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Перелік умовних скорочень 

 

АГ – артеріальна гіпертензія  

АЛТ  – аланінамінотрансфераза  

АСТ – аспартатамінотрансфераза  

ВВ  – ворітна вена 

ВЖК – вільні жирні кислоти 

ВСР – варіабельність серцевого ритму 

ГГТП  – гама-глютамілтранспептидаза 

ЕхоКГ – ехокардіографія 

ЖК  – жирні кислоти 

ЗХ  – загальний холестерин 

ІМТ  – індекс маси тіла 

ІР  – інсулінорезистентність  

ІТС  – індекс талія-стегно 

ІХС  – ішемічна хвороба серця 

КД40  – кумулятивна доза на 40 хвилині 

КД120  – кумулятивна доза на 120 хвилині 

КТ  – комп’ютерна томографія 

ЛПВГ  – ліпопротеїни високої густини 

ЛПНГ  – ліпопротеїни низької густини 

МС  – метаболічний синдром 

НАЖХП  – неалкогольна жирова хвороба печінки 

НАСГ  – неалкогольний стеатогепатит 

ОТ  – обвід талії 

ОС  – обвід стегон 

ПТГ  – порушення толерантності до глюкози 

ПОЛ  – перекисне окислення ліпідів 

СС  – стабільна стенокардія 

ССЗ  – серцево-судинні захворювання  
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ССС  – серцево-судинна система 

ТГ  – тригліцериди 

УДХК  – урсодезоксихолева кислота 

УЗД  – ультразвукове дослідження 

ЦД  – цукровий діабет 

ШМ  – швидкість метаболізму 

13СМДТ  – 13С-метацетиновий дихальний тест 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Серцево-судинна патологія посідає перше місце у 

структурі захворюваності та смертності серед населення у всьому світі, в т.ч. 

й в Україні, і є важливою медико-соціальною проблемою, оскільки часто 

уражає осіб працездатного віку і призводить до їх інвалідизації [37]. 

Найпоширенішою формою ішемічної хвороби серця (ІХС) є стабільна 

стенокардія (СС), частота її коливається в різних регіонах від 1,8 до 6,5 %, 

при цьому поширеність поступово зростає з віком в обох статей [13].  

У близько 30 % пацієнтів розвиток ІХС відбувається на тлі надмірної 

маси тіла чи ожиріння, що обтяжує перебіг основного захворювання, 

погіршує прогноз та призводить до розвитку ускладнень, а також 

асоціюється з такими станами, як неалкогольна жирова хвороба печінки 

(НАЖХП), артеріальна гіпертензія (АГ), дисліпопротеїдемія, 

інсулінорезистентність (ІР), гіперінсулінемія та цукровий діабет (ЦД) [70, 

170, 184].  

Ожиріння призводить до розвитку стеатогепатозу в 95-100 % випадків і 

супроводжується стеатогепатитом у 20-47 % хворих за даними літературних 

джерел [19, 62]. При цьому саме вісцеральна жирова тканина є активним 

ендокринним органом, що синтезує різні цитокіни, які в свою чергу 

опосередковано впливають на різні органи і системи, викликаючи 

метаболічні порушення [170, 151].  

 Проблема розвитку та прогресування НАЖХП у поєднанні з СС є 

одним з важливих питань внутрішньої медицини, оскільки вона сприяє 

погіршенню прогнозу та перебігу основного захворювання, а також 

призводить до зниження якості життя пацієнтів [99, 205]. Незалежно від всіх 

інших факторів, що впливають на перебіг та розвиток СС, саме порушення 

обміну ліпідів, швидше за все, відіграє провідну роль у патогенезі 

поєднаного перебігу з НАЖХП [7, 36, 43, 103, 138]. Незважаючи на численні 

дослідження, які присвячені вивченню поєднаного перебігу СС та НАЖХП, 
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досі не до кінця з’ясованими залишаються механізми формування даної 

коморбідної патології у пацієнтів з порушенням ліпідного обміну [45]. 

Велика поширеність, труднощі в діагностиці та виборі оптимальної 

тактики лікування і профілактики коморбідної патології пояснюють 

актуальність проблеми поєднаного перебігу НАЖХП та СС. З клінічної 

точки зору необхідно враховувати  прогресуючий перебіг захворювання з 

поступовим наростанням серцевої недостатності та порушенням функції 

печінки, необхідність одночасного призначення кількох препаратів. 

Одним із основних стратегічних напрямків лікування СС та 

профілактики розвитку її ускладнень є статинотерапія. При цьому частота 

виникнення побічних ефектів статинів, зокрема розвитку печінкової 

гіперферментемії, є дозозалежною та прямопропорційно зростає при 

підвищенні дози статинів. Кардіоваскулярні захворювання з дисліпідемією 

часто поєднуються з НАЖХП, що є додатковим фактором ризику статин-

індукованих уражень печінки [129, 131, 160]. 

На сучасному етапі лікування пацієнтів зі СС у поєднанні з НАЖХП 

при призначенні ліпідознижуючої терапії статинами основним критерієм 

функціонального стану печінки виступає визначення рівнів печінкових 

трансаміназ, підвищення яких втричі є показом до зменшення 

рекомендованих доз інгібіторів ГМГ-КоА-редуктази [131].  

Враховуючи, що однією з патогенетичних ланок формування даної 

синтропії виступає ураження печінки, одним із шляхів вирішення проблеми є 

комбінація статинотерапії з гепатопротекторами. Із цієї точки зору, 

перспективною можна вважати комбінацію статинів та урсодезоксихолевої 

кислоти (УДХК). Обмежена кількість досліджень продемонструвала 

коригуючий вплив УДХК на ліпідний спектр крові внаслідок 

гепатопротекторної дії на фоні низьких терапевтичних доз статинів у хворих 

з НАЖХП на тлі СС без необхідності підвищення дози статинів [10]. 

Визначити стан детоксикаційної функції печінки у таких хворих 

дозволяє 13С-метацетиновий дихальний тест (13СМДТ), який показав ряд 
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своїх переваг, таких, як висока точність, чутливість, неінвазивність, 

безпечність під час його виконання. Це стало важливим фактором для 

досягнення високого рівня комплаєнсу в пацієнтів [207]. 

В цьому аспекті досі залишаються недостатньо вивченими критерії 

відбору пацієнтів з НАЖХП  на фоні СС для безпечного проведення у них 

статинотерапії. На нашу думку, основою виступає комплексна оцінка стану 

печінки з врахуванням клінічних проявів цих коморбідних патологій, рівня 

печінкових трансаміназ, адипокінів (лептину), ліпідного спектру крові та 

показників 13СМДТ [63, 68, 166, 215]. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема 

дисертації затверджена проблемною комісією “Терапія” МОЗ та НАМН 

України від 26.10.2012 р. (протокол № 57) та включено Вченою радою 

медичного факультету №1 Львівського національного медичного 

університету імені Данила Галицького (протокол № 7 від 21.03.2012 року).  

Дисертаційна робота є частиною науково-дослідної роботи кафедри 

сімейної медицини Львівського національного медичного університету імені 

Данила Галицького «Клініко-експериментальне обґрунтування  моніторингу, 

діагностики та стандартизованих методів лікування 

метаболічних  захворювань внутрішніх органів та їх ускладнень», номер 

державної реєстрації 0110U001641. 

Мета дослідження: підвищити ефективність діагностики НАЖХП у 

пацієнтів зі СС з урахуванням ліпідного спектру крові, рівня 

амінотрансфераз, лептину, ультрасонографії печінки і результатів 13СМДТ 

та оптимізувати лікування такої поєднаної патології з використанням 

аторвастатину та УДХК. 

Завдання дослідження: 

1. Вивчити особливості перебігу НАЖХП у пацієнтів зі СС на підставі даних 

ультрасонографії, ліпідного спектру крові, рівня печінкових трансаміназ і 

результатів 13СМДТ. 

2. Дослідити гендерні особливості перебігу НАЖХП у пацієнтів зі СС. 
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3. Вивчити вплив аторвастатину на функціональний стан печінки у хворих зі 

СС та НАЖХП. 

4. Дослідити вплив аторвастатину на рівень лептину у пацієнтів зі СС в 

поєднанні з НАЖХП. 

5. Вивчити терапевтичну ефективність комбінованої фармакотерапії з 

використанням УДХК та аторвастатину у хворих на СС в поєднанні з 

НАЖХП. 

Об’єкт дослідження: НАЖХП у поєднанні з СС.  

Предмет дослідження: показники ліпідного спектру крові, печінкових 

амінотрансфераз, вмісту лептину, дані ультрасонографії печінки, результати 

13СМДТ. 

Методи дослідження: загально-клінічні (скарги, анамнестичні дані, 

об’єктивне обстеження з вимірюванням антропометричних показників), 

функціональні (ЕКГ, ЕхоКГ, ультразвукове дослідження (УЗД печінки, 13С-

метацетиновий дихальний тест (13СМДТ)), біохімічні (загальний холестерин 

(ЗХ), тригліцериди (ТГ), ліпопротеїни високої густини (ЛПВГ), ліпопротеїни 

низької густини (ЛПНГ), аланінамінотрансфераза (АЛТ), 

аспартатамінотрансфераза (АСТ)), імуноферментні (лептин), статистичні. 

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше комплексно 

вивчено клініко-патогенетичні особливості поєднаного перебігу СС та 

НАЖХП з урахуванням даних ліпідного спектру крові, рівня печінкових 

амінотрансфераз, вмісту лептину, результатів 13СМДТ та ультрасонографії 

печінки.  

За результатами 13СМДТ, рівня печінкових амінотрансфераз, даних 

ультрасонографії печінки у хворих зі СС та НАЖХП виділено критерії 

розмежування стеатозу та стеатогепатиту як клінічних форм НАЖХП. 

Встановлено, що розвиток стеатозу печінки супроводжується змінами 

показників метаболічної ємності печінки в межах 15-20 %, а стеатогепатиту – 

комплексом ехосонографічних відхилень з розширенням портальної вени, 
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підвищенням рівня АЛТ, АСТ, змінами метаболічної ємності печінки в 

межах 10-15 %. 

Доведено, що показники детоксикаційної функції печінки, а саме 

швидкість метаболізму (ШМ), кумулятивна доза на 40 хвилині (КД40) та 

кумулятивна доза на 120 хвилині (КД120) у жінок з цією поєднаною 

патологією є достовірно вищими, ніж у чоловіків (p˂0,05). 

Підтверджено позитивний вплив аторвастатину на зменшення рівня 

лептину (р˂0,01), ЗХ (р˂0,05) та ЛПНГ (р˂0,05) у пацієнтів з поєднаними 

захворюваннями, що вивчалися. 

Встановлено, що застосування аторвастатину в добовій дозі 40 мг 

призводить до достовірного зменшення ШМ (р˂0,05) та КД40 (p˂0,01). 

Встановлено наявність кореляційних зв’язків між показниками 

ліпідного спектру крові, рівнями печінкових амінотрансфераз, лептину та 

результатами 13СМДТ, що вказують на погіршення детоксикаційної функції 

печінки у пацієнтів зі СС та НАЖХП. 

Доведено, що призначення комбінованої терапії у складі аторвастатину 

20 мг на добу та УДХК 15 мг/кг маси тіла/добу у пацієнтів зі СС в поєднанні 

з НАЖХП покращує показники ШМ печінки (р˂0,01), КД40 (p˂0,01) й 

КД120 (p˂0,01) на фоні зменшення рівнів проатерогенних фракцій ліпідного 

спектру крові (ЗХ, ЛПНГ) (p˂0,05). 

Розроблені диференційовані підходи до діагностики та лікування 

хворих зі СС та НАЖХП. Патогенетично обґрунтоване включення УДХК до 

комплексної терапії пацієнтів з даною поєднаною патологією при погіршенні 

функціонального стану печінки. 

Вперше розроблено спосіб діагностики клінічних форм НАЖХП 

(деклараційний патент на корисну модель № 103011, МПК А61В 8/00 G01N 

33/497), де встановлено, що показники АЛТ та діаметру ворітної вени 

негативно корелюють з кумулятивною дозою 13СО2 на 120 хвилині при 

стеатогепатиті, тому зниження кумулятивної дози 13СО2 на 120 хвилині від 15 
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% до 10 % супроводжується зростанням рівня АЛТ (більше 0,68 ммоль/л) та 

діаметру ворітної вени (більше 13 мм). 

Практичне значення одержаних результатів. На підставі результатів 

ультрасонографічного дослідження печінки, даних 13СМДТ, рівнів 

амінотрансфераз визначено критерії диференціальної діагностики клінічних 

форм НАЖХП. 

Доведена можливість ранньої діагностики жирової інфільтрації печінки 

з використанням ехосонографічних критеріїв та діаметру ворітної вени, рівня 

печінкових трансаміназ, даних 13СМДТ для розмежування стеатозу та 

стеатогепатиту. Розмежування стеатозу та стеатогепатиту необхідно 

проводити за даними 13СМДТ (кумулятивна доза 13СО2 на 120 хвилині), 

рівнями АЛТ і АСТ і діаметром ворітної вени. 

Розроблено диференційовані підходи до лікування поєднаної патології 

залежно від стадії НАЖХП за результатами 13СМДТ: за умов стеатозу, 

враховуючи рівень детоксикаційної функції печінки, доцільно застосовувати 

курсове лікування аторвастатином, за умов стеатогепатиту – комбіновану 

терапію з одночасним застосуванням аторвастатину та УДХК за наявності 

знижених показників функціонального стану печінки. 

Отримані результати дисертаційного дослідження впроваджені в 

практичну роботу терапевтичних відділень №1 та №2 КМКЛШМД м. Львова, 

1 терапевтичного відділення 4 КМКЛ м. Львова, гастроентерологічного 

відділення №1 5 КМКЛ м. Львова, терапевтичного відділення Стрийської 

міської лікарні Львівської області. Матеріали дисертації використовуються в 

навчальному процесі кафедри невідкладної та екстреної медичної допомоги 

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. 

Горбачевського МОЗ України», кафедри внутрішньої медицини №2 з 

професійними хворобами ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна 

академія», кафедри терапії №1 та медичної діагностики ФПДО Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького, кафедри 
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сімейної медицини Львівського національного медичного університету імені 

Данила Галицького.  

Особистий внесок здобувача. Дисертація є особистою роботою 

здобувача. Дисертантом самостійно проаналізована наукова література та 

патентна інформація за темою дисертації, доведені пріоритетність, 

доцільність і необхідність здійснення роботи, визначено мету, завдання, 

обсяг та методи дослідження.  

Здобувач самостійно проводила формування груп хворих, клінічні 

спостереження, первинну обробку результатів клінічних, лабораторних та 

інструментальних досліджень. Дисертантом проведено статистичний аналіз 

отриманих результатів, написані всі розділи роботи, забезпечено їх 

впровадження в медичну практику та відображено їх в опублікованих 

працях. 

Робота виконана на базі терапевтичних відділень №1 та №2 

Комунальної міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги м. Львова, 

кардіологічних відділень №1 та №3 Львівського обласного державного 

клінічного лікувального-діагностичного кардіологічного центру.  

Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційного 

дослідження представлені на 21-му Європейському гастроентерологічному 

тижні (м. Берлін, Німеччина, 12-16 жовтня 2013 р.), 7-й Міжнародній 

Львівсько-Люблінській науково-практичній конференції „ Experimental and 

Clinical Biochemistry ” (м. Львів, 23-24 травня 2013 р.), науково-практичній 

конференції: “Актуальні питання внутрішньої медицини” до 100 річчя з дня 

народження професора І.І. Крижанівської (м. Дніпропетровськ, 15-16 травня 

2013 р.), XVIII Міжнародному медичному конгресі студентів та молодих 

вчених (м. Тернопіль, 28-30 квітня 2014 р.). Дисертаційна робота апробована 

на спільному засіданні кафедри терапії №1 та медичної діагностики ФПДО та 

кафедри сімейної медицини Львівського національного медичного 

університету імені Данила Галицького. 
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 Публікації. За темою кандидатської дисертації опубліковано 14 

наукових праць, серед них 7 статей у фахових вітчизняних виданнях та 2 за 

кордоном, 4 тез у матеріалах конференцій, 1 патент на корисну модель. 

 Обсяг і структура дисертації. Робота викладена українською мовою 

на 180 сторінках друкованого тексту, з яких основного 153 сторінок. 

Дисертація складається зі вступу, огляду літератури, опису матеріалів та 

методів дослідження, 4 розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення 

результатів дослідження, висновків, практичних рекомендацій, додатків та 

переліку використаної літератури (з 219 джерел, серед яких 73 кирилицею та 

146 латиницею). Робота проілюстрована 54 таблицями та 13 рисунками. 
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РОЗДІЛ 1 

СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО ПАТОГЕНЕЗ, КЛІНІКУ, ДІАГНОСТИКУ 

ТА ЛІКУВАННЯ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ ТА СТАБІЛЬНОЇ 

СТЕНОКАРДІЇ В ПОЄДНАННІ З НЕАЛКОГОЛЬНОЮ ЖИРОВОЮ 

ХВОРОБОЮ ПЕЧІНКИ  

(огляд літератури) 

 

1.1 Поширеність та фактори ризику розвитку ішемічної хвороби 

серця 

 

 Серцево-судинні захворювання (ССЗ) залишаються провідною 

глобальною причиною захворюваності, інвалідизації та смертності 

населення, незважаючи на покращення результатів лікування [37]. За 

даними Американської кардіологічної асоціації та Американської 

асоціації інсульту (AHA/ASA), від них щорічно помирають 17,3 мільйони 

людей і очікується зростання цього показника до 23,6 мільйонів до 2030 

року [82]. Враховуючи таку ситуацію, важливим є вивчення предикторів 

розвитку ССЗ, серед яких основну роль відіграють дисліпідемія, 

артеріальна гіпертензія, надлишкова маса тіла та гіподинамія, порушення 

вуглеводного обміну (порушення толерантності до глюкози або цукровий 

діабет), паління, поширеність яких невпинно зростає [22, 82,170, 184].  

 Важливість профілактики ССЗ залишається безперечною. Вона 

повинна проводитися на різних рівнях: як  у загальній популяції, шляхом 

пропаганди здорового способу життя, так і на індивідуальному рівні – у 

пацієнтів із середнім та високим кардіоваскулярним ризиком або в осіб із 

встановленим діагнозом ССЗ шляхом зміни способу життя, усунення 

негативних чинників (нераціональне харчування, гіподинамія, 

тютюнопаління) та впливу на інші модифіковані фактори ризику, такі як 

дисліпідемія, гіпертензія та ЦД [13, 29, 30, 123, 120].  



16 
 

 Вирішальною складовою розвитку атеросклеротичного процесу є 

дисліпідемія, при цьому рівні ЗХ та ЛПНГ прямо пропорційні ризику 

виникнення ІХС. Дисліпідемія є незалежним та потужним фактором 

ризику, значення якого чітко доведено для чоловіків і жінок будь-якого 

віку [120]. Слід зазначити, що гіпертригліцеридемія та низький рівень 

ЛПВГ також належать до факторів ризику розвитку атеросклерозу та ІХС 

і це варто враховувати під час вибору терапії, але цільові рівні для цих 

показників ще з’ясовуються. Проте відомо, що серцево-судинний ризик 

зростає у разі підвищення рівня ТГ >1,7 ммоль/л і зниження рівня ЛПВГ 

<1,0 ммоль/л у чоловіків та <1,2 ммоль/л у жінок [22].  

 Спільним патогенетичним механізмом ІХС та НАЖХП є 

атерогенна дисліпідемія, яку виявляють у 20-80 % пацієнтів з НАЖХП 

[138]. Вік пацієнта і тривалий перебіг захворювання призводять до 

поглиблення порушень ліпідного обміну у хворих з коморбідною 

патологією, а основною причиною смерті таких пацієнтів стають ССЗ [43, 

98, 166]. 

 До “неліпідних” факторів ризику атеросклерозу належать 

артеріальна гіпертензія, порушення вуглеводного обміну, ожиріння, 

гіподинамія, куріння тощо. Тому профілактика повинна бути спрямована 

на корекцію і цих факторів ризику [170]. Артеріальна гіпертензія 

підвищує ризик розвитку інфаркту, інсульту, серцевої недостатності та 

атеросклерозу периферійних артерій. Вона підвищує смертність 

незалежно від статі, віку, етнічної належності та наявності ІХС [21]. 

Гіподинамія посилює негативний вплив інших факторів ризику розвитку 

атеросклерозу, таких як підвищений артеріальний тиск, резистентність до 

інсуліну, порушення толерантності до глюкози, підвищення концентрації 

тригліцеридів, низька концентрація ліпопротеїнів високої густини та 

ожиріння [123, 124]. При цьому, за результатами досліджень, тривалі 

помірні фізичні навантаження покращують серцево-легеневий ресурс та 

зменшують інсулінорезистентність незалежно від втрати маси тіла [124]. 
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Зниження маси тіла шляхом корекції харчування призводить до 

зменшення кількості жирової тканини, проте не впливає на метаболізм у 

м’язах, а втрата маси, індукована фізичними навантаженнями, стимулює 

окисні процеси в мітохондріях, при цьому пригнічуючи надлишковий 

глюконеогенез та покращуючи чутливість тканин до інсуліну [124 , 139].  

 Ожиріння – це один з ключових факторів ризику атеросклерозу. 

Часто з ожирінням поєднуються й інші фактори, а саме дисліпідемія, 

артеріальна гіпертензія, порушення толерантності до глюкози, ІХС, 

НАЖХП [51, 96]. При ожирінні зростає загальна смертність і смертність 

від серцево-судинної патології [21]. Останнім часом ожиріння набуло 

масштабів епідемії. У світі налічується понад 400 млн. людей, які 

страждають на ожиріння, близько 1,6 млрд. мають надлишкову масу тіла. 

За прогнозами ВООЗ, до 2025 року кількість хворих з ожирінням 

подвоїться [157, 62]. 

  Пандемія ожиріння призвела до збільшення кількості досліджень 

у даному напрямку і, відповідно, до нового розуміння механізмів розвитку 

ІХС, НАЖХП на тлі ожиріння [95, 97, 134, 184, 202]. Вісцеральний жир 

зараз розглядають як активний ендокринний орган, який продукує 

адипоцитокіни. Високий рівень лептину та низький вміст адипонектину 

асоціюється з метаболічним синдромом – інсулінорезистентним станом, 

при якому прозапальні цитокіни викликають дисфункцію органів [93]. 

Згодом опосередковане пошкодження судин з ішемією та хронічне 

запалення призводять до розвитку атеросклерозу [185], фіброзу печінки з 

відповідним порушенням її функції [14, 140]. 

 Це змінене адипокінове середовище призводить до збільшення 

інфільтрації тканин моноцитами та макрофагами, які виробляють 

прозапальні цитокіни, що, своєю чергою, змінює функції органів, зокрема 

й печінки. Впродовж багатьох років поєднання стеатозу печінки та 

запалення призводить до фіброзу. Стеатоз є попередником неалкогольного 

стеатогепатиту (НАСГ). НАЖХП і, зокрема, НАСГ можуть привести до 
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цирозу печінки й гепатоцелюлярної карциноми. Холецистостеатоз може 

провокувати стеатохолецистит. Холецистостеатоз, своєю чергою, може 

бути поясненням збільшення числа випадків хронічного некалькульозного  

холециститу і збільшення числа холецистектомій [175, 219]. 

 У хворих з кардіоваскулярною патологією, поширеним 

атеросклерозом, дисліпопротеїнемією в 90 % випадків виявляється жирова 

інфільтрація печінки з елементами фіброзу, яка, на думку авторів, є 

передстадією НАСГ [11, 158]. НАЖХП — одне із найпоширеніших 

хронічних захворювань, що пов’язане з акумуляцією 

внутрішньопечінкових тригліцеридів [52, 153, 156].   

  В Україні відсутні дані щодо поширення НАЖХП у загальній 

популяції, проте відомо, що у більше ніж у 80 % пацієнтів із 

діагностованою НАЖХП виявляють ознаки інсулінорезистентності, а інші 

прояви МС сильно корелюють із вираженістю жирової дистрофії печінки 

[66]. Ожиріння з індексом маси тіла (ІМТ) більше 30 кг/м² призводить до 

розвитку стеатогепатозу в 95-100 % випадків і супроводжується 

стеатогепатитом у 20-47 % хворих [62]. 

 

1.2 Особливості перебігу ішемічної хвороби серця та 

стабільної стенокардії у поєднанні з неалкогольною жировою хворобою 

печінки  

 

 Актуальною проблемою сучасної медицини є виявлення спільних 

патогенетичних механізмів ІХС та супутніх захворювань внутрішніх 

органів з метою розробки комплексного, персоніфікованого підходу до 

лікування та профілактики коморбідної патології [38, 45 , 76, 84, 156, 205]. 

 Поряд із ССЗ серйозною медико-соціальною проблемою є 

гепатобіліарна патологія, оскільки 60 % пацієнтів із захворюваннями 

печінки – це населення працездатного віку. Найчастішою формою 
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хронічної патології гепатобіліарного тракту є НАЖХП [203]: її 

поширеність у різних популяціях сягає 33 %, у тому числі серед хворих на 

ожиріння – 90 %, з цукровим діабетом 2-го типу – 60-70 %, з МС – до 100 

%. НАЖХП є самостійною нозологічною формою, що включає наступні 

стадії: стеатоз печінки, НАСГ, фіброз, цироз печінки [45 , 92]. 

 НАЖХП у більшості випадків є безсимптомним станом, що 

виявляється вже на розгорнутій стадії. Такі симптоми, як дискомфорт у 

правому підребер’ї, підвищена стомлюваність, сонливість спостерігаються 

приблизно у 50 % пацієнтів, але не є специфічними. У більшості хворих 

НАЖХП діагностується вже після того, як визначається гепатомегалія або 

виявляється нез’ясоване підвищення трансаміназ, наприклад, під час 

лікування статинами [56]. 

 Прогресування НАЖХП є складним і багатофакторним процесом. 

На даний час існують дві провідні концепції, що пояснюють патогенез 

НАЖХП – теорія двох ударів та теорія багатьох паралельних ударів. 

Концепція двох ударів була запропонована С.Р Day та О.Е James у 1998 

році [195]. Перший удар (морфологічно — жирова дистрофія або простий 

стеатоз) призводить до накопичення ліпідів у клітинах печінки. Основні 

механізми акумуляції ліпідів у гепатоцитах: 1) посилений ліполіз та/або 

підвищене споживання їжі, збагаченої жирами та вуглеводами, 

провокують надмірне надходження вільних жирних кислот; 2) зниження 

рівнів оксидації вільних жирних кислот у печінці; 3) посилення 

печінкового ліпогенезу de novo; 4) пригнічення секреції гепатоцитами 

ліпопротеїдів дуже низької густини. Підґрунтям другого удару 

(морфологічно – стеатогепатит) є розвиток оксидативного стресу та 

мітохондріальної дисфункції гепатоцитів унаслідок накопичення  

ліпотоксичних метаболітів жирних кислот і вільних радикалів кисню та 

азоту. Herbert Tilg та Alexander R. Moschen у 2010 році представили 

теорію багатьох паралельних ударів, згідно з якою прогресування стеатозу 

в стеатогепатит відбувається в генетично схильних осіб унаслідок 
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розвитку системної та локальної запальної відповіді в паренхімі печінки 

[122]. Тригерами запалення можуть виступати різноманітні екзогенні та 

ендогенні фактори, серед яких провідну роль відіграють адипоцитокіни та 

сигнали інтестинального походження [154]. 

 Додатково розвитку НАЖХП можуть сприяти деякі ендогенні 

чинники: вроджені дефекти β-окиснення жирних кислот; дефіцит α1-

антитрипсину; ідіопатичний гемохроматоз; хвороба Вільсона-Коновалова; 

ліподистрофія; синдром мальабсорбції внаслідок хірургічного лікування 

ожиріння (ілеоєюнальне шунтування, біліарно-панкреатична стома; 

гастропластика, резекція тонкої кишки); синдром надмірного 

бактеріального росту. Крім того, ризик розвитку НАЖХП підвищують 

такі екзогенні чинники, як швидке зменшення маси тіла, тривале 

парентеральне харчування, лікарські препарати (естрогени, 

кортикостероїди, аналоги нуклеозидів, деякі високомолекулярні 

антибіотики, вітамін А та ін.), гепатотоксичні хімічні речовини (сполуки 

ртуті, бору, барію, вуглецю, фосфору, хрому, талію) [80]. 

