниками до 

лікування (табл. 4.5). У хворих І-В підгрупи через 1 місяць лікування 

підвищення активності АлАТ визначалось у 26 (92,8%) хворих, АсАТ – в 11 

(39,2%), ГГТП – у 3 (10,7%) пацієнтів. Окрім цього, через 1 місяць 

диференційованого призначення лікувальних комплексів у хворих на ІХС у 

поєднанні з НАСГ активність АлАТ і АсАТ в І-А підгрупі була нижче у 1,2 раза 

та ГГТП – у 1,5 раза менше ніж в І-В підгрупі (табл. 4.5).  

Через 6 місяців лікування відмічалось продовження зниження активності 

трансаміназ. Так, у пацієнтів І-А підгрупи активність АлАТ у сироватці крові 

знизилась в 2,3 раза (р<0,01), АсАТ – у 2,4 раза (р<0,05), ГГТП – у 2,9 раза 

(р<0,001) порівняно з показниками до лікування (табл. 4.5). До того ж 

підвищення активності АлАТ у діапазоні до 2 верхніх меж норми зберігалось у 
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11 (35,5%) хворих, АсАТ – у 4 (12,9%) пацієнтів. Показники ГГТП, ЛФ, 

білірубіну не відрізнялись від практично здорових осіб.  

 

Таблиця 4.5 

Показники функціонального стану печінки у хворих на ІХС у поєднанні з 

НАСГ у динаміці лікування, М±m 

Групи АлАТ,  

Од/л 

АсАТ, 

Од/л 

ЛФ,  

Од/л 

Загальний 

білірубін, 

мкмоль/л 

ГГТП,  

Од/л 

Практично 

здорові (n=20) 
23,3±4,2 21,2±6,3 58,5±5,1 12,2±1,9 23,8±4,7 

І-
А

 (
n

=
3

1
) 

До  

лікування 

88,03±12,4* 

 

55,9±9,6* 

 

72,9±12,9 15,1±3,2 76,7±10,1* 

 

Через 

1 міс 

47,90±9,65√ 

 

27,8±10,2√ 

 

63,1±9,2 14,6±2,01 27,5±11,2√ 

 

Через  

6 міс 

38,95±10,3# 

 

23,3±9,8# 

 

59,2±8,6 14,3±2,22 26,4±7,11# 

 

І-
В

 (
n

=
2
8

) 

До  

лікування 

87,82±11,2* 

 

54,6±10,1* 

 

71,4±11,2 14,8±4,1 75,9±9,8* 

 

Через  

1 міс 

57,5±10,2√ 

 

32,9±9,1 

 

65,6±8,7 13,5±1,9 41,4±10,5√ 

 

Через 

6 міс 

50,2±9,07# 

 

26,72±8,9# 

 

61,3±6,9 13,9±2,4 34,3±7,04 # 

 

Примітка: 
* – р<0,05 – достовірні відмінності між показниками у хворих до лікування та 

практично здоровими особами. 

 √ – р<0,05 – достовірні відмінності між показниками у хворих в групі до та 

через 1 міс. лікування. 

#   – р<0,05 – достовірні відмінності між показниками у хворих в групі до та 

через 6 міс. лікування. 

 

Через 6 місяців лікування в І-В підгрупі також спостерігалось зниження 

активності в сироватці крові АлАТ в 1,7 раза (р<0,02), АсАТ – 2 рази (р<0,05), 

ГГТП – в 2,2 раза (р<0,01) порівняно з показниками до лікування (табл. 4.5). 
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Підвищена активність АлАТ через 6 місяців зберігалась у 19 (67,9%) хворих, 

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

Таким чином, у пацієнтів із ІХС у поєднанні з НАСГ найбільш 

ефективною можна вважати призначення на фоні статинотерапії комбінації 

УДХК і L-карнітином, що дозволяє за умов дотримання доз і тривалості 

прийому препаратів ефективно покращити показники функціонального стану 

печінки. Саме на фоні даної комбінації можна отримати максимальний 

гіполіпідемічний ефект, що буде сприяти зменшенню стеатозу, і, відповідно, 

впливати на провідні ланки патогенезу як ІХС, так і НАСГ [94, 97, 123].  

 

4.3. Оцінка ефективності гіполіпідемічної терапії середніми 

терапевтичними дозами розувастатину за його комбінації з 

урсодезоксихолевою кислотою та L-карнітином  

Під час первинного обстеження як у І групі пацієнтів із ІХС у поєднанні з 

НАСГ, так і у ІІ групі хворих на ІХС без супутнього НАСГ виявлені ознаки 

гіперліпопротеїдемії, що за сукупністю ознак ліпідограми відповідали ІІв 

фенотипу за Фредриксоном. Останні складають підґрунття для прогресуючого 

перебігу ІХС із високим ризиком розвитку гострих коронарних подій. Хворим 

був запропонований диференційований підхід до оптимізації гіполіпідемічної 

терапії з урахуванням наявності супутнього НАСГ та механізмів впливу на 

ліпідний обмін розувастатину у середній терапевтичній дозі у комбінації з 

УДХК у пацієнтів без супутнього НАСГ та комбінації УДХК з L-карнітином за 

умов поєднання ІХС та НАСГ. Динамічне спостереження за станом ліпідного 

обміну проводили через 1 і 6 місяців диференційованого призначення 

лікувальних комплексів.  

У пацієнтів І-А підгрупи через 1 місяць спостерігалось зниження в 

сироватці крові рівня загального ХС в 1,3 раза (р<0,05) (табл. 4.6). Проте 

досягнення рівня цільової потреби до ефективності лікування статинами 
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зафіксовано через 6 місяців. У хворих І-А підгрупи, що отримували на фоні 

розувастатину 20 мг на добу комбінацію УДХК та L-карнітину, відмічалось 

зниження рівня загального ХС в 1,8 раза порівняно з показником до лікування  

(р<0,001) і у 1,3 раза порівняно з даними через 1 місяць терапії (р<0,05) (табл. 

4.6). Подібна тенденція спостерігалась стосовно динаміки змін вмісту ХС 

ЛПНЩ в сироватці крові. Через 1 місяць лікування відмічалось зниження 

показника у 1,7 раза (р<0,05) (табл. 4.6), однак цільового рівня ХС ЛПНЩ <1,8 

ммоль/л досягнуто лише у 9 (29%) пацієнтів. Через 6 місяців у пацієнтів І-А 

підгрупи відмічалось досягнення цільового рівня ХС ЛПНЩ <1,8 ммоль/л у 29 

(93,5%) хворих. Вміст ХС ЛПНЩ у сироватці крові знизився у 2,6 раза (р<0,01) 

порівняно з показниками до лікування і у 1,5 раза (р<0,02) порівняно з даними 

після 1 місяця лікування, що відповідало рівню (1,74±0,14) ммоль/л. Вміст ТГ у 

сироватці крові порівняно з первинним обстеженням знизився через 1 місяць 

лікування в 1,3 раза (р<0,01), через 6 місяців – в 1,5 раза (р<0,001) (табл. 4.6). 

Тобто, цільового рівня ТГ сироватки крові <1,7ммоль/л було досягнуто у 26 

(83,8%) пацієнтів даної групи через 6 місяців комплексного лікування. 

Паралельно відмічалось збільшення рівня ХС ЛПВЩ у сироватці крові через 1 

місяць в 1,2 раза (р<0,05), а через 6 місяців – в 1,3 раза (р<0,02) (табл. 4.6). 

Через 1 місяць лікування у даної категорії пацієнтів відмічалась тенденція до 

зниження ІА у 1,3 раза (р>0,05). Обстеження хворих через 6 місяців лікування 

показало достовірне зменшення ІА у 2,9 раза (табл. 4.6) порівняно з показником 

до лікування (р<0,05). 

Отже у хворих на ІХС із супутнім НАСГ призначення комбінації УДХК 

та L-карнітину на фоні гіполіпідемічної терапії розувастатином 20 мг на добу 

дозволило досягти цільових значень рівня загального ХС, ХС ЛПНЩ, ТГ через 

6 місяців терапії, що свідчить про необхідність тривалого лікування даної 

категорії пацієнтів із моніторингом показників ліпідного профілю.  

У хворих І-В підгрупи на фоні призначення розувастатину 20 мг на добу 

та УДХК спостерігалось зниження в 1,3 раза вмісту ТГ у сироватці крові 
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порівняно з показником до лікування (р<0,02) (табл. 4.6). Достовірних змін 

вмісту загального ХС, ХС ЛПНЩ, ХС ЛПВЩ і ІА не виявлено.  

Таблиця 4.6 

Показники ліпідного профілю у хворих на ІХС  
у поєднанні з НАСГ на фоні лікування, М±m 

Показник ХС, 
ммоль/л 

ХС 
ЛПВЩ, 
ммоль/л 

ХС ЛПНЩ, 
ммоль/л 

ТГ, 
ммоль/л 

ІА 

Практично 
здорові (n=20) 

4,46±0,39 1,43±0,11 2,26±0,24 1,29±0,34 2,25±0,31 

 І
-А

 (
n

=
3
1

) 

До 
лікування 

6,8±0,58 * 
 

1,03±0,05* 
 

4,59±0,88* 
 

2,33±0,15* 
 

4,88±1,04* 

Через 
1 міс 

5,1±0,59** 
 

1,26±0,09** 
 

2,69±0,34** 
 

1,73±0,13** 3,85±0,81 

Через 
6 міс 

3,8±0,51# 
 

1,38±0,13# 
 

1,74±0,14# 
 

1,59±0,11# 
 

1,7±0,86# 

І-
В

 (
n

=
2
8

) 

До 
лікування 

6,7±0,55 * 
 

1,05±0,07* 
 

4,58±1,12* 
 

2,31±0,12* 
 

4,86±1,02* 

Через 
1 міс 

5,7±0,89 
 

1,21±0,08 
 

2,89±0,49 
 

1,82±0,14** 3,91±0,84 

Через 
6 міс 

4,4±0,49# 
 

1,25±0,07# 
 

1,87±0,24# 
 

1,74±0,13# 
 

1,90±0,88# 

ІІ
-А

 (
n

=
3

2
) До 

лікування 
6,4±0,56 * 

 
1,07±0,06* 

 
4,39±0,42* 

 
2,17±0,12* 

 
4,67±1,03* 

Через 
1 міс 

5,5±0,48 
 

1,18±0,11 
 

2,87±0,29** 
 

1,78±0,15** 3,96±0,91 

Через 
6 міс 

4,01±0,52 # 1,31±0,07# 
 

1,76±0,13# 
 

1,62±0,16# 
 

1,8±0,83# 

ІІ
-В

 (
n

=
3
1

) До 
лікування 

6,2±0,54* 
 

1,09±0,08* 
 

4,40±0,58* 
 

2,18±0,13* 
 

4,65±1,01* 

Через 
1 міс 

5,6±0,46 
 

1,16±0,07 
 

2,86±0,53 
 

1,91±0,14 
 

3,99±0,93 

Через 
6 міс 

4,58±0,53 # 1,29±0,06# 
 

1,82±0,29# 
 

1,76±0,11# 
 

2,01±0,82# 

Примітки: 
* – р<0,05 – достовірні відмінності між показниками у хворих до лікування та 

практично здоровими особами. 

 ** – р<0,05 – достовірні відмінності між показниками у хворих в групі до та 

через 1 міс лікування. 
#  – р<0,05 – достовірні відмінності між показниками у хворих в групі до та 

через 6 міс лікування. 
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Спостерігалась тенденція до зниження рівня загального ХС в 1,2 раза, ХС 

ЛПНЩ – у 1,6 раза, ІА – у 1,2 раза та підвищення ХС ЛПВЩ в 1,2 раза (р>0,05) 

(табл. 4.6). Цільового рівня ХС ЛПНЩ у сироватці крові через 1 місяць 

лікування досягнуто у 6 (21,4%) хворих.  

Через 6 місяців лікування хворих на ІХС у поєднанні з НАСГ, які на фоні 

середніх терапевтичних доз розувастатину отримували УДХК, спостерігались 

достовірні зміни ліпідного профілю, порівняно з показниками до лікування: 

рівень загального ХС у сироватці крові зменшився в 1,5 раза (р<0,01), ХС 

ЛПНЩ – у 2,4 раза (р<0,05), ТГ – в 1,3 раза (р<0,01) (табл. 4.6). За цих умов 

спостерігалось зростання вмісту у сироватці крові ХС ЛПВЩ в 1,2 раза 

(р<0,05) (табл. 4.6). У даної категорії пацієнтів ІА через 6 місяців лікування 

знизився у 2,6 раза (р<0,05) (табл. 4.6). Слід зазначити, що на фоні 

запропонованої комбінації препаратів розувастатину і УДХК цільового рівня 

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

Таким чином, у хворих на ІХС у поєднанні з НАСГ максимальним 

гіполіпідемічним ефектом володіла комбінація середньої терапевтичної дози 

розувастатину, УДХК та L-карнітину. 

