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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Хвороби системи кровообігу посідають провідне місце в 

структурі загальної захворюваності, первинної інвалідності та загальної смертності населення 

Європи й, зокрема, України; їхня питома вага в структурі загальної смертності збільшилася від 

62,5 % (2005) до 68,0 % (2015), що становить соціально-економічний виклик для країни 

(Коваленко В.М., 2016; Мітченко О.І., 2015; Nascimento B., 2015; Долженко М.М., 2016). 

Чільне місце серед них займає гіпертоніч Ю.М. Сіренко, 2013; К.М. Амосова, Ю.В. Руденко, 

2015; Доценко Н.Я., 2015; Барна О.М., 2016). 

Хронічна серцева недостатність (ХСН) – найбільш частий результат більшості 

серцево-судинних захворювань. За показниками національних реєстрів та епідеміологічних 

досліджень різних європейських країн, у тому числі й України, показник поширеності ХСН 

серед дорослого населення коливається від 1,5 до 5,5% та зростає пропорційно до віку, а в осіб 

старшого віку сягає 10-15% (Воронков Л.Г., 2012; Коваленко В.М., 2013; Середюк Н.М., 2015; 

Радченко О.М., 2016). Попри успіхи в медикаментозному лікуванні хворих із ХСН, прогноз 

їхнього життя залишається несприятливим: більше половини таких пацієнтів помирають 

упродовж наступних 5 років, а кількість госпіталізацій за останні 15 років збільшилася втричі 

(Нетяженко В.З., 2002; McAlister E.A., 2009; Пархоменко О.М., 2014; Жарінов О.Й., 2015; 

Воронков Л.Г., 2015). 

Розгорнута клінічна картина ХСН супроводжується одним з патогномонічних 

синдромів порушення кровообігу – ураженням печінки, що є негативною прогностичною 

ознакою (A.P. Poelzl G., 2011; Møller Søren, 2013; Герасименко О.В., 2014). Гіпоксія печінки, 

спричинена циркуляторним, ішемічним, тканинним компонентами, зумовлює каскад 

подальших патологічних змін (Gerhard Poelzl, 2011; Vyskocilova K., 2014). У патогенезі 

ураження печінки значну роль відіграють процеси активації перекисного окислення ліпідів 

(ПОЛ), системне запалення, що опосередковується високою активністю симпатоадреналової та 

ренін-ангіотензин-альдостеронової систем, обумовленої хронічною гіпоксією та посиленням 

катаболічних процесів (Yu S.B., 2011; Скрипник І.М., 2013; Shah S.C., 2015). 

В останні роки широко вивчається проблема неалкогольної жирової хвороби печінки 

(НАЖХП), що охоплює спектр патології від простого стеатозу до неалкогольного 

стеатогепатиту (НАСГ), і може призвести до цирозу печінки та пов’язанихі з ним ускладнень 

(Chalasani N., 2012; Фадєєнко Г.Д., 2015; Anderson E.L., 2015; Харченко Н.В., 2016; Степанов 

Ю.М., 2016). В останні роки НАСГ розглядають як предиктор і несприятливий чинник 

розвитку та прогресування серцево-судинних захворювань (Скляров О.Я., 2013; Базилевич 

А.Я., 2015; Журавлева Л.В., 2015; Leon A. Adams, 2016). Проте особливості перебігу ХСН у 

хворих на ГХ на тлі НАСГ з урахуванням змін функціонального стану печінки вивчені 

недостатньо. 

Незважаючи на досягнуті успіхи сучасної медицини, лікувально-профілактичні заходи 

іноді виявляються недостатньо ефективними, їхня позитивна дія буває короткочасною та не 

завжди сприяє поліпшенню довгострокового прогнозу (Амосова К.М., Руденко Ю.В., 2015; 

Несукай Е.Г., 2014; Купновицька І.Г., 2016). Тому важливим є пошуки медикаментозних 

засобів для підвищення ефективності терапії хворих на ГХ, ускладнену ХСН, на тлі НАСГ з 

урахуванням функціонального стану печінки. 



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

виконана згідно з планом наукових робіт ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний 

університет» і є фрагментом науково-дослідних робіт на тему: «Перебіг та лікування 

захворювань шлунково-кишкового тракту в умовах впливу модифікуючих чинників та 

поєднаної патології», номер державної реєстрації 0108U003987 та “Захворювання внутрішніх 

органів у сучасних умовах, за поєднаної патології та ураження органів-мішеней: особливості 

перебігу, діагностики та лікування” (реєстраційний номер 0115U000995). Здобувач є 

співвиконавцем даних НДР. 

Мета дослідження: підвищення ефективності лікування хворих на ГХ, ускладнену 

ХСН, на тлі неалкогольного стеатогепатиту на основі вивчення патогенетичних ланок ії 

прогресування з урахуванням функціонального стану печінки та змін імунної системи шляхом 

застосування в комплексній терапії  аргініну глутамату та аргініл-альфа-аспартил-лізил-валіл-

тирозил-аргініну. 

Завдання дослідження: 

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

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

залежно від стадії ХСН. 

3. Виявити характер змін клітинної і гуморальної ланок імунітету, процесів апоптозу, 

вмісту туморнекротизуючого фактора альфа (ТНФα) і антинуклеарних антитіл (АНА) у крові 

хворих на ГХ на тлі НАСГ, залежно від стадії ХСН. 

4. Встановити вплив процесів пероксидації ліпідів (ПОЛ) – антиоксидантного захисту 

(АОЗ) та метаболічної інтоксикації на перебіг ХСН у крові хворих на ГХ на тлі НАСГ. 

5. Дослідити цитогенетичні зміни нейтрофільних гранулоцитів крові у взаємозв’язку з 

імунозапальною активацією, порушеннями в системі пероксидації ліпідів (ПОЛ) і розвитком 

метаболічної інтоксикації у хворих на ГХ на тлі НАСГ, залежно від стадії ХСН. 

6. Вивчити ефективність комплексної терапії з застосуванням аргініну глутамату та 

аргініл-альфа-аспартил-лізил-валіл-тирозил-аргініну в лікуванні хворих на ГХ на тлі НАСГ, 

залежно від стадії ХСН та розробити диференційовані підходи до лікування з урахуванням 

функціонального стану печінки. 

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

НАСГ, залежно від стадії ХСН. 

Предмет дослідження: клініко-патогенетичні особливості перебігу ХСН у хворих на 

АГ на тлі НАСГ з урахуванням змін функціонального стану печінки, ефективність 

комплексної терапії з застосуванням аргініну глутамату та аргініл-альфа-аспартил-лізил-валіл-

тирозил-аргініну. 

Методи дослідження: загальноклінічні; інструментальні – ультразвукове дослідження 

печінки (УЗД), електрокардіографія (ЕКГ), ехокардіографія (ЕхоКГ); біохімічні з вивченням 

показників функціонального стану печінки, ліпідограми, ПОЛ-АОЗ, вмісту 

середньомолекулярних пептидів; імунофлюоресцентний з оцінкою експресії СD на 

лімфоцитах периферійної крові; імуноферментний (вміст ТНФα, АНА у крові); цитогенетичні 

з оцінкою функціонального стану геному (ФСГ) нейтрофільних гранулоцитів периферійної 

крові; статистичні. 

Наукова новизна одержаних результатів. Автором встановлені особливості 

перебігу ХСН у хворих на ГХ на тлі НАСГ, які полягають у взаємозв’язку порушень 



внутрішньосерцевої гемодинаміки, зменшення скоротливої здатності міокарда зі змінами 

функціонального стану печінки. 