 На сьогодні вважається, що вік, стать, расові та етнічні ознаки, 

вроджені та набуті метаболічні й генетичні порушення теж пов’язані з 

розвитком НАЖХП. Так, виявлено, що із віком НАЖХП має більш тяжкий 

перебіг і часто прогресує до важкого фіброзу та гепатоцелюлярної 

карциноми з летальним наслідком [165], тоді як у молодших пацієнтів 

НАЖХП супроводжується лише більш високою активністю АЛТ та інших 

печінкових ензимів [5, 72, 160]. 

 Проблема коморбідності СС з НАЖХП полягає в каскаді реакцій 

взаємообтяження, що призводить до прогресування всіх супутніх 

захворювань [19, 73, 218]. За даними багатьох спостережень, НАЖХП 

асоціювалась з ожирінням, інсулінорезистентністю, АГ, дисліпідемією 

[20, 38, 50, 53, 159].  

 Для ураження шлунково-кишкового тракту при МС характерні 

поліморбідність, тобто поєднані захворювання; латентний перебіг — 
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відсутність виражених проявів; маскування змін з боку органів травлення 

серцево-судинними та іншими проявами; «перехрест» клінічних 

симптомів; дисонанс між чисельністю скарг, ступенем функціональних і 

морфологічних змін; наявність ішемічних ушкоджень, пов'язаних з 

порушеннями мікроциркуляції; пізня діагностика гастроентерологічної 

патології [55]. 

 Традиційна парадигма НАЖХП, що представляє "печінковий прояв 

метаболічного синдрому", на даний час застаріла. Під час аналізу значної 

кількості досліджень, що вивчали асоціацію НАЖХП з ЦД 2 типу або з 

МС, вчені дійшли до висновку, що НАЖХП передує розвитку обох станів. 

Отримані дані підтримують нову парадигму НАЖХП як індикатора 

майбутнього розвитку МС, що є дуже важливим для профілактики, 

раннього виявлення та лікування станів, асоційованих з НАЖХП [164, 

179, 180, 200]. 

 У хворих на СС, постінфарктний кардіосклероз наявність НАЖХП 

достовірно збільшує прояви ішемії, частоту виникнення шлуночкових 

порушень ритму, погіршує показники вегетативної регуляції серцевої 

діяльності та сповільнює їх поліпшення, навіть після аортокоронарного 

шунтування. НАЖХП прискорює розвиток атеросклеротичного процесу в 

міокарді за даними мультиспіральної комп’ютерної томографії. 

Встановлена висока кореляційна залежність між сумарним кальцієвим 

індексом і показниками ліпідного обміну у хворих на СС з НАЖХП, що 

вказує на безпосередню причетність порушення ліпідного обміну та 

системного запалення до процесів атерогенезу [10, 11, 126].  

 У пацієнтів з НАЖХП спостерігався вищий рівень поширеності 

субклінічного атеросклерозу, що проявлялася збільшенням товщини 

інтимо-медіального комплексу, порушенням вазодилятації та 

артеріальною жорсткістю, незалежно від ожиріння та інших встановлених 

факторів ризику [197]. Отже, НАЖХП визнано фактором ризику не лише 

ІХС та інших серцево-судинних захворювань, а й ранніх субклінічних 
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порушень структури та функції  міокарда [87, 105, 119, 121, 177]. У 95 % 

пацієнтів з ІХС в поєднанні з НАЖХП виявлена дисфункція ендотелію, 

при цьому у 10 % відзначена патологічна вазоконстрикція [40].  

 У пацієнтів з СС та НАЖХП, які мали покази до проведення 

коронароангіографії, на 20 % частіше виявляли стеноз однієї чи кількох 

коронарних артерій більше 50 % і, відповідно, такі пацієнти потребували 

стентування. Разом з тим, впливу на показники частоти розвитку серцево -

судинних ускладнень та смертності у таких пацієнтів не спостерігалося 

[103, 115].  

 Отже, згідно сучасних уявлень, НАЖХП позиціонується як 

незалежний фактор ризику розвитку і прогресування ССЗ [70, 193, 196]. У 

пацієнтів з жировою дистрофією печінки порушення метаболізму 

міокарда може передувати функціональному та структурному 

ремоделюванню серця і призводити до збільшення маси лівого шлуночка 

та діастолічної дисфункції. Провокуючим фактором для цього є розвиток 

системної та печінкової інсулінорезистентності, що призводить до 

гіперінсулінемії та підвищення вільних жирних кислот, пов’язаних з 

міокардіальною резистентністю. Це потенціює не фізіологічне окиснення 

глюкози, а неефективний енергетичний метаболізм кардіоміоцитів з 

утворенням жиру та перенос меншої кількості АТФ на молекулу 

спожитого кисню. З підвищенням навантаження на серце при збільшенні 

напруги посилюється дисфункція міокарду, що, у підсумку, призводить до 

адаптивного ремоделювання міокарду. Надлишкове утворення вільних 

жирних кислот також призводить до серцевої ліпотоксичності [104], 

викликаючи внутрішньоклітинне накопичення ліпідів і підвищення 

окиснення в нормальних кардіоміоцитах з подальшим кардіальним 

апоптозом і дисфункцією [8, 47, 137].  

 НАЖХП розглядається як хронічний запальний процес, який 

вносить свій внесок у вигляді додаткових атерогенних стимулів до вже 

сформованого прозапального статусу [9, 132, 143, 162, 206]. Важливо, що 
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простий стеатоз має доброякісний клінічний перебіг, не спричинюючи 

підвищення смертності. На противагу цьому НАСГ з фіброзом печінки 

підвищує смертність приблизно на 70 % [99, 108].  

 Печінка за умов поєднання НАЖХП та СС є органом-мішенню, де 

запускається каскад запальних реакцій з безпосередньою секрецією 

прозапальних цитокінів та формуванням системної запальної відповіді. У 

жировій тканині також може ініціюватися хронічне запалення за 

допомогою впливу прозапальних адипоцитокінів, таких як лептин, 

адипонектин, резистин, фактор некрозу пухлини-α та інтерлейкін-6 [35, 

151]. 

 Здатність печінки депонувати ліпіди обмежена, і навіть невелика 

кількість гепатоцитів, «навантажених» ліпідами, впливає на її 

функціональну активність. Акумуляція жиру в печінці знижує чутливість 

її до інсуліну, викликає запальні реакції і сприяє зниженню метаболічної 

активності [166, 182]. Це, своєю чергою, призводить до порушення 

експресії адипоцитокінів, складні взаємодії між якими сприяють  

прогресуванню змін тканини печінки (стеатоз - стеатогепатит - фіброз) 

або запуску каскаду метаболічних подій з формуванням дисліпідемії, 

артеріальної гіпертензії [35, 81]. 

 На сьогодні вважається, що ІР (нездатність інсуліну виявляти свої 

плейотропні біологічні ефекти, а саме, контроль вмісту глюкози та участь 

у синтезі глікогену, протеїнів та ліпідів у скелетних м’язах) є одним із 

провідних факторів розвитку НАЖХП та її прогресування до цирозу [190]. 

Ожиріння, ЦД 2-го типу та гіперліпідемія, окремо чи в поєднанні, 

найчастіше спричиняють розвиток НАЖХП, оскільки усі ці патологічні 

стани об’єднує синдром ІР [19, 102, 135, 136]. При цьому кількість жиру в 

печінці прямо пропорційна ступеню ІР незалежно від маси тіла. 

Прогресування НАЖХП до НАСГ та фіброзу часто відзначають у 

пацієнтів без клінічних симптомів та підвищення рівня печінкових 
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ензимів, проте воно асоціюється із запальною реакцією як на рівні 

гепатоцитів, так і організму в цілому [6, 72]. 

 Високий рівень АЛТ пов'язаний з важкістю ІР, при чому цей 

зв'язок не залежить від інших факторів. Кореляція рівня АЛТ з 

вираженістю інсулінорезистентності вища, ніж з дисліпідемією, що 

робить АЛТ індикатором пошкодження печінки, тоді як 

аспартатамінотрансфераза (АСТ) більш асоційована з абдомінальним 

ожиріння [101, 187, 213]. Також відмічено, що гама-

глутамілтранспептидаза (ГГТП) краще корелює з серцево-судинною 

патологією, ніж АЛТ [145, 212].  

 Наслідком периферійної ІР є маніфестація ліполізу, оскільки 

відбувається пригнічення активності гормончутливої ліпази і 

транскрипційних факторів, залучених до формування ліпідних вкраплень, 

зокрема, пероксисомального проліфератор-активованого рецептору 

(рeroxisome proliferator-activated receptor — PPAR) γ2, що є визначальним 

в  адипогенезі та метаболізмі глюкози. Проте печінкова ІР може 

реалізовуватися за рахунок недостатньої утилізації вільних жирних кислот 

та активації глюконеогенезу [94].  

 Механізми реалізації ІР доволі складні та недостатньо вивчені. 

Проте інтраміоцелюлярна та інтрагепатоцелюлярна акумуляція ліпідів 

внаслідок підвищеного рівня вільних жирних кислот у плазмі крові, 

переваги їх синтезу de novo над інтенсивністю β-окиснення та експорту у 

вигляді ТГ у складі ЛПДНГ порушує інсуліновий сигнал, сприяє 

периферійній ІР та розвитку ліпотоксичності. Показано, що при НАЖХП 

на фоні підвищеного рівня ацил-КоА, частка ТГ може сягати 40 % маси 

печінки (при нормі ≈ 5 %) без збільшення об’єму вісцерального жиру та 

жиру в скелетних м’язах. Ці механізми реалізуються із залученням 

синтезу ТГ шляхом гідролізу фосфатидної кислоти, яка є продуктом 

гліколізу [72]. 
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 Гіперглікемія на фоні ІР, яка асоціюється з ліпідним 

дисметаболізмом, є додатковим тригером ліпогенезу і призводить до 

жирової інфільтрації як печінкових, так і периферійних тканин, а 

притаманна цьому явищу гіперінсулінемія суттєво впливає на метаболізм 

жирних кислот у печінці. Так, показано, що при ІР пригнічується 

супресивний ефект інсуліну не лише на глюконеогенез, але й на β-

окиснення жирних кислот в інфільтрованій жиром печінці. Ліпідозалежні 

метаболічні події, такі як збільшення поглинання ліпідів, посилення 

синтезу жирних кислот de novo, порушення синтезу та секреції 

ліпопротеїнів та/чи зниження рівня окиснення жирних кислот, сприяють 

акумуляції у тканинах печінки жирових вкраплень або жирових тілець, що 

є однією з провідних ознак гістопатологічних змін при НАЖХП. Жирові 

тільця у тканинах печінки залучаються до трафіку ліпідів всередину 

клітини та клітинного сигналу [72].  

 Численними експериментальними та клінічними дослідженнями 

показано, що адипоцитарні гормони, такі як лептин, адипонектин та 

резистин, відіграють провідну роль у регуляції печінкового метаболізму 

ліпідів та в патогенезі НАЖХП [59]. Продемонстровано, що лептин, 

інсуліночутливий адипокін, є важливим елементом розвитку ІР та 

прогресування НАЖХП до стеатозу [111]. Його рівень у сироватці крові 

корелює з вираженістю стеатозу, фіброзу та запалення, а також із рівнями 

ліпідів, глюкози, інсуліну, С-пептиду та АЛТ [33]. Лептин секретують як 

адипоцити, так і активовані зірчасті клітини печінки. У плазмі крові 

здорових осіб лептин підтримується на рівні ≈7,5 нг/мл [69]. У пацієнтів з 

ожирінням його концентрація може підвищуватися до 31,3 нг/мл [59], що 

пов’язано із розвитком резистентності до цього гормону внаслідок 

зниження вмісту лептинозв’язувальних рецепторів на клітинній мембрані 

[41,54]. Це сприяє зниженню окиснення жирних кислот в мітохондріях та 

перемиканню окиснення на глюкозу, що створює підґрунтя для активації 

механізмів ліпогенезу, ліпопероксидації та апоптозу [72].  
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 Лептинорезистентність створює умови для прозапальних та 

фіброгенних ефектів [68, 106]. Підвищення концентрації лептину в плазмі 

крові асоціюється також із кардіо-васкулярними порушеннями [34, 61, 

133]. У пацієнтів з СС спостерігається високий вміст лептину, при  цьому 

він спричиняє гіпертрофію гладком’язових клітин судинної стінки, 

підвищує синтез ендотеліального фактора росту, збільшує акумуляцію 

активних форм кисню в судинній стінці та призводить до підвищення 

експресії ендотеліну-1, що також є свідченням впливу його на судинне 

ремоделювання [44, 68, 199]. Високий рівень лептину є предиктором 

вищого функціонального класу стенокардії та порушень серцевого ритму, 

також може бути використаний як непрямий маркер системного 

запалення, оскільки зменшення його рівня передбачає більш часте 

зниження С-реактивного протеїну [42]. Висока концентрація лептину 

також сприяє агрегації тромбоцитів і розвитку тромбозів через здатність 

індукувати фосфорилювання декількох тромбоцитарних протеїнів за Tyr-

залишками. Інший гормон жирової тканини, який пов’язаний з 

інсуліновою чутливістю та має велике значення в порушенні 

функціонування печінкової паренхіми – адипонектин. Проте, на відміну 

від лептину та резистину, рівень адипонектину знижується при збільшенні 

об’єму жирової тканини, негативно корелює з рівнем глюкози, інсуліну, 

ТГ у плазмі крові та позитивно – з рівнем ЛПНГ. Це визначає 

адипонектин як показник метаболічних зрушень, при яких ІР і 

гіперінсулінемія на тлі ліпідемії та жирової інфільтрації є визначальними 

факторами гіпоадипонектинемії [3].  

 На відміну від лептину, адипонектин має антизапальні та 

антиатерогенні властивості, Він виступає інформативним показником 

важкості перебігу НАЖХП. Так, проілюстровано, що зниження 

коефіцієнту адипонектин/лептин з 7,8 до 1,1 ум. од. на фоні запальної 

реакції асоціюється з розвитком фіброзу у хворих на НАЖХП [72]. 
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 Механізм впливу адипонектину пов’язаний зі здатністю 

стимулювати аденозинмонофосфокіназу з подальшим інгібуванням 

ацетил-КоА-карбоксилази. У печінці цей процес викликає зменшення 

кількості ферментів глюконеогенезу, в результаті чого зменшується й 

надходження печінкової глюкози у периферійну кров. Вміст адипонектину 

обернено корелює з ступенем ожиріння та інсулінорезистентності [14].  

 Антизапальна й антиатерогенна дія цього гормону здійснюється за 

рахунок його супресивного впливу на прозапальний туморнекротизуючий 

фактор альфа (ТNF-α) при активації циклоаденозинмонофосфатзалежної 

протеїнкінази А, яка стимулює ліпазу в адипоцитах. Це додатково 

підтверджує наявність сильних обернених зв’язків між адипонектином та 

ТNF-α у хворих з ожирінням та ІР [146]. Також відзначено, що цей гормон 

пригнічує фагоцитарну та цитокінпродукуючу функції зрілих макрофагів, 

модулює ендотеліальну функцію, здійснює інгібіторний ефект на 

проліферацію клітин гладких м’язів судин, що індукується  факторами 

росту. Завдяки цьому він виступає як антитромбогенний та антизапальний 

чинник, запобігає накопиченню жиру в коронарних артеріях, сприяє 

зниженню ризику розвитку тромбозів та інфаркту міокарда [72, 118].  

 Внаслідок дисліпідемії та ІР при НАЖХП суттєво порушується 

метаболізм ХС з накопиченням одного з провідних атерогенних факторів 

— ЛПНГ. Суттєву роль у цьому відіграють ЛПНГ-рецептори. Кліренс 

плазмових ЛПНГ в печінці в основному здійснюється завдяки дії ЛПНГ-

рецепторів, локалізованих на мембрані гепатоцитів та зв’язаних з апоВ-

компонентом, що сприяє поглинанню ЛПНГ-частинок клітинами через 

клатрин-опосередкований ендоцитоліз. Зміна жовчнокислотного спектру, 

зокрема мембран клітин інсулінозалежних тканин, у бік накопичення 

насичених та олеїнової жирних кислот, зменшує кількість та блокує 

активність ЛПНГ-рецепторів за механізмами зворотного зв’язку. Це 

порушує захоплення циркулюючих ЛПНГ та ліпопротеїдів проміжної 
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густини (ЛПНГ) і призводить до стійкої гіперліпідемії, накопичення ХС, 

створює підґрунтя для прогресування атеросклерозу [50, 72]. 

Внаслідок активації перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) 

відбувається утворення більш стійких ліпідних інтермедіаторів, які здатні 

до окисної модифікації інших біологічних структур клітини та 

здійснюють мембранодестабілізуючі та цитотоксичні ефекти. Тому саме 

активація процесів ПОЛ, що асоціюється з НАЖХП-залежною 

ліпотоксичністю, відповідальна за порушення проникності та 

пластичності мембран клітин печінки, зниження активності білків та їх 

комплексів, порушення їх рецепторної функції та комунікаційних зв’язків 

між клітинами. Це призводить до формування гігантських мітохондрій, 

перехресного зв’язування цитокератинів, активації тканинних 

трансглутаміназ, які стимулюють формування тілець Маллорі, сприяють 

хемотаксису нейтрофілів і розвитку системної запальної реакції та 

активному фіброгенезу [18]. 

 Процеси ПОЛ є ініціюючими у прогресуванні системного 

запалення та  атерогенезу навіть за відсутності ожиріння, що є 

передумовою прогресування стеатозу до НАСГ. Це також призводить до 

розвитку ІР як периферійних тканин, так і тканин печінки [156]. Активація 

ПОЛ на ґрунті активного ліпогенезу за НАЖХП сьогодні розглядають 

також як фактор форсованого атерогенезу. Так, при модифікації ЛПНГ 

малоновим діальдегідом утворюються пінисті макрофаги в результаті 

гідролізу та реетерифікації ефірів ЛПНГ, що сприяє розвитку 

прозапальних та проатерогенних реакцій [4].  

 Резюмуючи вплив адипоцитокінів на розвиток стеатозу печінки 

[80], можна зробити висновок, що надмірне споживання калорійної їжі і 

малорухомий спосіб життя призводять до ІР та інших метаболічних 

порушень, пов'язаних як з НАЖХП, так і з ССЗ [7, 209].  

 

1.3 Методи діагностики поєднаних захворювань 
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 Актуальність діагностики та ведення пацієнтів зі СС та НАЖХП 

визначається істотним збільшенням захворюваності останнім часом та 

високим рівнем інвалідизації внаслідок розвитку широкого спектру 

ускладнень [151]. Діагностика СС базується на оцінці стану коронарних 

артерій і атеросклеротичних змін в них, оскільки патоморфологічним 

субстратом розвитку ІХС є атеросклеротичні бляшки [58]. Існує кілька 

неінвазивних методів візуалізації, що дають можливість виявити 

субклінічний атеросклероз у різних судинних басейнах. До них належать 

УЗД судин, кількісна оцінка депозитів кальцію в коронарних судинах за 

допомогою комп’ютерної томографії (КТ), неінвазивна КТ чи магнітно -

резонансна ангіографія [2]. Хоча кожен із цих методів має свої переваги і 

недоліки, однак візуалізація коронарних артерій за допомогою КТ без 

введення контрасту, а також ультрасонографічне визначення товщини 

інтима-медії чи виявлення бляшок в сонних артеріях є найбільш 

вивченими методами дослідження, які придатні для скринінгу 

субклінічного атеросклерозу [88, 100]. 

 Сучасна мультидетекторна спіральна комп’ютерна томографія дає 

можливість за декілька секунд провести сканування серця із зрізами 

товщиною 0,5 мм, синхронізуючи отриману інформацію з 

електрокардіограмою. Вдається не лише виявити дрібні зерна солей 

кальцію, які нагромаджуються в зрілих атеросклеротичних бляшках, 

схильних до прогресування і дестабілізації, що призводить до їх розривів і 

виразкування, а й оцінити об’єм цих зерен та їх інтенсивність [8]. 

Доведено, що виявлення кальцинатів у коронарних артеріях за допомогою 

КT однозначно свідчить про наявність атеросклеротичних бляшок, а 

кількісна характеристика коронарного кальцію (коронарний кальцієвий 

показник) може слугувати мірою загального атеросклеротичного 

ураження судинного русла і містити потужну прогностичну інформацію, 
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що було доведено в декількох дослідженнях, які включали як жінок, так і 

чоловіків [7, 11]. 

 Золотим стандартом діагностики СС згідно протоколу є 

коронарографія. Результати коронарографії дозволяють зорієнтуватись 

щодо наявності або відсутності захворювання, його стадії та визначити 

оптимальний метод подальшого лікування. На певних стадіях 

захворювання прийом ліків стає малоефективним і коронарографічне 

обстеження може підтвердити необхідність хірургічного лікування судин 

та дозволяє визначитися з оптимальним методом хірургічного втручання – 

шунтування або стентування. Вчасно проведене хірургічне лікування 

повертає пацієнтів до активного життя, зменшує дозу та кількість ліків, 

що необхідно вживати, а в деяких випадках рятує життя [2]. 

 Оскільки патоморфологічним підґрунтям СС є атеросклероз, 

одним з найважливіших лабораторних методів обстеження при даній 

патології є дослідження ліпідного спектру крові, яке виконується всім 

пацієнтам згідно протоколу надання медичної допомоги при СС [64].  

 На сьогодні стандартом діагностики НАЖХП є морфологічне 

дослідження біоптату печінки, проте в цього методу є певні обмеження та 

недоліки: це інвазивний метод, що може супроводжуватися 

ускладненнями, потребує госпіталізації та висококваліфкованого 

спеціаліста, є ймовірність похибки при заборі матеріалу та інтерпретації 

результатів, висока вартість [155]. Тому постійно відбувається розробка 

алгоритмів комбінованих клінічних і лабораторних маркерів [8, 83, 208].  

 На сучасному етапі УЗД є адекватним методом підтвердження 

стеатозу [167]. Його рекомендують в якості дослідження першої лінії, щоб 

підтвердити наявність жирової інфільтрації печінки у зв’язку з його 

доступністю та низькою вартістю [11, 191]. Але є певні обмеження, 

зумовлені низькою повторюваністю результатів та неможливістю 

кількісно оцінити результат [201]. Ультразвуковими ознаками НАЖХП 

слугують: гіперехогенність печінкової паренхіми, яка перевищує 
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ехогенність нирок; нечіткість судинного малюнку й дистальне згасання 

ехо-сигналу. Якщо вміст жиру в печінці перевищує 30 %, то метод УЗД 

характеризується високою діагностичною точністю у виявленні НАЖХП: 

специфічність складає 83 %, чутливість 94 % [60].  

 Для візуалізації змін при НАЖХП можуть також застосовуватися 

такі методи, як КТ, магнітно-резонансна томографія з контрастуванням, 

фіброеластографія, проте вони є досить вартісними і теж мають певні 

обмеження [49, 130]. 

 Найпоширенішими лабораторними тестами для виявлення 

патології печінки є дослідження рівня трансаміназ. Проте, частина 

пацієнтів з НАЖХП можуть мати нормальні або незначно підвищені рівні 

цих ферментів, що значно ускладнює діагностику [28]. Для верифікації 

НАЖХП також розроблений ряд неінвазивних лабораторних методик, які 

дозволяють оцінити ступінь вираження некро-запальної активності, 

ступінь стеатозу і стадію фіброзу печінки, які входять у ФіброМакс 

(АктіТест, ФіброТест, СтеатоТест та НешТест) – визначення в сироватці 

крові сполук – маркерів фіброзу, стеатозу та активності процесу з 

розрахунком відповідних індексів [49, 125, 128, 150]. 

 Доказова медицина висуває зростаючі вимоги до достовірності 

діагнозу з максимальним використанням точних, швидких і 

малоінвазивних методів. Такими методами для діагностики захворювань 

печінки є дихальні тести [142]. Всі вони базуються на застосуванні 

мічених субстратів, до складу яких входить нуклід вуглецю 13С. Першим з 

них для діагностики функціональної активності гепатоцитів у вітчизняній 

клінічній практиці почали застосовувати 13СМДТ. За результатами тесту 

можна зробити висновок не тільки про наявність або відсутність 

печінкової недостатності, а й класифікувати її на нециротичну та 

циротичну, встановити ступінь вираженості (відповідно до критеріїв 

Child-Pugh) [39, 46, 107], визначити відсоток функціонуючих гепатоцитів, 

що неможливо при використанні інших методів дослідження [42, 217]. 
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Неінвазивність, безпека, чутливість і специфічність, відсутність 

протипоказань до проведення дихального тесту роблять його 

затребуваним [186, 207].  

  Діагностична чутливість (95 %) та специфічність (76 %) 

метацетинового дихального тесту значно перевищують можливості 

біохімічного дослідження крові [32, 39]. Особливого значення цей тест 

набуває у випадках безсимптомного перебігу хвороби, за наявності 

стертої клінічної картини, коли немає патологічних зрушень, чи в разі 

сумнівних результатів біохімічних показників, що є важливим за НАЖХП, 

оскільки для неї характерний безсимптомний перебіг. Метацетиновий 

дихальний тест можна застосовувати також для ранньої діагностики 

функціональних порушень печінки, прогнозування перебігу та оцінки 

ефективності призначеного лікування [24, 63]. 

       

1.4 Лікування пацієнтів з ішемічною хворобою серця та 

стабільною стенокардією у поєднанні з неалкогольною жировою 

хворобою печінки 

 

 Лікування пацієнта з поєднаною патологією – складне завдання, 

яке має ряд особливостей і пов’язане як з ризиком поліпрагмазії, так і з 

ризиком кумулятивних побічних дій, особливо за умов патології печінки. 

Тому вибір терапії для пацієнта з ІХС у поєднанні з НАЖХП повинен у 

першу чергу базуватися на принципі безпеки. З урахуванням коморбідної 

патології і потреби її комплексного лікування, вимоги включають 

мінімальну міжмедикаментозну взаємодію та метаболічну нейтральність, 

позитивний вплив на стан печінки і добру переносимість. Основною 

метою лікування таких хворих є попередження прогресування основного 

захворювання та його ускладнень,  а також запобігання переходу стеатозу 

у стеатогепатит, а його, своєю чергою, в цироз [35, 172].  
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 Модифікація способу життя (не менше, ніж 3 місяців) і зменшення 

маси тіла за допомогою дієти [168, 169] або фармакологічної корекції 

впродовж 6 місяців призводить як до біохімічного, так і гістологічного 

покращення [147]. Не зважаючи на те, що зменшення маси тіла має 

позитивний вплив на перебіг НАЖХП, деякі дієти, зокрема з дуже 

низьким вмістом вуглеводів та значною кількістю жирів, можуть 

погіршувати її перебіг. Відбувається це опосередковано через механізм 

посилення інсулінорезистентності [85, 127].  

 Відомі фармакологічні препарати, орієнтовані на патофізіологічні 

чинники НАЖХП, такі як метформін [210], розиглітазон, статини, 

антиоксиданти, анти-TNF-α і ряд гепатопротекторів, добре вивчені [15, 

116]. На жаль, поки не синтезовано жодного препарату, успішного як у 

зниженні темпів прогресування НАЖХП, так і кардіоваскулярного ризику 

[18]. 

 Очевидно, що медикаментозна терапія НАЖХП, поряд з 

немедикаментозними засобами корекції, позитивна тільки тоді, коли 

спрямована на основні ланки патогенезу захворювання [71, 110]. Більш 

того, адекватно проведена гепатопротекція дозволяє отримати не тільки 

терапевтичний ефект, але і запобігти розвитку таких асоційованих з 

НАЖХП станів, як дисліпідемія, ожиріння й АГ [35, 149, 178].  