У пацієнтів ІІ-А підгрупи без супутнього НАСГ, які отримували 

розувастатин 20 мг на добу та УДХК 15 мг на добу через 1 місяць лікування 

достовірні зміни показників ліпідного профілю відмічались лише щодо рівня 

ХС ЛПНЩ і ТГ. Так, вміст ХС ЛПНЩ зменшився в 1,5 раза (р<0,01), а 

цільового рівня ХС ЛПНЩ <1,8 ммоль/л досягли 8 (25%) пацієнтів. Рівень ТГ у 

сироватці крові пацієнтів знизився в 1,2 раза (р<0,05). Паралельно відмічалась 

тенденція до зниження загального ХС в 1,2 раза, ІА – у 1,2 раза та одночасного 

підвищення рівня ХС ЛПВЩ в 1,1 раза (р>0,05) (табл. 4.6). Через 6 місяців 

лікування у хворих на ІХС без супутнього НАСГ були зафіксовані достовірні 

зміни ліпідного обміну: рівень загального ХС знижувався в 1,6 раза (р<0,01), 

ХС ЛПНЩ – у 2,5 раза (р<0,001), ТГ – в 1,3 раза (р<0,01). Проте цільового 

рівня ХС ЛПНЩ <1,8 ммоль/л через 6 місяців лікування досягли 25 (78,1%) 
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пацієнтів ІІ-А підгрупи. ІА у хворих ІІ-А підгрупи знизився у 2,6 раза 

порівняно з показником до лікування (р<0,05) за одночасного зростання ХС 

ЛПВЩ у 1,2 раза (р<0,05) (табл. 4.6). 

У хворих ІІ-В підгрупи, які отримували лише розувастатин у якості 

гіполіпідемічної терапії, через 1 місяць лікування відмічалась тенденція до 

зниження загального ХС в 1,1 раза, ХС ЛПНЩ – у 1,5 раза, ТГ – у 1,1 раза, ІА – 

у 1,2 раза (р>0,05) за одночасної тенденції до збільшення ХС ЛПВЩ в 1,1 раза 

(р>0,05) (табл. 4.6). Цільового рівня ХС ЛПНЩ <1,8 ммоль/л було досягнуто у 

7 (22,6%) хворих даної групи. Через 6 місяців лікування у хворих ІІ-В підгрупи 

спостерігались достовірні зміни ліпідного профілю: рівень загального ХС 

зменшився в 1,4 раза (р<0,05), ХС ЛПНЩ – у 2,4 раза (р<0,001), ТГ – в 1,2 раза 

(р<0,02), ІА – у 2,3 раза (р<0,05) за одночасного зростання ХС ЛПВЩ в 1,2 раза 

(р<0,05) (табл. 4.6). До того ж, цільового рівня ХС ЛПНЩ <1,8 ммоль/л через 6 

місяців лікування досягли 22 (70,9%) пацієнтів із ІХС на фоні терапії 

розувастатином у середніх терапевтичних дозах. 

Таким чином, за результатами нашого дослідження можна зробити 

висновок, що у хворих на ІХС за умов АД цільових рівнів показників ліпідного 

обміну, а саме загального ХС, ХС ЛПНЩ, ТГ, можна досягти за умов тривалого 

призначення розувастатину у дозі 20 мг на добу до 6 місяців із подальшим 

прийомом ефективної дози статину шляхом індивідуального її титрування. 

Гіполіпідемічний ефект статинів потенціюється на фоні додаткового 

призначення УДХК у дозі 15 мг/кг на добу, яка сприяє зменшенню продукції 

ХС клітинами печінки та зниженню абсорбції останнього в кишківнику, а 

також володіє інгібіторним впливом на ГМГ-КоА – редуктазу [31, 40, 90, 91, 

102, 110, 122, 125]. У пацієнтів із поєднанням ІХС та НАСГ, які складають 

групу високого ризику за ймовірністю низької відповіді на лікування 

статинами, а також за розвитком вторинних медикаментозно-індукованих 

уражень печінки, максимальний гіполіпідемічний ефект був зареєстрований на 
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фоні додаткового призначення із розувастатином 20 мг/добу комбінації УДХК 

15 мг/кг добу та L-карнітину 2 г на добу. 

 

4.4. Вплив середніх терапевтичних доз розувастатину у комбінації з 

урсодезоксихолевою кислотою та L-карнітином на прооксидантно-

антиоксидантний статус та систему оксиду азоту 

До початку лікування в обстежених пацієнтів із ІХС як за наявності, так і 

за відсутності супутнього НАСГ відмічалась активація процесів ПОЛ за 

одночасного пригнічення активності системи АОЗ. Проте максимальну 

інтенсивність дані зміни мали саме за умов коморбідності. Даний факт 

обумовлений тим, що у патогенезі НАСГ вагоме значення має активність 

генерації агресивних вільних радикалів, яка потенціюється під впливом 

прозапальних цитокінів. Вільні радикали відіграють вирішальну роль у 

механізмах утворення атеросклеротичної бляшки. Отже прооксидантно-

антиоксидантний дисбаланс можна вважати спільною патогенетичною ланкою 

ІХС і НАСГ. 

У динаміці диференційованого призначення лікувальних комплексів у 

всіх хворих як І, так і ІІ групи відмічалось покращення показників 

прооксидантно-антиоксидантного статусу.  

 У хворих на ІХС із супутнім НАСГ І-А підгрупи, що отримували 

розувастатин у середніх терапевтичних дозах у комбінації з УДХК і L-

карнітином, через 1 місяць лікування у сироватці крові відмічалось зменшення 

рівня ТБК-реактантів у 1,9 раза (р<0,02), а через 6 місяців – у 2,8 раза (р<0,001) 

порівняно з показниками до терапії (табл. 4.7).  

Одночасно спостерігалось зростання активності СОД у сироватці крові 

хворих у 1,9 раза через 1 місяць лікування (р<0,05) та в 2,2 раза через 6 місяців 

(р<0,05) у порівнянні з даними до лікування (табл. 4.7). 
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Таблиця 4.7 

Вміст ТБК-реактантів і активність СОД крові у хворих на ІХС у поєднанні 

з НАСГ у динаміці лікування, М±m 

Групи пацієнтів ТБК-реактанти, 

мкмоль/л 

СОД, УО/мл 

Практично здорові (n=20) 7,99±0,56 0,94±0,029 

І-А 

(n=31) 

До лікування 23,46±2,3* 0,41±0,14* 

Через 1 міс 12,2±3,5 ** 0,78±0,12 ** 

Через 6 міс 8,47±2,6 # 0,91±0,17# 

І-В 

(n=28) 

 

До лікування 24,43±3,4* 0,40±0,13* 

Через 1 міс 14,42±3,65** 0,58±0,16 

Через 6 міс 8,55±2,1# 0,76±0,11# 

ІІ-А 

(n=32) 

До лікування 18,86±1,12* 0,59±0,12* 

Через 1 міс 13,86±2,23** 0,70±0,14 

Через 6 міс 11,24±1,71# 0,90±0,09# 

ІІ-В 

(n=31) 

 

До лікування 19,0±0,95* 0,58±0,13* 

Через 1 міс 14,77±1,92 0,68±0,12 

Через 6 міс 12,02±1,64 # 0,89±0,08# 

Примітки: 
* – р<0,05 – достовірні відмінності між показниками у хворих до лікування та 

практично здоровими особами. 

 ** – р<0,05 – достовірні відмінності між показниками у хворих в групі до та 

через 1 міс. лікування. 

# – р<0,05 – достовірні відмінності між показниками у хворих в групі до та через 

6 міс. лікування. 

 

У хворих І-В підгрупи, які отримували комбінацію розувастатину з 

УДХК, спостерігалось зниження вмісту ТБК-реактантів у сироватці крові 

хворих через 1 місяць лікування в 1,7 раза (р<0,05), а через 6 місяців – в 2,9 раза 
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(р<0,001) порівняно з показниками до лікування (табл. 4.7). Проте через 1 

місяць відмічалась тенденція до збільшення СОД у сироватці крові в 1,5 раза 

порівняно з первинним обстеженням (р>0,05) (табл. 4.7). Через 6 місяців 

патогенетичного лікування активність СОД збільшилась в 1,9 раза відповідно 

(р<0,05) (табл. 4.7). Отже у хворих із поєднанням ІХС і НАСГ за умов 

ефективного проведення гіполіпідемічної терапії розувастатином у середніх 

терапевтичних дозах та гепатопротекторної терапії УДХК і L-карнітину 

паралельно із покращенням функціональних показників печінки відмічалось 

усунення прооксидантно - антиоксидантного дисбалансу. 

У хворих ІІ-А підгрупи з ІХС без супутнього НАСГ, які отримували 

розувастатин із УДХК, відмічалось зниження вмісту ТБК-реактантів у 

сироватці крові пацієнтів через 1 місяць лікування в 1,4 раза (р<0,05), а через 6 

місяців – в 1,7 раза (р<0,001) порівняно з даними першого обстеження (табл. 

4.7). Через 1 місяць терапії спостерігалась тенденція до збільшення активності 

СОД у сироватці крові хворих у 1,2 раза (р>0,05) (табл. 4.7). Паралельно 

спостерігалось зростання активності СОД у сироватці крові хворих через 6 

місяців лікування у 1,5 раза (р<0,05) в порівнянні із показниками до лікування 

(табл. 4.7). 

 У пацієнтів ІІ-В підгрупи на фоні гіполіпідемічної терапії розувастатином 

20 мг відмічалась тенденція до зменшення рівня ТБК-реактантів в 1,3 раза за 

одночасної тенденції до збільшення СОД в 1,2 раза у сироватці крові хворих 

порівняно з показниками до лікування (р>0,05) (табл. 4.7). Достовірні зміни 

прооксидантно - антиоксидантного статусу мали місце через 6 місяців 

патогенетичного лікування: рівень ТБК-реактантів у сироватці крові знизився в 

1,6 раза (р<0,001), а активність СОД у сироватці крові зросла в 1,5 раза (р<0,05) 

порівняно із даними первинного обстеження (табл. 4.7).  

Таким чином, у хворих на ІХС у поєднанні з НАСГ за умов проведення 

адекватної гіполіпідемічної терапії у комбінації з УДХК і L-карнітином, на фоні 

нормалізації функціонального стану печінки відмічається зменшення 
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активності процесів ПОЛ з одночасним відновленням активності системи АОЗ, 

тобто усунення прооксидантно - антиоксидантного дисбалансу як провідної 

ланки патогенезу як ІХС, так і НАСГ.  

 Паралельно у групах порівняння спостерігалось зменшення проявів 

ендотеліальної дисфункції. У пацієнтів І-А підгрупи з ІХС у поєднанні з НАСГ, 

які отримували розувастатин 20 мг на добу у комбінації з УДХК та L-

карнітином, у сироватці крові через 1 і 6 місяців лікування мало місце 

зниження активності сумарної NOS у 2,1 раза і 2,3 раза відповідно (р<0,05) 

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. В 

умовах оксидативного стресу під впливом прозапальних цитокінів 

спостерігається зростання продукції індуцибельної форми NOS, що 

максимально впливає на рівень сумарної NOS. Зниження останньої може 

опосередковано свідчити про зменшення генерації прозапальних цитокінів та 

агресивних вільних радикалів, у тому числі і перекисів. Підтвердженням даної 

думки являється зростання рівня нітритів у сироватці крові пацієнтів І-А 

підгрупи через 1 і 6 місяців лікування в 1,8 (р<0,05) та 1,9 раза (р<0,02) 

відповідно порівняно з показником при первинному обстеженні (табл. 4.8).  

Подібна тенденція відмічалась у І-В підгрупі, а саме зменшення активності 

сумарної NOS у сироватці крові пацієнтів у 2 рази (р<0,05) через 1 місяць та в 

2,1 раза (р<0,05) через 6 місяців лікування у порівнянні з показниками до 

лікування. 