Уперше доведено, що поєднання НАСГ і застійних змін печінки проявляється більш 

вираженими холестатичним і цитолітичним синдромами та зменшенням дезінтоксикаційної й 

білоксинтезуючої функції печінки, що супроводжується дисліпідемією, розвитком системної 

імунозапальної активації та метаболічної інтоксикації зі збільшенням у крові рівня ТНФα, 

появою АНА, вторинного імунодефіциту з депресією Т-клітинної ланки імунітету, активацією 

процесу апоптозу, які наростають зі збільшенням стадії ХСН. 

Пріоритетними є результати щодо порушення ФСГ нейтрофілів периферійної крові у 

хворих на ГХ, ускладнену ХСН, на тлі НАСГ, виявлено залежність зниження активності 

різних етапів експресії генів від стадії ХСН і порушень функціонального стану печінки та 

вираженості метаболічної інтоксикації. 

Науково обгрунтовано включення аргініну глутамату в комплексне лікування хворих 

на ГХ, ускладнену ХСН, на тлі НАСГ, що сприяє підвищенню ефективності терапії шляхом 

поліпшення функціонального стану печінки, показників клітинного та гуморального імунітету 

і ФСГ нейтрофілів периферійної крові, зменшення активності процесу апоптозу та 

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

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

імунодефіцитом, потенціює гепатопротекторний та імуномодулюючий ефект комплексної 

терапії. 

Практичне значення отриманих результатів. Розроблено алгоритм обстеження 

хворих на ГХ, ускладнену ХСН, на тлі НАСГ з оцінкою показників функціонального стану 

печінки, клітинного та гуморального імунітету, цитогенетичних показників нейтрофілів 

периферійної крові, ПОЛ-АОЗ і метаболічної інтоксикації для оцінки важкості і прогнозування 

перебігу захворювання. 

Запропоновані диференційовані підходи для підвищення ефективності лікування 

хворих на ГХ на тлі НАСГ, залежно від стадії ХСН, змін з боку печінки і показників імунної 

системи зі включенням у комплексну терапію за наявності ХСН ІІА стадії ФК ІІІ NYHA 

аргініну глутамату, за наявності ХСН ІІ Б стадії ФК ІV NYHA, ускладнену вторинним 

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

Впровадження результатів дослідження. Результати дисертаційного дослідження 

впроваджені в лікувально-діагностичний процес в Івано-Франківській центральній міській 

клінічній лікарні (затв. 30.11.2015, 22.08.2016), Івано-Франківському обласному клінічному 

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

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

04.07.2016), у вузловій лікарні станції ЧОП ДТГО «Львіська залізниця» (затв. 22.07.2016), у 

Чернівецькому обласному клінічному кардіологічному диспансері (затв. 13.01.2015), у 

терапевтичному відділенні Вузлової клінічної лікарні ст. Вінниця (затв. 01.07.2016), клінічної 

лікарні №2 м. Вінниці (затв. 01.07.2016), у навчальний процес ДВНЗ “Івано-Франківський 

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

університет» (затв. 31.05.2016), Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. 

Горбачевського (затв. 01.08.2016). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є особистою науковою працею автора, 

яким самостійно проаналізована наукова література і патентна інформація за темою 



дослідження, проведено добір та обстеження хворих, контроль ефективності лікування, 

статистичне опрацювання та інтерпретацію отриманих результатів, написана дисертаційна 

робота, підготовлені публікації. Разом із науковим керівником проводилося планування 

дослідження, обговорення отриманих результатів, сформульовано висновки та практичні 

рекомендації. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дослідження доповідалися та 

обговорювалися на науково-практичних конференціях та конгресах: 8th Dresden Simposium on 

Autoantibodies (Dresden, 2007), ХІІ Конгресі світової федерації Українських лікарських 

товариств (Івано-Франківськ, 2008), Ювілейному Х з’їзді ВУЛТ (Євпаторія, 2009), науково-

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

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

(Київ, 2013), Міжнародному медичному форумі (Київ, 2013), ХV Конґресі Світової Федерації 

Українських Лікарських Товариств (СФУЛТ), (Чернівці, 2014). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 17 наукових праць, серед яких 7 статей 

у наукових фахових виданнях України (із них 1 одноосібна, 2 – у наукометричних базах), 1 

стаття в іноземному журналі, 7 тез у матеріалах конгресів і науково-практичних конференцій, 

отримано 2 авторських свідоцтва України на корисну модель. 

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

тексту та складається зі вступу, огляду літератури, матеріалів і методів дослідження, двох 

розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення результатів, висновків та практичних 

рекомендацій. Роботу ілюстровано 47 таблицями та 44 рисунками. Список використаної 

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

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ 

Матеріали і методи дослідження. Було обстежено 126 хворих на ГХ ІІ стадії, 

ускладнену ХСН ІІА-ІІБ стадії ІІІ-ІV ФК СН за класифікацією NYHA (New York Heart 

Association), на тлі НАСГ. Обстеження проводилися на базі терапевтичного відділення №1 

центральної міської клінічної лікарні та відділення артеріальної гіпертензії обласного 

клінічного кардіологічного диспансеру м. Івано-Франківськ, подальше спостереження 

проводилося амбулаторно. 

Діагноз АГ встановлювали на основі Наказів МОЗ України № 436 від 03.07.2006 та № 

384 від 24.05.2012 і клінічної настанови Наказу МОЗ України від 24.05.2012 № 384, наявність 

ХСН діагностували згідно Настанови з кардіології (2009), Наказу МОЗ України № 436 від 

03.07.2006 та Рекомендацій із діагностики та лікування ХСН Асоціації кардіологів України та 

Української асоціації фахівців із серцевої недостатності (2013). Діагноз НАСГ встановлювали 

на основі Наказу МОЗ України № 826 від 06.11.2014 і адаптованої клінічної настанови, 

заснованої на доказах «Неалкогольна жирова хвороба печінки» (2014). 

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

було 54 (42,86%) чоловіків і 72 (57,14%) жінки. Тривалість захворювання складала від 5 до 15 

років, у середньому (7,3±4,5) років. 

Серед обстежених 72 хворих на ГХ, ускладнену ХСН ФК ІІІ NYHA (І група), серед 

яких було 36 хворих без НАСГ (Іа група) і 36 хворих з діагностованим НАСГ (Іб група) і 54 

хворих із ХСН ФК ІV NYHA (ІІ група), серед яких було 28 хворих без НАСГ (ІІа група) і 26 



хворих із діагностованим НАСГ (ІІб група). Контрольну групу склали 20 практично здорових 

осіб. 

Критеріями виключення були перенесений інфаркт міокарда, стенокардія, клапанні 

вади серця, активні запальні захворювання, хронічні алкогольні, токсичні та вірусні гепатити 

(виключали наявність НВsAg, анти НСV), хронічні обструктивні захворювання легень, гостре 

порушення мозкового кровообігу, аритмії, хронічна хвороба нирок зі швидкістю клубочкової 

фільтрації менше 60 мл/хв/м2 за формулою MDRD, захворювання системи гемостазу, 

декомпенсована соматична патологія, онкологічні та лімфопроліферативні захворювання, 

непереносимість запропонованого лікування, відмова хворих від участі в дослідженні. 

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

включав 45 хворих, які отримували базову терапію, згідно відповідних Наказів МОЗ України; 

протокол Б – 59 хворих, які приймали аргініну глутамат на тлі базової терапії, протокол С – 22 

хворих, яким на тлі базової терапії застосовували аргініну глутамату в попередніх дозах у 

поєднанні з аргініл-альфа-аспартил-лізил-валіл-тирозил-аргініном. 