 Дисліпідемія часто спостерігається у пацієнтів з НАЖХП, тому її 

лікування відіграє вирішальну роль, оскільки основними причинами 

смерті пацієнтів з НАЖХП є ССЗ [13, 16]. Патогенетичною основою 

лікування СС є гіполіпідемічна терапія статинами, які знижують синтез 

холестерину в печінці шляхом конкурентного гальмування ГМГ-КоА-

редуктази. Статини асоціюються зі зниженням ризику серцево-судинних 

подій за результатами багатьох інтервенційних рандомізованих клінічних 

досліджень і є ефективними середниками для проведення гіполіпідемічної 

терапії [13, 43, 141]. Доведено позитивний вплив стандартної дієти та 

аторвастатину на регрес гістологічних змін в печінці та атеросклерозу в 
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судинах [110]. Роль статинів у лікуванні та профілактиці серцево-

судинних ускладнень важко переоцінити. Модифікація за допомогою 

статинів ліпідного профілю є стратегією не лише у вторинній 

профілактиці при вже наявних проявах атеросклерозу, але й у первинній 

профілактиці в пацієнтів з високим ризиком [1, 22, 29].  

Механізм дії статинів полягає у пригніченні ферменту 3-гідроксил-3-

метил-глутарил-коферменту-А-редуктази (ГМГ-КоА редуктази), що 

каталізує початкові та проміжні стадії біосинтезу холестерину у печінці та 

призводить до зменшення його рівня в крові. Зниження 

внутрішньоклітинної концентрації холестерину індукує підвищену 

експресію рецепторів ЛПНГ на поверхні гепатоцитів, що зумовлює 

підвищене споживання ЛПНГ з крові й зниження концентрації в плазмі 

ЛПНГ та інших апоВ-вмісних ліпопротеїнів, в тому числі й тригліцеридів 

[120]. 

Окрім основної гіполіпідемічної дії, статини володіють рядом 

плейотропних ефектів, таких, як поліпшення ендотеліальної функції 

шляхом збільшення синтезу NO, протизапальна дія (зниження 

концентрації С-реактивного протеїну, зменшення секреції інтерлейкіну-6, 

фактору некрозу пухлини), антиішемічна, антиагрегантна, 

атитромботична та профібринолітична дія, вони також чинять 

антиоксидантний та антипроліферативний вплив [22, 114, 176].  

 Ступінь зниження ЛПНГ залежить від дози і формули статина. При 

цьому ще існують індивідуальні відмінності зниження  ЛПНГ з однаковою 

дозою статинів, що обумовлено генетичними особливостями та 

вторинними змінами метаболізму холестерину (наприклад, при 

гіпотиреозі) [120]. Широке застосування цих препаратів стало можливим 

не лише через їх високу ліпідознижуючу активність, а й завдяки появі 

нових, безпечніших представників. Одним з статинів, який найчастіше 

призначають у світі, є аторвастатин [1, 27, 79, 152], який включений до 
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протоколу надання медичної допомоги “Ішемічна хвороба серця: 

стабільна cтенокардія напруги” в Україні [64].  

 Одним з перших тривалих досліджень ефективності аторвастатину 

у пацієнтів з СС стало GREACE (The GREek Atorvastatin and Coronary-

Heart-Disease Evaluation). Пацієнти з СС були рандомізовані в групи 

прийому аторвастатину в дозах 10-80 мг/добу, які забезпечували цільові 

рівні ЛПНГ (<2,6 ммоль/л), або ж у групу з стандартною терапією (лише 

14 % отримували гіполіпідемічну терапію, а цільовий рівень ЛПНГ  був 

досягнутий лише у 3% пацієнтів). За 3 роки спостереження у групі 

аторвастатину середня доза становила 24 мг/добу  і цільові значення були 

досягнуті у 95 % хворих. Внаслідок цього достовірно знизилась загальна 

та коронарна смертність, частота коронарних ускладнень та інсульту 

незалежно від статі, віку, наявності ЦД, АГ, серцевої недостатності. 

Лікування переносилось добре, при цьому частота відміни аторвастатину 

через побічні дії становила всього лише 0,75 % [1, 152].  Також це перше 

великомасштабне дослідження, яке показує, що лікування хворих з ІХС 

статинами знижує рівні печінкових ферментів з мінімальними побічними 

ефектами [75]. Додатковою перевагою прийому статинів є зниження рівня 

АЛТ та АСТ під час лікування пацієнтів з НАЖХП в середньому на 47 % 

АСТ та 35 % АЛТ. Крім того, у 89 % у групі статинів були нормальні рівні 

АЛТ, АСТ та ГГТП наприкінці 3-річного спостереження. Лише 10 з 880 

пацієнтів з групи статинів мали підвищені ферменти більше 3-кратної 

верхньої межі норми, при цьому у 3 з них після зменшення дози статину 

вдалося нормалізувати показники трансфераз, і лише у 7 пацієнтів 

лікування довелося відмінити препарат (<1%) [152, 188].  

 Також відомо, що аторвастатин спричиняє регресії 

атеросклеротичних змін в сонних артеріях [183, 214]. Стосовно впливу 

аторвастатину на інсулінорезистенність є різні дані. Було проведене 

дослідження із застосуванням 10 мг/добу аторвастатину у пацієнтів з ЦД 

впродовж 6 місяців, при цьому відмічалося покращення чутливості тканин 
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до інсуліну [112], зменшення фібротичних змін у печінці [211]. В іншому, 

тривалішому дослідженні (24 місяці) із застосуванням цього ж дозування 

аторвастатину у пацієнтів з НАЖХП та дисліпідемією спостерігалися 

нормальні рівні трансаміназ, рівні адипонектину були збільшені, а 

фактору некрозу пухлин-альфа значно зменшилися. Проте, рівень лептину 

істотно не змінився [116]. У дослідженні впливу аторвастатину (впродовж 

6 тижнів) на лептин у кроликів з дисліпідемією відмічалося пригнічення 

його експресії [114, 192]. 

 Незважаючи на те, що лікарі часто уникають призначення статинів 

у пацієнтів з НАЖХП, їх використання призводить до зниження серцево -

судинної захворюваності й смертності та знижує активність ферментів 

печінки [95, 116, 117, 131,  194, 204]. 

 Таким чином, аторвастатин є високоефективним та безпечним 

препаратом, який суттєво покращує показники ліпідного спектру крові, 

значно знижує частоту серцевих подій у пацієнтів без ІХС, з СС та 

гострим коронарним синдромом [15].  

 Ефективність застосування урсодезоксихолевої кислоти (УДХК) 

при НАЖХП обумовлена її цитопротективною, імуномодулюючою та 

антиапоптичною активністю. УДХК запобігає пошкодженню мембран 

холангіоцитів гідрофобними жовчними кислотами та сприяє підвищенню 

антиоксидантного захисту за рахунок пригнічення активності каталази, 

глутатіонпероксидази, глутатіон-S-трансферази і підвищення синтезу 

глутатіону, запобігає розвитку апоптозу гепатоцитів, індукованому 

впливом гідрофобних жовчних кислот, етанолу тощо. Крім того, УДХК 

має протизапальні властивості, що обумовлені здатністю пригнічувати 

секрецію прозапальних цитокінів і продукцію імуноглобулінів [10].  

 Застосування УДХК у базовій терапії у хворих на СС, 

постінфарктний кардіосклероз у комбінації з НАЖХП приводило до 

достовірного зменшення проявів ішемії та частоти виникнення 

шлуночкових порушень ритму, поліпшення показників варіабельності 
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серцевого ритму за даними холтерівського моніторингу 

електрокардіографії впродовж 6 місяців після аортокоронарного 

шунтування [10]. 

 Доведено, що лікування пацієнтів з НАЖХП урсодезоксихолевою 

кислотою в дозі 15 мг/кг/добу впродовж 6 місяців  викликало достовірно 

зменшення товщини інтима-медіа. Автори вважають, що така дія УДХК 

може бути результатом зниження інсулінорезистентності та збільшення в 

сироватці крові ліпопротеїдів високої густини та аполіпопротеїнів А1 

[115].  

 УДХК в комплексній терапії сприяє підвищенню ефективності 

лікування та покращує функціональний стан печінки, впливаючи на 

основні патогенетичні ланки хвороби [170]. Застосування УДХК як 

препарату гепатопротекторної терапії на фоні базисного лікування СС 

сприяє покращенню стану ССС у таких хворих: спостерігається регрес 

гіпертрофії та ремоделювання міокарда лівого шлуночка та зростання 

швидкості систолічного руху мітрального кільця, зменшення проявів 

ішемії та частоти виникнення шлуночкових порушень ритму, що особливо 

важливо на тлі застосування статинотерапії й дозволяє проводити тривалу 

гіполіпідемічну терапію без побічних реакцій [157].  

 Враховуючи коморбідність, що досліджується, та обтяження 

перебігу СС при ожирінні з поступовим розвитком стеатозу, 

стеатогепатиту й фіброзу печінки, вивчення даної проблеми є актуальним.  

Досі дискутабельним є питання діагностики стеатозу та стеатогепатиту, 

оскільки ультрасонографічні критерії та дані печінкових трансаміназ 

часто не відповідають ступеню ураження гепатоцитів. Залишається 

відкритим питання щодо токсичного впливу статинів у пацієнтів з даною 

коморбідною патологією та впливу статинів на метаболічну ємність 

печінки [163]. Існує потреба уточнення практичних рекомендацій по 

безпечному призначенню статинів пацієнтам з поєднаною 

кардіоваскулярною та гепатобіліарною патологіями.  
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1 Загальна характеристика обстежених хворих 

 

Робота побудована за результатами власного клінічного спостереження 

за 125 хворими на СС у поєднанні з НАЖХП, які проходили клініко-

діагностичне обстеження та лікування у терапевтичних відділеннях №1 та 

№2 КМК ЛШМД м. Львова, кардіологічних відділеннях №1 та №3 

Львівського обласного державного клінічного лікувально-діагностичного 

кардіологічного центру.  

 У дослідження включали пацієнтів з верифікованим діагнозом 

ІХС, СС І-ІІІ ФК. Функціональний клас СС встановлювали відповідно до 

класифікації, запропонованої Канадським кардіологічним товариством. 

Діагноз ІХС, СС напруги встановлювали згідно рекомендацій Європейського 

Товариства кардіологів (2013) та наказу МОЗ України №436 від 03.07.2006 

року, за наявністю нападів стенокардії, перенесеним не раніше 6 місяців тому 

інфарктом міокарда, результатами велоергометрії та коронарографії (стеноз 

коронарної артерії становив ˃70%).  

Діагноз НАЖХП ставили на підставі клініко-лабораторних показників 

та ультрасонографічних критеріїв. Для встановлення стеатозу печінки 

використовували такі ультразвукові критерії, як збільшення розмірів печінки, 

дифузне однорідне підвищення ехогенності печінки («біла печінка»), ефект 

дистального затінювання, гіпоехогенність портальних судин (реверс 

контрасту). Ознаками стеатогепатиту були: гіперехогенність («яскравість») 

паренхіми печінки; збільшення розмірів печінки, поява ознак портальної 

гіпертензії (розширення діаметру ворітної вени); початкові прояви фіброзу 

печінки, що характеризувалися грубою структурою, перипортальним 

фіброзом, фіброзною трансформацією гілок портальних судин, ехогенними 

смужками. 
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 Критерії виключення із дослідження: вторинні порушення ліпідного 

спектру крові – з гіпотиреозом, нефротичним синдромом, медикаментозною 

гіперліпідемією; гострий коронарний синдром,  інфаркт міокарда чи гостре 

порушення мозкового кровообігу в анамнезі менше 6 місяців тому, серцева 

недостатність III ФК і вище за NYHA, ниркова чи важка печінкова 

недостатність, ЦД, системні активні захворюванням сполучної тканини, 

гострі запальні процеси, інфекційні захворювання; зловживання алкоголем, 

цирози печінки, автоімунні чи вірусні гепатити, онкологічні процеси.  

Серед обстежених хворих жінок було 47 (37,60 %), чоловіків – 78 

(62,40 %). Середній вік пацієнтів становив 56,00±0,91 років. Розподіл хворих 

за віком і статтю наведений у таблиці 2.1. 

 

Таблиця 2.1 – Розподіл хворих за віком і статтю 

Вікові 

групи 

Кількість 

хворих 

(Абс.) 

% 

Чоловіки Жінки 

Абс. % Абс. % 

30-39 11 8,80 10 12,82 1 2,13 

40-49 18 14,40 13 16,67 5 10,64 

50-59 46 36,80 29 37,18 17 36,17 

60-69 40 32,00 20 25,64 20 42,55 

70-79 10 8,00 6 7,69 4 8,51 

Разом 125 100 78 100 47 100 

 

Тривалість основного захворювання коливалась від 1 до 12 років, у 

середньому склавши 5,00±0,29 років (табл. 2.2). 

 

Таблиця 2.2 – Розподіл хворих на СС у поєднанні з НАЖХП за 

тривалістю захворювання 

Тривалість хвороби Кількість хворих % 
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1-5 років 81 64,80 

6-10 років 38 30,40 

11-15 років 6 4,80 

Разом 125 100 

 

Найбільша частка хворих з поєднаною патологією за тривалістю 

основного захворювання припадала на 1-5 років – 81 (64,80%) пацієнт та від 

6 до 10 років – 38 (30,40%) пацієнтів. Лише у 6 (4,80 %) хворих тривалість 

захворювання становила 11 років і більше.  

У всіх хворих спостерігався абдомінальний тип відкладення жирової 

тканини, який визначали шляхом вимірювання обводу талії (ОТ), обводу 

стегон (ОС) та вирахування індексу талія/стегно (ІТС).  

На підставі вимірювання антропометричних показників (зріст, маса) та 

визначення ІМТ було встановлено, що серед обстежених хворих 47 (37,60 %) 

осіб мали підвищену масу тіла, 65 (52,00 %) – ожиріння І ступеня, 9 (7,20 %) 

– ожиріння ІІ ступеня та 4 (3,20 %) – ожиріння ІІІ ступеня (табл. 2.3). 

 

Таблиця 2.3 – Розподіл хворих згідно ступенів ожиріння 

Критерії ожиріння ІМТ, кг/м2 Абс. % 

Надмірна маса тіла 25,0-29,9 47 37,60 

Ожиріння І ступеня 30,0-34,9 65 52,00 

Ожиріння ІІ ступеня 35,0-39,9 9 7,20 

 

 

 

Продовження таблиці 2.3 

Ожиріння ІІІ ступеня ˃ 40,0 4 3,20 

Разом  125 100,00 

Примітка: ІМТ – індекс маси тіла; абс. – абсолютна кількість хворих; % 

– відсоток від загальної кількості хворих. 
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СС І ФК діагностували у 40 (32,00 %) пацієнтів, II ФК – у 54 (43,20 %) 

пацієнтів, III ФК – у 31 (24,80 %) пацієнта.  16 (12,80 %) осіб  перенесли 

інфаркт міокарда більше 6 місяців тому. У 85 (68,00 %) пацієнтів 

діагностували серцеву недостатність, з них 46 (54,12 %) пацієнтів мали СН І 

ступеня, 37 (43,53 %) пацієнтів – СН ІІ А ступеня та 2 (2,35 %) – СН ІІ Б 

ступеня. У 4 осіб (3,20 %) в анамнезі було аортокоронарне шунтування та у 7 

(5,60 %) – стентування коронарних артерій.  

Супутнім діагнозом у 73 (58,40 %) хворих була артеріальна гіпертензія, 

у 6 (4,80 %) пацієнтів – хронічний пієлонефрит, у 2 (1,60 %) – хронічне 

обструктивне захворювання легень, у 2 (1,60 %) – ерозивний гастрит, у 3 

(2,40 %) – хронічний холецистит, у 19 (15,20 %) – хронічний панкреатит, у 5 

(4,00 %) – сечокам’яна хвороба. 3 (2,40 %) хворих мали в анамнезі виразку 

шлунка чи 12-палої кишки. Усі супутні захворювання на момент проведення 

дослідження були у стадії ремісії. 

 

2.2 Дизайн дослідження та методи обстеження 

 

На першому етапі у дослідження були рандомізовані 75 хворих на СС у 

поєднанні з НАЖХП, які раніше не приймали аторвастатин. Усім їм 

проводили загальноклінічні обстеження, лабораторні та інструментальні 

дослідження, а також визначали функціональний стан печінки на підставі 

вимірювання її метаболічної ємності та швидкості відновлення функції 

гепатоцитів за допомогою 13СМДТ, рівень печінкових трансаміназ та 

проводили ультрасонографічне обстеження.  

Згідно поставлених завдань, цих 75 пацієнтів було розподілено на 3 

групи за показниками 13СМДТ. У першу групу увійшли 24 пацієнти з 

надлишковою масою тіла та незначно вираженими ознаками стеатозу, у яких 

знаходили нормальні показники метаболічної ємності печінки та швидкості 

відновлення функції гепатоцитів на 40 та 120 хвилинах, показники АЛТ, АСТ 
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були в межах норми, діаметр ворітної вени не виходив за межі 12 мм. Другу 

групу склали 27 пацієнтів з вираженими ознаками стеатозу, помірним 

порушенням метаболічної ємності печінки і швидкості відновлення функції 

гепатоцитів та підвищенням у частини пацієнтів рівнів АЛТ й АСТ.  У третю 

групу увійшли 24 хворих з ожирінням та ознаками стеатогепатиту, 

характерними проявами якого були значно знижена метаболічна ємність 

печінки, значне порушення функції печінки у частини пацієнтів (клас А за 

Чайлд-П’ю), підвищення рівня трансаміназ та розширення діаметру ворітної 

вени.  

На другому етапі дослідження було обстежено 50 пацієнтів з 

коморбідною патологією, частина з яких мала ускладнені форми ІХС 

(перенесений інфаркт міокарду більше 6 місяців тому, стентування 

коронарних артерій, аорто-коронарне шунтування), що отримували базову 

терапію із застосуванням аторвастатину (препарат «ліпрімар», 

фармацевтична фірма “Pfizer Inc.”, США, реєстраційне посвідчення №UA 

2377/01/02, затверджене наказом МОЗ України від 27.06.2014 р. до 27.06.19 

р.,) в дозі 40 мг на добу впродовж 3 місяців (хворих в обов’язковому порядку 

інформували про правила прийому препарату і можливі побічні ефекти). Цій 

групі пацієнтів, окрім загальноклінічних обстежень, визначали рівень 

лептину та проводили дослідження детоксикаційної функції печінки за 

допомогою 13СМДТ. Також визначали гендерні особливості перебігу 

поєднаної патології з урахуванням показників ліпідного спектру крові, АЛТ, 

АСТ та 13СМДТ на тлі призначення аторвастатину.  

У третій етап дослідження з усіх рандомізованих у дослідженні хворих 

вибрано 20 пацієнтів зі зниженими показниками 13СМДТ, яким, додатково 

до аторвастатину, призначали урсодезоксихолеву кислоту (препарат 

«урсохол», фармацевтична фірма “Дарниця”, Україна, реєстраційне 

посвідчення № UA/9018/01/01, затвердженого наказом МОЗ України № 801 

від 13.09.2013 р. до 13.09.18 р.) у дозі 15 мг/кг/добу, розділеного на 3 

прийоми впродовж 1 місяця. За результатами дослідження було проведено 
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порівняльний аналіз клініко-лабораторних показників (ліпідного спектру 

крові, рівня печінкових трансаміназ), даних ультрасонографічного 

дослідження та стану детоксикаційної функції печінки до та після 

призначення комбінованої терапії.  

Обстеження хворих проводили із застосуванням загальноклінічних 

(вивчення анамнезу, збір скарг, загальний огляд з вимірюванням 

антропометричних показників), лабораторних (визначення ліпідного спектру 

крові, печінкових трансаміназ, рівня лептину) та інструментальних 

(електрокардіографія, ехокардіографія, ультрасонографія печінки, 13СМДТ) 

методів дослідження.  

Клінічне обстеження хворих на СС та неалкогольну жирову хворобу 

печінки полягало у детальному вивченні анамнезу, зборі скарг, загальному 

огляді, вимірюванні антропометричних показників з подальшим визначенням 

індексу маси тіла та індексу талії-стегно. 

При антропометричному дослідженні визначали обвід талії (ОТ, см), 

обвід стегон (ОС, см), зріст хворого (см) та масу тіла (кг) з подальшим 

розрахунком індексу маси тіла (індекс Кетле) за формулою: ІМТ = маса тіла 

(в кг) / зріст (в м2), де ІМТ від 18,5 до 24,9 відповідає нормальній масі тіла. 

ОТ вимірювали на рівні пупка, ОС визначали нижче великих вертлюгів 

стегнових кісток. Для оцінки розподілу жиру в організмі вирахували індекс 

талія/стегно (ІТС) за формулою: ІТС = ОТ/ОС. Абдомінальний тип ожиріння 

діагностували при ІТС>0,85 у жінок та ІТС>0,93 у чоловіків. 

Усі біохімічні дослідження проводили на автоматичному біохімічному 

аналізаторі BioChem FC-360 (High Technology Inc., США) із застосуванням 

наборів реактивів фірми Human (Німеччина). Рівень ЗХ визначали 

колориметричним ферментативним методом на довжині хвилі 500 нм після 

його ферментативного гідролізу та окиснення. Рівень тригліцеридів 

визначали колориметричним ферментативним методом на довжині хвилі 500 

нм, рівень ЛПВГ – колориметричним ферментативним методом на довжині 

хвилі 578 нм. Рівень ЛПНГ розраховували за формулою W.T. Freedewald: 
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ЛПНГ = ЗХ – ЛПВГ – ТГ/2,2). Нормальними показниками, згідно 

рекомендацій Європейського товариства кардіологів та Української асоціації 

кардіологів (2011), вважали значення ЗХ ˂ 5,0 ммоль/л, ЛПНГ ˂ 3,0 ммоль/л, 

ЛПВГ ˃ 1,3 ммоль/л, ТГ ˂1,7 ммоль/л. Дисліпідемію діагностували при 

відхиленні від нормальних величин хоча б одного із цих показників. 

Активність АЛТ та АСТ сироватки крові визначали кінетичним 

методом на довжині хвилі 365 нм згідно рекомендацій експертів 

Міжнародного товариства клінічної хімії (IFCC) із застосуванням наборів 

реактивів фірми Human (Німеччина) (набори для колориметричного 

визначення аспартатамінотрансферази КФ 2.6.1.1 та аланінамінотрансферази 

КФ 2.6.1.2). 

Вміст лептину в сироватці крові визначали імуноферментним методом 

за допомогою спектрофотометра “Stat-fax 1200”, діагностичного набору 

реактивів фірми “DRG” (США) імуносорбентним аналізом з ферментною 

міткою (ELISA) за принципом «сандвіч». Сироватка пацієнта, що містить 

лептин, інкубувалась в лунках, вкритих специфічним кролячим антилептин-

антитілом, де формувався комплекс. Після інкубації незв’язаний матеріал 

вимивався і кон’югатант кролячої пероксидази додавали для визначення 

зв’язаного лептину. Після додавання розчину індикатора інтенсивність 

забарвлення, що виникала, була пропорційною концентрації лептину у зразку 

крові пацієнта. 

Артеріальний тиск визначали за допомогою сфігмоманометра 

(Microlife), у  відповідності до Рекомендацій Українського товариства 

кардіологів (2008) та вимог ВООЗ. 

Структурно-функціональний стан серця оцінювали за допомогою 

апарату Ultima PA (Україна) в В-режимі візуалізації із застосуванням 

кардіологічного датчику SA4-2 з частотою хвилі 5 мГц за стандартною 

методикою. Вимірювали розміри камер серця, товщину їх стінок, 

міжшлуночкової перегородки, діаметр висхідної частини аорти, легеневої 

артерії, фракцію викиду лівого шлуночка. 
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Ультрасонографію печінки виконували за допомогою апарату Ultima 

PA (Україна) у В-режимі візуалізації з конвексним датчиком з частотою 

хвилі 3,5 мГц. Обстеження пацієнтів проводили натще. Визначали розміри 

печінки, жовчного міхура та селезінки. Оцінювали їх контури, структуру та 

ехогенність. 

Оскільки немає клінічних протоколів, затверджених МОЗ України, 

щодо діагностичних критеріїв НАЖХП, для визначення її клінічних форм 

використовували критерії різних авторів, зокрема дані, запропоновані О.М. 

Балтарович (2010 р.) та А.В. Араблинським (2009 р.). Згідно них, УЗД 

критеріями стеатозу печінки були: дифузне однорідне підвищення 

ехогенності паренхіми печінки («біла печінка») вище ехогенності кіркового 

шару нирок або поперекового м'язу, дрібно- чи середньозернисте 

ущільнення, ефект дистального затінювання, гіпоехогенність портальних 

судин (реверс контрасту) (рис.2.1). 

 

 

Рисунок 2.1 – УЗД картина стеатозу печінки 

 

УЗД ознаками стеатогепатиту були: гіперехогенність («яскравість») 

тканини печінки внаслідок дифузної жирової інфільтрації, розширення 
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діаметру ворітної вени, збільшення розмірів печінки, перипортальний фіброз, 

наявність ехогенних смужок (рис.2.2). 

 

 

Рисунок 2.2  – УЗД картина стеатогепатиту 

 

Усім хворим проводили 13СМДТ для визначення швидкості 

метаболізму печінки та кумулятивних доз на 40 та 120 хвилинах.  

Принцип методу полягає в тому, що 13С-метацетин піддається в печінці 

ферментативному диметилюванню і декарбоксилюванню за участю 

ферментів цитохрому Р450 [86]. Кінцевим продуктом метаболізму 13С-

метацетину є СО2, інтенсивність елімінації якого через легені дозволяє 

оцінювати функціональний стан мікросомальних ензимних систем 

гепатоцитів [28, 237]. 

Оцінку результатів здійснювали шляхом побудови графіка кривої. 

Дихальні проби аналізували на інфрачервоному спектроскопі IRIS (фірми 

IZINTA, Угорщина). Дані антитоксичної функції оцінювали на підставі 

сумарної концентрації міченого 13С СО2 на 120 хвилині. Результат більше 

35% розцінювали, як результат стимульованої детоксикаційної функції 

печінки, 20-35% - нормальної детоксикаційної функції, 10-20% – вираженого 

порушення детоксикаційної функції печінки без циротичних змін при масі 

функціонуючих гепатоцитів 50-100%, 2-10% – вираженого порушення 

детоксикаційної функції печінки з циротичними змінами при масі 
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функціонуючих гепатоцитів 20-50%, менше 2% – важкого порушення 

детоксикаційної функції печінки з циротичними змінами при масі 

функціонуючих гепатоцитів менше 20%. 

Оцінка результатів 13СМДТ проводилася не лише шляхом обробки даних 

на апараті IRIS, але й після відповідних математичних розрахунків, що дало 

змогу оцінити ступінь порушення функціонального стану печінки. При цьому, у 

колонці Dose/h, в якій відображається швидкість метаболізму, обиралося 

найвище значення від 0 до 40 хвилини, яке ділилося на 27. Отриманий 

результат показував швидкість метаболізму, переведену в одиниці, необхідні 

для її оцінки за шкалою, зображеною у табл.2.4. У колонці КД40 відображалася 

кумулятивна доза на 40 хвилині, яка вираховувалася шляхом поділу цієї 

величини на 12. Кумулятивна доза на 120 хвилині відтворювалася у цій же 

колонці і визначалась шляхом поділу її на 28. Згідно даних інструкції, якщо до 

однієї категорії потрапляло два з трьох параметрів, то це розцінювалося, як 

потрапляння в цю групу (табл. 2.4). 

 

Таблиця 2.4 – Зміни функціонального стану печінки згідно 

математичних коефіцієнтів 

Зміни функціонального стану печінки ШМ/КД40/ КД120 

Гіперфункція печінки 1,20 і більше 

Нормальна детоксикаційна функція печінки 0,80-1,20 

Помірне зниження детоксикаційної функції печінки 

(нециротичні зміни з рівнем функціонуючих 

гепатоцитів 50-100%) 

0,50-0,80 

Виражене зниження детоксикаційної функції печінки 

(маса функціонуючих гепатоцитів 20-50%)  

0,25-0,50 

Важке зниження детоксикаційної функції печінки 

(циротичні зміни з масою функціонуючих гепатоцитів 

менше 20%) 

0,15-0,25 
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2.3 Методи статистичної обробки отриманих даних 

 

Статистична обробка отриманих результатів проводилася на 

персональному комп’ютері з використанням програм «Microsoft Exel» та 

«Statistica». Гіпотезу про нормальність розподілу груп хворих перевіряли за 

критерієм Шапіро-Уілка. У випадках гаусівського розподілу дані наводилися 

у вигляді середнього значення і його помилки (M±m), у випадку 

негаусівського – медіани і 25-ого та 75-ого перцентилів. 