Одночасно зареєстровано збільшення нітритів у сироватці крові пацієнтів 

через 1 і 6 місяців лікування в 1,6 (р<0,05) та 1,7 разів (р<0,02) відповідно 

порівняно з показниками при первинному обстеженні. Отже, у хворих на ІХС у 

поєднанні з НАСГ на фоні терапії розувастатином 20 мг на добу в комбінації з 

УДХК відмічалось зменшення проявів ендотеліальної дисфункції, достовірних 

змін якої було досягнуто уже через 1 місяць терапії (табл. 4.8). 
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Таблиця 4.8 

Показники сумарної NOS та нітритів у хворих на ІХС у поєднанні з  

НАСГ у динаміці лікування, М±m 

 

Групи пацієнтів Нітрити, 

 мкмоль/л 

NOS, 

мкмоль/л×хв 

Практично здорові (n=20) 3,4±0,41 0,88±0,13 

І-А 

(n=31) 

 

До лікування 1,75±0,51* 2,03±0,41* 

Через 1 міс 3,1±0,36 ** 0,95±0,32 ** 

Через 6 міс 3,3±0,34# 0,89±0,33# 

І-В 

(n=28) 

До лікування 1,78±0,37 * 1,99±0,36 * 

Через 1 міс 2,91±0,31 ** 0,99±0,34 ** 

Через 6 міс 3,04±0,29# 0,96±0,35# 

ІІ-А 

(n=32) 

До лікування 1,96±0,37* 1,86±0,36 * 

Через 1 міс 2,87±0,26 ** 1,09±0,29  

Через 6 міс 3,07±0,28# 0,90±0,31# 

ІІ-В 

(n=31) 

 

До лікування 1,98±0,38 * 1,85±0,34 * 

Через 1 міс 2,72±0,47  1,12±0,37  

Через 6 міс 3,01±0,32 # 0,91±0,29 # 

Примітка: 
* – р<0,05 – достовірні відмінності між показниками у хворих до лікування та 

практично здоровими особами. 

 ** – р<0,05 – достовірні відмінності між показниками у хворих в групі до та 

через 1 міс. лікування. 

#  – р<0,05 – достовірні відмінності між показниками у хворих в групі до та 

через 6 міс. лікування. 

 

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

лікування відмічалась тенденція до зниження сумарної NOS в 1,7 раза (р>0,05). 
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Достовірного зниження активності сумарної NOS в 2,1 раза (p<0,05) досягнуто 

через 6 місяців запропонованої терапії. Одночасно рівень нітритів у сироватці 

крові пацієнтів збільшився через 1 місяць лікування  в 1,5 раза (p<0,05), а через 

6 місяців – у 1,6 раза (p<0,05).  

У пацієнтів ІІ-В підгрупи, які отримували розувастатин 20 мг на добу, 

через 1 місяць лікування відмічалась тенденція до зменшення активності 

сумарної NOS у сироватці крові в 1,7 раза (р>0,05) та до збільшення рівня 

нітритів в 1,4 раза (р>0,05). Через 6 місяців активність сумарної NOS у 

сироватці крові хворих даної групи знизилась у 2 рази (p<0,05). Одночасно 

рівень нітритів у сироватці крові хворих зріс у 1,5 раза (р<0,05) через 6 місяців 

лікування (табл. 4.8). 

Отже за умов поєднання ІХС і НАСГ призначення L-карнітину і УДХК на 

фоні середніх терапевтичних доз розувастатину дозволяє зменшити прояви 

прооксидантно-антиоксидантного дисбалансу та ендотеліальної дисфункції уже 

через 1 місяць лікування з потенціюванням ефекту через 6 місяців терапії.  

Підтвердженням отриманих даних може бути даний клінічний випадок. 

 

Клінічний випадок 1. 

Хворий К., 45 років, знаходився на стаціонарному лікуванні у 

кардіологічному відділенні ПОКЛ ім. М.В. Скліфосовського з 01.12.15 по 

10.12.15 року з діагнозом: ІХС: стабільна стенокардія напруги ІІ ФК. 

Післяінфарктний (17.01.15р.) кардіосклероз СН І ФК ІІ зі зниженою 

скоротливою здатністю лівого шлуночка (ФВ 47%). Гіпертонічна хвороба ІІІ 

стадія, 2 ступінь, ризик дуже високий. Неалкогольний стеатогепатит, помірного 

ступеня активності.  

При поступленні скаржився на періодичні стискаючі, давлючі болі в 

ділянці серці, які виникають при фізичному навантаженні (ходьба до 500 м) або 

психоемоційному перенавантаженні, тривалістю до 7 хвилин, які зникають 
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після прийому 1-2 таблетки нітрогліцерину, задишку при фізичному 

навантаженні (ходьба до 500 м). 

Анамнез захворювання. Вважає себе хворим із січня 2015 року, коли 

після стресу з’явився пекучий біль у ділянці серця з іррадіацією в ліву руку 

тривалістю понад 20 хвилин, який не проходив після прийому 2-х таблеток 

нітрогліцерину. Каретою швидкої допомоги був госпіталізований до ПОКЛ ім. 

М.В. Скліфосовського в кардіологічне відділення з діагнозом: гострий 

трансмуральний ( з зубцем Q)  ІМ задньо-бокової стінки лівого шлуночка. Від 

 проведення ургентної коронарографії хворий відмовився. Був проведен 

тромболізис (металізе). Хворий виписан в задовільному стані, призначено 

терапію: бісопролол 2,5 мг, кардіомагніл 75 мг, клопідогрель 75 мг, 

розувастатин 20 мг. За останні 6 місяців хворий періодично при підвищенні 

артеріального тиску понад 170/90 мм.рт.ст. приймав каптопрес, інші препарати 

не отримував. Погіршення стану відмічає в останні 10 днів, коли почастішали 

напади болю в ділянці серця при фізичному навантаженні, посилилась задишка 

при ходьбі на відстань до 500 м. Госпіталізований у кардіологічне відділення 

для подальшого дообстеження та лікування. 

Анамнез життя. Туберкульоз, цукровий діабет, вірусні гепатити А, В, С 

заперечує. Спадковість не обтяжена. Шкідливі звички відсутні. Алергологічний 

анамнез не обтяжений. За даними амбулаторної карти, з 2014 року 

встановлений діагноз неалкогольний стеатогепатит. 

Об’єктивно. Загальний стан середньої важкості. Свідомість ясна. Висипів 

на шкірі немає. Видимі слизові блідо-рожеві. Набряків немає. Лімфатичні вузли 

не збільшені. Підшкірно-жирова клітковина розвинута надмірно (ІМТ – 31 

кг/м2, вага 99 кг, зріст 180 см, співвідношення ОТ/ОС – 0,94).  

Дихання через ніс вільне. ЧДР 17 за хвилину. В легенях при аускультації 

дихання везикулярне. Пульс 72 за хвилину, ритмічний. Ліва межа відносної 

серцевої тупості по лівій середньоключичній лінії. Ритм серцевої діяльності 

правильний ЧСС 72 / хвилину. Тони серця ослаблені над верхівкою, акцент II 
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тону над аортою, серцева діяльність правильна. Артеріальний тиск 160/100 мм. 

рт. ст. Язик вологий, чистий. Живіт при пальпації м’який, безболісний. Край 

печінки м’який, безболісний. Розмір печінки за Курловим 13×9×8 см. 

Обстеження. 

 Загальний аналіз крові (01.12.15): Еритроцити – 4,28 × 1012/л, Нв – 136 

г/л, лейкоцити – 6,2 × 109/л, ШОЕ – 7 мм/год, тромбоцити – 218 × 109/л, 

еозинофіли – 1%, паличкоядерні – 3%, сегментоядерні – 62%, лімфоцити – 30%, 

моноцити – 4%. 

Загальний аналіз сечі (01.12.15): світло – жовта, прозора, реакція – кисла, 

питома вага – 1016, лейкоцити – 2-3 в полі зору, епітелій – поодинокий. 

 Біохімічний аналіз крові (01.12.15): загальний білок – 84 г/л, креатинін – 

67 мкмоль/л, сечовина – 3,3 ммоль/л, АлАТ – 93 Од/л, АсАТ – 42 Од/л, 

білірубін – 8,1 – 2,3 – 5,8 мкмоль/л, ЛФ – 59 Од/л, ГГТП – 87 Од/л. 

Ліпідограма (01.12.15): ХС – 7,7 ммоль/л, ХС ЛПВЩ – 1,25 ммоль/л, ХС 

ЛПНЩ – 4,99 ммоль/л, ТГ – 1,68 ммоль/л, ІА – 5,16. 

Коагулограма (01.12.15): АЧТЧ – 26", фібриноген – 3,0 г/л, ПТЧ – 12,5", 

ПТІ – 98%, МНО – 1,07. 

Глюкоза крові (01.12.15) – 3,7 ммоль/л. 

NOS (01.12.15) – 2,49 мкмоль/л×хв, рівень нітритів – 1,85 мкмоль/л, СОД 

– 0,5 УО/мл, ТБК-реактанти – 24,04 мкмоль/л. 

Рівень L-карнітину в сироватці крові (01.12.15) – 3,5 пг/мл  

ЕКГ (01.12.15) Синусовий ритм, ЧСС 65 за хвилину. Горизонтальне 

положення ЕВС. Погіршення коронарного кровообігу на фоні рубцевих змін  

задньо-бокової стінки лівого шлуночка (рис. 4.1). 
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Рис. 4.1. ЕКГ хворого К., 45 років (01.12.15) . 

Ехо – КС (08.12.15): КДР ЛШ – 54 мм, КСР ЛШ – 35 мм, КДО – 144 мл, КСО – 

53 мл, УО – 91 мл, ФВ – 47%, КДР ЛП – 36 мм, ПШ – 28 мм, МШП – 12 мм, 

потовщена, ЗСЛШ – 12 мм – гіпокінез задньої стінки, аорта ущільнена. 

Висновок: Гіпертрофія міокарда лівого шлуночка. Скоротлива здатність 

міокарда лівого шлуночка знижена. Ущільнення стінок аорти. Гіпокінез задньої 

стінки. 

Добове холтерівське моніторування ЕКГ (07.12.15): за час обстеження 

реєструється синусовий ритм. Середня ЧСС за добу 78 уд/хв, мінімальна ЧСС – 

56 уд/хв в 23.00 (сон), максимальна ЧСС – 141/хв. під час швидкої ходьби. 

Зафіксовано 11 поодиноких суправентрикулярних екстрасистол (не перевищує 

вікову норму), з перевагою в активний період. Перебоїв в роботі серця не було. 

Шлуночкові екстрасистоли не зафіксовані Порушення провідності не було, пауз 

більше 2 сек. не зафіксовано. Зафіксовано 8 епізодів депресії сегменту ST 
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більше 1 мм по 1 каналу, максимально до 2,0 мм загальною тривалістю 1 

годину 36 хвилин, періодично асоційовані з больовим синдромом. 

Ультрасонографічне дослідження товщини інтими-медії сонних артерій 

(01.12.15) Висновок: товщина інтими-медії сонних артерій на їх протязі 1,1 см, 

на біфуркації – 1,2 см. 

Ультразвукове дослідження печінки (04.12.15): права доля – 15,1 см, ліва 

доля – 3,1 см, печінка збільшена, структура печінки посилена, однорідна. 

Висновок: Печінка збільшена, посилення структури печінки.  

Отримане лікування: нітрогліцерин (Ізокет 10,0 мл на 0,9% натрію 

хлориду – 100,0 мл в/в крапельно 1раз на добу 2 дні), бісопролол 1,25 мг вранці 

тривало під контролем артеріального тиску, ЧСС, аспірин кардіо 100 мг вранці, 

постійно, кардікет 20 мг через 12 год 3 тижні, роксера 20 мг ввечері, постійно; 

УДХК (урсофальк) 250 мг по 3 капсули вранці та ввечері, протягом 6-ти 

місяців, L-карнітин (стеатель) по 1 г (10 мл) 2 рази на день вранці та ввечері за 

30 хвилин до їжі 3 місяця. 

Згідно умов участі в дослідженні, хворий продовжив прийом препаратів 

згідно рекомендаціям.  

Повторний візит хворого був проведений через 1 місяць лікування. За 

даний період пацієнт відмітив збільшення толерантності до фізичного 

навантаження, зменшення частоти та інтенсивності нападів, потреби в прийому 

нітрогліцерину не було.  

Проводилась повторна оцінка наступних показників: 

– біохімічний аналіз крові (11.01.16): АлАТ – 51 Од/л, АсАТ – 43 Од/л, 

білірубін – 6,7 – 1,2 – 5,5 мкмоль/л, ЛФ – 88 Од/л, ГГТП – 35 Од/л. 

– ліпідограма (11.01.16): ХС – 4,6 ммоль/л, ХС ЛПВЩ – 1,24 ммоль/л, ХС 

ЛПНЩ – 2,6 ммоль/л, ТГ – 1,48 ммоль/л, ІА – 2,7. 

– NOS (11.01.16) – 1,31 мкмоль/л×хв, рівень нітритів – 2,96 мкмоль/л, 

СОД – 0,98 УО/мл, ТБК-реактанти – 12,02 мкмоль/л. 