Група ІА включала 33 хворих на ГХ, ускладнену ХСН ФК ІІІ NYHA, ІІА група – 12 

хворих на ГХ із ХСН ФК ІV NYHA, які отримували базову терапію. Базова терапія включала 

модифікацію способу життя, інгібітори АПФ, діуретики, метаболічну терапію, за необхідності 

– β-адреноблокатори. Базову терапію пацієнти продовжували в амбулаторних умовах під 

контролем лікаря загальної практики / сімейної медицини. За наявності НАСГ за Наказом МОЗ 

України № 826 від 06.11.2014 у лікування окрім модифікації способу життя включали 

комплекс вітамінів групи В (Нейрорубін-Форте Лактаб, 1 таблетка/добу). 

ІБ групу склали 39 хворих на ГХ із ХСН ФК ІІІ NYHA, ІІБ групу – 20 хворих на ГХ із 

ХСН ФК ІV NYHA, які на тлі базової терапії отримували аргініну глутамат по 10 мл 40% 

розчину на 200 мл 0,9% натрію хлориду внутрішньовенно краплинно впродовж 5 днів із 

наступним прийомом середника в таблетках усередину по 0,5 г тричі на добу впродовж 20 діб. 

У подальшому щотретього місяця призначали глутаргін усередину в дозі по 0,5 г тричі на добу 

впродовж 20 діб на тлі базової терапії. 

ІІ С групу склали 22 хворих на ГХ із ХСН ФК ІV NYHA, які на тлі базової терапії 

отримували аргініну глутамат за попередньою схемою в поєднанні з аргініл-альфа-аспартил-

лізил-валіл-тирозил-аргініну (імунофан) у дозі 50 мкг (1,0 мл 0,005% розчину) 

внутрішньом’язово один раз у 3 доби в кількості 7 ін’єкцій. У наступному щодругого місяця 

призначали глутаргін усередину в дозі по 0,5 г (2 таблетки) тричі на добу впродовж 20 діб на 

тлі базової терапії, щочетвертого місяця - імунофан у дозі 50 мкг внутрішньом’язово один раз 

у 3 доби в кількості 3 ін’єкцій. 

Клініко-лабораторне обстеження проводили до і після основного курсу лікування (на 

25-у добу). Через 6 міс після проведеної терапії виконували загальноклінічне обстеження, ЕКГ, 

УЗД і ЕхоКГ, через рік – оцінку віддалених результатів за числом повторних госпіталізацій, 

збільшенням стадії ХСН та смертності. 

Обстеження хворих проводилося на основі алгоритмізованої стандартної тематичної 

карти, яка включала розділи клінічного, інструментального і лабораторного обстежень. 

Ретельне клінічне обстеження полягало в оцінці скарг, загального стану, динаміки ЧСС та АТ, 

виразності застійних явищ, вимірювання діурезу. Усім хворим реєстрували ЕКГ із 

застосуванням апарату Heart Screen 80 Q-L (Угорщина), оцінювали інтервал QTс (коригований 

інтервал QT за ЧСС із застосуванням формули Базетта). 



Для проведення ЕхоКГ і допплерокардіографії використовували сканер “LOGIQ-e 

ВТО-8 General Imaging” (USA, EMEA, Asia) із лінійним, конвексним та кардіальним 

датчиками. За допомогою ЕхоКГ вимірювали та визначали передньо-задній розмір лівого 

передсердя по його короткій осі, кінцево-діастолічний і кінцево-систолічний розміри, кінцево-

систолічний об’єм і кінцево-діастолічний об’єм лівого шлуночка за методом L.Teicholtz, 

товщину міжшлуночкової перетинки в діастолу, товщину задньої стінки лівого шлуночка в 

діастолу, фракцію викиду (ФВ). Вираховували також індекс маси міокарда лівого шлуночка 

(іММЛШ), відносну товщину міокарда. Діастолічну серцеву недостатність оцінювали за 

показниками трансмітрального кровотоку (ТМК). Аналіз ТМК проводили в імпульсному 

режимі з апікальної позиції в двох і чотирьох камерних доступах по довгій осі, що дозволяло 

виміряти показники відношення пікових швидкостей раннього (Е) і пізнього (А) наповнення 

ЛШ – Е/А.  

Із метою встановлення структурних змін печінки проводили УЗД, визначали розміри 

правої та лівої частки в см, однорідність ехоструктури, зміну ехогенності, наявність вогнищ 

ехощільності, ознак жирової інфільтрації, діаметр ворітної вени та жовчовивідної протоки. 

Проводили контроль загального аналізу крові, сечі, біохімічних показників крові. 

Вміст загального і прямого білірубіну в крові визначали методом біхроматичної 

спектрофотометрії на апараті STAT-FAX 1904 Plus (Нім.) із використанням наборів “Intero, 

ltd”; активність АлАТ і АсАТ – реактивів “ELITECH” (Франція), ЛДГ – “Діамеб” (Франція), 

ЛФ – “Intero, ltd”, ГГТП – “Реагент” (Україна) за інструкцією виробника. 

Для оцінки ліпідного спектру крові визначали вміст загального холестерину (ЗХ), 

тригліцеридів (ТГ), ліпопротеїдів високої густини (ЛПВГ) із використанням стандартних тест-

систем фірми «Ольвекс Диагностикум» (Росія) ферментативним методом на автоаналізаторі. 

Вміст ліпопротеїдів низької густини (ЛПНГ) розраховували за формулою W.T. Frieedeald: 

ЛПНГ=ЗХ-(ЛПВГ+ТГ/2,2).  

Стан клітинного імунітету оцінювали за експресіїєю субпопуляцій CD3+лімфоцитів 

загальних, СD4+-Т-лімфоцитів-хелперів (Тх), СD8+-Т-лімфоцитів-супресорів (Тс), ІП047 

(HLA-DR) – активованих Т-лімфоцитів, СD24+-В-лімфоцитів загальних, CD150 (ІПОЗ)+-В-

лімфоцитів активованих, СD56+-природних кілерів, апоптоз-опосередкованого фактора CD95 

(Fas, АПО-1) та величиною імунорегуляторного індексу CD4+/CD8+ (Тх/Тс), визначення яких 

проводили за допомогою моноклональних антитіл Інституту експериментальної патології, 

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

імунофлюоресцентним методом. Визначали вміст у крові IgA, IgG, IgM та циркулюючих 

імунних комплексів (ЦІК). 

Вміст туморнекротизуючого фактору альфа (ТНФ) у крові визначали з 

використанням реактивів „ProCon“ („Протеїновий контур“, С.-Петербург), АНА – “Clark 

Laboratorics” (США) імуноферментним методом (ELISA) на імуноферментному аналізаторі 

Stat fax 303+ за інструкцією що до тест-систем. 

Функціональний стан геному (ФСГ) нейтрофілів периферійної крові оцінювали за 

аналізом інтерфазних ядер. Фарбування препаратів здійснювали за Фьольгеном у модифікації 

Л.Є.Ковальчук (1997). Препарати досліджували методом світлової мікроскопії за допомогою 

оптико-електронного комплексу ”Метаскан-2”. У кожному препараті вивчали по 100 

інтерфазних ядер з  оцінкою їхніх структурних характеристик: індекс хроматизації (ІХ) за 

співвідношенням клітин, в ядрах яких переважає еухроматин, до кількості клітин із 



гетерохроматином; ядерцевий індекс (ЯІ) – за співвідношенням ядер, які мали ядерце, до всіх 

вивчених ядер; морфологічно змінені ядра (МЗЯ) – відсоток клітин із патологічно зміненими 

ядрами та кількість клітин із гетеропікнотичною Х-хромосомою, які містять статевий 

хроматин. 