При виконанні статистичної обробки були застосовано наступні 

методи: 

- варіаційна статистика (обрахування середніх показників та %); 

- оцінка вірогідності різниці між групами, що порівнювалися. Якщо 

показникам був притаманний гаусівський розподіл, то використовували t-

критерій Стьюдента, якщо негаусівський – Манна-Уітні. Статистично 

достовірною різницю вважали при р<0,05; 

- аналіз взаємозв’язку між аналізованими параметрами шляхом 

розрахунку коефіцієнта кореляції Пірсона – r; 

- багатофакторний лінійний регресійний аналіз. Отримані прогностичні 

моделі перевірено за допомогою критерію ксі-квадрат. 
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РОЗДІЛ 3 

КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦІЄНТІВ ЗІ СТАБІЛЬНОЮ 

СТЕНОКАРДІЄЮ В ПОЄДНАННІ З НЕАЛКОГОЛЬНОЮ ЖИРОВОЮ 

ХВОРОБОЮ ПЕЧІНКИ 

 

 У даному розділі, відповідно до структури і завдань наукової роботи, 

досліджуються клінічні особливості, антропометричні показники, ліпідний 

спектр крові, рівень печінкових трансаміназ та функціональний стан печінки 

у пацієнтів зі СС в поєднанні з НАЖХП, яким раніше не проводили 

гіполіпідемічну терапію статинами, з подальшим розподілом цих пацієнтів на 

групи та порівняльним аналізом клініко-лабораторних та інструментальних 

показників залежно від стадії НАЖХП. 

 

3.1 Клінічні особливості перебігу стабільної стенокардії в поєднанні з 

неалкогольною жировою хворобою печінки 

 

Відповідно до поставлених завдань, обстежено 75 хворих з поєднаною 

патологією, яких, залежно від показників функціонального стану печінки, 

розподілили на 3 групи. У I групу увійшло 24 хворих з поєднаною 

патологією без порушення функціонального стану печінки та з нормальним 

рівнем печінкових трансаміназ. II групу склало 27 пацієнтів з помірним 

порушенням детоксикаційної функції печінки і незначним підвищенням у 

частини пацієнтів рівня печінкових трансаміназ. У III групу увійшло 24 

хворих з вираженим порушенням функціонального стану печінки та 

підвищеним вмістом у більшості пацієнтів рівня печінкових трансаміназ. 

Серед 75 хворих на СС у поєднанні з НАЖХП 47 (62,7 %) осіб було 

чоловічої статі та 28 (37,3 %) жіночої статі. Середній вік хворих становив 

(54,76±1,18) років, у чоловіків він складав (52,79±1,57) років, у жінок 

(58,07±1,59) років. Середня тривалість СС дорівнювала (4,08 ±0,35) років. 
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Розподіл хворих за віком, статтю і тривалістю захворювання не виявив 

достовірної різниці між показниками (табл.3.1). 

 

Таблиця 3.1 – Розподіл хворих за віком та тривалістю захворювання 
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Примітка: * – р˃0,05; – різниця показників не достовірна  

 

За гендерною ознакою виявлено переважання осіб чоловічої статі у ІІ 

та ІІІ групі пацієнтів, що свідчить про більшу поширеність коморбідної 

патології серед чоловіків, ніж серед жінок.  

В обстежених хворих визначали антропометричні показники, які 

вказували на тип та ступінь ожиріння, що могло впливати на перебіг 

коморбідної патології. При порівнянні антропометричних показників було 
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виявлено, що середнє значення ОТ у пацієнтів ІІ групи (107,48±0,02 см) 

перевищувало аналогічний показник пацієнтів І групи (106,83±1,26 см) на 

0,60 % (p>0,05) та на 4,83 % у пацієнтів ІІІ групи (102,29±1,02 см) (p<0,01). 

Вірогідної різниці  за ОС в усіх трьох групах хворих не виявлено (p>0,05). 

Рівень САТ і ДАТ у пацієнтів трьох груп статистично не відрізнявся (p>0,05). 

Середнє значення ІМТ у пацієнтів I групи становило 29,54±0,43 кг/м2, у 

пацієнтів II групи 29,87±0,42 кг/м2, III групи 32,45±0,60 кг/м2 (табл. 3.2). 

 

Таблиця 3.2 – Антропометричні дані та рівні артеріального тиску у 

пацієнтів зі СС в поєднанні з НАЖХП 

Показники, од. 

виміру 

І група 

n=24 

ІІ група 

n=27 

ІІІ група 

n=24 

ІМТ, кг/м2 29,54±0,43 29,87±0,42** 32,45±0,60*** 

ОТ, см 106,83±1,26 107,48±0,02** 102,29±1,02*** 

ОС, см 100,50±2,27 97,96±1,73 96,13±1,35 

ОТ/ОС 1,07±0,02 1,11±0,02 1,07±0,01 

САТ, мм.рт.ст. 137,29±4,23 141,30±4,10 138,75±3,19 

ДАТ, мм.рт.ст. 84,79±2,07 87,78±2,11 87,29±1,75 

Примітки: 

1. Достовірність різниці даних пацієнтів ІІ групи, порівняно з 

величинами хворих ІІІ групи (** – p<0,01). 

2. Достовірність різниці даних пацієнтів ІІІ групи, порівняно з 

величинами хворих І групи (*** – p<0,01). 

 

. Порівняння показників ІМТ між різними групами пацієнтів показало 

достовірність різниці між І і ІІІ (p<0,01) та ІІ і ІІІ (p<0,01) групами 

обстежених хворих. 

Клінічними проявами у хворих на СС ФК І-ІІІ у поєднанні з НАЖХП з 

боку серцево-судинної системи були напади розлитого або стискаючого 

болю за грудиною з іррадіацією в ліву руку, ліву лопатку, нижню щелепу. 
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Частота нападів залежала від інтенсивності навантаження. Найчастіше напад 

стенокардії виникав при фізичному навантаженні (при підйомі по сходах або 

вгору) чи психоемоційному напруженні, внаслідок чого пацієнти змушені 

були обмежувати обсяг фізичних навантажень або приймати антиангінальні 

середники. На загрудинні болі скаржилося 16 хворих (66,67 %) І групи, 17 

пацієнтів (62,96 %)  ІІ групи та 17 осіб (70,83 %) ІІІ групи. Прискорене 

серцебиття відчували 7 (29,17 %) І групи, 9 хворих (33,33 %) ІІ групи та у 9 

пацієнтів (37,50 %) ІІІ групи. Задишка при фізичному навантаженні 

турбувала 12 осіб (50,00 %) І групи, 16 (59,26 %) ІІ групи та 20 (83,33 %) ІІІ 

групи (табл. 3.3).  

 

Таблиця 3.3 – Частота клінічних ознак у обстежених хворих 

 

Клінічні прояви 

I група 

n=24 

II група 

n=27 

III група 

n=24 

Абс. % Абс. % Абс. % 

загрудинні болі 16 66,67 17 62,96 17 70,83 

серцебиття 7 29,17 9 33,33 9 37,50 

задишка при фізичному 

навантаженні 

12 50,00 16 59,26 20 83,33 

пастозність гомілок 5 20,83 7 25,93 10 41,67 

акцент ІІ тону над аортою 7 29,17 12 44,44 9 37,50 

шум над сонними артеріями 5 20,83 8 29,63 6 25,00 

ксантоми 2 8,33 5 18,52 7 29,17 

Примітки: абс. – абсолютна кількість хворих; % – відсоток від загальної 

кількості хворих; n – кількість хворих у групі. 

 

Серед об’єктивних клінічних ознак слід зазначити наявність 

пастозності гомілок у 5 пацієнтів (20,83 %) І групи, 7 пацієнтів (25,93 %) ІІ 

групи та 10 пацієнтів (41,67 %) ІІІ групи. Акцент ІІ тону над аортою 
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вислуховувався у 7 хворих (29,17 %) І групи, 12 хворих (44,44 %) ІІ групи та 

9 хворих (37,50 %) ІІІ групи. Шум над сонними артеріями аускультативно 

виявляли у 5 осіб (20,83 %) І групи, 8 осіб (29,63 %) ІІ групи та 6 осіб (25,00 

%) ІІІ групи. У 2 хворих (8,33 %) І групи, 5 хворих (18,52 %) ІІ групи та 7 

хворих (29,17 %) ІІІ групи виявляли ксантоми.  

Ультразвукове дослідження серця дозволило виявити певні особливості 

(табл. 3.4). 

 

Таблиця 3.4 – Дані ультрасонографії серця у пацієнтів зі СС в 

поєднанні з НАЖХП 

Показники І група 

n=24 

ІІ група 

n=27 

ІІІ група 

n=24 

ПШ,см 2,41±0,06 2,40±0,05 2,23±0,04 

МШП,см 1,09±0,04 1,16±0,04 1,08±0,05 

ЛШ,см 4,65±0,08 4,7±0,09 ** 4,8±0,19 *** 

стінка ЛШ, см 1,08±0,05 1,08±0,03 1,06±0,05 

ЛП,см 4,05±0,09 3,97±0,08 3,89±0,10 

ВА, см 3,30±0,10 * 3,40±0,05 ** 3,53±0,06 *** 

ФВ (%) 65,00±2,17 * 62,30±1,26 ** 57,42±3,51 *** 

Примітки: ПШ – розмір правого шлуночка; МШП – розмір 

міжшлуночкової перегородки; ЛШ – розмір лівого шлуночка; стінка ЛШ – 

розмір стінки лівого шлуночка; ЛП – розмір лівого передсердя; ВА – розмір 

висхідного відділу аорти; ФВ – фракція викиду; n–кількість хворих у групі; * 

– вірогідність відмінності між показниками І і ІІ групи (р<0,05); ** – 

вірогідність відмінності між показниками ІІ та ІІІ групи (р<0,05); *** – 

вірогідність відмінності між показниками І і ІІІ групи (р<0,05). 

Згідно даних ультрасонографії серця, відмічалося поступове істотне 

зменшення фракції викиду між І та ІІІ (p<0,05) та між ІІ і ІІІ (p<0,05) 

групами. Подібні зміни проявлялися у діаметрі висхідної аорти з істотністю 

змін у пацієнтів І та ІІ (p<0,05) та І і ІІІ (p<0,01) груп. Розміри стінки лівого 
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шлуночка були збільшеними у всіх групах, але достовірно не відрізнялися 

між собою.  

При розгляді кореляційних зв’язків між ІМТ та даними 

ультрасонографії серця у пацієнтів зі СС в поєднанні з НАЖХП виявлено 

залежність між деякими величинами (табл.3.5). 

 

Таблиця 3.5 – Достовірні кореляційні взаємозв’язки між показниками 

УЗД серця у пацієнтів зі СС в поєднанні з НАЖХП 

 Показники r (за Пірсоном) 

І група МШП-стінка ЛШ 0,66* 

 ЛШ-стінка ЛШ 0,57* 

 ЛП-ЛШ 0,48* 

 ЛП-стінка ЛШ 0,50* 

ІІ група ІМТ-МШП 0,69* 

 ІМТ-стінка ЛШ 0,59* 

 ПШ-ЛШ 0,54* 

 ПШ-ФВ -0,73* 

 ПШ-ЛП 0,53* 

 МШП-стінка ЛШ 0,86* 

 МШП-ЛП 0,51* 

 ЛШ-ЛП 0,69* 

 ЛШ-ФВ -0,54* 

 ЛП-ФВ -0,62* 

ІІІ група стінка ЛШ-ЛП 0,73* 

 стінка ЛШ-МШП 0,55* 

Примітка: * – p˂0,05;  

У пацієнтів ІІ групи виявлено прямий кореляційний зв'язок між ІМТ та 

товщиною міжшлуночкової перегородки (r=0,69) та стінкою лівого шлуночка 

(r=0,59). В усіх трьох групах пацієнтів виявлено прямі кореляційні зв’язки 

між товщиною стінки ЛШ та товщиною міжшлуночкової перегородки. Разом 
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з тим, у ІІ групі пацієнтів встановлено обернений кореляційний зв’язок між 

фракцією викиду та розмірами лівого шлуночка, правого шлуночка та лівого 

передсердя, що свідчить про структурні зміни цих камер серця та порушення 

їхньої функції. У ІІІ групі хворих виявлено прямий кореляційний зв'язок між 

товщиною стінки лівого шлуночка та розміром лівого передсердя й 

міжшлуночкової перегородки. 

Таким чином, зміни з боку серцево-судинної системи у пацієнтів зі СС 

та НАЖХП характеризуються гіпертрофією лівого шлуночка, що корелює зі 

зростанням індексу маси тіла хворих. Збільшення розмірів лівого передсердя, 

особливо у пацієнтів ІІІ групи, вказує на розвиток діастолічної дисфункції 

лівого шлуночка. 

Динаміка клінічних проявів НАЖХП у хворих зі СС залежала від стадії 

жирової інфільтрації печінки. У пацієнтів І групи спостерігалась надмірна 

маса тіла, при якій ІМТ коливався від 25,00 кг/м2 до 29,90 кг/м2 і в 

середньому складав 29,80±0,40 кг/м2. У більшості випадків клінічно 

захворювання характеризувалось безсимптомним перебігом. Разом з тим, 15 

хворих (62,50 %) скаржилась на важкість або дискомфорт у правому 

верхньому квадранті живота, які посилювалися при рухах, 13 осіб (54,17 %)  

– на відчуття гіркоти в роті, 12 (50,00%) – на нудоту, 16 (66,67 %) – на прояви 

астено-вегетативного синдрому (загальна слабість, втомлюваність), у 20 

хворих (83,33 %) спостерігалося здуття живота. 

При об’єктивному обстеженні у 12 пацієнтів (50,00 %) І групи 

відмічалася незначне збільшення печінки, але при пальпації болючість її 

нижнього краю не спостерігалась. У всіх пацієнтів не знаходили ознак 

жовтяниці чи інших печінкових симптомів.  

У пацієнтів ІІ групи на тлі надмірної маси тіла (ІМТ=29,7±0,4 кг/м2)  у 

70,37 %  відмічалися симптоми загальної слабкості (19 хворих), у 70,37 %  –  

втомлюваність (19 випадків), у 81,48 % – відчуття важкості в правому 

підребер’ї (22 хворих) та в 14,81 % – періодичні тупі болі в правому 

підребер’ї (4 випадки). Характерними були прояви диспепсичного синдрому 
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у вигляді здуття живота у 24 пацієнтів (88,89 %), нудоти у 21 хворого (77,78 

%), гіркоти в роті у 16 осіб (59,26 %). При об’єктивному обстеженні  

пацієнтів ІІ групи жовтяниця та «пальмарна еритема» були відсутні. У 20 

осіб (74,07 %) відмічалася гепатомегалія різного ступеня (табл. 3.6).  

 

Таблиця 3.6 – Характеристика клінічних проявів в обстежених хворих 

Клінічні прояви 

I група 

n=24 

II група 

n=27 

III група 

n=24 

Абс. % Абс. % Абс. % 

загальна слабкість 16 66,67 19 70,37 19 79,17 

втомлюваність 16 66,67 19 70,37 19 79,17 

почуття важкості в 

правому підребер’ї 
15 62,50 22 81,48 20 83,33 

больовий синдром 0 0 4 14,81 14 58,33 

здуття живота 20 83,33 24 88,89 21 87,50 

нудота 12 50,00 21 77,78 19 79,17 

гіркота в роті 13 54,17 16 59,26 17 70,83 

збільшення розмірів 

печінки 
12 50,00 20 74,07 22 91,67 

Примітки: абс. – абсолютна кількість хворих; % – відсоток від загальної 

кількості хворих; n – кількість хворих у групі.   

 

Характерними клінічними ознаками у пацієнтів ІІІ групи на тлі 

ожиріння (ІМТ=32,3±0,6 кг/м2) були прояви астеновегетативного синдрому у 

19 випадках (79,17 %), у 12 випадках (50,00 %) – безсоння з періодичними 

проявами синдрому «нічного апное»; 20 випадків (83,33 %) відчуття важкості 

в правому підребер’ї та 14 випадків (58,33 %) болю у верхній половині 

живота; у 22 (91,67 %) пацієнтів виявляли збільшення розмірів печінки. 21 

пацієнт (87,50 %) скаржився на здуття живота, 19 (79,17 %) – на нудоту, 17 
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(70,83 %) – на гіркоту в роті. При об’єктивному обстеженні у 12 хворих 

(50,00 %) виявляли позитивні симптоми Кера та Мерфі, в той час як 

симптоми Грекова-Ортнера, Алієва, Мюссі-Георгієвського, Айзенберга I та 

Айзенберга II були негативними. Гепатомегалію знаходили у 22 пацієнтів 

(91,67 %) цієї групи.  

 

3.2 Аналіз ліпідного спектру крові, рівня печінкових трансаміназ, 

даних ультрасонографії печінки та показників 13С-метацетинового 

дихального тесту у пацієнтів з поєднаною патологією 

 

Ультрасонографічне обстеження дало можливість виявити найбільш 

характерні ознаки жирової інфільтрації печінки та виділити критерії стеатозу 

та стеатогепатиту у пацієнтів зі СС.  

За даними ультрасонографії печінки, основними ознаками були 

наявність гепатомегалії, гіперехогенність паренхіми, неоднорідне 

ущільнення структури печінки, а також діаметр ворітної вени. 

Збільшення розмірів печінки виявили у 91,67 % випадків (22 пацієнти) 

III групи і лише у 74,07 % випадків (20 пацієнтів) II групи (р<0,05). У хворих 

I групи збільшення розмірів печінки спостерігалося у 50,00 % (12 пацієнтів). 

Гіперехогенність паренхіми печінки у I групі виявляли у 10 хворих (41,67 %), 

у II групі – у 18 хворих (66,67 %), у III групі – у 23 хворих (95,83 %) 

Неоднорідність структури печінки діагностували у 7 осіб (29,17 %) І групи, 

17 осіб (62,96 %) ІІ групи та у 20 осіб (83,33 %) ІІІ групи. Застій жовчі у І 

групі пацієнтів виявляли у 15 пацієнтів (62,50 %) першої групи, у 18 

пацієнтів (66,67 %) другої групи та у 19 випадках (79,17 %) третьої групи 

(табл. 3.7)..  

 

Таблиця 3.7 – Дані ультразвукового обстеження печінки 

Ультразвукові критерії І група ІІ група ІІІ група 
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n=24 n=27 n=24 

збільшення розмірів печінки 50,00 % 74,07 % 91,67% 

гіперехогенність  тканини 

печінки 
41,67 % 66,67 % 95,83 % 

неоднорідність структури 29,17 % 62,96 % 83,33 % 

діаметр портальної вени, мм 11,28±0,17* 12,10±0,19* 13,66±0,26* 

перегин шийки жовчного 

міхура 
37,50 % 33,33 % 50,00 % 

застійні явища в жовчевому 

міхурі 
62,50 % 66,67 % 79,17 % 

Примітки: n – кількість хворих у групі; % – відсоток від загальної 

кількості хворих; * – p˂0,05. 

 

Перегин шийки жовчного міхура спостерігався у 9 хворих (37,50 %) І 

групи, у 9 хворих (33,33 %) ІІ групи та 12 осіб (50,00 %) ІІІ групи.    

Підсумовуючи результати ультрасонографії внутрішніх органів у 

пацієнтів зі СС у поєднанні з НАЖХП, слід підкреслити поступове 

збільшення розмірів печінки, розширення діаметру ворітної вени, 

підвищення ехогенності паренхіми печінки, гіпоехогенність портальних 

судин. Разом з тим, слід зауважити, що дані ехосонографії не дають 

можливості в достатній мірі визначити ступінь ураження печінки та виділити 

стадії його захворювання.  

Практично у всіх 75 обстежених хворих на СС у поєднанні з НАЖХП, 

яким раніше не проводили гіполіпідемічну терапію аторвастатином, при 

дослідженні ліпідного спектру крові виявлено підвищення рівнів 

проатерогенних фракцій вище гранично допустимих величин та 

дисліпідемію, підвищення ЗХ у 59 пацієнтів (78,67 %), ЛПНГ у 73 пацієнтів 
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(97,33 %) та ТГ у 48 пацієнтів (64,00 %) на тлі поступового зменшення ЛПВГ 

у 14 пацієнтів (18,67 %).  

При порівнянні показників ліпідограми у різних групах виявлено, що 

середній рівень ЗХ у хворих І групи, які не мали порушень функціонального 

стану печінки, складав 5,50±0,13 ммоль/л і був достовірно меншим (p<0,01), 

ніж цей же показник у ІІ групі хворих з ознаками стеатозу, де він становив 

6,19±0,16 ммоль/л і достовірно не відрізнявся від ЗХ ІІІ групи, що, швидше за 

все, обумовлено порушенням синтезу холестерину в гепатоцитах внаслідок 

розвитку стеатогепатиту (табл. 3.8). 

 

Таблиця 3.8 – Показники ліпідного спектру крові у хворих з поєднаною 

патологією 

Показники І група (n=24) 
ІІ  група 

(n=27) 

ІІІ група 

(n=24) 

ЗХ, ммоль/л 5,50±0,13* 6,19±0,16 5,78±0,19 

ТГ, ммоль/л 2,06±0,13 2,18±0,22 2,13±0,15 

ЛПНГ, ммоль/л 3,49±0,14* 4,03±0,16 3,79±0,18 

ЛПВГ, ммоль/л 1,53±0,44 1,22±0,07 1,09±0,06 

Примітка: * – p<0,05; n – кількість хворих у групі 

 

Середній рівень ЛПНГ у пацієнтів ІІ групи (4,03±0,16 ммоль/л) був 

достовірно вищим, ніж у пацієнтів І групи (3,49±0,14 ммоль/л), хоча 

вірогідно не відрізнявся від цього ж показника у пацієнтів ІІІ групи 

(3,79±0,18 ммоль/л).   

Найвищий рівень ТГ спостерігався у хворих ІІ групи, в середньому 

складаючи 2,18±0,22 ммоль/л. У хворих ІІІ групи його середнє значення 

(2,13±0,15 ммоль/л) було дещо меншим, ніж у ІІ групі, але більшим, ніж у І 

групі, де він становив 2,06±0,13 ммоль/л. 
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Середній вміст ЛПВГ у І групі складав 1,53±0,44 ммоль/л, у ІІ групі - 

1,22±0,07 ммоль/л та у ІІІ групі - 1,09±0,06 ммоль/л й у всіх трьох групах 

відповідав показникам норми, хоча зменшення його рівня виявляли у 5 

пацієнтів (20,83 %) І групи, 6 пацієнтів (22,22 %) ІІ групи та 6 пацієнтів 

(25,00 %) ІІІ групи. 

Достовірної різниці у рівнях ЛПВГ та ТГ у трьох групах пацієнтів 

виявлено не було. 

Рівні печінкових трансаміназ у пацієнтів І групи були достовірно 

нижчими, у порівнянні з цими ж величинами у пацієнтів ІІ та ІІІ групп. Так, 

середній вміст АЛТ та АСТ у пацієнтів І та ІІ групи достовірно не 

відрізнявся. 

У І групі значення АЛТ перевищувало гранично допустимі величини у 

1 пацієнта (4,17 %), АСТ – у 7 пацієнтів (29,17 %). В той же час, у ІІ групі 

рівень АЛТ був збільшений у 8 випадках (29,63 %), а концентрація АСТ була 

вищою у 9 випадках (33,33 %). Разом з тим, виявлено вірогідне зростання 

рівнів АЛТ та АСТ у ІІІ групі пацієнтів порівняно з ІІ групою. У пацієнтів ІІІ 

групи з явищами стеатогепатиту концентрація АЛТ перевищувала показники 

норми у 17 осіб (70,83 %), а АСТ – у 14 осіб (58,33 %).  Також спостерігалось 

статистично достовірне підвищення АЛТ та АСТ у ІІІ групі пацієнтів з 

явищами стеатогепатиту порівняно з І групою (табл. 3.9). 

Таблиця 3.9 – Рівні печінкових трансаміназ та діаметр ворітної вени у 

пацієнтів зі СС у поєднанні з НАЖХП 

Показники 
І група 

n=24 

ІІ група 

n=27 

ІІІ група 

n=24 

АЛТ, ммоль/л 0,56±0,28 
0,77±0,06 

рІІ <0,01 

1,16±0,12 

рІІІ <0,01 

АСТ, ммоль/л 0,46±0,02 0,54±0,04 
0,68±0,07 

рІІІ <0,05 

діаметр ворітної вени, мм 11,28±0,17 12,10±0,19 13,66±0,26 
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pІ<0,05 рІІ<0,01 pІІІ<0,01 

Примітка: рІ – вірогідність відмінності показників у хворих І та ІІ 

групи, рІІ – вірогідність відмінності показників у хворих ІІ та ІІІ групи, рІІІ – 

вірогідність відмінності показників у хворих ІІІ та І групи, n – кількість 

хворих у групі 

 

Діаметр ворітної вени у І групі хворих в середньому становив 

11,28±0,17 мм, статистично достовірно збільшуючись у ІІ групі до 12,10±0,19 

мм (p<0,05) та ще більше вірогідно зростаючи у ІІІ групі до 13,66±0,26 мм 

(p<0,01). 

Таким чином, прогресування стеатозу в стеатогепатит підтверджується 

вірогідним підвищенням вмісту печінкових трансаміназ та збільшенням 

діаметру ворітної вени. На початковому етапі розвитку жирової інфільтрації 

печінки рівень печінкових трансаміназ залишається в межах норми, 

зростаючи при стеатозі до 39-58 % від показників норми, а при подальшому 

розвитку стеатогепатиту – до 83-87 %.  

Одним з найважливіших діагностичних методів для верифікації 

ступеня жирової інфільтрації печінки є 13СМДТ, що дає можливість оцінити  

метаболічну ємність печінки та швидкість метаболізму гепатоцитів на 40 та 

120 хвилинах і визначити кількість активних функціонуючих гепатоцитів. 

В результаті дослідження виявлено статистично достовірне зменшення 

усіх параметрів 13СМДТ в кожній наступній групі пацієнтів у порівнянні з 

попередньою (р˂0,01) (табл.3.10). 

 

Таблиця 3.10 – Результати 13СМДТ у пацієнтів зі СС у поєднанні з 

НАЖХП 

Показники 13МДТ І група (n=24) ІІ група (n=27) ІІІ  група (n=24) 

ШМ (%13С/год) 21,53±0,52* 17,76±0,48** 12,36±0,38*** 

КД40 (%13С) 10,80±0,25* 8,49±0,22** 5,78±0,25*** 
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КД120 (%13С) 20,22±0,52* 15,00±0,44* 9,00±0,63*** 

Примітки: * – вірогідність відмінності між показниками І і ІІ групи 

(р<0,01); ** – вірогідність відмінності між показниками ІІ та ІІІ групи 

(р<0,01); *** – вірогідність відмінності між показниками І і ІІІ групи 

(р<0,01); n – кількість хворих у групі. 

 

У пацієнтів І групи швидкість метаболізму (ШМ) коливалася від 19,6 

до 29,2 (%13С/год), в середньому склавши 21,53±0,52 (%13С/год). 

Кумулятивна доза на 40 хвилині (КД40) становила 10,80±0,25 (%13С) та 

вдвічі збільшувалася на 120 хвилині (КД120) до 20,22±0,52 (%13С) (табл. 

3.11). 

У ІІ групі хворих середній показник ШМ печінки становив 17,76±0,48 

(%13С/год). КД40 складала 8,49±0,22 (%13С) та збільшувалася до 15,00±0,44 

(%13С) на 120 хвилині. У пацієнтів ІІІ групи ШМ становила 12,36±0,38 

(%13С/год), КД40 – 5,78±0,25 (%13С), КД120 –  9,00±0,63 (%13С). 