– Рівень L-карнітину в сироватці крові (11.01.16) – 2,2 пг/мл  
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– ЕКГ (11.01.16) Синусовий ритм, ЧСС 68 ударів за хвилину. 

Горизонтальне положення ЕВС. У порівнянні з ЕКГ від 01.12.15. покращення 

коронарного кровообігу на фоні рубцевих змін задньо-бокової стінки лівого 

шлуночка (рис. 4.2). 

 

 

 

 

Рис. 4.2. ЕКГ хворого К., 45 років (11.01.16). 

Ехо – КС (11.01.16): КДР ЛШ – 53 мм, КСР ЛШ – 32 мм, КДО – 143 мл, 

КСО – 52 мл, УО – 90 мл, ФВ – 51%, КДР ЛП – 36 мм, ПШ – 28 мм, МШП – 12 

мм, потовщена, ЗСЛШ – 12 мм, гіпокінез задньої стінки, аорта ущільнена. 

Висновок: Гіпертрофія міокарда лівого шлуночка. Ущільнення стінок 

аорти. Гіпокінез задньої стінки. Скоротлива здатність міокарда покращилась у 

порівнянні з Ехо – КС від 08.12.15.  

Добове холтерівське моніторування ЕКГ (11.01.16): за час спостереження 

реєструється синусовий ритм. Середня ЧСС 70 уд/хв, мінімальна ЧСС – 58 

уд/хв в 04.54 (сон), максимальна ЧСС – 114 уд/хв в 16.42 під час роботи. 

Суправентрикулярних екстрасистол, шлуночкових екстрасистол не 
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зафіксовано. Порушення провідності не було. Зафіксовано 4 епізоди депресії 

сегменту ST більше 1 мм по 1 каналу, максимально до 1,5 мм загальною 

тривалістю до 1 години, періодично асоційовані з больовим синдромом. 

Ультразвукове дослідження печінки (11.01.16): права доля – 13,3 см, ліва 

доля – 2,3 см, розміри печінки не збільшені, структура печінки посилена 

однорідна, явища гепатозу. Висновок: Посилення структури печінки. Явища 

гепатозу. 

За отриманими результатами відмічається позитивна динаміка зменшення 

проявів синдрому цитолізу, атерогенної дисліпідемії, а також спостерігалось 

зменшення проявів ендотеліальної дисфункції та прооксидантно-

антиокидантного дисбалансу. 

На третьому візиті (через 6 місяців) у хворого спостерігаються періодичні 

напади в ділянці серця (1 раз в 2 місяці), які тривають до 2-х хвилин, проходять 

самостійно, потреби в нітрогліцерині не було. За даний період госпіталізації в 

стаціонарне відділення з приводу загострення ІХС не було.  

При оцінці функціонального стану печінки (02.06.16) спостерігались 

наступні показники: АлАТ – 41 Од/л, АсАТ – 21 Од/л, білірубін – 6,4 – 2,1 – 4,3 

мкмоль/л, ЛФ – 69 Од/л, ГГТП – 36 Од/л.  

При оцінці ліпідного профілю на фоні отриманої терапії (02.06.16) 

відмічалось нормалізація рівня ХС – 3,75 ммоль/л, ХС ЛПВЩ – 1,27 ммоль/л,  

ХС ЛПНЩ – 1,88 ммоль/л, ТГ – 1,43 ммоль/л, ІА – 1,95. 

Показники NOS (02.06.16) знизились до 0,69 мкмоль/л×хв, рівень нітритів 

становив 2,96 мкмоль/л, СОД підвищилась до 0,98 УО/мл, ТБК-реактанти 

знизились до 6,01 мкмоль/л. 

ЕКГ (02.06.16): Синусовий ритм, ЧСС 75 за хвилину. Горизонтальне 

положення ЕВС. Покращення коронарного кровообігу задньо-бокової стінки 

лівого шлуночка. Рубцеві зміни задньо-бокової стінки лівого шлуночка (рис. 

4.3). 
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Рис. 4.3. ЕКГ хворого К., 45 років (02.06.16). 

Ехо – КС (02.06.16): КДР ЛШ – 53 мм, КСР ЛШ – 32 мм, КДО – 142 мл, 

КСО – 52 мл, УО – 89 мл, ФВ – 51%, КДР ЛП – 36 мм, ПШ – 28 мм, МШП – 12 

мм, потовщена, ЗСЛШ – 12 мм – гіпокінез задньої стінки. Аорта ущільнена. 

Висновок: Гіпертрофія міокарда лівого шлуночка. Скоротлива здатність 

міокарда лівого шлуночка дещо знижена. Ущільнення стінок аорти,гіпокінез 

ЗСЛШ. 

Добове холтерівське моніторування ЕКГ (01.06.16): за час обстеження 

реєструється синусовий ритм. Середня ЧСС 76/хв. Мінімальна ЧСС становила 

61/хв. в 23.37 (сон), максимальна – 105/хв. під час прогулянки. 

Суправентрикулярних екстрасистол, шлуночкових екстрасистол не 

зафіксовано. Порушення провідності не було. Зафіксовано 2 епізоди депресії 

сегменту ST максимально до 1,5 мм загальною тривалістю 50 хвилин під час 

надмірного фізичного навантаження. 
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Ультразвукове дослідження печінки (02.06.16): права доля – 12,1 см, ліва 

доля 2,2 см, структура печінки посилена, однорідна. Висновок: Посилення 

структури печінки. 

За результатами нашого дослідження у хворих на ІХС без порушення 

функціонального стану печінки призначення УДХК на фоні середніх 

терапевтичних доз розувастатину поряд із потенціюванням гіполіпідемічного 

ефекту статину, сприяло зменшенню активності ПОЛ, відновленню ферментів 

АОЗ і усуненню ендотеліальної дисфункції. Підтвердженням може бути даний 

клінічний випадок. 

 

Клінічний випадок 2. 

Хворий С., 66 років, перебував на стаціонарному лікуванні у 

кардіологічному відділенні ПОКЛ ім. М.В. Скліфосовського з 29.10.15 по 

06.11.16 року з діагнозом: ІХС: стабільна стенокардія напруги ІІ ФК. Дифузний 

кардіосклероз, часта суправентрикулярна екстрасистолія СН І ФК ІІ із 

збереженою систолічною функцією лівого шлуночка. Гіпертонічна хвороба ІІ 

стадія, 2 ступінь, ризик високий. 

Скарги при поступленні: на періодичний стискаючий біль за грудиною, з 

іррадіацією в ліву руку, який виникає при фізичному навантаженні (ходьба до 

500 м), тривалістю до 5 хвилин, купіруються прийомом 1 таблетки 

нітрогліцерину, задишку при фізичному навантаженні (ходьба до 500 м), 

перебої в роботі серця, періодичне підвищення артеріального тиску, яке 

супроводжується головним болем. 

Анамнез захворювання. Вважає себе хворим близько 11 років, коли 

вперше почав відмічати підвищення артеріального тиску до максимальних 

цифр 170/100 мм. рт. ст. Періодично приймав еналаприл 5 мг ввечері. З 2010 

року почав відмічати періодичні болі за грудиною, які виникали при фізичному 

навантаженні тривалістю до 3 хвилин та проходили самостійно. Згодом частота 

нападів почастішала, хворий звернувся до лікаря після чого вперше був 
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встановлений діагноз: ІХС: стабільна стенокардія напруги ІІ ФК та призначене 

лікування (амлодипін 5 мг, кардіомагніл 75 мг, нітросорбід 10 мг, розувастатин 

20 мг). З того часу періодично лікується амбулаторно та стаціонарно. Останнє 

погіршення стану відмічає близько 3-х тижнів, коли почастішали напади болю 

за грудиною при фізичному навантаженні, посилилась задишка при ходьбі на 

відстань до 500 м, з’явилось відчуття перебоїв у роботі серці. За останні 6 

місяців хворий не лікувався, самостійно припинив прийом рекомендованих 

лікарських препаратів. Госпіталізований у кардіологічне відділення для 

подальшого дообстеження та лікування. 

Анамнез життя. Туберкульоз, вірусні гепатити, цукровий діабет 

заперечує. Спадковість не обтяжена. Шкідливих звичок не має. Алергологічний 

анамнез не обтяжений. 

Об’єктивно. Загальний стан середньої важкості. Свідомість ясна. Висипів 

на шкірі немає. Видимі слизові блідо-рожеві. Периферичні набряки відсутні. 

Лімфатичні вузли не збільшені. Підшкірно-жирова клітковина розвинута 

надмірно (ІМТ – 30 кг/м2, вага 89 кг, зріст 173 см, співвідношення ОТ/ОС – 

0,95).  

Дихання через ніс вільне. ЧДР 18 за хвилину. В легенях при аускультації 

дихання везикулярне. Пульс 76 за хвилину, аритмічний. Ліва межа відносної 

серцевої тупості на 0,5 см назовні від лівої середньоключичної лінії. Тони серця 

ослаблені над верхівкою, акцент II тону над аортою. Артеріальний тиск 150/90 

мм. рт. ст. Ритм серцевої діяльності неправильний за рахунок екстрасистол (2 

екстрасистоли за хвилину). 

Язик вологий, чистий. Живіт при пальпації м’який, безболісний. Край 

печінки м’який, безболісний. Розмір печінки за Курловим 10×9×8 см. 

Обстеження. 

 Загальний аналіз крові (29.10.15): Еритроцити – 4,95 × 1012/л, Нв – 146 г/л, 

лейкоцити – 5,1 × 109/л, ШОЕ – 7 мм/год, тромбоцити – 198× 109/л, еозинофіли 



118 

 

– 4%, паличкоядерні – 2%, сегментоядерні – 55%, лімфоцити – 30%, моноцити 

– 9%. 

Загальний аналіз сечі (29.10.15): світло – жовта, прозора, реакція – лужна, 

питома вага – 1015, лейкоцити – 1 – 2 в полі зору, епітелій – поодинокий.  

Біохімічний аналіз крові (29.10.15): загальний білок – 72 г/л, креатинін – 

84 мкмоль/л, сечовина – 4,7 ммоль/л, АлАТ – 25 Од/л, АсАТ – 20 Од/л, 

білірубін – 12,2 – 3,1 – 9,1 мкмоль/л, ЛФ – 76 Од/л, ГГТП – 37 Од/л. 

Ліпідограма (29.10.15): ХС – 6,99 ммоль/л, ХС ЛПВЩ – 1,07 ммоль/л, ХС 

ЛПНЩ – 5,42 ммоль/л, ТГ – 1,17 ммоль/л, ІА – 5,5. 

Коагулограма (29.10.15): АЧТЧ – 30", фібриноген – 2,11 г/л, ПТЧ – 12,5", 

ПТІ – 98%, МНО – 1,12. 

Глюкоза крові (29.10.15) – 4,2 ммоль/л. 

NOS (22.10.15) – 1,38 мкмоль/л×хв, рівень нітритів – 1,23 мкмоль/л, СОД 

– 0,94 УО/мл, ТБК-реактанти – 18,03 мкмоль/л. 

Рівень L-карнітину в сироватці крові (27.10.15) – 6,6 пг/мл  

ЕКГ (29.10.15): Синусовий ритм, ЧСС 76 ударів на хвилину. ЕВС 

відхилена вліво, часта поодинока суправентрикулярна екстрасистолія, 

гіпертрофія лівого шлуночка. 

Ехо – КС (02.11.15): КДР ЛШ – 50 мм, КСР ЛШ – 35 мм, КДО – 123 мл, 

КСО – 55 мл, УО – 69 мл, ФВ – 56%, КДР ЛП – 35 мм, ПШ – 27 мм, МШП – 13 

мм, потовщена, ЗСЛШ – 13 мм – потовщена помірно, аорта ущільнена. 

Висновок: Гіпертрофія лівого шлуночка. Скоротлива здатність міокарда 

лівого шлуночка збережена. Ознаки аортокардіосклерозу.  

Добове холтерівське моніторування ЕКГ (02.11.15): За час обстеження 

реєструється синусовий ритм. Середня ЧСС за добу 74 уд/хв, мінімальна ЧСС 

54 уд/хв в 23.39 (сон), максимальна ЧСС – 117/хв під час швидкої ходьби. 

Зафіксовано часту суправентрикулярну екстрасистолію (всього 892), 

представлена 890 поодинокими передсердними екстрасистолами, 1 епізодом 

парної суправентрикулярної екстрасистолії. Шлуночкові екстрасистоли не 



119 

 

зафіксовані. Порушень провідності не було. Під час дослідження зафіксовано 7 

епізодів депресії сегменту ST до 2 мм максимально загальною тривалістю 1 

годину 50 хвилин, періодично асоційовані з больовим синдромом. 