Стан ПОЛ оцінювали за вмістом у сироватці крові малонового альдегіду (МА), АОЗ 

– визначали за активністю металовмісного ферменту церулоплазміну та насиченості 

трансферину залізом  і вмістом сульфгідрильних груп у крові, які визначали 

спектрофотометрично. 

Розвиток синдрому метаболічної інтоксикації оцінювали за вмістом у сироватці крові 

середньомолекулярних пептидів (СМП), згідно з рекомендаціями Л.Л. Громашевської за Н.І. 

Габріелян (1984) із допомогою спектрофотометра СС 46. Оцінювали вміст пептидних 

(СМП254) та нуклеотидних (СМП280) залишків у сироватці крові з наступним розрахунком 

нуклеотидно-пептидного індексу СМП280/СМП254. 

Усі дослідження були виконані з дотриманням основних положень GCP (1996), 

Конвенції ради Європи про права людини та біомедицину від 04.04.1997, Гельсінської 

декларації та Наказу МОЗ України №639 від 01.10.2015 щодо змін до Наказу №690 від 

23.09.2009.  

Статистичне опрацювання отриманих результатів проводили з використанням 

програми “Statistica 10 Enterprise x64” (“Stat Soft”,США). Вірогідність відмінності значення 

між незалежними величинами визначали за допомогою t-критерія Стьюдента. Проводили 

кореляційний аналіз даних з обрахунком коефіцієнта кореляції Пірсона – r та 

мультиваріантний логістичний регресійний аналіз із визначенням відношення шансів (OR – 

odds ratio) та 95% довірчих інтервалів (CI – confidence intervals). 

Результати дослідження та їх обговорення. За аналізом клінічного перебігу 

захворювання встановлено, що більш виражені клінічні прояви були у хворих ІІ групи. 

Зокрема, слабкість та підвищену втомлюваність відзначали 24 (33,33%) хворих І групи та 51 

(94,44%) хворий ІІ групи; задишку при звичайному фізичному навантаженні – 26 хворих 

(36,1%) І групи та усіх 54 хворих (100,00%) ІІ групи; задишку в спокої – 2 (2,78%) хворих І 

групи та 20 (37,04%) хворих ІІ групи; набряки на нижніх кінцівках з’являлися під вечір у 53 

(73,61%) пацієнтів І групи та в 7 (12,96%) пацієнтів ІІ групи, постійні набряки на нижніх 

кінцівках – у 7 (9,72%) пацієнтів І групи та 45 (83,33%) пацієнтів ІІ групи. При об’єктивному 

обстеженні застійні вологі хрипи в нижніх відділах легень вислуховували в 48 (88,89%) 

хворих, асцит визначали в 10 (18,52%) хворих ІІ групи. 

За результатами об’єктивного обстеження у всіх хворих відзначали зміщення лівої 

межі відносної тупості серця на 1-2,5 см уліво від лівої середньо-ключичної лінії в 5-му 

міжребер’ї. При аускультації серця в 97 (76, 98%) хворих визначали послаблення І тону на 

верхівці, у 29 (23,02%) – систолічний шум на верхівці; в усіх прослуховували акцент 2-го тону 

на аорті, у 27 (21,43%) – систолічний шум над аортою. У всіх хворих виявлені зміни артерій 

сітківки, характерні для ГХ. 

Систолічний артеріальний тиск у хворих І групи складав (152,2±6,9) мм рт.ст., у 

хворих ІІ групи – (148,2±7,7) мм рт.ст., діастолічний – (92,6±3,5) мм рт.ст. і (91,8±4,2) мм рт.ст, 

відповідно (р>0,05). 

Наявність ГЛШ за ЕКГ-критеріями мала місце у 118 (93,65%) хворих, а саме в 64 

(88,89%) хворих І групи та усіх 54 (100%) хворих ІІ групи. Синдром подовження інтервалу 



QТ діагностовано у 16 (22,22%) пацієнтів І групи та в 35 (64,81%) хворих II групи. Зокрема, 

інтервал QТс складав (432,2±9,4) мс (р<0,05) і (453,5±12,6) мс (р<0,05), порівняно з 

(412,7±7,8) мс у здорових. 

За результатами ЕХО-КГ серед обстежених хворих І групи діастолічну дисфункцію 

ЛШ діагностовано в 51 (70,83%) пацієнта, змішану – у 12 (16,67%); у хворих ІІ групи 

діастолічну дисфункцію діагностовано в 5 (9,26%) пацієнтів, змішану – у 49 (90,74%) пацієнтів 

відповідно. Отже за прогресування ХСН та наростання ФК за NYHA кількість хворих із 

дисфункцією міокарда змішаного характеру значно збільшувалася. 

Показник КДР збільшувався з наростанням серцевої недостатності: у хворих І групи 

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

(6,23±0,08) см і перевищував показник у здорових на 25,61% (р<0,05). КДО у хворих І групи 

складав (122,10±6,45) мл, що перевищувало рівень здорових на 52,24% (р<0,01), ІІ групи – 

(160,30±7,23) мл, що перевищувало рівень здорових на 99,88% (р<0,01). Товщина ЗСЛШ ХСН 

у хворих на АГ із ХСН ФК ІІІ за NYHA збільшилася на 21,51% (р<0,05), із ХСН ФК ІV за 

NYHA – на 32,26 % (р<0,05), товщина МШП збільшилася на 14,14% (р<0,05) і на 27,27% 

(р<0,05) відповідно. За отриманими результатами ФВ ЛШ прогресивно зменшувалася з 

наростанням стадії серцевої недостатності: у хворих І групи вона складала (55,20±0,83) %, що 

на 11,25% менше рівня здорових (р<0,01); у хворих ІІ групи – (34,70±0,85) %, що на 44,21% 

менше рівня здорових (р<0,01). Встановлено, що об’ємні та метричні показники ЕХО-КГ за 

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

НАСГ Іа і ІІа груп (р<0,05). 

У хворих на АГ, ускладнену ХСН ФК ІІІ і ФК ІV за NYHA Іб і ІІб груп за наявності 

НАСГ дисліпідемія зі збільшенням вмісту загального холестерину, ТГ та зменшенням вмісту 

ЛПВГ у крові була більш вираженою, ніж у хворих без НАСГ (р<0,05). 

За результатами обстеження зміни з боку печінки виявлено в 44 хворих (61,11%) І 

групи і всіх хворих ІІ групи, гепатомегалію спостерігали в 45 (62,50%) і 54 (100,00%) хворих 

відповідно. За УЗД розміри печінки складали в пацієнтів І групи: права частка – (15,21±1,30 

см), ліва частка – (5,82±0,52) см; у пацієнтів ІІ групи – (16,79±1,30) см та (6,69±0,62) см 

(р<0,05) відповідно. Порушення функціонального стану печінки наростало зі збільшенням 

стадії ХСН: цитолітичний синдром виявлено в 55 (76,39%) хворих І групи і в 49 (90,74) % 

хворих ІІ групи, холестатичний – у 30 (41,67 %) і 52 (96,30%) хворих відповідно. Більш 

виражені зміни показників функціонального стану печінки за наявності в обстежених хворих 

НАСГ (р<0,05). 

Зменшення синтезуючої функції печінки супроводжувалося зменшенням скоротливої 

здатності міокарда, про що свідчили виявлені кореляції між зменшенням вмісту альбуміну та 

протромбінового індексу і франції викиду (ФВ) лівого шлуночка (r=0,39; p<0,05 і r=0,43; 

p<0,05 відповідно). Збільшення активності гамма-глутамілтранспептидази корелювало з 

подовженням інтервалу QTc (r=0,45; p<0,05), що свідчить про несприятливий вплив 

порушення функціонального стану печінки на перебіг ХСН. 