Порівняння швидкості метаболізму у пацієнтів І, ІІ та ІІІ груп показало 

достовірне зменшення цього показника на 18,00 % (p<0,01) у хворих ІІ групи 

та на 42,70 % у хворих ІІІ групи (p<0,01) відносно пацієнтів І групи. Слід 

зазначити, що ці зміни відбувалися на тлі майже однакового ІМТ пацієнтів І 

та ІІ груп, тоді як у хворих ІІІ групи  ІМТ становив 32,30±0,61 кг/м2 та 

спостерігалось підвищення рівня печінкових трансаміназ. 

Дані 13СМДТ свідчать про розвиток жирової інфільтрації печінки, 

провокуючими факторами якої виступають надмірна маса тіла та ожиріння, 

внаслідок чого змінюються показники функціонального стану печінки.  

У пацієнтів І групи ШМ становила 21,53±0,52 (%13С/год), що свідчить 

про нормальну детоксикаційну функцію печінки, хоча необхідно зазначити, 

що ці величини відповідають нижній границі норми в осіб з ІМТ більше 25 

кг/м2. 
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У ІІ групі пацієнтів з явищами стеатозу величина КД120 (15,00±0,44) 

відповідала помірному зниженню детоксикаційної функції печінки при масі 

функціонуючих гепатоцитів 50-100 %.  

Результати 13СМДТ у ІІІ групі хворих (де середня ШМ становила 

12,36±0,38 (%13С/год)) вказують на виражені зміни детоксикаційної функції 

печінки. 

Оцінку функціонального стану печінки та її детоксикаційної функції в 

обстежених хворих з поєднаною патологією провели також шляхом 

математичного обрахунку, внаслідок якого виявили статистично достовірне 

зменшення ШМ, КД40 й КД120 у пацієнтів ІІ групи, в порівнянні з І групою 

(р˂0,01), пацієнтів ІІІ групи в порівнянні з ІІ групою (р˂0,01) та у пацієнтів 

ІІІ групи в порівнянні з І групою (р˂0,01). 

Проаналізувавши результати І групи, зауважили її відповідність 

параметрам норми, хоча один з показників, а саме КД120,  належав до групи 

помірного зниження детоксикаційної функції печінки. Оскільки при 

інтерпретації даних 13СМДТ перевага надається такому виду змін 

функціонального стану печінки, для якого характерно більшість показників, 

то результати тесту І групи за показниками відповідають нормальній 

детоксикаційній функції печінки. 

У ІІ групі пацієнтів зі стеатозом всі показники входили до помірного 

зниження детоксикаційної функції печінки з рівнем функціонуючих 

гепатоцитів 50-100 %, де математичний коефіцієнт ШМ становив 0,66, КД40 

– 0,71, КД120 – 0,54 (табл. 3.11). 

 

Таблиця 3.11 – Дані математичного розрахунку 13СМДТ у пацієнтів зі 

СС в поєднанні з НАЖХП 

Параметри 13МДТ І група 

n=24 

ІІ група 

n=27 

ІІІ група 

n=24 

ШМ 0,80* 0,66** 0,46*** 
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КД 40 0,90* 0,71** 0,48*** 

КД 120 0,72* 0,54** 0,32*** 

Примітки: * – вірогідність відмінності між показниками І і ІІ групи (р<0,01); 

** – вірогідність відмінності між показниками ІІ та ІІІ групи (р<0,01); *** – 

вірогідність відмінності між показниками І і ІІІ групи (р<0,01); n – кількість 

хворих у групі. 

 

У пацієнтів ІІІ групи зі стеатогепатитом показники відповідали 

вираженому зниженню детоксикаційної функції печінки з масою 

функціонуючих гепатоцитів 20-50 %, математичний коефіцієнт ШМ складав 

0,46, КД40 – 0,48, КД120 – 0,32. 

При кореляційному аналізі показників ліпідного спектру крові, рівня 

печінкових трансаміназ, діаметру ворітної вени та показників 13СМДТ у 

пацієнтів І групи встановлено наявність прямого зв’язку між ШМ та КД40 

(r=0,81), КД40 та КД120 (r=0,57), КД40 та ЛПВГ (r=0,45). Також наявність 

прямої кореляції спостерігалась між показниками ЗХ та ЛПНГ (r=0,87), АЛТ 

та АСТ (r=0,91), АСТ і діаметром ворітної вени (ВВ) (r=0,56) та АЛТ і ВВ 

(r=0,51) (табл. 3.12). 

Таблиця 3.12 – Достовірні кореляційні взаємозв’язки між показниками 

ліпідного спектру крові, рівнями печінкових трансаміназ, діаметром ворітної 

вени та результатами 13СМДТ у пацієнтів І групи 

І група (n=24) 

Показники r (за Пірсоном) 

ШМ-КД40 0,81* 

КД40-КД120 0,57* 

КД40-ЛПВГ 0,45* 

ЗХ-ЛПНГ 0,87* 

АЛТ-АСТ 0,91* 

АСТ-ВВ 0,56* 
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АЛТ-ВВ 0,51* 

Примітки: * – p˂0,05; n–кількість хворих у групі. 

 

Крім того, у пацієнтів І групи виявлено наявність прямої кореляції між 

ШМ та КД120 (r=0,73) (рис. 3.1).  

 

 

 

Рисунок 3.1 – Кореляційний взаємозв’язок між швидкістю метаболізму та 

кумулятивною дозою на 120 хвилині у пацієнтів І групи 

У пацієнтів ІІ групи з наявністю стеатозу прямі кореляційні зв’язки 

встановлені між АСТ і ТГ (r=0,58), ЗХ та ЛПНГ (r=0,81). Обернений зв'язок 

виявлений між КД120 та ЛПНГ(r=-0,39) та між ЛПНГ і ВВ (r=-0,45) (табл. 

3.13). 

 

Таблиця 3.13 – Достовірні кореляційні взаємозв’язки між показниками 

ліпідного спектру крові, рівнями печінкових трансаміназ, діаметром ворітної 

вени та результатами 13СМДТ у пацієнтів ІІ групи 

ІІ група (n=27) 

Показники r (за Пірсоном) 

КД120-ЛПНГ -0,39* 

ЗХ-ЛПНГ 0,81* 
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АСТ-ТГ 0,58* 

ЛПНГ-ВВ -0,45* 

Примітки: * – p˂0,05; n–кількість хворих у групі 

 

Також наявність прямої кореляції у пацієнтів ІІ групи спостерігалась 

між КД40 і КД120 (r=0,69) (рис. 3.2). 

 

  

Рисунок 3.2 – Кореляційні взаємозв’язки між кумулятивною дозою на 40 

хвилині та кумулятивною дозою на 120 хвилині у пацієнтів ІІ групи. 

 

Для пацієнтів ІІІ групи характерною була наявність істотних прямих 

кореляційних зв’язків між  ШМ та КД40 (r=0,40), ЗХ і ЛПНГ (r=0,77) (табл. 

3.14).  

 

Таблиця 3.14 – Достовірні кореляційні взаємозв’язки між показниками 

ліпідного спектру крові, рівнями печінкових трансаміназ та результатами 

13СМДТ у пацієнтів ІІІ групи 

ІІІ група (n=24) 
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Показники r (за Пірсоном) 

ШМ та КД40 0,40* 

ЗХ і ЛПНГ 0,77* 

АЛТ і АСТ 0,66* 

Примітки: * – p˂0,05 n–кількість хворих у групі 

  

Окрім цього, також була виявлена наявність прямої кореляції між 

показниками АЛТ і АСТ (r=0,66) (рис. 3.3). 

 

   

Рисунок 3.3 – Кореляційні взаємозв’язки між рівнем АЛТ та АСТ у пацієнтів 

ІІІ групи. 

 

Підсумовуючи результати кореляційного аналізу, можна зробити 

висновок щодо загальних закономірностей, які характеризують 

співвідношення між ШМ, КД40, КД120, показникам ліпідного спектру крові 

та печінковими трансаміназами. Для І групи характерною є наявність прямої 

залежності між рівнем печінкових трансаміназ та діаметром ворітної вени, 

що відображає паралельні зміни біохімічних та ультрасонографічних 
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показників за умови розвитку НАЖХП. Для ІІ групи хворих важливою є 

обернена взаємозалежність між КД120 та ЛПНГ, що вказує на розвиток 

порушень функціонального стану печінки за умови наявності дисліпідемії. У 

ІІІ групі пацієнтів прямий кореляційний зв'язок між ШМ та КД40 свідчить 

про порушення кумулятивної функції печінки на тлі розвитку 

стеатогепатиту. 

 Порівняння результатів УЗД, змін діаметру ворітної вени, показників 

ліпідного спектру, амінотрансфераз і показників 13СМДТ дозволили 

віддиференціювати особливості стеатозу та стеатогепатиту.  

Для стеатозу більш характерними були ультрасонографічні зміни: 

збільшення розмірів печінки, підвищення ехогенності її паренхіми, 

гіпоехогенність портальних судин. Крім того, спостерігалося підвищення 

рівня амінотрансфераз (АЛТ 0,77±0,06 ммоль/л, АСТ 0,54±0,04 ммоль/л), 

зміни ліпідного спектру крові (ХС 6,19±0,16 ммоль/л, ЛПНГ 4,03±0,16 

ммоль/л, ТГ 2,18±0,22 ммоль/л) та помірне зниження показників 13СМДТ 

(ШМ 17,76±0,48 (%13С/год), КД40 8,49±0,22 (%13С), КД120 15,00±0,44 

(%13С)).  

Ознаками стеатогепатиту на УЗД були збільшення розмірів печінки, 

гіперехогенність тканини печінки, розширення діаметру ворітної вени понад 

норму (в середньому 13,66±0,25 мм), підвищення рівня АЛТ (1,16±0,12 

ммоль/л) та АСТ (0,68±0,07 ммоль/л), підвищення ЗХ (5,78±0,19 ммоль/л), 

ЛПНГ (3,79±0,18 ммоль/л) та ТГ (2,13±0,15 ммоль/л); виражене зниження 

показників 13СМДТ (ШМ 12,36±0,38 (%13С/год), КД40 5,78±0,25 (%13С), 

КД120 9,00±0,63 (%13С)).   

 Отримані дані можуть дозволити чітко розрізняти стеатоз та 

стеатогепатит з метою покращення ефективності лікування даної 

коморбідної патології. Розвиток НАЖХП у пацієнтів зі СС супроводжується 

змінами ехогенності паренхіми печінки, збільшенням діаметру ворітної вени, 

наростанням рівнів АЛТ та АСТ і прогресуючим зменшенням ШМ, КД40 та 

КД120 за результатами 13СМДТ, що обтяжує перебіг основного 
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захворювання. Зміни ліпідного спектру крові виявляють практично у всіх 

пацієнтів зі СС та НАЖХП, однак, на нашу думку, вони є лише обтяжуючим 

фактором розвитку жирової інфільтрації печінки. Важливою відмінністю 

стеатогепатиту від стеатозу є підвищення рівня АСТ, зменшення ШМ 

печінки на 34,41 % (p<0,01) з відповідним зниженням її КД40 на 31,92 % 

(p<0,01) та КД120 на 40,00 % (p<0,01). 

Виділені варіанти НАЖХП у пацієнтів зі СС на основі відповідних 

розмірів ворітної вени, рівнів печінкових трансаміназ та показників 13СМДТ. 

Враховуючи вище наведені критерії, пацієнтам зі СС у поєднанні з 

стеатозом, треба диференційовано призначати гіполіпідемічну терапію згідно 

стандартів лікування. Однак, пацієнтам зі СС у поєднанні із стеатогепатитом 

аторвастатин слід призначати з обережністю, беручи до уваги рівні 

печінкових амінотрансфераз та показники функціонального стану печінки. 

Клінічний випадок 1: Пацієнтка Г., 62 роки, хворіє СС впродовж 5 

років. ІМТ=26,95 кг/м2. Результати біохімічного дослідження: ЗХ 5,47 

ммоль/л, ЛПВГ 1,20 ммоль/л, ЛПНГ 3,00 ммоль/л, ТГ 2,14 ммоль/л, АЛТ 0,62 

ммоль/л, АСТ 0,54 ммоль/л. Ультразвукове дослідження: печінка не 

збільшена, структура зерниста, ехогенність не змінена, жовчні протоки не 

розширені, об’ємних утворів не виявлено, діаметр ворітної вени 10,20 мм. 

Результати дихального тесту з 13С метацетином: швидкість метаболізму 

печінки – 25,70 (%13С/год) (Mvmax40/Cum40 0,95), кумулятивна доза на 40 

хвилині – 12,50 (%13С), кумулятивна доза на 120 хвилині – 25,90 (%13С) (рис. 

3.4). 
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Рисунок 3.4 – Результат 13C-метацетинового дихального тесту пацієнтки Г. 

без порушення функції печінки 

 

Результат 13СМДТ у даному клінічному випадку можна 

інтерпретувати як нормальну детоксикаційну функцію печінки. У даному 

клінічному випадку підвищений рівень тригліцеридів (2,14 ммоль/л) може 

виступати фактором ризику подальшого розвитку НАЖХП. Тому, 

враховуючи наявність дисліпідемії, незначне підвищення рівня трансаміназ 

та нормальні результати ультразвукового дослідження печінки даному 

пацієнту рекомендовано застосування стандартної гіполіпідемічної терапії з 

подальшим контролем функції печінки, рівня печінкових трансаміназ, УЗД 

печінки та визначенням ліпідного спектру крові раз у півроку.  

Клінічний випадок 2: Хворий К., 68 років., діагноз: ІХС, СС, 

атеросклеротичний кардіосклероз, артеріальна гіпертензія ІІ ст., 2 ступ, ризик 

2, СН І-ІІ, НАЖХП. Хворіє впродовж 10 років. ІМТ=26,9 кг/м2. При 

лабораторному дослідженні: ЗХ 5,60 ммоль/л, ЛПВГ 1,11 ммоль/л, ЛПНГ 

3,63 ммоль/л, ТГ 1, 90 ммоль/л, АЛТ 0,72 ммоль/л, АСТ 0,53 ммоль/л. 
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Результати дихального тесту з 13С метацетином:  швидкість метаболізму 

печінки – 19,60 (%13С/год) (Mvmax40/Cum40 0,73), кумулятивна доза на 40 

хвилині – 9,10 (%13С), кумулятивна доза на 120 хвилині – 13,90 (%13С) (рис. 

3.5).  

 

 

Рисунок 3.5 – Результат 13C-метацетинового дихального тесту у пацієнта К.,  

68 років з помірним зниженням функції печінки, стеатоз. 

 

Дані ультразвукового дослідження печінки: розмір не збільшений, 

контур чіткий, рівний, структура дрібнозерниста, паренхіма гіперехогенна, 

дистальні відділи печінки із затуханням ультразвуку, діаметр ворітної вени 

12,60 мм. Заключення УЗД: стеатоз печінки. 

Результати 13СМДТ свідчать про помірне зниження функціонального 

стану печінки у хворих зі СС та НАЖХП з масою функціонуючих 

гепатоцитів 50-100 %. Такі показники  відповідають стадії сформованого 

стеатозу, що, водночас, підтверджується даними УЗД печінки. З метою 

профілактики подальшого прогресування НАЖХП пацієнту рекомендовано 
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препарати гіполіпідемічної та гепатопротекторної дії з подальшим контролем 

раз на 3 місяці показників ліпідограми, УЗД та функціонального стану 

печінки за допомогою 13СМДТ. 

Клінічний випадок 3: Хворий Т., 48 років, страждає на СС ІІ ФК, СН І, 

ожиріння ІІ ст., НАЖХП впродовж 2 років. ІМТ=37,9 кг/м2. Результати 

дихального тесту з 13С метацетином:  швидкість метаболізму печінки – 9,20 

(%13С/год) (Mvmax40/Cum40 – 0,34), кумулятивна доза на 40 хвилині – 6,00 

(%13С), кумулятивна доза на 120 хвилині – 4,40 (%13С) (рис. 3.6). 

 

 

Рисунок 3.6 – Результат 13C-метацетинового дихального тесту у пацієнта Т., 

48 років з вираженим зниженням функції печінки з масою функціонуючих 

гепатоцитів 20-50 %, стеатогепатит. 

  

Результати біохімічного дослідження: ЗХ 5,34 ммоль/л, ЛПВГ 1,06 

ммоль/л, ЛПНГ 3,18 ммоль/л, ТГ 2,42 ммоль/л, АЛТ 0,83 ммоль/л, АСТ 0,46 

ммоль/л.  Ультразвукове дослідження: печінка збільшена до 185 мм, 

структура грубозерниста, ехогенність підвищена, жовчні протоки не 
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розширені, об’ємних утворів не виявлено, діаметр ворітної вени 14,0 мм. 

Заключення УЗД: стеатогепатит.  

Результат показника сумарної концентрації 13СО2 та показник 

Mvmax40/Cum40 свідчать про виражене порушення детоксикаційної функції 

печінки при масі функціонуючих гепатоцитів 20-50 %. Дані УЗД печінки та 

результати біохімічного аналізу крові із зростанням рівня АЛТ (0,83 ммоль/л) 

підтверджують наявність ураження паренхіми печінки з розвитком 

стеатогепатиту. Пацієнту рекомендована комбінована гіполіпідемічна та 

гепатопротекторна терапія з подальшим контролем УЗД, рівня тригліцеридів 

та печінкових трансаміназ, а також 13СМДТ через 3 місяці.  

 

Резюме  

У даному розділі комплексно вивчено клініко-патогенетичні 

особливості поєднаного перебігу СС та НЖХП з урахуванням результатів 

13С-метацетинового тесту, даних ліпідного спектру крові, печінкових 

амінотрансфераз та ультрасонографії внутрішніх органів. Виділено  групи 

пацієнтів за даними 13СМДТ, рівня печінкових амінотрансфераз, даних 

ультрасонографії внутрішніх органів згідно яких виділено критерії 

розмежування стеатозу та стеатогепатиту як клінічних форм НАЖХП. 

Встановлено, що розвиток стеатозу печінки супроводжується змінами 

показників метаболічної ємності печінки в межах 15-20 %, а стеатогепатит – 

комплексом ехосонографічних відхилень з розширенням ворітної вени, 

підвищенням рівня АЛТ, АСТ, змінами метаболічної ємності печінки в 

межах 10-15 %. 

 

 

Положення розділу 3 висвітлені в наступних друкованих працях: 

1. Скляров Є.Я., Аксентійчук Х.Б., Курляк Н.В. Моніторинг порушень 

функції печінки у пацієнтів з неалкогольною жировою хворобою 
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печінки на тлі метаболічного синдрому / Є.Я. Скляров,  

Х.Б. Аксентійчук, Н.В. Курляк // Гепатологія. – 2015. – №1 (27). – С. 

34-41.  

2. Kurlyak N.V. Variants of the course of non-alcoholic fatty liver disease in 

patients with aschemic heart disease and possibility of hypolipidemic 

therapy / N.V. Kurlyak // Wiadomosci Lekarskie. – 2014. – t. LXVII, №2, 

czesc II. – S. 344–347. 

3. Aksentiychuk K., Sklyarov E., Kurlyak N., Vdovychenko V. Monitoring of 

Liver Function in Patients with Fatty Liver Disease in combination with 

Coronary Heart Disease and type 2 Diabetes Mellitus /  

K. Aksentiychuk, E. Sklyarov, N. Kurlyak, V. Vdovychenko // Abstract of 

21st United European Gastroenterology Week. – Berlin, 2013. –  

P. 139.  

4. Аксентійчук Х.Б., Курляк Н.В., Скляров Є.Я. Функціональний стан 

печінки у хворих з неалкогольною жировою хворобою печінки у 

поєднанні з цукровим діабетом 2 типу та ішемічною хворобою серця / 

Х.Б. Аксентійчук, Н.В.Курляк, Є.Я.Скляров // Гепатологія. – 2013. – № 

4 (22). – С. 26-33.  

5. Aksentiychuk K., Kurlyak N., Sklyarov E. Monitoring of liver function in 

patients with fatty liver disease in combination with coronary heart disease 

and type 2 diabetes / K. Aksentiychuk, N. Kurlyak, E. Sklyarov // Current 

Issues in Pharmacy and Medical Sciences, 2013. – № 4 (26). –  

P. 376-378.  

6. Sklyarov E.Y., Kurlyak N.V. Comparison of 13Methacetin breath test data 

and liver function values in patients with coronary artery disease and non-

alcoholic fatty liver disease / E.Y. Sklyarov, N.V. Kurlyak // 7thLviv-Lublin 

conference of Experimental and Clinical Biochemistry: abstract book. – 

Lviv, 2013. – P.163.  
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7. Деклараційний патент на корисну модель № 103011, МПК А61В 8/00 

G01N 33/497 «Спосіб діагностики клінічних форм неалкогольної 

жирової хвороби печінки», 25.11.2015 р. 
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РОЗДІЛ 4 

ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ НЕАЛКОГОЛЬНОЇ ЖИРОВОЇ 

ХВОРОБИ ПЕЧІНКИ У ПАЦІЄНТІВ ЗІ СТАБІЛЬНОЮ 

СТЕНОКАРДІЄЮ 

 

У цьому розділі досліджуються гендерні особливості клінічного 

перебігу, ліпідного спектру крові та функціонального стану печінки пацієнтів 

зі СС у поєднанні з НАЖХП після проведення статинотерапії. 

 

4.1 Особливості клінічного перебігу стабільної стенокардії у пацієнтів з 

поєднаними захворюваннями 

 

У даному підрозділі представлені результати дослідження впливу 

гіполіпідемічного середника аторвастатину на функціональний стан печінки 

пацієнтів зі СС у поєднанні з НАЖХП залежно від гендерних особливостей. 

Оцінка проведена за результатами аналізу клінічних ознак СС та клінічної 

картини НАЖХП, лабораторних досліджень (показників ліпідного спектру 

крові та рівня печінкових трансаміназ), інструментальних досліджень (даних 

ультрасонографії серця та печінки), а також результатів 13СМДТ з 

врахуванням швидкості метаболізму та кумулятивних доз на 40 та 120 

хвилинах. 

Серед 50 пацієнтів з даною коморбідною патологією, що приймали 

аторвастатин, чоловіків було 30 (60,00 %), жінок – 20 (40,00 %). Середній вік 

у чоловіків становив 58,17±1,64 роки, у жінок – 58,20±2,06. Тривалість 

захворювання у чоловіків в середньому складала 5,67±0,59 років, у жінок – 

5,65±0,77 років. Статистично достовірної різниці у віці та тривалості 

захворювання у пацієнтів чоловічої та жіночої статі виявлено не було 

(p˃0,05). 
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Факторами ризику в обох групах обстежених хворих були надмірна 

маса тіла чи ожиріння, малорухомий спосіб життя, обтяжений спадковий 

анамнез, несистематичний прийом призначених препаратів. 

При визначенні антропометричних показників було встановлено, що 

ІМТ у пацієнтів жіночої статі в середньому складав 34,25±1,07 кг/м2 і був 

достовірно вищим, ніж у пацієнтів чоловічої статі (29,94±0,71 кг/м2) (p˂0,01). 

Середнє значення ОТ і ОС були достовірно вищими у групі жінок, ніж 

у чоловіків (p˂0,05). ОТ у чоловіків складав 104,32±1,45 см, у жінок – 

106,8±1,48 см, ОС у чоловіків становив 93,63±1,09 см, у жінок – 108,2±1,69 

см (табл.4.1). 

 

Таблиця 4.1 – Антропометричні дані та рівні артеріального тиску у 

хворих з поєднаною патологією залежно від статі 

Показники, 

од. Виміру 

Чоловіки 

n=30 

Жінки 

n=20 
р 

ІМТ, кг/м2 29,94±0,71 34,25±1,07 ˂0,05 

ОТ, см 104,32±1,45 106,8±1,48 ˂0,05 

ОС, см 93,63±1,09 108,2±1,69 ˂0,01 

ОТ/ОС 1,09±0,01 0,99±0,01 ˂0,01 

САТ, мм. рт. ст. 147,17±2,76 151,75±2,33 ˃0,05 

ДАТ, мм. рт. ст. 88,50±1,76 90,75±1,75 ˃0,05 

Примітка: n – кількість хворих у групі; САТ – систолічний артеріальний 

тиск; ДАТ – діастолічний артеріальний тиск; р – достовірність різниці, 

 

 Індекс ОТ/ОС у групі чоловіків дорівнював 1,09±0,01 і був вірогідно 

вищим, ніж у групі жінок, де він складав 0,99±0,01 (p˂0,01). Середнє 

значення систолічного артеріального тиску у жінок становило 151,75±2,33 

мм.рт.ст., діастолічного тиску – 90,75±1,75, у чоловіків систолічний 

артеріальний тиск складав в середньому – 147,17±2,76 мм. рт.ст, діастолічний 
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– 88,50±1,76 мм. рт.ст. Достовірної різниці між величинами артеріального 

тиску у групі чоловіків та жінок не виявлено. 

Порівняльний аналіз гендерних особливостей клінічної симптоматики з 

боку серцево-судинної системи виявив, що найчастішими симптомами у 

групі чоловіків були дискомфорт в ділянці серця або загрудинні болі різної 

інтенсивності, що зустрічалися у 27 випадках (90,00 %), задишка при 

фізичному навантаженні у 13 випадках (43,33 %), серцебиття – у 12 (40,00 %) 

(табл. 4.2).   

 

Таблиця 4.2 – Клінічні прояви зі сторони серцево-судинної системи у 

пацієнтів з коморбідною патологією залежно від статі 

Клінічні прояви 

Чоловіки 

n=30 

Жінки 

n=20 

Абс. % Абс. % 

загрудинні болі 27 90,00 16 80,00 

серцебиття 12 40,00 15 75,00 

задишка при фізичному 

навантаженні 
13 43,33 14 70,00 

пастозність гомілок 11 36,67 9 45,00 

акцент ІІ тону над аортою 17 56,67 11 55,00 

шум над сонними артеріями 7 23,33 5 25,00 

ксантоми 8 26,67 6 30,00 

Примітки: абс. – абсолютна кількість хворих; % – відсоток від 

загальної кількості хворих; n – кількість хворих у групі 

 

Пастозність або набряки на нижніх кінцівках спостерігались у 11 

чоловіків (36,67 %). У 8 хворих (26,67 %) відмічалася наявність ксантом. 

Шум над сонними артеріями вислуховувався у 7 (23,33 %) пацієнтів, акцент 

ІІ тону над аортою – у 17 пацієнтів (56,67 %). 
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Жінки найчастіше скаржились на наявність загрудинних болей – 16 

випадків (80,00 %). 14 пацієнток (70,00 %) турбувала задишка при фізичному 

навантаженні, 15 (75,00 %) – відчуття серцебиття. Пастозність гомілок 

виявляли у 9 хворих (45,00 %), ксантоми – у 6 (30,00 %). Акцент ІІ тону над 

аортою та шум над сонними артеріями вислуховували у 11 (55,00 %) і 5 

(25,00 %) пацієнток відповідно. 

 

4.2 Гендерні особливості ультрасонографії серця у хворих із поєднаною 

патологією 

 

Ультразвукове дослідження серця у чоловіків виявило коливання 

розмірів правого шлуночка від 1,9 см до 2,8 см, який у середньому становив 

2,38±0,04 см і перевищував норму у 13,33 % випадків (4 пацієнтів). Товщина 

міжшлуночкової перегородки у чоловіків не виходила за межі норми у 11 

(36,67 %) та була збільшена у 19 випадках (63,33 %). Середня товщина 

міжшлуночкової перегородки у чоловіків становила 1,19±0,03 см. Розмір 

лівого шлуночка у середньому складав 4,29±0,12 см та перевищував норму 

лише у 4 випадках (13,33 %). Стінка лівого шлуночка була потовщеною у 10 

пацієнтів (33,33 %) та в середньому становила 1,07±0,03 см. Фракція викиду 

коливалась від 30 до 70 %, у середньому складала 55,67±1,68 см і була нижче 

норми у 8 пацієнтів (26,67 %), що обумовлювалося розвитком серцевої 

недостатності. Висхідна аорта у чоловіків була розширена у 2 випадках (6,67 

%), розмір її коливався від 2,7 до 3,9 см, склавши в середньому 3,34±0,05 см. 