Ультрасонографічне дослідження товщини інтими-медії сонних артерій 

(29.10.15) Висновок: товщина інтими-медії сонних артерій на їх протязі 1,04 см, 

на біфуркації – 1,1 см. 

Ультразвукове дослідження печінки (03.11.15): права доля – 12,4 см, ліва 

доля – 3,5 см, печінка не збільшена, структура печінки однорідна. Висновок: 

Печінка не збільшена, структура однорідна.  

Отримане лікування: нітрогліцерин (Ізокет 10,0 мл на розчині натрію 

хлориду 0,9% – 100,0 мл в/в крапельно 1 раз на добу 2 дні), кардінорм 2,5 мг 

вранці, тривало під контролем артеріального тиску, ЧСС; таб. аспірин кардіо 

100 мг вранці, постійно; дикор лонг 20 мг через 12 год, 3 тижні; розувастатин 

(розуліп) 20 мг ввечері постійно; УДХК (урсофальк) 250 мг по 3 капсули вранці 

та 2 капсули ввечері, протягом 6 місяців;  

Згідно умов участі в дослідженні, хворий продовжив прийом препаратів у 

відповідності до рекомендаціям.  

Повторний візит хворого був проведений через 1 місяць лікування. За 

даний період пацієнт відмітив збільшення толерантності до фізичного 

навантаження, зменшення частоти та інтенсивності нападів, перебої в роботі 

серця не турбували, потреб в прийомі нітрогліцерину не було.  

Проводилась повторна оцінка наступних показників: 

– біохімічний аналіз крові (27.11.15) : загальний білок – 78 г/л, креатинін 

– 81 мкмоль/л, сечовина – 5,1 ммоль/л, АлАТ – 29 Од/л, АсАТ – 23 Од/л, 

білірубін – 10,7 – 2,7 – 8,0 мкмоль/л, ЛФ – 82 Од/л, ГГТП – 32 Од/л. 

– ліпідограма (27.11.15): ХС – 4,12 ммоль/л, ХС ЛПВЩ – 1,18 ммоль/л, 

ХС ЛПНЩ – 2,18 ммоль/л, ТГ – 1,09 ммоль/л, ІА – 2,5. 

– біохімічні показники (27.11.15) NOS – 0,83 мкмоль/л×хв, рівень нітритів 

– 1,85 мкмоль/л, СОД – 0,98 УО/мл, ТБК-реактанти – 12,02 мкмоль/л. 
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– ЕКГ (27.11.15) Синусовий ритм, ЧСС 71 ударів за хвилину. ЕВС 

відхилена вліво. У порівнянні з ЕКГ від 29.10.15 р. суправентрикулярна 

екстрасистолія не реєструється, гіпертрофія лівого шлуночка. 

– Ехо – КС (27.11.15): КДР ЛШ – 50 мм, КСР ЛШ – 35 мм, КДО – 121 мл, 

КСО – 54 мл, УО – 68 мл, ФВ – 56%, КДР ЛП – 35 мм, ПШ – 27 мм, МШП – 13 

мм, потовщена, ЗСЛШ – 13 мм – потовщена помірно, аорта ущільнена. 

Висновок: Гіпертрофія лівого шлуночка. Скоротлива здатність міокарда 

лівого шлуночка збережена. Ущільнення аорти.  

– Добове холтерівське моніторування ЕКГ (26.11.15): За час обстеження 

реєструється синусовий ритм. Середня ЧСС за добу 69 уд/хв., мінімальна ЧСС 

– 55 уд/хв. в 01.45 (сон), максимальна ЧСС – 110/хв. під час фізичного 

навантаження. Зафіксовано 55 поодиноких суправентрикулярних екстрасистол 

(не перевищує вікову норму). Шлуночкові екстрасистоли не зафіксовані. 

Порушень провідності не відмічалось. Під час дослідження зафіксовано 4 

епізоди депресії сегменту ST до 1,5 мм максимально загальною тривалістю 1 

годину 32 хвилини, які пов’язані з виконанням надмірного фізичного 

навантаження 

– Ультразвукове дослідження печінки (27.11.15): права доля – 13,1 см, 

ліва доля – 2,2 см, розміри печінки не збільшені, структура печінки однорідна. 

Висновок: Печінка не збільшена.   

За отриманими результатами відмічається позитивна динаміка зменшення 

проявів АД, а також спостерігалось зменшення проявів ендотеліальної 

дисфункції та прооксидантно - антиокидантного дисбалансу. 

На третьому візиті (через 6 місяців) у хворого спостерігаються періодичні 

напади в ділянці серця (1 раз в 6-7 тижнів), які тривають до 3 хвилин, 

проходять самостійно, потреби в нітрогліцерині не було. За даний період 

госпіталізації в стаціонарне відділення з приводу загострення ІХС не 

зафіксовані.  
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При оцінці біохімічного аналізу крові (28.11.16) спостерігались наступні 

показники: загальний білок – 80 г/л, креатинін – 83 мкмоль/л, сечовина – 5,4 

ммоль/л, АлАТ – 27 Од/л, АсАТ – 24 Од/л, білірубін – 11,4 – 2,85 – 8,55 

мкмоль/л, ЛФ – 80 Од/л, ГГТП – 38 Од/л. 

При оцінці ліпідного профілю (28.11.16) на фоні отриманої терапії 

відмічалась нормалізація рівня ХС – 3,86 ммоль/л, рівня ХС ЛПВЩ – 1,25 

ммоль/л, ХС ЛПНЩ – 1,84 ммоль/л, ТГ – 1,03 ммоль/л, ІА – 2,1. 

Показники NOS (28.11.16) знизились до 0,73 мкмоль/л×хв, рівень нітритів 

становив 2,47 мкмоль/л, СОД підвищилась до 1,02 УО/мл, ТБК-реактанти 

знизились до 6,01 мкмоль/л. 

ЕКГ (28.11.16). Синусовий ритм, ЧСС 68 ударів за хвилину. ЕВС 

відхилена вліво. У порівнянні з ЕКГ від 27.11.15. без суттєвих змін, 

суправентрикулярна екстрасистолія не реєструється, гіпертрофія лівого 

шлуночка. 

Ехо – КС (28.11.16): КДР ЛШ – 50 мм, КСР ЛШ – 35 мм, КДО – 120 мл, 

КСО – 53 мл, УО – 68 мл, ФВ – 56%, КДР ЛП – 35 мм, ПШ – 27 мм, МШП – 13 

мм, потовщена, ЗСЛШ – 13 мм – потовщена помірно, аорта ущільнена. 

Висновок: Гіпертрофія лівого шлуночка. Скоротлива здатність міокарда 

лівого шлуночка не порушена. Ущільнення аорти.  

Добове холтерівське моніторування ЕКГ (28.11.16). За час обстеження 

реєструється синусовий ритм. Середня ЧСС за добу 71 уд/хв., мінімальна ЧСС 

– 57 уд/хв в 00.24 (сон), максимальна ЧСС – 120/хв під час фізичного 

навантаження. Зафіксовано 21 поодиноких суправентрикулярних екстрасистол 

(не перевищує вікову норму). Шлуночкові екстрасистоли не зафіксовані. 

Порушення провідності не відмічалось. Під час дослідження зафіксовано 3 

епізоди депресії сегменту ST до 1,5 мм максимально загальною тривалістю 56 

хвилин, періодично асоційовані з больовим синдромом фоні надмірного 

фізичного навантаження. 
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Ультразвукове дослідження печінки (28.11.16): права доля – 12,5 см, ліва 

доля – 2,9 см, печінка не збільшена, структура печінки однорідна. Висновок: 

Печінка не збільшена, структура однорідна.  

 

Таким чином, за результатами нашого дослідження у хворих на ІХС у 

поєднанні з НАСГ призначення комбінації УДХК з L-карнітином на фоні 

середніх терапевтичних доз розувастатину дозволяє посилити гіполіпідемічний 

ефект статину і досягти цільових рівнів показників ліпідного профілю, 

зменшити прояви синдрому цитолізу через 1 місяць призначеного лікування у 

переважної більшості пацієнтів. Усунення проявів АД супроводжується 

пригніченням активності ВРО, відновленням системи АОЗ, а також 

нормалізацією показників обміну NO. Вплив на провідні патогенетичні 

механізми прогресування ІХС створює передумови для покращення клінічної 

симптоматики з боку ССС, а саме збільшення толерантності до фізичного 

навантаження, зменшення частоти необхідності використання нітрогліцерину 

та ефективної профілактики гострих коронарних подій у даної категорії хворих. 

 

Результати дослідження, які наведені в даному розділі, висвітлені в 

наступних наукових працях: 

 

1. Скрипник ІМ, Маслова ГС, Щербак ОВ. Вплив гіполіпідемічної терапії на 

стан системи оксиду азоту у хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з 

неалкогольним стеатогепатитом. Світ медицини та біології. 2017;  4 (62): 93-9 

[91].   

2.  Скрипник ІМ, Маслова ГС, Щербак ОВ. Вплив патогенетичного 

лікування на процеси пероксидації у хворих на ішемічну хворобу серця з 

коморбідним неалкогольним стеатогепатитом. Львівський клінічний вісник. 

2017; 4 (20): 25-9 [92].  
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3. Скрипник ІМ, Маслова ГС, Щербак ОВ. Особливості порушень стану 

оксиду азоту у хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з неалкогольним 

стеатогепатитом у динаміці патогенетичного лікування. Український 

терапевтичний журнал. 2017; 3: 20-5 [94]. 

4. Скрипник ІМ, Щербак ОВ, Маслова ГС, Весніна ЛЕ, Мамонтова ТВ. Роль 

L-карнітину в патогенезі атерогенної дисліпідемії за умов поєднання ішемічної 

хвороби серця та неалкогольного стеатогепатиту. Сучасна гастроентерологія. 

2017;5(97):18-23 [97]. 

5. Щербак ОВ, Маслова ГС. Оптимізація лікування хворих на ішемічну 

хворобу серця у поєднанні з неалкогольним стеатогепатитом. Сучасна 

гастроентерологія. 2016; 5 (91): 76-83 [125].  

6. Щербак ОВ. Роль L-карнітину у підвищенні ефективності лікування 

хворих на ішемічну хворобу серця у поєднанні з неалкогольним 

стеатогепатитом. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української 

медичної стоматологічної академії. 2016; 16 (вип. 4 (56). Ч.3):187-92 [123].  

7. Щербак ОВ. Роль урсодезоксихолевої кислоти в оптимізації 

гіполіпідемічної терапії у хворих на ішемічну хворобу серця. Актуальні 

проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної 

академії. 2017; 17 (вип. 4 (60). Ч. 2.):244-7 [122]. 

8.  Скрипник ІМ, Маслова ГС, Весніна ЛЕ, Мамонтова ТВ, Щербак ОВ. 

Спосіб оптимізації лікування неалкогольного стеатогепатиту у хворих на 

ішемічну хворобу серця. Пат. 120513 Україна, МПК (2017.01) А61К 45/00, 

А61Р 1/16 (2006.01), А61Р 9/10 (2006.01). № u 2017 03672, заявл. 14.04.2017; 

опубл. 10.11.2017. Бюл. № 21 [90].   
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АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Протягом останніх десятиліть спостерігається стрімке поширення хвороб, 

що формуються внаслідок надмірної ваги і ожиріння, а саме артеріальної 

гіпертензії, ІХС, ЦД і НАСГ [59, 109]. Вісцеральна жирова тканина являється 

метаболічно активною. Надмірна кількість вісцеральної жирової тканини 

призводить, у першу чергу, до порушення балансу ліпідного обміну з 

формуванням АД, що є патогенетичним підґрунтям розвитку як ІХС, так і 

НАСГ [108, 163, 199]. Увага вчених останні роки спрямована на вивчення 

взаємозв’язку жирової інфільтрації печінки і ССЗ. Доведено, що поєднання ІХС 

і НАСГ асоціюється із зростанням гострих коронарних подій [3, 31, 59, 166, 

226, 233]. 

Традиційно теорія виникнення атеросклерозу та асоційованих з ним 

захворювань базується на «ліпідній теорії» [184]. Дані твердження доведені 

численними науковими дослідженнями [22, 222], які демонструють наявність 

прямого зв’язку між концентрацією у крові загального ХС та ХС ЛПНЩ та 

частотою виникнення гострих кардіоваскулярних подій у популяції. Саме на 

підставі даної думки було проведено ряд епідеміологічних та рандомізованих 

клінічних досліджень, що дозволили розробити програми первинної та 

вторинної профілактики гострих кардіоваскулярних подій на підставі усунення 

проявів порушень ліпідного обміну, а саме контролю АД [22, 137, 151, 200, 201, 

203, 205]. Іншим напрямком наукового пошуку можна вважати дослідження 

впливу локального запалення у ділянці атероми на виникнення атеротромбозу. 