Перебіг ХСН супроводжувався вторинним імунодефіцитом – зменшення кількості 

CD3+-Т-лімфоцитів, CD4+-Т-лімфоцитів, імунорегуляторного індексу CD4+/CD8 у крові, 

кількості ІПО47-активованих Т-лімфоцитів, CD56+-природних кілерів (p<0,05). Зміна цих 

показників наростала зі збільшенням стадії ХСН. Встановлено, що розвиток вторинного 

імунодефіциту у хворих на ХСН супроводжується наростанням активації апоптозу 



лімфоцитів периферійної крові. Встановлено обернені кореляційні зв’язки між збільшенням 

числа апоптозу лімфоцитів і зменшенням СД-4-лімфоцитів (r=-0,57; p<0,05) та показником 

імунорегуляторного індексу (r=-0,49; p<0,05) що, на нашу думку, вказує на роль активації 

апоптозу лімфоцитів у розвитку вторинного імунодефіциту у хворих із ХСН. 

У хворих на ГХ, ускладнену ХСН, на тлі НАСГ виявлено системну імунозапальну 

активацію, що проявлялося збільшенням вмісту ТНФ в крові 52 (72,22%) хворих із ХСН ФК 

ІІІ за NYHA до (32,662,25) пг/мл і усіх хворих із ФК ІV за NYHA – до (54,723,86) пг/мл 

(р<0,05), порівняно з (20,311,05) пг/мл у здорових (р<0,05). За наявності НАСГ у хворих Іб і 

ІІб вміст ТНФ в крові був вищим на 23,66% і 33,97%, порівняно з хворими Іа і ІІа груп без 

НАСГ (р<0,05). Нами виявлено взаємозв’язок між активністю запального процесу за вмістом у 

крові ТНФα і зменшенням скоротливої здатності міокарда за показником ФВ (r = - 0,38; 

p<0,05), подовженням інтервалу QTc (r = 0,40; p<0,05), порушенням функціонального стану 

печінки за активністю ГГТП (r=0,42; p<0,05). Отже імунозапальна активація сприяє 

прогресуванню з одного боку ХСН, а з іншого – ураженню печінки. 

За результатами проведеного дослідження встановлено, що АНА були виявлені в 

крові 73 (57,94%) обстежених хворих, із них лише в 21 (29,17%) хворого з ХСН ІІА і в 38 

(70,37%) хворих із ХСН ІІБ стадії. Титр АНА був невисоким і складав 1:40 у 29 (39,73  %) 

хворих і 1:80 у 44 (60,27 %) хворих із ХСН. Виявлено пряму кореляцію між титром АНА і 

вмістом ТНФ у крові (r= + 0,57; p<0,05), що вказує на взаємозв’язок між розвитком системної 

імунозапальної активації та автоімунних реакцій у хворих із ХСН. 

Виявлено зміни функціонального стану геному нейтрофілів периферійної крові зі 

збільшенням кількості МЗЯ у хворих із ХСН ФК ІІІ NYHA на 51,76% (p<0,05), із ХСН ФК ІV 

NYHA – на 89,20% (p<0,05), порівняно зі здоровими, переважали вакуолізовані ядра, із 

глибокими інвагінаціями каріолеми, із відсутністю еухроматину та гетеропікнотичні. У хворих 

на ХСН, на тлі неалкогольного стеатогепатиту всіх груп нами виявлено порушення окисно-

відновних процесів у вигляді активації процесів ПОЛ та зсувів у системі АОЗ крові, що 

супроводжувалося наростанням метаболічної інтоксикації зі збільшенням вмісту 

нуклеотидних СМП280, так і пептидних СМП254 (p<0,05). Ці зміни були більш виражені за 

наявності НАСГ (p<0,05). Виявлено кореляції між числом МЗЯ і вмістом ТНФα, МА, СМП280, 

активністю ГГТП у крові, які складали (r = 0,56; r = 0,45; r = 0,64; r = 0,39 відповідно; p<0,05), 

що вказує на багатофакторність прогресування ХСН. 

Виявлено взаємозв’язок між вмістом у крові як нуклеотидних СМП280, так і пептидних 

СМП254 та порушенням функціонального стану печінки за активністю ГГТП (r = 0,50; 0,41; 

p<0,05), що, на нашу думку, може бути обумовленим як додатковим навантаженням організму 

продуктами метаболізму, так і зменшенням дезінтоксикаційної функції печінки. Встановлено, 

що збільшення вмісту в крові пептидних СМП254 і нуклеотидних СМП280 супроводжувалося 

подовженням інтервалу QTc (r = +0,46; +0,49 відповідно; p<0,05). На нашу думку, розвиток 

метаболічної інтоксикації за наявності ХСН, особливо ФК ІV NYHA, може сприяти 

нестабільній реполяризація шлуночків і в наступному розвитку шлуночкової тахікардії та 

фібриляції. 

Шанси прогресування ХСГ у хворих на АГ на тлі НАСГ збільшуються за підвищення 

артеріального тиску в 5,15 раза (р=0,003),  наявності НАСГ – у 3,46 раза (р=0,007), порушення 

функціонального стану печінки зі збільшенням вмісту білірубіну – у 2,62 раза (р=0,013), 



активності ГГТП – у 3,50 раза (р=0,007); вмісту ЛПНГ  3,0 ммоль/л – у 4,97 раза (р=0,005), 

зменшення вмісту альбуміну в крові – у 2,85 раза (р=0,007), збільшення вмісту ТНФ у крові – 

у 5,65 раза (р=0,005), активації процесу апоптозу за експресією Fas/APO-1 (CD95) на 

лімфоцитах периферійної крові – у 2,32 раза (р=0,023), збільшенням числа морфологічно 

змінених ядер – у 2,32 раза (р=0,027), активації ПОЛ за вмістом МА у крові та метаболічної 

інтоксикації за вмістом нуклеотидних СМП254 у крові – у 3,68 раза (р=0,009) та 5,91раза 

(р=0,008) відповідно. 

Включення аргініну глутамату в комплексне лікування хворих із ХСН на тлі НАСГ 

сприяло більш швидкій динаміці клінічних проявів захворювання зі зменшенням задишки, 

вологих хрипів у нижніх відділах легень, розмірів печінки, набряків на нижніх кінцівках 

(р<0,05), що сприяло зростанню фракції викиду відносно вихідного рівня на (8,56±0,35)% 

(р<0,05) у хворих із ХСН ФК ІІІ за NYHA і на (7,14±0,41)% (р<0,05) у хворих із ХСН ФК ІV за 

NYHA; інтервал QТс складав (419,8±8,9) мс і (436,5±9,3), порівняно з показником (433,5±9,8) 

мс (р<0,05) і (455,1±11,9) мс (р<0,05) до лікування і порівняно з (412,7±7,8) мс у здорових 

(р<0,05). Такі ефекти глутаргіну можна пояснити здатністю зменшувати внутрішньоклітинний 

ацидоз й акумуляцію в клітині іонів Са2+, відновлювати енергетичний баланс клітини і 

зменшувати утворення вільних радикалів, сприяти більш раціонального використання кисню 

міокардом. 

У хворих ІІБ групи відзначалося зменшення гепатомегалії в 41 (69,49%) хворих на 

(2,19±0,88) см (р<0,05), що за результатами УЗД супроводжувалося зменшенням її 

ехощільності, чого не відзначалося в групі порівняння. Виявлено зменшення цитолітичного 

синдрому зі зниженням активності ферментів АсАТ, АлАТ, ЛДГ  у 2,0; 2,0; 1,29 раза 

відповідно (р<0,05), холестатичного синдрому зі зменшенням активності ферментів ГГТП та 

лужної фосфатази в 1,47 і 1,84 раза (р<0,05), поліпшення білоксинтезуючої функції 

гепатоцитів зі збільшенням активності холінестерази на 18,55% (р<0,05). 