Ліве передсердя було збільшеним у 11 випадках (36,67 %) і його розмір в 

середньому становив 3,95±0,08 см. 

 Результати ультрасонографії серця у жінок показали, що розмір 

правого шлуночка у них перевищував норму лише в одному випадку (5,00 %) 

та коливався від 1,9 см до 2,7 см, склавши у середньому 2,28±0,05 см (табл. 

4.3). 
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Таблиця 4.3 – Гендерні особливості ультрасонографії серця у пацієнтів 

з поєднаною патологією після застосування аторвастатину 

Показники 
Чоловіки 

n=30 

Жінки 

n=20 

Достовірність 

різниці, р 

ПШ,см 2,38±0,04 2,28±0,05 ˃0,05 

МШП,см 1,19±0,03 1,07±0,04 ˂0,05 

ЛШ,см 4,92±0,12 4,54±0,13 ˂0,05 

стінка ЛШ, см 1,07±0,03 1,06±0,03 ˃0,05 

ЛП,см 3,95±0,08 3,88±0,08 ˃0,05 

ВА, см 3,34±0,05 3,09±0,05 ˂0,01 

ФВ (%) 55,68±1,68 61,05±1,6 ˂0,05 

Примітки: ПШ – розмір правого шлуночка; МШП – товщина 

міжшлуночкової перегородки; ЛШ – розмір лівого шлуночка; стінка ЛШ – 

товщина стінки лівого шлуночка; ЛП – розмір лівого передсердя; ВА – 

розмір висхідного відділу аорти; ФВ – фракція викиду; n–кількість хворих у 

групі. 

 

Міжшлуночкова перетинка не виходила за межі норми у 15 пацієнток 

(75,00 %) та була потовщена у 5 випадках (25,00 %). Середня товщина 

міжшлуночкової перегородки у жінок становила 1,07±0,04 см. Лівий 

шлуночок у середньому складав 4,54±0,13 см та перевищував норму в 

одному випадку (5,00 %). Стінка лівого шлуночка була потовщеною у 3 

пацієнток (15,00 %) та в середньому становила 1,06±0,03 см. Фракція викиду 

коливалась від 49 до 75 %, у середньому складала 61,05±1,60 см і була нижче 

норми у 3 пацієнток (15,00 %). Висхідна аорта у групі жінок не була 

розширеною, її розмір коливався від 2,5 до 3,4 см, склавши в середньому 

3,09±0,05 см. Ліве передсердя було збільшеним у 6 випадках (30,00%) і його 

розмір в середньому становив 3,88±0,08 см.  

Результати ультрасонографії серця виявили достовірно більші розміри 

лівого шлуночка (p<0,05), висхідної аорти (p<0,01) та товщини 

міжшлуночкової перегородки (p<0,05) в чоловіків у порівнянні з жінками. 
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Натомість, у жінок спостерігалось достовірно вища фракція викиду лівого 

шлуночка (p<0,05). Розміри правого шлуночка та товщина стінки лівого 

шлуночка у чоловіків і у жінок достовірно не відрізнялися. 

 

4.3 Особливості клінічного перебігу неалкогольної жирової хвороби 

печінки у пацієнтів зі стабільною стенокардією залежно від статі 

 

При оцінці клінічного перебігу НАЖХП у пацієнтів зі СС встановлено, 

що до застосування аторвастатину 28 (93,33 %) чоловіків скаржилися на 

відчуття важкості в правому підребер’ї, 25 (83,33 %) – на наявність болю в 

правому підребер’ї, у 24 хворих (80,00 %) спостерігалися прояви загальної 

слабкості та у 21 хворого (70,00 %) – втомлюваності. На відчуття гіркоти в 

роті скаржилося 14 чоловіків (46,67 %), на  здуття живота – 27 (90,00 %), на 

нудоту – 17 (56,67 %). 

При об’єктивному обстеженні у всіх 30 хворих чоловічої статі 

відмічалася гепатомегалія різного ступеня вираження, проте ознак жовтяниці 

чи печінкових стигматів виявлено не було.  

Пацієнти жіночої статі з даною коморбідною патологією після 

застосування аторвастатину скаржилися на відчуття важкості в правому 

підребер’ї у 20 випадках (100,00 %), болі в правому підребер’ї у 16 випадках 

(80,00 %), загальну слабкість – у 15 (75,00 %), втомлюваність – у 18 випадках 

(90,00 %). Відчуття гіркоти в роті турбувало 19 пацієнток (95,00 %), нудота – 

15 (75,00 %), здуття живота – 20 (100,00 %). При об’єктивному обстеженні у 

18 жінок (90,00 %) відмічалася гепатомегалія, хоча при пальпації болючість 

нижнього краю печінки не спостерігалась. (табл. 4.4).  

 

Таблиця 4.4 – Характеристика клінічних проявів НАЖХП залежно від 

статі  

Клінічні прояви Чоловіки  Жінки  



83 
 

n=30 n=20 

Абс. % Абс. % 

загальна слабкість 24 80,00 15 75,00 

втомлюваність 21 70,00 18 90,00 

відчуття важкості в правому 

підребер’ї 

28 93,33 20 100,00 

больовий синдром 25 83,33 16 80,00 

здуття живота 27 90,00 20 100,00 

нудота 17 56,67 15 75,00 

гіркота в роті 14 46,67 19 95,00 

збільшення розмірів печінки 30 100,00 18 90,00 

Примітки: абс. – абсолютна кількість хворих; % – відсоток від 

загальної кількості хворих; n – кількість хворих у групі 

 

Так само, як і у чоловіків, у жінок ознак жовтяниці чи інших 

печінкових симптомів не знаходили. 

Враховуючи все вище описане, слід зазначити, що клінічні прояви 

НАЖХП були більш яскраво вираженими у пацієнтів чоловічої статі, що 

може бути обумовлено частішими погрішностями у харчуванні та більш 

вираженою гіподинамією у чоловіків, в порівнянні з жінками. 

При ультрасонографії печінки у всіх 30 чоловіків діагностували 

збільшення розмірів печінки різного ступеня. Гіперехогенність паренхіми 

печінки виявляли у 28 (93,33 %) пацієнтів чоловічої статі, неоднорідність 

структури печінки – у 30 хворих (100,00 %). У 24 чоловіків (80,00 %) 

діагностували застій жовчі та у 26 осіб (86,67 %) – перегин шийки жовчного 

міхура. Збільшення діаметру ворітної вени спостерігалося у 5 (16,67 %) 

випадках (табл. 4.5). 

 

Таблиця 4.5 – Дані ультразвукового обстеження печінки у пацієнтів зі 

СС та НАЖХП залежно від статі 
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Ультразвукові критерії 

Чоловіки 

 n=30 

Жінки 

 n=20 

Абс. % Абс. % 

збільшення розмірів печінки 30 100,00 18 90,00 

гіперехогенність  тканини печінки 28 93,33 17 85,00 

неоднорідність структури печінки 30 100,00 20 100,00 

збільшення діаметру  ворітної вени 5 16,67 5 25,00 

застій жовчі 24 80,00 18 90,00 

перегин шийки жовчного міхура 26 86,67 17 85,00 

Примітки: абс. – абсолютна кількість хворих; % – відсоток від 

загальної кількості хворих; n – кількість хворих у групі 

 

Ультрасонографія внутрішніх органів у групі жінок у 18 осіб (90,00 %) 

виявила гепатомегалію різного ступеня. Неоднорідність структури печінки 

спостерігали у 20 пацієнтів (100,00 %), гіперехогенність її паренхіми – у 17 

(85,00 %). У 18 хворих (90,00 %) діагностували застій жовчі та у 17 (85,00 %) 

– перегин шийки жовчного міхура. Збільшення діаметру ворітної вени 

спостерігалося у 5 (25,00 %) випадках. 

 

4.4 Характеристика змін ліпідного спектру крові та рівня печінкових 

трансаміназ у пацієнтів з поєднаною патологією 

 

Результати дослідження показали, що через 12 тижнів після 

призначення аторвастатину в дозі 40 мг на добу не виявлено достовірної 

різниці між показниками ліпідного спектру крові у чоловіків та жінок. 
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Середній вміст холестерину після статинотерапії у чоловіків становив 

4,56±0,17 ммоль/л, у жінок – 4,85±0,30 ммоль/л, концентрація ЛПНГ  у 

чоловіків  2,73±0,20 ммоль/л,  у жінок складала 2,81±0,28 ммоль/л. 

Також не виявлено достовірних змін після призначення аторвастатину 

у вмісті тригліцеридів (p>0,05) у чоловіків та у жінок. Концентрація ЛПВГ у 

групі чоловіків становила 1,10±0,05 ммоль/л, а у жінок 1,17±0,04 ммоль/л та 

достовірно не відрізнялася (р˃0,05) (табл. 4.6). 

 

Таблиця 4.6 – Показники ліпідного спектру крові у осіб чоловічої та 

жіночої статі після статинотерапії  

Показники Чоловіки 

n=30 

Жінки 

n=20 

Достовірність 

різниці, р 

ЗХ, ммоль/л 4,56±0,17 4,85±0,3 ˃0,05 

ЛПВГ, ммоль/л 1,10±0,05 1,17±0,04 ˃0,05 

ЛПНГ, ммоль/л 2,73±0,20 2,81±0,28 ˃0,05 

ТГ, ммоль/л 1,84±0,15 2,07±0,17 ˃0,05 

Примітки: n – кількість хворих у групі. 

 

Аналіз рівнів печінкових трансаміназ не виявив достовірності між 

рівнями АЛТ у жінок (0,48±0,03 ммоль/л) та у чоловіками (0,55±0,03 

ммоль/л) (р˃0,05). Середня концентрація АСТ в обох статей не виходила за 

межі норми. У чоловіків вона становила 0,42±0,02 ммоль/л та достовірно не 

відрізнялася від цього показника у жінок (р˃0,05), в яких вона складала 

0,45±0,03 ммоль/л (табл. 4.7).  

 

Таблиця 4.7 – Рівні печінкових трансаміназ у чоловіків та жінок після 

статинотерапії 
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Показники Чоловіки 

n=30 

Жінки 

n=20 

Достовірність 

різниці, р 

АЛТ, ммоль/л 0,55±0,03 0,48±0,03 ˃0,05 

АСТ, ммоль/л 0,42±0,02 0,45±0,03 ˃0,05 

Примітки: n – кількість хворих у групі. 

 

Результати 13СМДТ показали, що ШМ у чоловіків становила 

16,31±0,98 (%13С/год) та виявилась достовірно нижчою порівняно з жінками, 

у яких цей показник дорівнював 19,98±1,45 (%13С/год) (р˂0,05) (табл. 4.8). 

 

Таблиця 4.8 – Результати 13СМДТ у чоловіків та жінок після 

призначення аторвастатину 

Показники 13СМДТ Чоловіки 

n=30 

Жінки 

n=20 

Достовірність 

різниці, р 

ШМ (%13С/год) 16,31±0,98 19,98±1,45 ˂0,05 

КД40 (%13С) 7,39±0,45 9,26±0,66 ˂0,05 

КД120 (%13С) 14,10±0,94 19,02±1,41 ˂0,05 

Примітки: n – кількість хворих у групі. 
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Аналогічні зміни спостерігалися при дослідженні КД40, величини якої 

становили 7,39±0,45 (%13С) у чоловіків та 9,26±0,66 (%13С) у жінок, 

відповідно (р˂0,05). КД120 у жінок складала 19,02±1,41 (%13С) та була 

вищою, ніж у чоловіків 14,10±0,94 (%13С) (р˂0,05). 

Аналіз результатів 13СМДТ шляхом вирахування математичних 

коефіцієнтів дозволив оцінити відмінності порушень функції печінки у 

чоловіків та у жінок. 

За даними математичного аналізу, коефіцієнт ШМ у чоловіків, який за 

результатами математичних підрахунків становив 0,60±0,04, виявився 

достовірно нижчим, ніж у жінок, в яких він складав 0,74±0,05 (р˂0,05). Така 

ж тенденція спостерігалась й стосовно КД40, яка у чоловіків становила 

0,62±0,04, а у жінок 0,77±0,06 (р˂0,05). Ця ж закономірність 

прослідковувалась й при оцінці КД120, яка у чоловіків складала 0,50±0,03, а 

у жінок 0,68±0,05 (р˂0,01) (табл. 4.9). 

 

Таблиця 4.9 – Дані математичного розрахунку 13СМДТ у чоловіків та 

жінок після призначення аторвастатину 

Показники 13СМДТ Чоловіки 

n=30 

Жінки 

n=20 

Достовірність 

різниці, р 

ШМ 0,60±0,04 0,74±0,05 ˂0,05 

КД40 0,62±0,04 0,77±0,06 ˂0,05 

КД120 0,50±0,03 0,68±0,05 ˂0,01 

Примітки: р – вірогідність відмінності показників у групі чоловіків та 

жінок, n – кількість хворих у групі 

 

Таким чином, згідно даних 13СМДТ, при призначенні аторвастатину 

необхідно враховувати гендерні особливості функціонального стану печінки 

та з обережністю застосовувати аторвастатин у пацієнтів чоловічої статі. 
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4.5 Кореляційні зв’язки між клінічними, лабораторними та 

інструментальними даними залежно від статі 

 

При аналізі кореляційних зв’язків між показниками 13СМДТ, ліпідного 

спектру крові, ІМТ та рівнів печінкових трансаміназ у пацієнтів зі СС у 

поєднанні з НАЖХП виявлено залежність між деякими величинами 

(табл.4.10).  

 

Таблиця 4.10 – Достовірні кореляційні зв’язки між показниками 

13СМДТ, ліпідним спектром крові, ІМТ та рівнем печінкових трансаміназ у 

пацієнтів чоловічої статі з коморбідною патологією 

І група 

n=30 

Показники r (за Пірсоном) 

ШМ- КД 40 0,87* 

ШМ- КД 120 0,77* 

КД 40 - КД 120 0,84* 

КД 40-ЛПВГ 0,38* 

КД 120-ЛПВГ 0,46* 

ЗХ-АСТ 0,44* 

ЛПНГ-АСТ 0,36* 

ЗХ-ЛПНГ 0,89* 

АЛТ-АСТ 0,45* 

ТГ-ВВ 0,48* 

Примітки: * – p˂0,05 – достовірно; n – кількість хворих у групі. 

 

У пацієнтів чоловічої статі була встановлена наявність прямої кореляції 

між ШМ і КД40 (r=0,87), ШМ та КД120 (r=0,77), КД40 й КД120 (r=0,84), КД 
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40-і ЛПВГ (r=0,38), ЗХ і ЛПНГ (r=0,89), ЗХ й АСТ (r=0,44), ЛПНГ і АСТ 

(r=0,36), АЛТ та АСТ (r=0,45), ТГ і ВВ (r=0,48). 

Також у пацієнтів чоловічої статі спостерігався прямий кореляційний 

зв'язок між КД120 та рівнем ЛПВГ (r=0,46) (рис. 4.1). 

 

 

Рисунок 4.1 – Кореляційний зв'язок між кумулятивною дозою на 120 хвилині 

та ліпопротеїнами високої густини у пацієнтів чоловічої статі 

 

Наявність таких прямих кореляційних зв’язків вказує на погіршення 

функціонального стану печінки за показниками 13СМДТ та рівнем 

печінкових трансаміназ у пацієнтів з порушенням ліпідного спектру крові. 

У пацієнтів жіночої статі була встановлена наявність прямої кореляції 

між ШМ і КД40 (r=0,91), ШМ та КД120 (r=0,83), КД40 й КД120 (r=0,83), між 

ЗХ і ЛПНГ (r=0,91), ІМТ та ЗХ (r=0,54), ІМТ й ЛПНГ (r=0,51), ІМТ та ВВ 

(r=0,61) й між ЛПНГ і АЛТ (r=0,50) (табл.4.11).  

 Таблиця 4.11 – Істотні кореляційні зв’язки між показниками 13СМДТ, 

ліпідним спектром крові, ІМТ та рівнем печінкових трансаміназ у пацієнтів 

жіночої статі з поєднаною патологією 
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ІІ група 

n=20 

Показники r (за Пірсоном) 

ШМ- КД120 0,83* 

КД 40 - КД 120 0,83* 

ШМ- КД 40 0,91* 

ЗХ-ЛПНГ 0,91* 

ЗХ-ІМТ 0,54* 

ВВ-ІМТ 0,61* 

ЛПНГ-АЛТ 0,50* 

ЛПНГ-ІМТ 0,51* 

Примітки: * – p˂0,05; n–кількість хворих у групі. 

 

Крім цього, встановлено наявність прямої кореляції між рівнем АЛТ та 

АСТ (r=0,82) у пацієнтів жіночої статі (рис. 4.2). 
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Рисунок 4.2 – Кореляційний зв'язок між показниками АЛТ та АСТ у 

пацієнтів жіночої статі 

 

Вище описані кореляційні особливості вказують на тісний прямий 

взаємозв’язок між індексом маси тіла, ліпідним спектром крові та 

функціональним станом печінки в осіб жіночої статі, що, ймовірно, 

обумовлює розвиток порушень функціональної активності гепатоцитів у 

пацієнток з ожирінням та дисліпідемією. 

 

Резюме 

За гендерними ознаками, швидкість метаболізму печінки та її 

кумулятивна доза на 40 і 120 хвилинах у пацієнтів зі СС у поєднанні з 

НАЖХП є достовірно вищими у жінок, ніж у чоловіків. Рівень печінкових 

трансаміназ у пацієнтів чоловічої та жіночої статі достовірно не відрізнявся, 

тому показники АЛТ і АСТ не можуть служити головним маркером оцінки 

функціонального стану печінки у хворих з поєднаною патологією при 

призначенні їм аторвастатину. 

 

Положення розділу 4 висвітлені в наступних друкованих працях: 

1. Скляров Є.Я., Барнетт О.Ю., Курляк Н.В. Гендерні особливості змін 

функціонального стану печінки у хворих на ішемічну хворобу серця в 

поєднанні з неалкогольною жировою хворобою печінки на тлі прийому 

аторвастатину / Є.Я. Скляров, О.Ю. Барнетт, Н.В Курляк // 

Буковинський медичний вісник. – 2016. – №2. – С.158-161. 
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РОЗДІЛ 5 

ВПЛИВ АТОРВАСТАТИНУ НА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН 

ПЕЧІНКИ У ПАЦІЄНТІВ ЗІ СТАБІЛЬНОЮ СТЕНОКАРДІЄЮ У 

ПОЄДНАННІ З НЕАЛКОГОЛЬНОЮ ЖИРОВОЮ ХВОРОБОЮ 

ПЕЧІНКИ  

 

У цьому розділі досліджується фармакотерапевтична ефективність 

призначення аторвастатину та його вплив на функціональний стан 

печінки у пацієнтів зі СС у поєднанні з НАЖХП. Така оцінка проведена 

за результатами аналізу клінічних ознак, лабораторних досліджень 

(показників ліпідного спектру крові та рівня печінкових трансаміназ), 

інструментальних досліджень (даних ультрасонографії серця та 

внутрішніх органів), а також результатів 13СМДТ з врахуванням 

метаболічної ємності печінки та швидкості відновлення гепатоцитів на 40 

та 120 хвилинах. 

 

5.1 Характеристика груп хворих  

 

На цьому етапі в дослідженні взяли участь 92 пацієнти з поєднаною 

патологією, яких розподілили на 2 групи – основну та порівняльну.  

В основну групу увійшов 41 пацієнт з даною поєднаною 

патологією, які впродовж 3 місяців приймали аторвастатин у дозі 40 мг на 

добу. 

Групу порівняння склали 51 пацієнт з поєднаною патологією, які 

раніше не приймали аторвастатин та мали нормальні або незначно 

знижені показники функціонального стану печінки за даними 13СМДТ.   

Серед пацієнтів основної групи 29 осіб (70,73 %) було чоловічої статі і 

12 осіб (29,27 %) жіночої статі. Середній вік обстежених хворих становив 

58,17±1,4 років. Середня тривалість захворювання становила 5,39±0,55 років.  



93 
 

У групі порівняння було 27 (52,94 %) чоловіків та 24 (47,06 %) жінки, 

середній вік 55,67±1,30 років, тривалість захворювання – 4,33±0,44 років. 

Серед факторів ризику в основній групі найбільш поширеними була  

обтяжена спадковість у 32 випадках (78,05 %) (табл. 5.1). 

 

Таблиця 5.1 – Розподіл пацієнтів основної та порівняльної груп за 

статтю, факторами ризику та супутніми захворюваннями 

Ознаки Основна група 

n=41  

Порівняльна група 

n=51 

Абс % Абс % 

жіноча стать 12  29,27 24 47,06 

чоловіча стать 29 70,73 27 52,94 

обтяжена спадковість 32 78,05 18 35,29 

паління тютюну 25 60,98 21 41,18 

надмірна маса тіла 17 41,46 22 43,14 

ожиріння 24 58,54 29 56,86 

артеріальна гіпертензія 23 56,10 24 47,06 

ІМ в анамнезі 14 34,15 0 0 

серцева недостатність 12 29,27 3 5,88 

АКШ 4 9,76 0 0 

стентування коронарної 

артерії 

7 17,07 0 0 

Примітки: абс. – абсолютна кількість хворих; % – відсоток від 

загальної кількості хворих; n – кількість хворих у групі 

Паління тютюну в основній групі спостерігалося у 21 хворого (60,98 

%), надмірна маса тіла чи ожиріння у 17 (41,46 %) та 24 (58,54 %) осіб 

відповідно, інфаркт міокарду в анамнезі у 14 пацієнтів (34,15 %). У 4 осіб 

(9,76 %) в анамнезі було аортокоронарне шунтування та у 7 (17,07 %) – 
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стентування коронарних артерій. У 23 хворих (56,10 %) спостерігалась 

артеріальна гіпертензія, в 12 (29,27 %) – наявність серцевої недостатності.  

У групі порівняння паління тютюну відмічалося у 21 випадках (41,18 

%), надмірна маса тіла у 22 (43,14 %) та ожиріння у 29 (56,86 %) осіб, у 24 

хворих (47,06 %) артеріальна гіпертензія, в 3 (5,88 %) – серцева 

недостатність. Ускладнень ІХС у вигляді інфаркту міокарда у хворих 

порівняльної групи не було. Аортокоронарних шунтувань та стентувань 

коронарних атрерій пацієнтам цієї групи до моменту дослідження не 

проводили. 

При визначенні антропометричних показників у хворих основної групи 

ІМТ становив 31,58±0,75 кг/м2 (табл. 5.2). 

 

Таблиця 5.2 – Розподіл пацієнтів основної та порівняльної груп за 

антропометричними даними та рівнями артеріального тиску  

Показники, 

од. виміру 

Основна група 

n=41 

Порівняльна група 

n=51 

Достовірність 

різниці, р  

ІМТ, кг/м2 31,58±0,75 29,82±0,32 ˂0,05 

ОТ, см 104,20±1,22 107,18±1,22 ˃0,05 

ОС, см 97,88±1,48 99,16±1,40 ˂0,05 

ОТ/ОС 1,07±0,01 1,09±0,02 ˃0,05 

САТ, мм.рт.ст. 138,20±2,52 139,41±2,93 ˃0,05 

ДАТ, мм.рт.ст. 87,32±1,30 86,37±1,48 ˃0,05 

Примітка: n – кількість хворих у групі 

 

Середнє значення ОТ склало 104,20±1,22 см, ОС – 97,88±1,48 см, 

індекс ОТ/ОС 1,07±0,01.  

У хворих порівняльної групи при антропометрії встановлено, що ІМТ 

складав 29,82±0,32 кг/м. Середнє значення ОТ у цій групі пацієнтів 

становило 107,18±1,22 см, ОС – 99,16±1,40 см. Індекс ОТ/ОС дорівнював 

1,09±0,02. 
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При порівнянні антропометричних даних та рівнів артеріального тиску 

у пацієнтів з коморбідною патологією, що приймали та не приймали 

аторвастатин, слід відмітити, що ОТ, співвідношення ОТ/ОС, рівні САТ та 

ДАТ у цих групах статистично не відрізнялися. 

 

5.2  Особливості клінічного перебігу поєднаної патології залежно від 

прийому аторвастатину 

 

При оцінці скарг хворих, даних об’єктивного обстеження, результатів 

ультрасонографії серця встановлено, що основна й порівняльна групи хворих 

за клінічними проявами та симптоматикою фонового захворювання були 

подібними та статистично між собою не відрізнялися. Так, серед пацієнтів 

основної групи 30 осіб (73,17 %), що приймали аторвастатин, скаржились на 

загрудинні болі різної інтенсивності, 25 (60,98 %) – на задишку при 

фізичному навантаженні, 13 (31,71 %) – на серцебиття. При об’єктивному 

обстеженні пастозність гомілок виявлена у 13 хворих (31,71 %), акцент ІІ 

тону над аортою вислуховувався у 16 хворих (39,02 %), шум над сонними 

артеріями – у 12 (29,27 %). Наявність ксантом спостерігалася у 8 (19, 51 %) 

пацієнтів. 

У групі порівняння 33 хворих (64,71 %) скаржились на загрудинні болі, 

16 (31,37 %) – на серцебиття, 28 (54,90 %) – на задишку при фізичному 

навантаженні. Пастозність гомілок спостерігалась у 12 пацієнтів (23,53 %), 

наявність ксантом – у 7 (13,73 %). Акцент ІІ тону над аортою і шум над 

каротидами вислуховувались у 19 (37,25 %) та 13 (25,49 %) випадках 

відповідно (табл. 5.3).  

 

Таблиця 5.3 – Частота клінічних ознак у пацієнтів, що приймали та не 

приймали аторвастатин 

Клінічні прояви Основна група Порівняльна група 
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n=41 n=51 

Абс. % Абс. % 

загрудинні болі 30 73,17 33 64,71 

серцебиття 13 31,71 16 31,37 

задишка при фізичному 

навантаженні 

25 60,98 28 54,90 

пастозність гомілок 13 31,71 12 23,53 

акцент ІІ тону над аортою 16 39,02 19 37,25 

шум над сонними артеріями 12 29,27 13 25,49 

ксантоми 8 19,51 7 13,73 

Примітки: абс. – абсолютна кількість хворих; % – відсоток від 

загальної кількості хворих; n – кількість хворих у групі.  

 

Ультразвукове дослідження серця у пацієнтів основної групи виявило, 

що розміри правого шлуночка коливалися від 1,9 см до 2,8 см, склавши в 

середньому 2,37±0,04 см. Цей показник перевищував норму у 12,00 % 

випадків (5 пацієнтів). Міжшлуночкова перегородка цієї групи хворих не 

виходила за межі норми у 19 пацієнтів (46,00 %) та була збільшена у 22 

випадках (54,00 %), її середній розмір становив 1,16±0,03 см. Стінка лівого 

шлуночка була потовщеною у 13 пацієнтів (32,00 %) та в середньому 

становила 1,07±0,03 см. Фракція викиду коливалась від 30 до 75 %, в 

середньому складала 56,95±1,48 см і була нижче норми у 12 пацієнтів (29,00 

%). Розміри висхідної аорти коливалися від 2,7 до 3,9 см, у середньому 

становили 3,28±0,04, перевищуючи норму у 5,00 % випадків. Розміри лівого 

передсердя у цій групі пацієнтів були збільшеними у 15 випадках (37,00 %) і 

в середньому становили 3,94±0,07 см (табл. 5.4). 

 

Таблиця 5.4 – Дані ультрасонографії серця у пацієнтів, що приймали та 

не приймали аторвастатин 
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Показники Основна група 

n=41 

Порівняльна група 

n=51 

Достовірність 

різниці, р  

ПШ,см 2,37±0,04 2,35±0,03 ˃0,05 

МШП,см 1,16±0,03 1,12±0,02 ˃0,05 

ЛШ,см 4,85±0,1 4,68±0,07 ˃0,05 

стінка ЛШ, см 1,07±0,03 1,08±0,02 ˃0,05 

ЛП,см 3,94±0,07 3,96±0,05 ˃0,05 

ВА, см 3,28±0,04 3,30±0,04 ˃0,05 

ФВ (%) 56,95±1,48 62,14±0,89 ˂0,01 

Примітки: ПШ – розмір правого шлуночка; МШП – товщина 

міжшлуночкової перегородки; ЛШ – розмір лівого шлуночка; стінка ЛШ – 

товщина стінки лівого шлуночка; ЛП – розмір лівого передсердя; ВА – 

розмір висхідного відділу дуги аорти; ФВ – фракція викиду; n – кількість 

хворих у групі. 