До тригерних факторів атеротромбозу належать артеріальна гіпертензія, 

паління, вживання алкоголю, ЦД, вісцеральне ожиріння, які ініціюють 

модифікацію молекул ХС ЛПНЩ, сприяють їх субінтимальному накопиченню, 

індукують локальний запальний процес [22, 184]. Саме в умовах локального 

запалення зростає експресія молекул клітинної адгезії, що потенціюють 

фіксацію на клітинах ендотелію моноцитів. Міграції останніх у судинну стінку 

сприяють хемоаттрактні фактори, які продукуються під дією модифікованих 
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ХС ЛПНЩ. У інтимальному та субінтимальному просторах моноцити 

трансформуються у макрофаги, які володіють підвищеною здатністю до 

накопиченню недоокислених ХС ЛПНЩ, із конвертацією їх у пінисті клітини. 

Одночасно саме макрофаги забезпечують зростання продукції прозапальних 

цитокінів, таких як ФНП-α, IL-1β [22, 221], а також зростанню генерації 

агресивних вільних радикалів. Тривала активація процесів ПОЛ поступово 

приводить до виснаження ферментів АОЗ, накопиченню недоокислених 

продуктів. Саме макрофаги відповідають за гіперпродукцію індуцибельної 

форми NOS і, відповідно, надмірній продукції NO, що метаболізується шляхом 

реакції з супероксид-аніоном [О2]
-, результатом якої є утворення 

пероксинітриту [ООNO]- та гідроксилрадикалу [ОН]- [68].  

Порушення ліпідного обміну, а саме гіперліпідемія та дисліпідемія, 

лежать в основі формування стеатозу печінки, що за умов оксидативного стресу 

трансформується у НАСГ. Отже, дисбаланс прооксидантно - антиоксидантного 

статусу є одним із вагомих патогенетичних механізмів НАСГ. Слід зазначити, 

що питання первинності уражень гепатоцитів у виникненні атерогенних 

порушень ліпідного обміну являється дискутабельним. Важливо, що активність 

стеатогепатиту і ступінь порушень функціонального стану печінки асоціюється 

з високим рівнем загального ХС та/або ТГ у сироватці крові, а також з 

інтенсивністю процесів ПОЛ. 

Хворі на ІХС у поєднанні з НАСГ представляють складну категорію 

пацієнтів, у яких можна очікувати меншу ефективність гіполіпідемічної терапії, 

з одного боку, та дещо більшу імовірність статин-індукованих гепатотоксичних 

реакцій. Нормалізація ліпідного обміну являється важливим етапом як 

профілактики гострих коронарних подій, так передумовою для зменшення 

активності НАСГ.  

Згідно сучасних поглядів [33, 60, 108, 127], наявність НАСГ вважають 

фактором ризику формування захворювань, асоційованих з атеросклерозом, в 

першу чергу ІХС. Предиктором атерогенезу у хворих з НАСГ являється 



126 

 

вісцеральне ожиріння [10, 108]. Серед обстежених нами пацієнтів із ІХС у 

поєднанні з НАСГ за ІМТ ожиріння виявлено у 33 (56%) хворих, а за 

відсутності НАСГ – у 22 (34,9%) пацієнтів. Важливо, що у ІІ групі хворі з 

ожирінням входили до середнього вікового діапазону 45 - 59 років. До того ж, у 

хворих обох груп переважав абдомінальний тип ожиріння: ОТ/ОС у І групі 

пацієнтів із супутнім НАСГ склав (1,01±0,34), а у ІІ групі – (0,95±0,18). Отже, 

нами виявлено, що на фоні поєднанні ІХС і НАСГ відмічається переважання за 

частотою виявлення та ступенем тяжкості ожиріння порівняно із хворими з 

ізольованою ІХС [127]. Дані результати співпадають із результатами інших 

досліджень [59, 64, 101, 108, 175], що свідчить про вагоме значення тригерного 

фактору вісцерального типу ожиріння як пускового механізму 

атеросклеротичних процесів з вторинним ураженням органів-мішеней, у тому 

числі і тканин серця і печінки.  

Наявність двох і більше тригерних факторів атерогенезу призводить до 

зростання ризику прогресуючого перебігу ІХС та виникнення гострих 

коронарних подій [22, 109, 127, 184]. Так, у хворих на ІХС із супутнім НАСГ, за 

даними амбулаторних карт, зафіксовано розвиток ІМ у 25 (42,4%) хворих, із 

них у 14 (23,7%) пацієнтів ІМ виник у перші 5 років перебігу ІХС, що склало 

56% всіх випадків гострих коронарних подій. За відсутності супутнього НАСГ 

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

ІХС він виник лише у 6 (9,5%) пацієнтів, що склало 24% всіх випадків гострих 

коронарних подій. До того ж, серед хворих на ІХС без супутнього НАСГ 

виникнення ІМ у короткий термін перебігу ІХС відмічався за умов ожиріння у 

хворих середньої вікової групи. Отримані нами результати співпадають з 

результатами інших досліджень [5, 22, 59, 108, 112, 197, 203] про первинне 

значення у ініціації процесів атерогенезу вісцерального типу ожиріння, а також 

значуще зростання ризику формування атеротромбозу за наявності двох і 

більше факторів ризику.  
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Під час первинного обстеження у хворих груп порівняння скарги з боку 

ССС відповідали ІІ ФК стенокардії і не відрізнялись у групах як за наявності 

супутнього НАСГ, так і без супутнього НАСГ, що було підтверджено добовим 

холтерівським моніторуванням ЕКГ.  

Під час аналізу біоелектричної активності міокарда, за даними 

стандартної ЕКГ спокою та добового холтерівського моніторування ЕКГ, у 

хворих на ІХС із супутнім НАСГ мали місце порушення ритму у 26 (44%), із 

них складні – у 12 (20,3%) хворих. Визначались порушення провідності, а саме 

неповна блокада лівої або правої ніжки пучка Гіса – у 13 (22 %) пацієнтів. 

Порушення процесів реполяризації були діагностовано у 25 (42,4%) хворих. У 

15 (23,8%) хворих, з ізольованою ІХС зареєстровані порушення ритму із них 

складні – у 5 (7,9%) пацієнтів. У даної категорії хворих зафіксовано наступні 

порушення провідності: неповна блокада лівої або правої ніжки пучка Гіса – у 

14 (22,2%) хворих, порушення процесів реполяризації – у 32 (50,8%) пацієнтів. 

За даними добового холтерівського моніторування ЕКГ, у хворих як І, так і ІІ 

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. 

Таким чином, під час порівняння порушень біоелектричної активності 

міокарда слід зазначити, що у групі пацієнтів із коморбідністю зареєстрована 

більша частота виявлення порушень ритму, у тому числі і складних, що 

безумовно складає додатковий фактор ризику розвитку атеротромбозів різної 

локалізації [109]. Даний факт можна пояснити надлишком активності 

симпатоадреналової системи, роль якої у формуванні метаболічних порушень, 

ССЗ та гострих коронарних подій доведена численними дослідженями [52, 57, 

77, 108]. Саме тривале зростання активності симпатоадреналової системи може 

слугувати прогностичним показником виживаності пацієнтів із ССЗ [182, 217]. 
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Відомо, що клінічна картина НАСГ не є специфічною, що значно 

ускладнює своєчасне встановлення діагнозу і, відповідно, проведення 

лікувальних засобів. Даний факт створює передумову для прогресування 

атеросклеротичних процесів і, відповідно, ІХС [33, 52, 59]. Ці дані 

підтверджуються у нашому дослідженні. Скарги з боку 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. У більшості випадків виникнення скарг з боку ШКТ 

провокувалось порушеннями в дієті. За відсутності супутньої ІХС періодичний 

дискомфорт у епігастральній ділянці живота спостерігався у 11 (17,4%) хворих, 

а прояви диспепсичного синдрому – у 23 (36,5%) пацієнтів, що було пов’язано 

із дієтичним порушеннями, наявністю супутніх хронічних захворювань верхніх 

відділів ШКТ. Окрім цього, лише у 24 (40,7%) хворих І групи спостерігалось 

збільшення розмірів печінки та незначна болючість при її пальпації. Таким 

чином, характер клінічної симптоматики з боку ШКТ не надає можливості 

чітко провести диференціальний діагноз, що є однією із причин недостатньої 

діагностики НАСГ [48, 80].  

Відомо, що загострення НАСГ супроводжується зростанням у сироватці 

крові активності трансаміназ [5, 108, 111]. Під час первинного обстеження у 

хворих на ІХС з супутнім НАСГ спостерігалось зростання активності АлАТ у 

3,8 раза (р<0,001), АсАТ – у 2,6 раза (р<0,01), ГГТП – у 3,2 раза (р<0,001). Для 

визначення ролі окремих патогенетичних механізмів у прогресуванні 

атеросклеротичних процесів, які може ініціювати НАСГ, у дослідження 

включали пацієнтів із наявністю помірного ступеню НАСГ.  

Одним із критеріїв включення у дослідження була наявність АД. Так, у 

хворих на ІХС за наявності та відсутності НАСГ відмічались порушення 

ліпідного обміну у вигляді гіперліпопротеїдемії, що відповідала ІІв фенотипу за 

Фредриксоном без достовірної різниці у групах порівняння. Саме даний тип 

дисліпідемії асоціюється з максимальним ризиком розвитку атеротромбозу 
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[87]. Так, на фоні поєднання ІХС і НАСГ у сироватці крові хворих відмічалось 

збільшення рівня загального ХС в 1,5 раза (р<0,01), ТГ – в 1,8 раза (р<0,01), ХС 

ЛПНЩ – в 2 рази (р<0,05) за одночасного зниження вмісту ХС ЛПВЩ у 1,4 

раза (р<0,01) порівняно з нормою, що супроводжувалось зростанням ІА в 2,2 

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

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

(р<0,01), ТГ – в 1,7 раза (р<0,02), ХС ЛПНЩ – в 1,9 раза (р<0,001) за 

одночасного зниження вмісту ХС ЛПВЩ в 1,3 раза (р<0,02) порівняно з 

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

раза (р<0,05) відносно нормальних значень. Отже, показники ліпідного обміну 

у групах порівняння можна співставити, що надає нам можливість визначити 

саме роль НАСГ у ініціації потенціальних факторів ризику прогресування 

атеросклеротичних процесів і, асоційованих з ним захворювань.  

У енергетичному метаболізмі клітин м’язевого волокна, у тому числі і 

міокарда, приймає участь L-карнітин, який належить до одного із факторів, що 

визначає інтенсивність використання ДЛЖК як субстрату АТФ [97, 130, 157, 

186, 231]. L-карнітин-вмісний фермент карнітин-пальмітоїлтрансфераза І 

приєднує ацил-КоА з утворенням ацилкарнітину, який здатний проходити через 

мембрану мітохондрій. У середині мітохондрій завдяки карнітин-

пальмітоїлтрансферазі ІІ активується реакція зворотного виділення із 

ацилкарнітину ацил-КоА з наступним його β-окисненням до ацетил-КоА. Саме 

реакція, що каталізується карнітин-пальмітоїлтрансферазою І, являється 

визначною для контролю швидкості окиснення ДЛЖК [28]. Зміни концентрації 

карнітину безумовно можуть впливати на швидкість окиснення ДЛЖК і мати 

патогенетичне значення у формуванні захворювань, асоційованих з надмірною 

вагою, ожирінням, порушеннями ліпідного метаболізму, атеросклерозом [230]. 

За результатами наших досліджень, 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. Слід зазначити, що у обстежених 
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пацієнтів рівень L-карнітину в сироватці крові перевищував показник 

практично здорових осіб без порушень ліпідного обміну. Проте 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. Було виявлено прямий кореляційний зв’язок між 

рівнем L-карнітину і ТГ сироватки крові хворих ІІ групи (r=+0,68, р<0,05) [97]. 

Існуючі результати дослідження рівня сироваткового карнітину поодинокі і 

суперечливі. Нами не виявлено наявності карнітинової недостатності у 

обстежених пацієнтів як І, так і ІІ груп. Навпаки вміст L-карнітину зростав за 

умов гіперліпідемії. Даний факт може свідчити про компенсаторне зростання 

рівня карнітину сироватки крові у відповідь на зростання концентрації ліпідів 

[97]. Менший вміст L-карнітину у сироватці крові хворих із супутнім НАСГ 

ймовірно пов'язаний з порушенням функціонального стану печінки, що може 

призводити до змін гомеостазу L-карнітину та сприяти потенціюванню стеатозу 

печінки. Дослідження Poorabbas A, et al. [207] продемонструвало протилежні 

закономірності до отриманих нами результатів. Показано, що у хворих на ЦД 2-

го типу з гіперліпідемією рівень L-карнітину нижче, ніж у хворих без 

гіперліпідемії, але діапазон показників у групах порівняння також, як і у 

нашому дослідженні знаходився у межах норми. Результати лише одного 

дослідження свідчать, що за умов НАСГ у 89,7% випадків має місце 

карнітинова недостатність [45].  