Після курсу лікування у хворих ІІБ групи виявлено позитивну динаміку показників 

ліпідограми, клітинної (СD4+, ІП047-, СD56+Т-лімфоцитів і CD24+-В-лімфоцитів) і 

гуморальної ланок імунітету (р<0,05) на відміну від базової терапії, більшою була динаміка 

показників ПОЛ-АОЗ (р<0,05). Застосування аргініну глутамату в комплексному лікуванні 

хворих на ГХ, ускладнену ХСН, на тлі НАСГ сприяло зменшенню вмісту ТНФ в крові на 

24,43% (р<0,05) до (33,78±3,04) пг/мл, порівняно з (44,70±3,26) пг/мл до лікування, що 

перевищило ефект у хворих протоколу А на 12,41% (р<0,05). Відзначено позитивну динаміку 

показників функціонального стану геному нейтрофілів периферійної крові, процесу апоптозу. 

Зокрема, індекс хроматизації у хворих збільшився на 18,61% (p<0,05) і 10,12% (p<0,05). Після 

застосування глутаргіну в комплексній терапії хворих із ХСН ФК ІІІ NYHA; відзначали 

зменшення повторних госпіталізацій на 10,49%, 1-2 рази на рік – на 16,08%, збільшення стадії 

ХСН – на 22,37% упродовж року; із ХСН ФК ІV NYHA сприяло зменшенню частоти вірусно-

бактеріальних захворювань на 36,67%, частих повторних госпіталізацій 3-4 рази на рік – на 

26,37%, збільшення стадії ХСН – на 11,67%, смертності – на 3,33% упродовж року. 

 

ВИСНОВКИ 

1. Хронічна серцева недостатність – найбільш частий результат більшості серцево-

судинних захворювань, що виступає головною причиною інвалідизації та смертності. 



Розгорнута клінічна картина хронічної серцевої недостатності супроводжується одним із 

патогномонічних синдромів порушення кровообігу – ураженням печінки та розвитком 

системної імунозапальної активації. Проте клініко-патогенетичні особливості перебігу 

хронічної серцевої недостатності у хворих на гіпертонічну хворобу на тлі неалкогольного 

стеатогепатиту залишаються вивченими недостатньо, прогноз щодо їхнього життя 

залишається несприятливим, більше половини таких пацієнтів помирають упродовж 

наступних 5 років, тому важливими є пошуки можливостей підвищення ефективності 

лікування. 

2. Хронічна серцева недостатність ФК ІІІ за NYHA у хворих на гіпертонічну хворобу 

на тлі неалкогольного стеатогепатиту характеризується подовженням інтервалу QТ у 16 

(22,22%) пацієнтів і переважанням діастолічної дисфункції лівого шлуночка в 51 (70,83%) 

пацієнта; ФК ІV за NYHA – подовженням інтервалу QТ у 35 (64,81%) пацієнтів і 

переважанням змішаної дисфункції лівого шлуночка в 49 (90,74%) пацієнтів, що 

супроводжувалося наростанням порушень внутрішносерцевої гемодинаміки зі збільшенням 

розмірів камер серця і товщини задньої стінки лівого шлуночка та міжшлуночкової 

перегородки зі зменшенням скоротливої здатності міокарда.  

3. Зміни функціонального стану печінки виявлено в 44 хворих (61,11%) хворих на 

гіпертонічну хворобу з хронічною серцевою недостатністю ФК ІІІ за NYHA і всіх хворих із 

ФК ІV за NYHA, гепатомегалія спостерігалася у 62,50% і 100,00%, цитолітичний синдром – у 

76,39% і 90,74%, холестатичний – у 30 (41,67 %) і 96,30% випадків відповідно. Вираженість 

цитолізу гепатоцитів і холестазу, зменшення дезінтоксикаційної та білоксинтезуючої функції 

печінки наростали з прогресуванням хронічної серцевої недостатностіН. Виявлені кореляції 

між зменшенням вмісту альбуміну та протромбінового індексу і зменшенням франції викиду 

лівого шлуночка (r=0,39; p<0,05 і r=0,43; p<0,05 відовідно), між активністю гамма-

глутамілтранспептидази та інтервалом QTc (r=0,45; p<0,05). 

4. Розвиток хронічної серцевої недостатності у хворих на гіпертонічну хворобу на тлі 

неалкогольного стеатогепатиту характеризується вторинним імунодефіцитом та 

імунозапальною активацією, що проявляється зменшенням кількості CD4+-Т-лімфоцитів, 

імунорегуляторного індексу CD4+/CD8+, ІПО47-активованих Т-лімфоцитів, CD56+-

природних кілерів (p<0,05) у крові, і наростає зі збільшенням стадії хронічної серцевої 

недостатності у хворих, супроводжується активацією апоптозу лімфоцитів периферійної крові 

в 76,39% і 96,30% випадків за хронічної серцевої недостатності у хворих ФК ІІІ і ФК ІV за 

NYHA відповідно, збільшенням вмісту ТНФ в крові 52 (72,22%) хворих із ФК ІІІ за NYHA і 

усіх хворих з ФК ІV за NYHA в 1,61 раза і 2,69 раза відповідно, наявністю антинуклеарних 

антитіл у крові в 29,17% і 70,37% випадків хворих із ФК ІІІ і ФК ІV за NYHA відповідно в 

титрі 1:40 і 1:80. Виявлено кореляції між вмістом у крові ТНФα і зменшенням фракції викиду 

(r = - 0,38; p<0,05), подовженням інтервалу QTc (r =  0,40; p<0,05), порушенням 

функціонального стану печінки за активністю ГГТП (r=0,42; p<0,05) та між титром 

антинуклеарних антитіл і вмістом ТНФ в крові (r= 0,57; p<0,05). 

5. Наявність хронічної серцевої недостатності у хворих на гіпертонічну хворобу на тлі 

неалкогольного стеатогепатиту супроводжується активацією пероксидації ліпідів зі 

збільшенням вмісту в крові малонового альдегіду на 86,05% (p<0,05) за ФК ІІІ за NYHA і на 

105,68% за ФК ІV за NYHA, показник якого корелює зі вмістом ТНФα (r = 0,61; p<0,05). 

Відзначено дисбаланс системи АОЗ зі збільшенням активності церулоплазміну і зменшенням 



насиченості трансферину залізом на 52,47 % і 25,00 % за ФК ІІІ за NYHA і на 80,34 % і 45,83 % 

за ФК ІV за NYHA. Характерним є розвиток метаболічної інтоксикації зі збільшенням вмісту в 

крові нуклеотидних СМП280 і пептидних СМП254, рівень яких збільшувався при наростанні 

стадії хронічної серцевої недостатності у хворих  (p<0,05). Виявлено кореляції між вмістом у 

крові СМП280 і СМП254 та малонового альдегіду (r = 0,65; 0,59; p<0,05), ТНФα (r = 0,71; 0,52; 

p<0,05), титром АНА (r = 0,62; 0,49; p<0,05), активністю ГГТП (r = 0,50; 0,41; p<0,05), 

подовженням інтервалу QTc (r = 0,46; 0,49; p<0,05) і зменшенням фракції викиду (r = - 0,42; - 

0,39; р<0,05) відповідно. 