 

Згідно анамнестичних даних,  серед хворих основної групи 38 осіб 

(92,68 %) скаржилися на прояви астеновегетативного синдрому з відчуттям 

загальної слабкості та підвищеної втомлюваності, 35 пацієнтів (85,37 %) – на 

відчуття важкості в правому підребер'ї, 28 (68,29 %) – на виражений 

больовий синдром. 38 осіб (92,68 %) скаржилися на здуття живота, 27 (65,85 

%) – на нудоту та 34 (82,93 %) – на гіркоту в роті. При об'єктивному 

обстеженні у всіх пацієнтів нижній край печінки виходив за межі реберної 

дуги.  

У групі порівняння на прояви астеновегетативного синдрому 

скаржилося 37 пацієнтів (72,55 %), на відчуття важкості в правому підребер'ї 

– 39 пацієнтів (76,47 %), на больовий синдром – 4 (7,84 %). Диспептичний 

синдром у вигляді здуття живота діагностували у 44 пацієнтів (86,27 %), 

нудоти – у 33 хворих (64,71 %), гіркоти в роті – у 29 осіб (56,86 %). 

Збільшення розмірів печінки при об’єктивному обстеженні виявляли у 32 

пацієнтів (62,75 %) (табл. 5.5). 
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Таблиця 5.5 – Характеристика клінічних проявів НАЖХП у пацієнтів зі 

СС, що приймали та не приймали аторвастатин 

 

Клінічні прояви 

Основна група 

n=41 

Порівняльна група 

n=51 

Абс. % Абс. % 

загальна слабкість 38 92,68 37 72,55 

втомлюваність 32 78,05 37 72,55 

відчуття важкості в правому 

підребер’ї 

35 85,37 39 76,47 

больовий синдром 28 68,29 4 7,84 

здуття живота 38 92,68 44 86,27 

нудота 27 65,85 33 64,71 

гіркота в роті 34 82,93 29 56,86 

збільшення розмірів печінки 41 100,00 32 62,75 

Примітки: абс. – абсолютна кількість хворих; % – відсоток від 

загальної кількості хворих; n – кількість хворих у групі 

 

При ультрасонографії внутрішніх органів, в основній групі 

гепатомегалія різного ступеня виявлялася у 41 (100,00 %) пацієнта, у 

порівнянні з 32 пацієнтами (62,75 %) іншої групи. Гіперехогенність 

паренхіми печінки знаходили у 38 хворих (92,68 %) основної групи та у 28 

хворих (54,90 %) порівняльної групи (табл. 5.6). 

 

Таблиця 5.6 – Дані ультразвукового обстеження печінки у пацієнтів, що 

приймали та не приймали аторвастатин 

 

Ультразвукові критерії 

Основна група 

n=41 

Порівняльна група 

n=51 

Абс. % Абс. % 
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збільшення розмірів печінки 41 100,00 32 62,75 

гіперехогенність  тканини 

печінки 

38 92,68 28 54,90 

неоднорідність структури 

печінки 

41 100,00 24 47,06 

збільшення діаметру  

ворітної вени 

6 14,63 7 13,73 

застій жовчі 34 82,93 35 86,63 

перегин шийки жовчного 

міхура 

23 56,10 18 35,29 

Примітки: абс. – абсолютна кількість хворих; % – відсоток від 

загальної кількості хворих; n – кількість хворих у групі 

 

Неоднорідність структури печінки діагностували у всіх пацієнтів 

(100,0 %) основної групи та у 24 пацієнтів порівняльної групи (47,06 %). 

Збільшення діаметру ворітної вени виявляли у 6 випадках (14,63 %) основної 

групи та у 7 випадках (13,73 %) групи порівняння. У 34 хворих (82,93 %) 

основної групи та у 35 хворих (68,63 %) порівняльної групи діагностували 

застій жовчі. У 23 осіб (56,10 %) основної групи та 18 осіб (35,29 %) 

порівняльної групи виявили перегин шийки жовчного міхура 

Таким чином, згідно даних таблиці 5.6, частіше спостерігались 

виражені зміни при ультразвуковому обстеженні печінки у пацієнтів 

основної групи, ніж у групі порівняння, що, ймовірно, обумовлено 

коморбідністю патологій, обтяженим анамнезом та статинотерапією. 

 

5.3 Порівняльний аналіз ліпідного спектру крові та показників 

функціонального стану печінки у пацієнтів з поєднаними захворюваннями 

при курсовому вживанні аторвастатину 
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При порівнянні показників ліпідного спектру крові у пацієнтів  групи 

порівняння та хворих, що приймали аторвастатин впродовж 3 місяців, 

спостерігався чітко виражений гіполіпідемічний ефект (табл.5.7). 

 

Таблиця 5.7 – Показники ліпідного спектру крові у пацієнтів зі СС та 

НАЖХП залежно від прийому аторвастатину 

Показники Основна група 

n=41 

Порівняльна група 

n=51 

Достовірність 

різниці, р  

ЗХ, ммоль/л 4,64±0,16 5,85±0,11 ˂0,05 

ЛПВГ, 

ммоль/л 

1,13±0,04 1,37±0,21 ˃0,05 

ЛПНГ, 

ммоль/л 

2,70±0,17 3,76±0,11 ˂0,05 

ТГ, ммоль/л 1,96±0,16 2,10±0,13 ˃0,05 

Примітки: n – кількість хворих у групі 

 

Виявлено достовірно менший середній вміст ЗХ 5,85±0,11 ммоль/л і 

4,64±0,16 ммоль/л (р<0,05) та концентрацію ЛПНГ – 3,76±0,11 ммоль/л і 

2,70±0,17 ммоль/л (р<0,05). 

Незважаючи на тривалий прийом статинів, вміст АЛТ та АСТ виявився 

у межах норми, хоча середній рівень АЛТ у пацієнтів основної групи був 

достовірно меншим (р<0,01) (табл. 5.8).  

 

Таблиця 5.8 – Рівні печінкових трансаміназ у пацієнтів з поєднаною 

патологією залежно від прийому аторвастатину 

Показники Основна група 

n=41 

Порівняльна 

група n=51 

Достовірність 

різниці, р  

АЛТ, ммоль/л 0,51±0,03 0,65±0,03 ˂0,01 

АСТ, ммоль/л 0,42±0,02 0,60±0,11 ˃0,05 

Примітки: n – кількість хворих у групі 
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Враховуючи дані ультрасонографії печінки, а також те, що стеатоз 

через стеатогепатит трансформується у фіброз, однією з причин нормального 

рівня АЛТ може бути зменшення функціональної активності гепатоцитів 

внаслідок фіброзування паренхіми печінки. 

При оцінці результатів 13СМДТ виявлено вірогідне зменшення ШМ 

печінки з 19,54±0,44 до 17,33±0,99 (%13С/год) (р<0,05) у пацієнтів, що 

приймали аторвастатин, у порівнянні з особами, що його не приймали (табл. 

5.9).  

 

Таблиця 5.9 – Результати 13СМДТ у пацієнтів з поєднаною патологією 

залежно від прийому аторвастатину 

Показники 

13СМДТ 

Основна група 

n=41 

Порівняльна група 

n=51 

Достовірність 

різниці, р  

ШМ (%13С/год) 17,33±0,99 19,54±0,44 ˂0,05 

КД40 (%13С) 8,07±0,47 9,58±0,23 ˂0,01 

КД120 (%13С) 15,89±1,02 17,46±0,50 ˃0,05 

Примітки: n – кількість хворих у групі 

Аналогічні зміни спостерігалися при дослідженні КД40, значення якої 

у пацієнтів після прийому аторвастатину було достовірно меншим: 

9,58±0,23 та 8,07±0,47 (%13С) (р<0,01). У той же час, суттєвої різниці КД120 

виявлено не було. 

Аналіз результатів 13СМДТ з обрахунком математичних коефіцієнтів 

показав, що ШМ у пацієнтів, що приймали аторвастатин, за результатами 

математичних розрахунків, становила 0,64±0,04 і виявилася достовірно 

нижчою, ніж у пацієнтів, що не приймали аторвастатин, у яких вона складала 

0,72±0,02 (р˂0,05) (табл. 5.10). 

 

Таблиця 5.10 – Математичні коефіцієнти 13СМДТ у пацієнтів з 

поєднаною патологією залежно від прийому аторвастатину 
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Показники 

13СМДТ 

Основна група 

 n=41 

Порівняльна група 

n=51 

Достовірність 

різниці, р 

ШМ 0,64±0,04 0,72±0,02 ˂0,05 

КД40 0,67±0,04 0,80±0,02 ˂0,01 

КД120 0,57±0,04 0,92±0,02 ˃0,01 

Примітки: р – вірогідність відмінності показників у групі чоловіків та 

жінок, n – кількість хворих у групі 

 

Така ж тенденція спостерігалась й стосовно КД40, яка в основній групі 

становила 0,67±0,04, а у порівняльній – 0,80±0,02 (р˂0,01). Коефіцієнт КД120 

у хворих основної групи (0,57±0,04) хоча й був нижчим, ніж у хворих 

порівняльної групи (0,92±0,02), проте достовірно не відрізнявся 

Аналізуючи все вище сказане, можна зробити висновок, що перед 

призначенням аторвастатину необхідно враховувати функціональний стан 

печінки та з обережністю застосовувати аторвастатин у пацієнтів зі 

зниженими показниками 13СМДТ. 

5.4 Кореляційні зв’язки між лабораторними та інструментальними 

показниками залежно від застосування аторвастатину 

 

Аналіз кореляційних зв'язків між ІМТ, ліпідним спектром крові, рівнем 

печінкових трансаміназ, діаметром ворітної вени та показниками 13СМДТ у 

пацієнтів, що приймали та не приймали аторвастатин, показав наступні 

результати. У хворих, які 3 місяці приймали аторвастатин, виявлено істотну 

пряму кореляцію між ШМ та КД40 (г=0,74), ШМ і КД120 (г=0,71), КД40 й 

КД120 (г=0,87), ЗХ і ЛПНГ (г=0,85), ТГ та АСТ (г=0,52). Водночас, виявлено 

достовірну обернену кореляцію між ШМ та ВВ (г= -0,38), КД40 і ВВ (г= -

0,35), КД40 й ЗХ (г= -0,29), КД40 і ЛПНГ (г= -0,33), КД120 й ЗХ (г= -0,36), 

КД120 і ЛПНГ (г= -0,37) (рис. 5.1).  
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Рисунок 5.1 – Достовірні кореляційні зв’язки між показниками 13СМДТ, 

ліпідним спектром крові та рівнем печінкових трансаміназ у пацієнтів, що 

приймали аторвастатин. 

 

Згідно проведеного кореляційного аналізу, встановлено, що прийом 40 

мг аторвастатину може супроводжуватися зменшення швидкості метаболізму 

печінки та гальмуванням функції гепатоцитів на тлі розширення діаметру 

ворітної вени. Підвищення рівня проатерогенних фракцій ліпідного спектру 

крові, ймовірно, зумовлюватиме погіршення функціонального стану печінки. 

Аналіз кореляційних зв’язків у пацієнтів порівняльної групи виявив 

наявність достовірних прямих кореляцій (р<0,05) між ШМ та КД40 (г=0,91), 

ШМ та КД120 (г=0,85), КД40 та КД120 (г=0,87), а також між ЗХ й АСТ 

(г=0,43), ЗХ і ЛПНГ (г=0,91), ЗХ й ІМТ (г=0,39), ЗХ та ВВ (г=0,33). Крім 

того, позитивну кореляцію виявлено між ЛПНГ й АСТ (г=0,40), ЛПНГ і ВВ 

(г=0,37), ЛПНГ та ІМТ (г=0,42), а також між АСТ й АЛТ (г=0,56) та ВВ й 

ІМТ (г=0,45) (рис. 5.2).  
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Рисунок 5.2 – Достовірні кореляційні зв’язки між показниками 13СМДТ, 

ліпідним спектром крові, індексом маси тіла та рівнем печінкових 

трансаміназ у пацієнтів, що не приймали аторвастатин. 

 

З іншого боку, встановлено наявність істотних обернених кореляційних 

зв'язків (р<0,05) у групі порівняння між ШМ й АЛТ (г= -0,32), ШМ й ВВ (г= -

0,38), КД 120 й АЛТ (г= -0,36), КД120 і ЗХ (г= -0,38), КД120 й ЛПНГ (г= -

0,38). 

Таким чином, необхідно враховувати, що оптимальний рівень ШМ, 

КД40 та КД120 залежать не лише від впливу проатерогенних фракцій 

ліпідного спектру крові, а й від рівня печінкових трансаміназ, оскільки зі 

збільшенням рівня останніх спостерігається ознаки порушення 

функціонального стану печінки. 

Узагальнюючи все вище сказане, слід зазначити, що у пацієнтів з 

поєднаною патологією показники ліпідного спектру крові, індекс маси тіла, 
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діаметр ворітної вени та параметри 13СМДТ перебувають у тісному 

взаємозв’язку та безпосередньо впливають на динаміку один одного. 

 

5.5 Вплив аторвастатину на рівень лептину та ліпідний спектр крові 

у пацієнтів з поєднаними захворюваннями 

 

 З 92 пацієнтів з поєднаною патологією, що увійшли в дослідження на 

цьому етапі, вплив гіполіпідемічного середника аторвастатину на рівень 

лептину та його порівняння з ліпідним спектром крові і рівнем печінкових 

трансаміназ вдалося статистично опрацювати у 54 осіб, яких в подальшому 

розподілили на 2 групи. У першу групу увійшло 26 осіб, які раніше не 

приймали аторвастатин. Другу групу склали 28 хворих через 3 місяців 

лікування аторвастатином у дозі 40 мг на добу.  

Серед 26 пацієнтів І групи 13 (50,00 %) пацієнтів було чоловічої статі і 

13 (50,00 %) осіб жіночої. Середній вік обстежених хворих становив 

59,92±2,13 років. У ІІ групу було включено 21 (75,00 %) чоловіка та 7 (25,00 

%) жінок. Середній вік в обстежених хворих становив 58,18±1,47 років. У 

хворих І групи ІМТ у середньому становив 32,19±0,65 кг/м2, ІІ групи – 

30,37±0,77 кг/м2. Обидві групи за віком та індексом маси тіла достовірно не 

відрізнялися (р˃0,05). (табл. 5.11). 

 

Таблиця 5.11 – Розподіл пацієнтів за віком, статтю та індексом маси 

тіла 

Показники, 

од. виміру 

І група 

n=26 

ІІ група 

n=28 

Достовірність 

різниці, р  

вік, роки 59,9±2,13 58,8±1,15 ˃0,05 

чоловіки, % 50 75 - 

жінки, % 50 25 - 

ІМТ, кг/м2 32,2±0,65 30,4±0,77 ˃0,05 
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ОТ, см 111,0±1,7 103,9±1,27 ˂0,01 

ОС, см 101,8±1,99 96,5±1,51 ˂0,05 

ОТ/ОС 1,1±0,02 1,1±0,01 ˃0,05 

Примітка: n – кількість хворих у групі 

 

ОТ і ОС у пацієнтів І групи був достовірно вищим, ніж у пацієнтів ІІ 

групи (р˂0,05). ОТ у І групі в середньому склало 111,04±1,71 см, ОС – 

101,77±1,99 см, індекс ОТ/ОС – 1,10±0,02. У ІІ групі середнє значення 

становило 103,93±1,27 см, ОС – 96,46±1,51 см, індекс ОТ/ОС дорівнював 

1,08±0,01 і від ІТС у пацієнтів ІІ групи достовірно не відрізнявся. 

Таким чином, при порівнянні антропометричних даних у хворих, що 

приймали та не приймали аторвастатин, не виявлено суттєвої різниці між 

віком та основними антропометричними показниками, що свідчить про 

тотожність груп.   

 У всіх хворих з даною поєднаною патологією спостерігалися 

дисліпідемія і гіперхолестеринемія, що перебігали за умов нормальних рівнів 

печінкових трансаміназ з поодинокими випадками підвищення АЛТ та АСТ.  

При порівнянні показників ліпідного спектру крові у хворих, що 

приймали аторвастатин впродовж 3 місяців, виявлено чітко виражений 

гіполіпідемічний ефект, що супроводжувався достовірно меншим середнім 

вмістом ЗХ 6,12±0,19 ммоль/л та 4,27±0,16 ммоль/л, p<0,01 та концентрації 

ЛПНГ – 4,14±0,19 ммоль/л та 2,29±0,17 ммоль/л, p<0,01 (табл. 5.12). 

 

Таблиця 5.12 – Показники ліпідного спектру крові у пацієнтів, що 

приймали та не приймали аторвастатин 

Показники І група 

n=26 

ІІ група 

n=28 

Достовірність 

різниці, р 

ЗХ, ммоль/л 6,12±0,19 4,27±0,16 ˂0,01 

ЛПВГ, ммоль/л 1,15±0,04 1,17±0,04 ˃0,05 
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ЛПНГ, ммоль/л 4,14±0,19 2,29±0,17 ˂0,01 

ТГ, ммоль/л 1,90±0,12 1,72±0,16 ˃0,05 

Примітки: n – кількість хворих у групі 

 

Водночас, істотних змін рівнів ТГ та ЛПВГ виявлено не було. Таким 

чином, спостерігається чітка тенденція до нижчого вмісту ЗХ та ЛПНГ при 

призначенні аторвастатину на тлі несуттєвих змін ЛПВГ та ТГ. 

На фоні прийому 40 мг аторвастатину вміст лептину був достовірно 

меншим (37,85±4,76 нг/мл та 15,65±2,58 нг/мл) (р˂0,01), що вказувало на 

лептинознижувальний ефект аторвастатину. 

В результаті дослідження виявлено достовірно менший рівень АЛТ у 

пацієнтів, що приймали аторвастатин (0,48±0,03 ммоль/л) у порівнянні з 

пацієнтами, що його не приймали (0,62±0,06 ммоль/л) (р˂0,05), в той час як 

активність АСТ суттєво не відрізнялась (табл. 5.13). 

 

 

Таблиця 5.13 – Рівні лептину та печінкових трансаміназ у пацієнтів, що 

приймали та не приймали аторвастатин 

Показники І група 

n=26 

ІІ група 

n=28 

Достовірність 

різниці, р 

Лептин, нг/мл 37,85±4,76 15,65±2,58 ˂0,01 

АЛТ, ммоль/л 0,62±0,06 0,48±0,03 ˂0,05 

АСТ, ммоль/л 0,39±0,03 0,35±0,02 ˃0,05 

Примітки: n – кількість хворих у групі 

 

Враховуючи позитивні зміни у зниженні концентрації лептину після 

терапії аторвастатином без виражених змін функціонального стану печінки, 

важливим було прослідкувати кореляційні зв’язки між рівнями лептину, 
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показниками ліпідограми та антропометричними даними у пацієнтів з 

поєднаною патологією.  

Спостерігався позитивний кореляційний зв’язок між рівнем лептину та 

ТГ (r=0,50), рівнем лептину та ІМТ (r=0,57). Також кореляції відмічені між 

рівнем лептину та ОТ (r=0,50) і ОС (r=0,49) (табл. 5.14). 

 

Таблиця 5.14 – Істотні кореляційні зв’язки між рівнем лептину, 

антропометричними даними та показниками ліпідограми у групі пацієнтів 

після лікування аторвастатином 

Група після лікування аторвастатином (n=28) 

Показники r (за Пірсоном) 

Лептин-ТГ 0,50* 

Лептин-ІМТ 0,57* 

Лептин-ОТ 0,50* 

Лептин-ОС 0,49* 

Примітки: * – p˂0,05; n – кількість хворих у групі 

 

 Таким чином, при зниженні рівня лептину на фоні лікування 

аторвастатином показники ТГ, ІМТ, ОС та ОТ, відповідно, знижуються, що 

свідчить про позитивний вплив даного препарату на зменшення факторів 

ризику розвитку ІХС, НАЖХП та їх ускладнень. 

 

Резюме  

Призначення аторвастатину в дозі 40 мг на добу впродовж 3 місяців 

зумовлювало достовірні зміни ліпідного спектру крові, що проявлялося 

зменшеними рівнями ЗХ (р˂0,05) та ЛПНГ (р˂0,05) без суттєвих змін з боку 

ЛПВГ (р ˃0,05) та ГТ (р ˃0,05). Разом з тим, відмічалося істотно вище 

значення АЛТ (р˂0,01) на фоні нормального вмісту АСТ (р˃0,05). 

Спостерігалося вірогідно менші ШМ (р˂0,01) та КД40 (р˂0,01) у пацієнтів на 

тлі прийому 40 мг аторвастатину.  
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На фоні лікування аторвастатином у дозі 40 мг/добу разом зі 

зниженням рівнів ЗХ та ЛПНГ відбувається й зменшення ІМТ. Дані 

результати вказують не лише на ліпідознижувальну ефективність 

аторвастатину, а і на його здатність впливати на антропометричні показники, 

що є важливим у лікуванні як НАЖХП, так і дисметаболічних змін, що 

супроводжують дану поєднану патологію. Крім того, наведені дані свідчать 

про те, що призначення аторвастатину в дозі 40 мг на добу зумовлює 

погіршення показників 13СМДТ та в деякій мірі рівня АЛТ, що необхідно 

враховувати при курсовому прийомі аторвастатину. 
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РОЗДІЛ 6 

ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМБІНОВАНОЇ ТЕРАПІЇ У СКЛАДІ 

АТОРВАСТАТИНУ ТА УРСОДЕЗОКСИХОЛЕВОЇ КИСЛОТИ У 

ПАЦІЄНТІВ ЗІ СТАБІЛЬНОЮ СТЕНОКАРДІЄЮ ТА 

НЕАЛКОГОЛЬНОЮ ЖИРОВОЮ ХВОРОБОЮ ПЕЧІНКИ 

 

У цьому розділі послідовно досліджується фармакотерапевтична 

ефективність призначення комбінованої терапії у складі УДХК і 

аторвастатину та її вплив на клінічний перебіг, ліпідний спектр крові та 

функціональний стан печінки у пацієнтів зі СС у поєднанні з НАЖХП.  

 

6.1 Особливості клінічного перебігу поєднаних захворювань при 

застосуванні комбінованої терапії 

 

Оцінка впливу комбінованої терапії проведена за результатами аналізу 

клінічних ознак, лабораторних (показників ліпідного спектру крові та рівня 

печінкових трансаміназ) та інструментальних досліджень (даних 

ультрасонографії серця та ультрасонографії внутрішніх органів), а також 

результатів 13СМДТ. 

У дослідженні взяли участь 20 хворих на СС у поєднанні з НАЖХП, у 

яких виявили порушення функціонального стану печінки за даними 

13СМДТ. Цим пацієнтам впродовж 4 тижнів призначали комбіновану 

терапію у складі 20 мг аторвастатину 1 раз на добу УДХК в дозі 15 

мкг/кг/добу, розділену на 3 прийоми.  

Серед них 12 осіб (60,00 %) було чоловічої статі і 8 осіб (40,00 %) 

жіночої статі. Середній вік в обстежених хворих становив 55,60±2,60 років, 

середня тривалість захворювання – 4,80±0,79 років. 

При визначенні антропометричних показників у пацієнтів даної групи 

середнє значення ІМТ становило 32,78±0,91 кг/м2, значення ОТ складало 
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103,28±2,53 см, ОС становив 101,20±2,08 см. Індекс ОТ/ОС дорівнював 

1,02±0,02 (табл. 6.1). 

 

Таблиця 6.1 – Антропометричні дані, вік та тривалість захворювання 

пацієнтів, у яких застосовували комбіновану терапію 

Показники, од. виміру Пацієнти, що приймали 

комбіновану терапію, n=20 

ІМТ, кг/м2 31,40±0,69 

ОТ, см 104,32±1,14 

ОС, см 98,27±1,40 

ОТ/ОС 1,06±0,01 

вік, років 55,60±2,60 

тривалість захворювання, років 4,80±0,79 

Примітка: n – кількість хворих у групі 

 

Найчастішими симптомами у хворих перед застосуванням 

комбінованої терапії були дискомфорт в ділянці серця або загрудинні болі, 

що зустрічалися у 14 випадках (70,00 %), задишка при фізичному 

навантаженні у 9 випадках (45,00 %), пастозність гомілок в 11 випадках 

(55,00 %). У 4 хворих (20,00 %) виявляли ксантоми. Відчуття серцебиття 

спостерігалося у 8 пацієнтів (40,00 %) даної групи. Акцент ІІ тону над 

аортою вислуховувався у 8 випадках (40,00 %), шум над сонними артеріями – 

у 6 випадках (30,00 %) 

Поєднання СС з артеріальною гіпертензією діагностували у 10 осіб 

(50,00 %). 

Після застосування комбінованої терапії на загрудинні болі скаржились 

13 пацієнтів (65,00 %), відчуття серцебиття спостерігалось у 7 пацієнтів 

(35,00 %), задишка при фізичному навантаженні турбувала 8 (40,00 %) 

пацієнтів (табл. 6.2). 
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 Таблиця 6.2 – Частота клінічних ознак у пацієнтів з поєднаною 

патологією до та після застосування комбінованої терапії 

Клінічні прояви 

До застосування  

комбінованої терапії 

n=20 

Після застосування  

комбінованої терапії 

n=20 

Абс. % Абс. % 

загрудинні болі 14 70,00 13 65,00 

серцебиття 8 40,00 7 35,00 

задишка при фізичному 

навантаженні 

9 45,00 8 40,00 

пастозність гомілок 11 55,00 7 35,00 

акцент ІІ тону над аортою 8 40,00 8 40,00 

шум над сонними артеріями 6 30,00 5 25,00 

ксантоми 4 20,00 5 25,00 

Примітки: абс. – абсолютна кількість хворих; % – відсоток від 

загальної кількості хворих; n – кількість хворих у групі. 

 

У 7 осіб (35,00 %) спостерігалася пастозність гомілок, у 5 (25,00 %) 

виявляли ксантоми. У 5 хворих (25,00 %) вислуховувався шум над сонними 

артеріями та у 8 осіб (40,00 %) – акцент ІІ тону над аортою.   

Ультразвукове дослідження серця дозволило виявити, що розміри 

правого шлуночка в даній групі пацієнтів коливалися від 2,0 см до 2,8 см, 

склавши в середньому 2,42±0,05 см. Цей показник перевищував норму у 

25,00 % випадків (5 пацієнтів). 

Міжшлуночкова перегородка у даній групі хворих не виходила за межі 

норми у 16 пацієнтів (80,00 %) та була збільшена у 4 випадках (20,00 %), її 

середній розмір становив 1,05±0,03 см. Розмір лівого шлуночка в середньому 

складав 5,02±0,17 см та не перевищував норму у 80,00 % випадків. Стінка 

лівого шлуночка була збільшеною у 3 пацієнтів (15,00 %) та в середньому 

становила 1,05±0,03 см. Фракція викиду в середньому складала 58,60±2,28 і 
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була нижче норми у 3 пацієнтів (15,00 %). Розміри лівого передсердя в даній 

групі пацієнтів були збільшеними у 8 випадках (40,00 %) і в середньому 

становили 4,07±0,13 см. Висхідна аорта в середньому складала 3,32±0,05 см і 

у 95,00 % випадків не перевищувала показники норми (табл. 6.3). 