 У дослідженні, проведеному Stephens FB, et al. [218] продемонстрована 

різниця рівня L-карнітину у осіб залежно від статі та невегетаріанського та 

вегетаріанського характеру харчування. У осіб, що вживають продукти 

тваринного походження, зареєстровано максимальний рівень L-карнітину без 

різниці за гендерною ознакою. У вегетаріанців спостерігались більш низькі 

концентрації L-карнітину сироватки крові з мінімальним рівнем показника на 

нижній межі норми у осіб жіночої статі [219]. У осіб чоловічої статі, які 

дотримувались вегетаріанського характеру харчування, рівень L-карнітину 
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значущо не відрізнявся від чоловіків з невегетаріанським типом харчування 

[155]. Отримані нами результати співпадають з даними дослідження Tarantini 

G, et al. [224], оскільки у всіх пацієнтів рівень L-карнітину знаходився у межах 

нормальних коливань у відповідності до рівня показників ліпідів плазми крові.  

Важливою ланкою патогенезу як ІХС, так і НАСГ являється порушення 

балансу між системами ПОЛ і АОЗ [4, 22, 126]. У хворих на ІХС у поєднанні з 

НАСГ виявлено зростання вмісту ТБК-реактантів у сироватці крові в 3 рази, а у 

пацієнтів без коморбідності – у 2,4 раза (р<0,001) порівняно із практично 

здоровими особами [92]. Паралельно зафіксовано зниження активності СОД у 

сироватці крові у хворих І групи в 2,3 раза (р<0,001), у хворих ІІ групи – в 1,6 

раза (р<0,01) порівняно із практично здоровими особами. Отже наявність 

супутнього НАСГ потенціює генерацію агресивних вільних радикалів, що за 

умов тривалої активності процесу збільшує використання ферментів АОЗ із 

виснаженням останніх. Враховуючи, що у тканинах серця за нормальних умов 

має місце порівняно низький рівень ферментів АОЗ, активація ПОЛ створює 

передумови до формування оксидативного стресу як провідного фактору 

патогенезу ІХС [4, 46, 67, 68, 92, 111].  

Активація вільно - радикальних процесів тісно пов’язана з порушеннями 

у системі NO, основне значення якого полягає у забезпеченні ендотелій – 

залежної вазодилятації. Проте, прозапальні цитокіни, що активно продукуються 

в умовах оксидативного стресу, сприяють масивній продукції індуцибельної 

NOS [72, 94]. Остання ініціює продукцію надмірної кількості NO, що не може 

метаболізуватися за допомогою циклічного гуанозинмонофосфату [46, 91]. 

Високі концентрації NO взаємодіють із супероксиданіоном з утворенням 

пероксинітриту, який належить до високоагресивних вільних радикалів [33, 94]. 

У формуванні ендотеліальної дисфункції приймають участь декілька 

механізмів, серед яких вагоме значення має виснаження NO [13, 72, 91]. 

Підтвердженням даних тверджень були результати нашого дослідження. У 

хворих на ІХС у поєднанні з НАСГ у сироватці крові спостерігалось зростання 
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активності сумарної NOS у 2,3 раза (р<0,01) за одночасного зниження рівня 

нітритів у 1,9 раза (р<0,01) порівняно з нормою [91]. Було виявлено 

кореляційний зв'язок між активністю сумарної NOS та ТБК-реактантами 

(r=+0,61, p<0,05). У хворих на ІХС за відсутності супутнього НАСГ у сироватці 

крові відмічалось збільшення активності сумарної NOS в 2,1 раза (р<0,02) за 

одночасного зменшення вмісту нітритів в 1,7 раза (р<0,02) порівняно з 

показниками практично здорових осіб. Отже, отримані нами результати 

співпадають з результатами інших досліджень [13, 33, 46] про потенціюючий 

вплив НАСГ на провідні патогенетичні аспекти атеросклерозу, а саме 

порушення ліпідного обміну, ініціацію продукції агресивних вільних радикалів 

з виснаженням ферментів АОЗ, а також на формування ендотеліальної 

дисфункції.  

Із урахуванням ролі клітин печінки та їхнього ураження в розвитку 

дисліпідемії та гіперліпідемії, нами було запропоновано включити до складу 

лікувальних комплексів препарат статинів розувастатин, що є селективним 

конкурентним інгібітором ГМГ-КоА-редуктази, яка перетворює 3-гідроксі-3-

метилглутарил - коензим А у мевалонат. Останній належить до попередників 

ХС. Проте основним напрямком дії розувастатину являється печінка, де 

відбувається зростання кількості рецепторів до ЛПНЩ. Як наслідок, зростає 

захват ЛПНЩ та їх катаболізм. Під впливом розувастатину відбувається 

зменшення рівня загального ХС, ХС ЛПНЩ, ТГ у сироватці крові за 

одночасного зростання рівня ХС ЛПВЩ. Із метою потенціювання 

гіполіпідемічного ефекту розувастатину та забезпечення його безпечності нами 

було запропоновано включити до складу лікувальних комплексів препарат 

УДХК, який має багатовекторний механізм дії, у тому числі, і володіє 

гіпохолестеринемічним ефектом. У групі пацієнтів із поєднанням ІХС та НАСГ 

було проведено порівняння комбінації середніх терапевтичних доз 

розувастатину з УДХК та розувастатину з УДХК і L-карнітином. 
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На фоні проведеного комплексного лікування протягом шести 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. 

Хворі відмічали зменшення потреби у прийомі нітрогліцерину без суттєвої 

різниці у групах порівняння незалежно від запропонованої нами схеми. Даний 

факт можна пояснити комплексним ефектом з урахуванням індивідуальних 

потреб кожного хворого та застосуванням нітратів, β-адреноблокаторів, 

інгібіторів АПФ, антиагрегантів. Під час оцінки біоелектричної активності 

міокарда, за даними стандартної ЕКГ спокою та добового холтерівського 

моніторування ЕКГ, виявлено зменшення кількості порушень ритму, 

провідності, процесів реполяризації, змін сегменту ST у хворих всіх груп.  

У динаміці комплексного лікування було виявлено зменшення частоти 

виникнення і інтенсивності скарг з боку ШКТ у хворих на ІХС у поєднанні з 

НАСГ та без даної коморбідності, що зумовлено комбінованим впливом 

запропонованої комбінації лікарських засобів [94, 125]. Не було виявлено 

значущої різниці у групах порівняння. Проте, через 1 і 6 місяців лікування у 

хворих І-А і І-В підгруп було зареєстровано покращення функціонального 

стану печінки. Так, у І-А підгрупі, пацієнти якої на фоні середніх 

терапевтичних доз розувастатина отримували комбінацію УДХК і L-карнітину, 

під час другого обстеження активність АлАТ у сироватці крові знизилась в 1,8 

раза (р<0,02), АсАТ – у 2 рази (р<0,05), ГГТП – у 2,8 раза (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 1 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 (р<0,05), ГГТП – в 1,8 

раза (р<0,02) порівняно з показниками до лікування. Через 1 місяць лікування 

підвищення активності АлАТ визначалось у 26 (92,8%) хворих, АсАТ – в 11 



134 

 

(39,2%) та ГГТП – у 3 (10,7%) пацієнтів. Отже призначення комбінації УДХК і 

L-карнітину дозволяє у максимально швидкий термін значущо покращити 

функціональний стан печінки та зменшити прояви активності НАСГ. Отримані 

нами дані підтверджуються результатами інших дослідників про позитивний 

вплив на показники цитолізу, у тому числі і на фоні НАСГ, препаратів УДХК 

[31, 40, 102]. Патогенетично обґрунтованим у даному аспекті є призначення L-

карнітину, що потенціює дію УДХК і дозволяє досягти значущого покращення 

функціонального стану печінки у короткий термін лікування до 1 місяця. 

У нашій роботі показано, що у пацієнтів із поєднанням ІХС і НАСГ 

доцільно застосовувати препарати гепатопротекторної дії тривало – в 

середньому до шести місяців, що приводить до потенціювання відновної дії на 

клітини печінки. У пацієнтів І-А підгрупи порівняно з первинним обстеженням 

активність АлАТ у сироватці крові знизилась в 2,3 раза (р<0,01), АсАТ – у 2,4 

раза (р<0,05), ГГТП – у 2,9 раза (р<0,001). Через 6 місяців комбінованого 

призначення УДХК і L-карнітину підвищення активності АлАТ до двох верхніх 

меж норми відмічалось у 11 (35,5%) хворих, АсАТ – у 4 (12,9%) пацієнтів. До 

того ж, активність ГГТП, ЛФ, рівень білірубіну у сироватці крові не 

відрізнялись від практично здорових осіб.  

У пацієнтів І-В підгрупи на фоні призначення УДХК у сироватці крові 

виявлено зниження активності АлАТ у 1,7 раза (р<0,02), АсАТ – у 2 рази 

(р<0,05), ГГТП – у 2,2 раза (р<0,01) порівняно з показниками до лікування. 

Зростання активності АлАТ через 6 місяців зафіксовано у 19 (67,8%) хворих, 

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

висновок, що у хворих на ІХС за наявності додаткового фактору ризику 

формування АД як НАСГ доцільно рекомендувати призначати УДХК і L-

карнітин на фоні розувастатину у середніх терапевтичних дозах, що дозволяє 

покращити функціональний стан печінки та забезпечити безпечність прийому 

статинів щодо токсичних уражень печінки у хворих високої групи ризику.  
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У підгрупах ІІ-А і ІІ-В хворих на ІХС без НАСГ на фоні тривалого 

прийому розувастатину у середніх терапевтичних дозах не виявлено розвитку 

гепатотоксичних реакцій, що свідчить про високу його безпечність. 

 Проте метою нашого дослідження було довести першочергове значення 

впливу на клітини печінки у відновленні показників ліпідного профілю. Так, 

під час спостереження за хворими на ІХС у поєднанні з НАСГ доведено 

необхідність тривалого призначення статинотерапії, що дозволяє через 6 

місяців досягти значущого покращення ліпідного профілю пацієнтів. У 

пацієнтів І-А підгрупи, що отримували на фоні середніх терапевтичних доз 

розувастатину комбінацію УДХК та L-карнітину, через 6 місяців лікування у 

сироватці крові відмічалось зниження загального ХС в 1,8 раза (р<0,001), ХС 

ЛПНЩ – у 2,6 раза (р<0,01), ТГ – у 1,5 раза (р<0,001), ІА – в 2,9 раза (р<0,05) за 

одночасного збільшення рівня ХС ЛПВЩ у 1,3 раза (р<0,02) порівняно з 

показником до лікування. Через 6 місяців у 29 (93,5%) пацієнтів  І-А підгрупи 

відмічалось досягнення цільового рівня ХС ЛПНЩ <1,8 ммоль/л. Саме на фоні 

комбінованого призначення УДХК і L-карнітину на фоні середніх 

терапевтичних доз розувастатину статистично значущих змін ліпідного 

профілю було досягнуто уже після першого місяця лікування із посиленням 

гіполіпідемічного ефекту через 6 місяців. За умов призначення розувастатину у 

дозі 20 мг на добу з УДХК пацієнтам із поєднанням ІХС і НАСГ достовірні 

зміни ліпідного профілю у групі були зареєстровані через 6 місяців лікування: 

рівень загального ХС у сироватці крові зменшився в 1,5 раза (р<0,01), ХС 

ЛПНЩ – у 2,4 раза (р<0,05), ТГ – у 1,3 раза (р<0,01), ІА – а 2,6 раза (р<0,05). 