6. Перебіг ХСН у хворих на ГХ на тлі НАСГ характеризується змінами 

функціонального стану геному нейтрофілів периферійної крові зі збільшенням кількості 

морфологічно змінених ядер у хворих із хронічною серцевою недостатністю ФК ІІІ за NYHA 

на 51,76% (p<0,05), ФК ІV за NYHA – на 89,20% (p<0,05), порівняно зі здоровими, переважали 

вакуолізовані ядра, з глибокими інвагінаціями каріолеми. Виявлено кореляції між числом 

морфологічно змінених ядер і вмістом ТНФα, малонового альдегіду, СМП280 у крові, які 

складали (r = 0,56; r = 0,45; r = 0,64 відповідно; p<0,05), що вказує на взаємообумовленість 

патологічного процесу і багатофакторність прогресування у хворих хронічної серцевої 

недостатності. 

7. Шанси прогресування хронічної серцевої недостатності у хворих на артеріальну 

гіпертензію на тлі НАСГ збільшуються за підвищення артеріального тиску в 5,15 раза 

(р=0,003), наявності НАСГ – у 3,46 раза (р=0,007), порушення функціонального стану печінки 

зі збільшенням вмісту білірубіну – у 2,62 раза (р=0,013), активності ГГТП – у 3,50 раза 

(р=0,007); вмісту ЛПНГ  3,0 ммоль/л – у 4,97 раза (р=0,005), зменшення вмісту альбуміну в 

крові – у 2,85 раза (р=0,007), збільшення вмісту ТНФ у крові – у 5,65 раза (р=0,005), активації 

процесу апоптозу за експресією Fas/APO-1 (CD95) на лімфоцитах периферійної крові – у 2,32 

раза (р=0,023), збільшенням числа морфологічно змінених ядер – у 2,32 раза (р=0,027), 

активації ПОЛ за вмістом малонового альдегіду в крові та метаболічної інтоксикації за вмістом 

нуклеотидних СМП254 у крові – у 3,68 раза (р=0,009) та 5,91раза (р=0,008) раза відповідно. 

8. Застосування аргініну глутамату в комплексній терапії хворих на гіпертонічну 

хворобу, ускладнену хронічною серцевою недостатністю у хворих із ФК ІІІ за NYHA, на тлі 

неалкогольного стеатогепатиту сприяє поліпшенню функціонального стану печінки, 

позитивній динаміці показників клітинного і гуморального імунітету, ПОЛ-АОЗ та 

зменшенню імунозапальної активації, що супроводжувалося скороченням тривалості 

стаціонарного лікування на (2,75±0,25) доби. Додаткове включення аргініну глутамату та 

аргініл-альфа-аспартил-лізил-валіл-тирозил-аргініну в лікування хворих на АГ, ускладнену 

ХСН ФК ІV за NYHA потенціює гепатопротекторну та імуномодулюючу дію комплексної 

терапії. 

 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. В алгоритмі обстеження хворих на ГХ на тлі НАСГ із метою прогнозування 

перебігу ХСН рекомендується додатково оцінювати структурно-функціональний стан печінки 

за показниками УЗД, активністю гамма-глутамілтранспептидази, аспартат- і аланін-

амінотрансфераз, вмістом альбуміну в крові та протромбінового індексу, імунозапальної 

активації – за вмістом у крові ТНФ й антинуклеарних антитіл, величиною 



імунорегуляторного індексу CD4+/CD8 й експресії Fas/APO-1 (CD95) на лімфоцитах 

периферійної крові, та метаболічної інтоксикації за вмістом нуклеотидних і пептидних 

середньомолекулярних пептидів й числом патологічно змінених ядер нейтрофілів 

периферійної крові. 

2. У комплексне лікування хворих на гіпертонічну хворобу, ускладнену хронічно 

серцевою недостатністю у хворих ФК ІІІ за NYHA на тлі неалкогольного стеатогепатиту з 

порушенням функціонального стану печінки, рекомендується включати аргініну глутамат по 

10 мл 40% розчину на 200 мл 0,9% натрію хлориду внутрішньовенно краплинно впродовж 5 

діб із наступним прийомом середника всередину по 1,5 г / добу впродовж 20 діб. Надалі 

рекомендується щотретього місяця призначати глутаргін усередину 1,5 г / добу впродовж 20 

діб на тлі базової терапії. 

3. У комплексне лікування хворих на гіпертонічну хворобу, ускладнену хронічною 

серцевою недостатністю у хворих ФК ІV за NYHA з розвитком вторинного імунодефіциту, 

імунозапальної активації та метаболічної активації рекомендується включати аргініну 

глутамат по 10 мл 40% розчину на 200 мл 0,9% натрію хлориду внутрішньовенно краплинно 

впродовж 5 діб із наступним прийомом середника всередину по 1,5 г / добу впродовж 20 діб та 

аргініл-альфа-аспартил-лізил-валіл-тирозил-аргінін у дозі 50 мкг (1,0 мл 0,005% розчину) 

внутрішньом’язово один раз в 3 доби в кількості 7 ін’єкцій із повторним курсом через 3-6 

місяців. Надалі щодругого місяця рекомендується призначати глутаргін усередину 1,5 г / добу 

впродовж 20 діб на тлі базової терапії, щочетвертого місяця – імунофан у дозі 50 мкг (1,0 мл 

0,005% розчину) внутрішньом’язово один раз у 3 доби в кількості 3 ін’єкцій. 
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АНОТАЦІЯ 

Черкашина О.Є. Зміни функціонального стану печінки у хворих на гіпертонічну 

хворобу, ускладнену хронічною серцевою недостатністю, на тлі неалкогольного 

стеатогепатиту. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 

14.01.02 – внутрішні хвороби. ДВНЗ ”Івано-Франківський національний медичний  

університет”, Івано-Франківськ, 2016.                      

Дисертація присвячена питанням перебігу хронічної серцевої недостатності (ХСН) у 

126 хворих на гіпертонічну хворобу на тлі неалкогольного стеатогепатиту і оптимізації 

лікування з урахуванням функціонального стану печінки. Встановлений взаємозв’язок 

порушень внутрішньосерцевої гемодинаміки, зменшення скоротливої здатності міокарда зі 

змінами функціонального стану печінки з розвитком системної імунозапальної активації та 

метаболічної інтоксикації, активацією процесу апоптозу, зниженням активності різних етапів 

експресії генів, які наростають зі збільшенням стадії ХСН. Науково обгрунтовано включення 

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

лікування хворих на ГХ, на тлі НАСГ, залежно від стадії ХСН. 

Ключові слова: хронічна серцева недостатність, гіпертонічна хвороба, неалкогольний 

стеатогепатит, перебіг, лікування. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

Черкашина Е.Е. Изменения функционального состояния печени у больных 

гипертонической болезнью, осложнѐнной хронической сердечной недостаточностью, на 

фоне неалкогольного стеатогепатита. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.02 – внутренние болезни. ГВУЗ ”Ивано-Франковский национальний 

медицинский университет”, Ивано-Франковск, 2016. 

Диссертация посвящена вопросам течения хронической сердечной недостаточности 

(ХСН) у больных гипертонической болезнью (ГБ) на фоне неалкогольного стеатогепатита 

(НАСГ) и оптимизации лечения с учѐтом функционального состояния печени. Обследовано 

126 больных ГБ II стадии, осложненной ХСН III-IV ФК по NYHA (New York Heart 

Association), на фоне НАСГ, в возрасте от 45 до 74 лет (средний возраст 67,5 ± 5,8 лет ); 54 

мужчин и 72 женщины. Среди обследованных было 72 больных ГБ, осложненной ХСН ФК ІІІ 

по NYHA (I группа), из которых 36 – без НАСГ (Іа группа), 36 - с НАСГ (Іб группа) и 54 

больных с ХСН ІІБ стадии ФК ІV по NYHA (II группа), из которых 28 – без НАСГ (ІІа группа) 

и 26 – с НАСГ (IIб группа).  