Паралельно відмічалось зростання вмісту в сироватці крові ХС ЛПВЩ в 1,2 

раза (р<0,05). Цільового рівня ХС ЛПНЩ <1,8 ммоль/л досягли 19 (67,9%) 

пацієнтів. Отримані нами результати співпадають з даними інших досліджень 

[27, 46, 113] щодо впливу L-карнітину на ліпідний обмін і потенціювання 

гіполіпідемічного ефекту статинів. 
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Доцільність призначення препаратів гепатопротекторної дії на фоні 

статинотерапії у пацієнтів із АД продемонстрована на прикладі хворих на ІХС 

без супутнього НАСГ, які отримували розувастатин 20 мг на добу та УДХК 15 

мг/кг на добу. Так, уже через 1 місяць лікування в сироватці крові хворих вміст 

ХС ЛПНЩ зменшився в 1,5 раза (р<0,01), ТГ – в 1,2 раза (р<0,05) порівняно з 

первинним обстеженням. Через 6 місяців лікування рівень загального ХС у 

сироватці крові пацієнтів знижувався в 1,6 раза (р<0,01), ХС ЛПНЩ – у 2,5 раза 

(р<0,001), ТГ – в 1,3 раза (р<0,01), ІА – у 2,6 раза (р<0,05) за одночасного 

зростання ХС ЛПВЩ в 1,2 раза (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 (р<0,05), ХС ЛПНЩ – у 2,4 раза 

(р<0,001), ТГ – в 1,2 раза (р<0,02), ІА – у 2,3 раза (р<0,05)  за одночасного 

зростання ХС ЛПВЩ у 1,2 раза (р<0,05). Цільового рівня ХС ЛПНЩ <1,8 

ммоль/л через 6 місяців лікування досягли 22 (70,9%) пацієнтів. Отримані нами 

результати свідчать про високий гіполіпідемічний ефект розувастатину та його 

високий профіль безпечності, що співпадає з результатами клінічних 

рандомізованих досліджень [74, 137, 170, 200]. Проте у хворих із АД доцільно 

до складу лікувальних комплексів включати препарати, які потенціюють 

гіполіпідемічний ефект статинів, а саме УДХК. 

 Покращення показників ліпідного профілю супроводжувалось 

зменшенням проявів прооксидантно-антиоксидантного дисбалансу. Так, у 

хворих на ІХС із супутнім НАСГ, що на фоні лікування розувастатином у 

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

з динамікою ліпідного обміну через 1 місяць лікування у сироватці крові 

відмічалось зменшення рівня ТБК-реактантів у 1,9 раза (р<0,02), а через 6 

місяців – у 2,8 раза (р<0,001) порівняно з показниками до терапії. Також 

відмічалось зростання активності СОД у сироватці крові хворих в 1,9 раза 
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(р<0,05) через 1 місяць лікування та в 2,2 раза (р<0,05) через 6 місяців у 

порівнянні із даними до лікування. Подібні закономірності відмічено і в інших 

групах спостереження: активність ПОЛ зменшувалась паралельно із усуненням 

АД та нормалізацією функціонального стану печінки, що доводить вагоме 

патогенетичне значення у розвитку ІХС і НАСГ саме порушень ліпідного 

обміну. У хворих І-В підгрупи на фоні призначення розувастатину в середніх 

терапевтичних дозах і УДХК через 1 і 6 місяців лікування спостерігалось 

зниження вмісту ТБК-реактантів у сироватці крові хворих в 1,7 раза  (р<0,05) та 

у 2,9 раза (р<0,001) відповідно за одночасного зростання активності СОД в 1,9 

раза (р<0,05) через 6 місяців патогенетичного лікування. Таким чином, 

отримані нами результати співпадають з даними інших досліджень [46, 113] і 

доводять необхідність комплексного підходу до лікування хворих на ІХС із 

супутнім НАСГ шляхом додаткового призначення комбінації УДХК і L-

карнітину на фоні статинотерапії. 

За відсутності супутнього НАСГ у хворих на ІХС відмічалась подібна 

динаміка показників ПОЛ. Так, у хворих ІІ-А підгрупи, які отримували 

розувастатин і УДХК, спостерігалось зниження вмісту ТБК-реактантів у 

сироватці крові пацієнтів через 1 і 6 місяців лікування в 1,4 раза (р<0,05) і 1,7 

раза (р<0,001) відповідно. Зростання активності СОД у сироватці крові хворих 

у 1,5 раза (р<0,05) зареєстровано через 6 місяців лікування. Слід відмітити, що 

ферменти системи АОЗ відновлюються більш повільно порівняно із 

зменшенням активності ПОЛ. Отримані нами результати співпадають з іншими 

дослідженнями [4, 19, 111] і підтверджують роль низької активності АОЗ у 

реалізації ризику розвитку гострих коронарних подій.  

 Призначення виключно статинотерапії дозволяло досягти достовірних 

змін прооксидантно - антиоксидантного статусу тільки через 6 місяців 

лікування: рівень ТБК-реактантів у сироватці крові знизився в 1,6 раза 

(р<0,001), а активність СОД у сироватці крові зросла в 1,5 раза (р<0,05) 

порівняно із даними первинного обстеження. Результати власних досліджень 
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доводять необхідність включати до схем лікування статинами препаратів 

гепатопротекторної дії, навіть у пацієнтів без порушення функціонального 

стану печінки, що дозволяє потенціювати гіполіпідемічний ефект і впливати на 

процеси ПОЛ та АОЗ. 

У патогенезі ІХС вагоме значення мають порушення у системі NO, що 

призводить до формування ендотеліальної дисфункції. На фоні нормалізації 

показників функціонального стану печінки та ліпідного обміну відмічалось 

зменшення активності сумарної NOS із відновленням рівня нітритів. У 

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

20 мг на добу у комбінації з УДХК та L-карнітином, у сироватці крові через 1 і 

6 місяців лікування мало місце зниження активності сумарної NOS у 2,1 раза і 

2,3 раза відповідно (р<0,05) 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. В умовах оксидативного стресу під впливом 

прозапальних цитокінів спостерігається зростання продукції індуцибельної 

форми NOS, що максимально впливає на рівень сумарної NOS. Зниження 

останньої може опосередковано свідчити про зменшення генерації 

прозапальних цитокінів та агресивних вільних радикалів, у тому числі і 

перекисів. Підтвердженням даної теорії являється зростання рівня нітритів у 

сироватці крові пацієнтів І-А підгрупи через 1 і 6 місяців лікування в 1,8 раза 

(р<0,05) та 1,9 раза (р<0,02) відповідно порівняно з первинним обстеженням.  

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

активності сумарної NOS у сироватці крові пацієнтів у 2 рази (р<0,05) через 1 

місяць та в 2,1 раза (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 (р<0,05) та 

1,7 раза (р<0,02) відповідно порівняно з показниками при первинному 

обстеженні. Отже у хворих на ІХС у поєднанні з НАСГ на фоні терапії 
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розувастатином 20 мг на добу у комбінації з УДХК відмічалось зменшення 

проявів ендотеліальної дисфункції, достовірних змін, якої було досягнуто уже 

через 1 місяць терапії. 

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

лікування відмічалась тенденція до зниження сумарної NOS в 1,7 раза (р>0,05), 

а достовірне зниження показника в 2,1 раза досягнуто через 6 місяців 

запропонованої терапії (p<0,05). Одночасно рівень нітритів у сироватці крові 

пацієнтів збільшився через 1 місяць лікування  в 1,5 раза (p<0,05), а через 6 

місяців – у 1,6 раза (p<0,05).  

Отже в результаті проведених досліджень отримані дані свідчать про 

можливість підвищення ефективності лікування ІХС у поєднанні з НАСГ 

шляхом довготривалого застосування запропонованої нами комбінації УДХК і 

L-карнітину на фоні статинотерапії. 
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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.  
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3. У хворих на ішемічну хворобу серця за поєднання з неалкогольним 

стеатогепатитом відмічалось потенціювання прооксидантно-антиоксидантного 

дисбалансу, що характеризувалось зростанням рівня ТБК-реактантів у 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  



142 

 

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. 
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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 у поєднанні з неалкогольним 

стеатогепатитом, ураховуючи виражений гіполіпідемічний ефект та 

високий профіль безпеки. 
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терапевтичний журнал. 2017; 3: 20-5. (Здобувачем проведено аналіз 

літературних джерел, відбір хворих, оформлення статті до друку. 

Співавтори: проф. Скрипник ІМ. - концепція та дизайн дослідження, 

редагування висновків, доц. Маслова ГС. допомагала у статистичному 

опрацюванні даних, інтерпретації результатів).  

5. Скрипник ІМ, Щербак ОВ, Маслова ГС, Весніна ЛЕ, Мамонтова ТВ. Роль 

L-карнітину в патогенезі атерогенної дисліпідемії за умов поєднання ішемічної 

хвороби серця та неалкогольного стеатогепатиту. Сучасна гастроентерологія. 

2017; 5 (97): 18-23. (Здобувачем проведено літературний пошук, відбір хворих, 

написання тексту. Співавтори: проф. Скрипник ІМ. – концепція та дизайн 

дослідження, редагування висновків, доц. Маслова ГС.- аналіз та статистична 

обробка результатів, проф. Весніна ЛЕ, ас. Мамонтова ТВ. – визначення 

вмісту L – карнітину в сироватці крові). 

6. Щербак ОВ, Маслова ГС. Оптимізація лікування хворих на ішемічну 

хворобу серця у поєднанні з неалкогольним стеатогепатитом. Сучасна 

гастроентерологія. 2016; 5 (91): 76-83. (Здобувачем проведено аналіз 

літературних джерел, відбір хворих, аналіз та інтерпретація отриманих 

результатів, написання тексту. Співавтор доц. Маслова ГС. – концепція та 

дизайн дослідження, редагування висновків). 

7. Щербак ОВ, Маслова ГС, Скрипник ІМ. Особливості патогенезу 

атерогенної дисліпідемії у хворих на ішемічну хворобу серця у поєднанні з 

неалкогольним стеатогепатитом. Вісник проблем біології і медицини. 2017; 2 

(136): 199-203. (Здобувачем проведено літературний пошук, відбір хворих, 

написання статті. Співавтори: доц. Маслова ГС. - інтерпретація отриманих 

результатів, проф. Скрипник ІМ. - концепція та дизайн дослідження). 

8. Щербак ОВ. Роль L-карнітину у підвищенні ефективності лікування 

хворих на ішемічну хворобу серця у поєднанні з неалкогольним 
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стеатогепатитом. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української 

медичної стоматологічної академії. 2016; 16 (вип. 4 (56). Ч.3): 187-92. 

9. Щербак ОВ. Роль урсодезоксихолевої кислоти в оптимізації 

гіполіпідемічної терапії у хворих на ішемічну хворобу серця. Актуальні 

проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної 

академії. 2017; 17 (вип. 4 (60). Ч. 2.): 244-7. 
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студентів та молодих вчених; 2016 Квіт 25-27; Тернопіль. Тернопіль; 2016. с. 
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Харків; 2016. с. 30-1. (Здобувачем проведено літературний пошук, відбір 
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Матеріали науково - практичної конференції з міжнародною участю. Щорічні 

терапевтичні читання: медикаментозна та немедикаментозна профілактика 

неінфекційних захворювань: погляд у майбутнє; 2017 Квіт 20; Харків. Харків; 

2017. с. 264. (Здобувачем проведено відбір хворих, оформлення тез до друку. 
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пошук, відбір хворих, оформлення тез до друку. Співавтори: проф. Скрипник 
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друку. Співавтори: проф. Скрипник ІМ. – концепція та дизайн дослідження, 
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опубл. 10.11.2017. Бюл. № 21.  (Здобувачем проведено аналіз літературних 

джерел, відбір хворих. Співавтори: проф. Скрипник ІМ.- редагування тексту, 

доц. Маслова ГС.- інтерпретація отриманих результатів, проф. Весніна ЛЕ, 
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Випуск 10 з проблеми «Терапія». К.; 2017. 4 с. (Здобувачем проведено аналіз 

літературних джерел, відбір хворих. Співавтори: проф. Скрипник ІМ. - 

редагування висновків, доц. Маслова ГС. - аналіз та інтерпретація отриманих 
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Додаток А2 

АПРОБАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ 

 Основні положення роботи оприлюднені на науково-практичних 

конференціях з міжнародною участю «Медична наука та клінічна практика-

2016» (Харків, 2016; усна доповідь), «Щорічні терапевтичні читання: 

медикаментозна та немедикаментозна профілактика неінфекційних 

захворювань: погляд у майбутнє» (Харків, 2017; стендова доповідь), 

«Профілактика неінфекційних захворювань: фокус на коморбідність» (Харків, 

2017; стендова доповідь), «Медична наука на перетині спеціальностей: 

сьогодення і майбутнє» (Харків, 2017; усна доповідь), на Всеукраїнських 

науково-практичних конференціях молодих учених «Медична наука в практику 

охорони здоров’я» (Полтава, 2016, 2017; усні доповіді), симпозіумах «Gut-liver 

interactions: from IBD to NASH» (Innsbruck, Austria, 2016; стендова доповідь), 

«New treatment targets in gut and liver disease» (Lucerne, Switzerland, 2016; 

стендова доповідь). 
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