Установлено, что течение ХСН ФК ІІІ по NYHA у больных ГБ на фоне НАСГ 

сопровождалось преобладанием диастолической дисфункции левого желудочка у 51 

(70,83%) пациента и удлинением интервала QT у 16 (22,22%) пациентов; ХСН ФК IV по 

NYHA – преобладанием смешанной дисфункции левого желудочка у 49 (90,74%) пациентов 

с нарастанием нарушений внутрисердечной гемодинамики с увеличением размеров камер 

сердца, толщины задней стенки левого желудочка и межжелудочковой перегородки с 

уменьшением сократительной способности миокарда и удлинением интервала QT у 35 

(64,81%) пациентов. Нарушение полостных и объемных показателей ЭхоКГ были более 

выражены при наличии НАСГ. 

Изменения функционального состояния печени выявлены у 44 (61,11%) больных ГБ с 

ХСН ФК III по NYHA и всех больных с ХСН ФК ІV по NYHA, гепатомегалия наблюдалась в 

62,50% и 100,00%, цитолитический синдром – в 76,39% и 90,74%, холестатический  –  у 30 

(41,67%) и 96,30% соответственно. Выраженность цитолиза и холестаза гепатоцитов, 

уменьшение дезинтоксикационной и белоксинтетической функции печени нарастали с 

прогрессированием ХСН. Обнаружены корреляции между уменьшением содержания 

альбумина, протромбинового индекса и уменьшением франции выброса левого желудочка (r = 

0,39; p<0,05 и r = 0,43; p <0,05 соответственно), между активностью гамма-

глутамилтранспептидазы (ГГТП) и интервалом QTc (r =  0,45; p <0,05), что указывает на 

неблагоприятное влияние нарушений со стороны печени на функциональное состояние 

сердца. 

Развитие ХСН у больных ГБ на фоне НАСГ сопровождалось вторичным 

иммунодефицитом и иммуновоспалительной активацией с уменьшением количества CD4+, 

ИПО47-, CD56+лимфоцитов в крови (p <0,05); активацией апоптоза лимфоцитов 

периферической крови у 76,39% и 96,30%, увеличением содержания туморнекротизирующего 

фактора альфа (ТНФ) в крови – у 72,22% и всех больных, наличием антинуклеарных антител 

в крови у 29,17% и 70,37% случаев среди больных с ХСН ФК ІІІ и ФК ІV по NYHA в титре 

1:40 и 1:80 соответственно. Установлены корреляции между содержанием в крови ТНФα и 



уменьшением фракции выброса (r = - 0,38; p <0,05), удлинением интервала QTc (r = 0,40; p 

<0,05), нарушением функционального состояния печени по активности ГГТП (r = 0,42; p 

<0,05), активацией ПОЛ. 

Выявлена активация ПОЛ с увеличением содержания в крови малонового альдегида 

(МА) (p<0,05), показатель которого коррелировал с содержанием ТНФα (r = 0,61; p<0,05), что 

сопровождалось развитием метаболической интоксикации по увеличению содержания в крови 

нуклеотидных среднемолекулярных пептидов (СМП)280 и пептидных СМП254, уровень 

которых увеличивался при нарастании стадии ХСН (p<0,05).  

У больных ГБ, осложненной ХСН, на фоне НАСГ установлены изменения 

функционального состояния генома нейтрофилов периферической крови с увеличением 

количества морфологически измененных ядер у больных с ХСН ФК III по NYHA на 51,76% (p 

<0,05), с ХСН ФК ІV по NYHA - на 89,20% (p <0,05) по сравнению со здоровыми, преобладали 

вакуолизированные ядра, с глубокими инвагинациями кариолеммы.  

Установлено, что шансы прогрессирования ХСН у больных ГБ на фоне НАСГ 

увеличиваются при наличии НАСГ – в 3,5 раза (р = 0,007), увеличении содержания ТНФα в 

крови – в 5,65 раза (0,005), активации процесса апоптоза по экспрессии Fas / APO-1 (CD95) на 

лимфоцитах периферической крови – в 2,32 раза (0,023), увеличении числа морфологически 

измененных ядер – в 2,32 раза (0,027), активации ПОЛ по содержанию малонового альдегида в 

крови и метаболической интоксикации по содержанию нуклеотидных среднемолекулярных 

пептидов280 в крови – в 3,68 (0,009) и 5,91 раза (0,008) соответственно. 

Применение аргинина глутамата в комплексной терапии больных ГБ, осложненной 

ХСН ФК III по NYHA на фоне НАСГ способствовало улучшению функционального состояния 

печени, уменьшению иммуновоспалительной активации и вторичного иммунодефицита, 

улучшению показателей ПОЛ-АОЗ, сопровождалось сокращением продолжительности 

стационарного лечения на (2,75 ± 0,25) суток. Дополнительное включение аргинина глутамата 

и аргинил альфа-аспартил-лизил-валил-тирозил-аргинина в лечение больных ГБ, осложненной 

ХСН ФК ІV по NYHA потенциировало гепатопротекторный и иммуномодулирующий эффект 

комплексной терапии. 

Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, гипертоническая болезнь, 

неалкогольный стеатогепатит, течение, лечение. 

 

SUMMARY 

Cherkashyna O.Ye. Changes in the functional state of the liver in patients with 

hypertension complicated by chronic heart failure, on the background of nonalcoholic 

steatohepatitis. – Manuscript 

Dissertation for the scientific degree of candidate of medical sciences by specialty 14.01.02 – 

internal diseases. SHEI “Ivano-Frankivsk National Medical University”, Ivano-Frankivsk, 2016. 

Dissertation is devoted to the course of chronic heart failure (CHF) in patients with essential 

hypertension (EH) on the background of nonalcoholic steatohepatitis (NASH) and optimization of the 

treatment taking into consideration the functional state of the liver. There were determined the 

relationship of the disorders of intracardiac hemodynamics, reduction of  myocardial contractile 

ability with the changes in the functional state of the liver with systemic immunoinflammatory 

activation and metabolic intoxication, activation of apoptosis, decrease of activity of the various 



stages of gene expression which rise with increase of CHF degree. It is scientifically determined the 

inclusion of arginine glutamate and arginyl-alpha-aspartyl-lysyl-tyrosyl-arginine into the complex 

treatment of patients with EH, against the background of NASH, depending on the stage of CHF. 

Keywords: chronic heart failure, essential hypertension, nonalcoholic steatohepatitis, course, 

treatment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

АлАТ аланінамінотрансфераза 

АНА антинуклеарні антитіла 

АОЗ антиоксидантний захист 

АсАТ аспартатамінотрансфераза 

ГГТП гаммаглутамілтранспептидаза 

ГЛШ гіпертрофія лівого шлуночка 

ГХ гіпертонічна хвороба 

Ехо-КГ  ехокардіографія 

ІММЛШ індекс маси міокарда лівого шлуночка 

ЛПВЩ ліпопротеїди високої щільності 

ЛПНЩ ліпопротеїди низької щільності 

ЛФ лужна фосфатаза 

МА малоновий альдегід 

МЗЯ морфологічно змінені ядра 

ПОЛ перекисне окислення ліпідів  

СД95+ апоптоз-опосередкований фактор 

СМП середньо-молекулярні пептиди 

ФВ 

ФК 

ФСГ 

ХСН 

ЧСС 

ЯІ 

СD4+ 

фракція викиду 

функціональний клас 

функціональний стан геному 

хронічна серцева недостатність 

частота серцевих скорочень 

ядерцевий індекс 

Т-лімфоцити хелпери 

СD8+ Т-лімфоцити кілери 

ТНФ-α туморнекротизуючий фактор альфа 
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