 

Таблиця 6.3 – Дані ультрасонографії серця у пацієнтів з поєднаною 

патологією на тлі прийому комбінованої терапії 

Показники Пацієнти, що приймали комбіновану 

терапію 

n=20 

ПШ,см 2,42±0,05 

МШП,см 1,05±0,03 

ЛШ,см 5,02±0,17 

стінка ЛШ, см 1,05±0,03 

ЛП,см 4,07±0,13 

ВА, см 3,32±0,05 

ФВ (%) 58,60±2,28 

Примітки: ПШ – товщина правого шлуночка; МШП – товщина 

міжшлуночкової перегородки; ЛШ – товщина лівого шлуночка; стінка ЛШ – 

товщина стінки лівого шлуночка; ЛП – товщина лівого передсердя; ВА – 

товщина висхідного відділу аорти; ФВ – фракція викиду; n – кількість хворих 

у групі;  

 

Результати дослідження показали, що через 4 тижні після застосування 

УДХК в дозі 15 мг/кг маси тіла/добу та аторвастатину в дозі 20 мг на добу 

відзначено покращення загального стану пацієнтів, що проявлялося 

зменшенням кількості скарг, зокрема загальної слабкості та втомлюваності, 

зникнення або послаблення болю чи дискомфорту в правому підребер’ї. 
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Також зменшились здуття живота, нудота та гіркота в роті. Натомість майже 

не відбулося зменшення розмірів печінки після місяця лікування (табл. 6.4).  

 

Таблиця 6.4 – Характеристика клінічних проявів НАЖХП у пацієнтів зі 

СС до та після застосування комбінованої терапії 

 

Клінічні прояви 

До  

комбінованої терапії 

n=20 

Після  

комбінованої терапії 

n=20 

Абс. % Абс. % 

загальна слабкість 16 80,00 6 30,00 

втомлюваність 15 75,00 6 30,00 

відчуття важкості в правому 

підребер’ї 

17 85,00 7 35,00 

больовий синдром 13 65,00 5 25,00 

здуття живота 18 90,00 6 30,00 

нудота 12 60,00 4 20,00 

гіркота в роті 16 80,00 7 35,00 

збільшення розмірів печінки 18 90,00 16 80,00 

Примітки: абс. – абсолютна кількість хворих; % – відсоток від 

загальної кількості хворих; n – кількість хворих у групі 

 

6.2 Оцінка результатів лабораторних та інструментальних методів 

обстеження 

 

Згідно даних ультрасонографії печінки, у 18 пацієнтів (90,00 %) 

виявлена гепатомегалія різного ступеня, у 17 (85,00 %) – гіперехогенність 

тканини печінки, у 19 (95,00 %) – неоднорідність її структури. Розширення 

діаметру ворітної вени спостерігалося у 10 (50,00 %) випадках. У 16 хворих 

(80,00 %) діагностували застій жовчі, у 11 (55,00 %) – перегин шийки 
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жовчного міхура (табл. 6.5).           

   

Таблиця 6.5 – Дані ультразвукового обстеження печінки у пацієнтів зі 

СС та НАЖХП до та після застосування комбінованої терапії 

Ультразвукові критерії 

До  

комбінованої 

терапії (n=20) 

Після 

комбінованої 

терапії (n=20) 

Абс. % Абс. % 

збільшення розмірів печінки 18 90,00 16 80,00 

гіперехогенність  тканини 

печінки 

17 85,00 12 60,00 

неоднорідність структури 

печінки 

19 95,00 14 70,00 

збільшення діаметру  ворітної 

вени 

10 50,00 7 35,00 

застій жовчі 16 80,00 7 35,00 

перегин шийки жовчного 

міхура 

11 55,00 11 55,00 

Примітки: абс. – абсолютна кількість хворих; % – відсоток від 

загальної кількості хворих; n – кількість хворих у групі 

 

Після призначення комбінованої терапії при ультрасонографії 

збільшення розмірів печінки виявлено у 16 обстежених хворих (80,00 %), 

неоднорідність структури печінки – у 14 (70,00 %) хворих, гіперехогенність 

її паренхіми – у 12 (60,00 %). Збільшення діаметру ворітної вени 

спостерігалося у  7 (35,00 %) випадків. Застій жовчі та перегин шийки 

жовчного міхура у 7 (35,00 %) та 11 (55,00 %) хворих відповідно 

Призначення комбінованої терапії пацієнтам з поєднаною патологією 

призвело до достовірного зменшення проатерогенних фракцій ліпідного 

спектру крові (табл. 6.6).  
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 Таблиця 6.6 – Показники ліпідного спектру крові у хворих з поєднаною 

патологією до та після застосування комбінованої терапії 

Показники До  

комбінованої 

терапії,  n=20 

Після  

комбінованої 

терапії, n=20 

Достовірність 

різниці, р 

ЗХ, ммоль/л 6,28±0,23 5,32±0,31 ˂0,05 

ЛПВГ, ммоль/л 1,22±0,07 1,23±0,08 ˃0,05 

ЛПНГ, ммоль/л 4,31±0,21 3,48±0,27 ˂0,05 

ТГ, ммоль/л 2,22±0,28 1,85±0,21 ˃0,05 

Примітки: n – кількість хворих у групі 

 

Середній вміст ЗХ після прийому комплексного лікування достовірно 

зменшився з 6,28±0,23 ммоль/л до 5,32±0,31 ммоль/л (p<0,05), так само як і 

вміст ЛПНГ вірогідно впав з 4,31±0,21 ммоль/л до 3,48±0,27 ммоль/л 

(p<0,05). Разом з тим, підвищення вмісту ЛПВГ після призначення УДХК з 

1,22±0,07 ммоль/л до 1,23±0,08 ммоль/л достовірним не виявилося (p>0,05). 

Крім того, не виявлено вірогідного зменшення концентрації ТГ в обстежених 

хворих (p>0,05). 

Середній рівень АЛТ після застосування комбінованої терапії з 

застосуванням УДХК та аторвастатину не суттєво зменшився з 0,61±0,06 

ммоль/л до 0,53±0,03 ммоль/л. Концентрація АСТ після лікування також 

зменшилась не суттєво (табл. 6.7).  

 

Таблиця 6.7 – Рівні печінкових трансаміназ у хворих з поєднаною 

патологією до та після застосування комбінованої терапії 

Показники До  Після  Достовірність 
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комбінованої терапії 

n=20 

комбінованої терапії 

n=20 

різниці, р 

АЛТ, ммоль/л 0,61±0,06 0,53±0,03 >0,05 

АСТ, ммоль/л 0,49±0,04 0,46±0,02 ˃0,05 

Примітки: n – кількість хворих у групі 

 

Слід зазначити, що достовірної різниці у рівнях печінкових трансаміназ 

після 4 тижнів комплексної терапії виявлено не було (p>0,05). 

Аналіз результатів 13СМДТ виявив, що ШМ до застосування 

комплексної терапії у всіх пацієнтів була нижчою, ніж після її застосування, 

та коливалась від 9,00 до 24,90 (%13С/год), склавши в середньому 15,81±0,84 

(табл.6.8). 

 

Таблиця 6.8 – Результати 13СМДТ у пацієнтів з поєднаною патологію 

до та після застосування комбінованої терапії 

Параметри 

13СМДТ, 

одиниці виміру 

До  

комбінованої 

терапії 

n=20 

Після  

комбінованої 

терапії 

n=20 

Достовірність 

різниці, р 

ШМ, (%13С/год) 15,81±0,84 21,33±1,48 ˂0,01 

КД40, (%13С) 7,32±0,50 9,55±0,56 ˂0,01 

КД120, (%13С) 13,57±1,03 17,61±1,22 ˂0,01 

Примітки: n – кількість хворих у групі 

Значення КД40 коливалося від 3,50 до 12,40 (%13С). КД120 до 

комбінованої терапії становила від 3,60 до 22,30 (%13С). 

Середній показник ШМ у пацієнтів після застосування комплексної 

терапії зріс з 15,81±0,84 (%13С/год) до 21,33±1,48 (p<0,01). Аналогічні зміни 

спостерігалися щодо КД40, що проявлялося збільшенням її середнього 

значення з 7,32±0,50 (%13С) до 9,55±0,56 (%13С) (p<0,01). Виявлено також 

вірогідне зростання КД120 з 13,57±1,03 (%13С) до 17,61±1,22 (%13С) (p<0,01) 
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Розрахунок математичних коефіцієнтів для оцінки результатів 13СМДТ 

виявив позитивну динаміку змін функціонального стану печінки після 

застосування комбінованої терапії (табл. 6.9).  

 

Таблиця 6.9 – Дані математичного розрахунку 13СМДТ у пацієнтів з 

поєднаною патологію до і після застосування комбінованої терапії 

Параметри 

13СМДТ 

До  

комбінованої терапії 

n=20 

Після  

комбінованої терапії 

n=20 

Достовірність 

різниці, р 

ШМ 0,59±0,03 0,79±0,06 ˂0,01 

КД40 0,61±0,04 0,80±0,05 ˂0,01 

КД120 0,49±0,04 0,63±0,04 ˂0,01 

Примітки: n – кількість хворих у групі 

 

За даними математичного аналізу, до призначеного лікування 

коефіцієнт ШМ становив 0,59±0,03, що відповідало помірному зниженню 

детоксикаційної функції печінки з нециротичними змінами з масою 

функціонуючих гепатоцитів 50-100 % та підтверджувалось величиною 

коефіцієнту КД40, який дорівнював 0,61±0,04. Ще нижчі показники 13СМДТ 

спостерігались у КД120, коефіцієнт якої до застосування комбінованої 

терапії складав 0,49±0,04, що віповідало вираженому зниженню 

детоксикаційної функції печінки зі зменшенням маси функціонуючих 

гепатоцитів до 20-50 %. 

Після проведеного лікування, згідно аналізу математичних 

коефіцієнтів, ШМ зросла до 0,79±0,06, а КД40 – до 0,80±0,05, що відповідало 

нормальній детоксикаційній функції печінки. КД120 після застосування 

комбінованої терапії також покращилась, що проявлялось збільшенням її 

коефіцієнту до 0,63±0,04 та відповідало вже не вираженому, а помірному 

зниженню детоксикаційної функції печінки з рівнем функціонуючих 

гепатоцитів 50-100 %. 
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Аналіз кореляційних зв’язків між показниками 13СМДТ, ліпідним 

спектром крові, ІМТ та рівнем печінкових трансаміназ у пацієнтів з 

поєднаною патологією до застосування комбінованої терапії виявив 

наявність прямої кореляції між ШМ та КД40 (r=0,75), ШМ та КД120 (r=0,72), 

КД40 та КД120 (r=0,62). (табл. 6.10). 

 

Таблиця 6.10 – Достовірні кореляційні зв’язки між показниками 

13СМДТ, ліпідним спектром крові та рівнем печінкових трансаміназ у 

пацієнтів з коморбідною патологією до застосування комбінованої терапії 

І група 

n=20 

Показники r (за Пірсоном) 

ШМ – КД40 0,75* 

ШМ – КД120 0,72* 

КД40 – КД120 0,62* 

ЗХ – ЛПНГ 0,90* 

ТГ – ЛПВГ -0,72* 

АЛТ – АСТ 0,59* 

Примітки: * – p˂0,05; n – кількість хворих у групі. 

 

Обернений кореляційний зв'язок виявили між рівнем ТГ і ЛПВГ (r=-

0,72), а прямий – між ЗХ і ЛПНГ(r=0,90) та між АЛТ й АСТ (r=0,59) 

Аналогічні зміни спостерігались й при дослідженні кореляційних 

зв’язків після застосування комбінованої терапії, де також виявлена пряма 

кореляція між ШМ та КД40 (r=0,80), ШМ та КД120 (r=0,77), КД40 та КД120 

(r=0,78) (табл. 6.11). 

 

Таблиця 6.11 – Достовірні кореляційні зв’язки між показниками 

13СМДТ, ліпідним спектром крові та рівнем печінкових трансаміназ у 

пацієнтів з коморбідною патологією після застосування комбінованої терапії 
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І група  

n=20 

Показники r (за Пірсоном) 

ШМ – КД40 0,80* 

ШМ – КД120 0,77* 

КД40 – КД120 0,78* 

ЗХ – ЛПНГ 0,94* 

ЛПВГ – ТГ -0,54* 

АЛТ – АСТ 0,61* 

Примітки: * – p˂0,05; n – кількість хворих у групі. 

 

Крім того, позитивна кореляція спостерігалась також між ЗХ та ЛПНГ 

(r=0,94) та між рівнями АЛТ і АСТ (r=0,61). Обернений кореляційний зв'язок 

прослідковували між ТГ і ЛПВГ (r=-0,54). 
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6.3 Прогнозування змін показників 13С-метацетинового дихального 

тесту та рівня печінкових трансаміназ у пацієнтів з поєднаною патологією 

після застосування у них комбінованої терапії 

 

Наступним етапом наукової роботи стало прогнозування швидкості 

метаболізму, кумулятивної дози на 40 та 120 хвилині, АЛТ і АСТ у пацієнтів 

з поєднаною патологією після прийому комплексної терапії у складі 

аторвастатину та УДХК. Для вирішення даного завдання було застосовано 

метод множинної регресії, який використовували для кожного окремого 

показника.  

Згідно даних літератури та власних спостережень, було відібрано 15 

чинників, які могли б впливати на аналізовані показники після прийому 

УДХК. В подальшому нами було застосовано метод включення достовірних 

факторів у прогностичну модель для досліджуваних параметрів, які при 

поєднаній дії впливатимуть на результат. 

У результаті дослідження було встановлено, що існує змога 

прогнозувати ШМ після прийому комбінованої терапії за допомогою 

рівняння (1), у якому всі факторні ознаки наводяться на момент до прийому 

комбінованої терапії: 

ШМ (%13С/год) = 45,433 + 0,002*A + 1,442*B - 4,353*C - 

-1,052 *D - 0,436*E     (1) 

де:  А – ШМ (%13С/год), 

В – КД40 (%13С), 

С – ЛПНГ, ммоль/л, 

D – ТГ, ммоль/л, 

E – ІМТ 

Встановлено, що володіючи інформацією про п’ять вище зазначених 

показників до початку комплексної терапії, ми можемо прогнозувати ШМ 

після її курсу. З поміж них два чинники (ШМ та КД40) мають 
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прямопропорційний вплив на ШМ, а три чинники – обернено пропорційний 

(ЛПНГ, ТГ, ІМТ). 

Для кращого розуміння наводимо клінічний приклад: пацієнтка К. (до 

комплексної терапії мала наступні показники: ШМ - 14,30%13С/год;  КД40 - 

8,60%13С; ЛПНГ - 3,92ммоль/л; ТГ - 1,53ммоль/л; ІМТ - 37,9. Підставивши 

наведені дані у рівняння (1) отримуємо:  

ШМ = 45,433 + 0,002*14,30 + 1,442*8,60 - 4,353*3,92- 

-1,052 * 1,53- 0,436*37,9 = 22,7 %13С/год 

Цій пацієнтці були призначені аторвастатин та УДХК, і рівень ШМ 

після лікування становив 23,0 (%13С/год), що на 0,3 (%13С/год) або на 1,3% 

відрізнявся від нашого прогнозованого значення, засвідчивши таким чином 

прогностичну цінність нашої моделі. 

Отримана модель (1) характеризується наступними параметрами: її 

критерій Фішера становить 6,05 при p = 0,004. Значення множинного 

коефіцієнту кореляції 0,62 вказує на те, що прогнозування ШМ після 

прийому комплексної терапії на 38% детермінується іншими, не включеними 

у регресійну модель, ознаками. 

Прогнозування КД40 (%13С) після комбінованої терапії можливе за 

допомогою рівняння (2), у якому всі факторні ознаки також наводяться до 

прийому цього лікування: 

40 хв = 26,907+ 0,476*A -0,042*B +0,005*C - 

-3,896*D -1,294 *E-0,028*F -5,293*G + 

+ 1,498*H-0,024*I       (2) 

де:  А – КД40 (%13С) 

В – ЗХ, ммоль/л 

С – ЛПВГ, ммоль/л 

D – ЛПНГ, ммоль/л 

E – ТГ, ммоль/л 

F – АЛТ, ммоль/л 

G – АСТ, ммоль/л 
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H – стать (чоловіки – 1, жінки - 2) 

I – ІМТ 

Володіючи інформацією про дев’ять вище зазначених показників до 

лікування ми можемо прогнозувати величину КД40 після нього. З поміж них 

шість чинників мають обернено пропорційну залежність з КД40 (ЗХ, ЛПНГ, 

ТГ, АЛТ, АСТ, ІМТ), а два – прямопропорційну (КД40 та ЛПВГ), також в 

рівнянні враховується стать пацієнта. 

Клінічний приклад: пацієнт чоловічої статі К. перед терапією мав 

наступні показники: КД40 - 9,20 (%13С), ЗХ - 6,11 ммоль/л, ЛПВГ - 1,18 

ммоль/л, ЛПНГ - 4,03 ммоль/л, ТГ - 1,98 ммоль/л, АЛТ - 0,66 ммоль/л, АСТ - 

0,48 ммоль/л, ІМТ - 28,1.Підставивши наведені дані у рівняння (2) отримано 

результат 11,03 (%13С). Хворому разом з аторвастатином була призначена 

УДХК, і рівень КД40 після лікування становив 11,30 (%13С), що на 0,27 

(%13С) або на 2,3 % відрізнявся від нашого прогнозованого значення, 

засвідчивши таким чином добру прогностичну цінність нашої моделі. 

Отримана модель прогнозу КД40 (2) характеризується наступними 

параметрами: її критерій Фішера становить 7,02 при p = 0,003. Значення 

множинного коефіцієнту кореляції 0,86 вказує на те, що прогнозування КД40 

після комбінованої терапії на 14 % детермінується іншими, не включеними у 

регресійну модель, ознаками. 

Нами також показана можливість прогнозування величини КД120 

(%13С) після лікування аторвастатином з УДХК за допомогою рівняння (3), у 

якому всі факторні ознаки також наводяться на момент до прийому 

комплексної терапії: 

КД120 = 28,605+ 0,532*A - 0,837*B -15,496*C - 0,703*D   (3) 

де:  А – КД120 (%13С) 

В – ТГ, ммоль/л 

С – АСТ, ммоль/л 

D – діаметр ворітної вени (мм) 
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У даному випадку показник КД120 після прийому аторвастатину разом 

з УДХК прямо пропорційний аналогічному показнику до лікування та 

обернено пропорційний  рівням ТГ, АСТ та діаметру ворітної вени.  

Прогностичну значущість отриманої моделі можна побачити на 

наступному клінічному прикладі: пацієнт М. перед комбінованим лікуванням 

мав наступні показники:  КД120 14,90 (%13С), ТГ 3,46 ммоль/л, АСТ 0,32 

ммоль/л, ворітна вена 15,0 мм. Підставивши наведені дані у рівняння (3) 

отримано результат 18,13 (%13С). 

Пацієнту разом з аторвастатином призначено УДХК. Рівень КД120 

після комплексного лікування становив 17,90 (%13С), що на 0,23 (%13С) або 

на 1,3 % відрізнявся від нашого прогнозованого значення, теж засвідчивши 

прогностичну цінність опрацьованої моделі. 

Отримана модель прогнозу КД120 (3) характеризується наступними 

параметрами: її критерій Фішера становить 5,82 при p = 0,005. Значення 

множинного коефіцієнту кореляції 0,61 вказує на те, що прогнозування 

КД120 після прийому комбінованої терапії на 39 % детермінується іншими, 

не включеними у регресійну модель, ознаками. 

Також опрацьовано моделі щодо прогнозування АЛТ та АСТ у хворих 

після  комплексного лікування. Регресійна модель щодо прогнозу АЛТ (4) 

представлена такою формулою: 

АЛТ = 0,645-0,022*A + 0,112*B - 0,086*C - 0,010*D + 

             +0,002*E  +0,005*F       (4) 

де:  А – ЛПВГ, ммоль/л 

В – АЛТ, ммоль/л 

С – стать (чоловіки – 1, жінки - 2) 

D – ІМТ 

E – діаметр ворітої вени (мм) 

F – вік, роки 
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Встановлено, що рівень АЛТ залежить від статі пацієнтів та 

збільшується із збільшенням віку, рівня АЛТ та діаметру ворітної вени. 

Водночас, обернена залежність аналізованого показника є з ЛПВГ та ІМТ. 

Клінічний приклад: пацієнт чоловічої статі, віком 55 років. До 

комплексного лікування були наступні показники: ЛПВГ 1,18 ммоль/л, АЛТ 

0,66 ммоль/л, ІМТ 28,1 кг/м2, ворітна вена 10,00 мм. Підставивши наведені 

дані у рівняння (4), ми отримали прогнозоване значення АЛТ 0,62 ммоль/л, 

що повністю співпадає з показником після призначення комплексного 

лікування. 

Отримана модель (4) характеризується наступними параметрами: її 

критерій Фішера становить 4,01 при p = 0,017. Значення множинного 

коефіцієнту кореляції 0,65 вказує на те, що прогнозування АЛТ після 

прийому комбінованої терапії на 35% детермінується іншими, не 

включеними у регресійну модель, ознаками. 

Щодо АСТ, то регресійна модель прогнозу даного показника (5) 

розраховується у рівнянні: 

АСТ = - 0,029 +0,031*A + 0,097*B +0,109*C +0,006*D  (5) 

де:  А – ТГ, ммоль/л, 

В – АЛТ, ммоль/л, 

С – АСТ, ммоль/л, 

D – вік, роки. 

Відтак, АСТ прямо пропорційно залежить від рівнів ТГ, АЛТ, АСТ та 

віку. Клінічний приклад: пацієнтка К., віком 53 роки, до комбінованої терапії 

у неї були наступні показники: ТГ - 1,51 ммоль/л, АЛТ - 0,56 ммоль/л, АСТ - 

0,44 ммоль/л. Підставивши наведені дані у рівняння (5), отримано 

прогнозоване значення АСТ 0,42 ммоль/л, що на 0,01ммоль/л (або 2,3 %) 

відрізнялося від фактичних показників після комбінованої терапії. 

Отримана модель (5) характеризується такими параметрами: її критерій 

Фішера становить 4,15 при p = 0,024. Значення множинного коефіцієнту 

кореляції 0,51 вказує на те, що прогнозування АСТ після прийому 
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комплексного лікування на 49 % детермінується іншими, не включеними у 

регресійну модель, ознаками. 

Для автоматичного розрахунку прогнозованих показників після 

комбінованої терапії нами була розроблена програма в “Microsoft Excel” (рис. 

6.1).  

 

 

Рисунок 6.1 – Скриншот автоматичної програми для прогнозування 

аналізованих показників після прийому комбінованої терапії у складі 

аторвастатину та УДХК 

Суть розробки зводиться до введення лікуючим лікарем у спеціальну 

програму інформації про чинники ризику пацієнта зі СС та НАЖХП до 

прийому аторвастатину та УДХК. Програма автоматично, згідно 

опрацьованих моделей, вираховує прогнозовані значення швидкості 
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метаболізму, кумулятивної дози на 40 і 120 хвилинах, рівнів АЛТ та АСТ у 

цих пацієнтів після прийому ними комбінованої терапії. 

 

Резюме 

Урсодезоксихолева кислота в комбінації з аторвастатином призводить 

до достовірного зменшення проатерогенних фракцій ліпідного спектру крові 

(р˂0,05) у пацієнтів з поєднаною патологією. Комбінована терапія із 

застосуванням аторвастатину та УДХК у пацієнтів з поєднаною патологією 

зумовлює достовірне покращення функціонального стану печінки за рахунок 

підвищення швидкості метаболізму (р˂0,01), кумулятивної дози на 40 

(р˂0,01) та 120 (р˂0,01) хвилинах. 

 

Положення розділу 6 висвітлені в наступних друкованих працях: 

 1. Карпишин Н.В. Вплив комбінованої терапії аторвастатином та 

урсодезоксихолевою кислотою на перебіг ішемічної хвороби серця у 

поєднанні з неалкогольною жировою хворобою печінки та ожирінням / Н.В. 

Карпишин // Галицький лікарський вісник. – 2016. – №4. – С. 28-30.  
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АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

 

Як показав аналітичний огляд літератури, представлений вище, 

питання особливостей поєднаного перебігу НАЖХП та СС для клінічної 

медицини лишається актуальним, про що свідчать публікації як у 

вітчизняній [12, 28, 38, 47], так і зарубіжній літературі останніх років [85, 

87, 104, 132, 163]. 

Для розробки комплексного підходу до лікування та профілактики 

коморбідної патології важливим є виявлення спільних патогенетичних 

механізмів ІХС та супутніх захворювань внутрішніх органів [45]. 

ІХС часто перебігає на тлі надмірної маси тіла та ожиріння, що 

обтяжує перебіг у зв’язку із розвитком жирової інфільтрації печінки [99, 

205]. Незважаючи на численні дослідження, які присвячені вивченню 

поєднаного перебігу НАЖХП та СС, досі не до кінця з’ясованими 

залишаються механізми формування та прогресування такої поєднаної 

патології. 

У патогенезі поєднаного перебігу НАЖХП та СС мають значення 

порушення ліпідного спектру крові, зростання печінкових трансаміназ та 

адипокінів, що вважаються прогностичними маркерами цієї коморбідності 

[7, 43, 103, 138]. Разом з тим, недостатньо з’ясованими залишаються 

критерії диференціації стеатозу та стеатогепатиту та критерії безпечності 

гіполіпідемічної терапії. 

Рівні сироваткових амінотрансфераз, ліпідного спектру крові та 

інструментальні методи візуалізації, такі як УЗД, КТ і МРТ, не дозволяють 

достатньо чітко оцінити ступінь розвитку жирової інфільтрації печінки.  

Основним методом діагностики жирової інфільтрації печінки є 

ультрасонографічне дослідження, проте за його допомогою стеатоз 

виявляється вже тоді, коли жирові включення становлять ≥ 33 % об’єму 

гепатоцитів. Разом з тим, клінічні прояви стеатозу можуть спостерігатися 

лише у третини пацієнтів. Рівні печінкових амінотрансфераз бувають 
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підвищеними також у третини випадків, в той час, як показники ліпідного 

спектру крові не дають вірогідного результату, хоча є обтяжуючим 

фактором ризику [18, 28, 38].   

Ізольоване застосування 13СМДТ для визначення детоксикаційної 

функції печінки, її метаболічної ємності та ступеня відновлення 

гепатоцитів в запропонованих межах не дозволяє остаточно відокремити 

стеатоз та стеатогепатит, тоді як при масі функціонуючих гепатоцитів 

менше 20 % вже спостерігаються наявні клінічні ознаки цирозу печінки 

[23, 24]. 

Ліпідознижуюча терапія входить до клінічних протоколів надання 

медичної допомоги хворим на СС, хоча критерії відбору для неї при цій 

поєднаній патології недостатньо визначені. Підвищений рівень 

амінотрансфераз може спостерігатись у вигляді “трансамініту”, який 

розвивається при порушенні ліпідних компонентів мембрани гепатоцитів 

після прийому статинів [7, 29]. Тому на сьогодні проблема ефективного 

лікування ІХС на тлі НАЖХП є актуальною і потребує вдосконалення та 

корекції лікувальної тактики. 

Перерахована низка невирішених питань і зумовила необхідність 

провести дослідження, матеріали якого обговорюються нижче. 

Відповідно до мети наукової роботи, проводили дослідження у 3 

етапи, впродовж яких обстежено 125 хворих на СС у поєднанні з НАЖХП.  

У першому етапі дослідження взяли участь 75 пацієнтів з цією 

поєднаною патологією, яким раніше не призначали аторвастатин. Цих 75 

пацієнтів, залежно від змін інструментальних та клініко-лабораторних 

показників, розподілено на 3 групи. У I групу увійшло 24 хворих без 

порушення функціонального стану печінки та з нормальним рівнем 

печінкових трансаміназ. II групу склало 27 пацієнтів з помірним 

порушенням детоксикаційної функції печінки і незначним підвищенням у 

частини пацієнтів рівня печінкових трансаміназ. До III групи увійшли 24 
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хворих з вираженим порушенням функціонального стану печінки та 

підвищеним вмістом у більшості пацієнтів рівня печінкових трансаміназ.  

Тривалість захворювання у цих пацієнтів у середньому становила 

4,08±0,35 років. Середній вік пацієнтів складав 54,76±1,18 років. ІМТ в 

середньому становив 30,59±0,31 кг/м2, ОТ – 105,61±0,68 см, ОС – 

98,19±1,06 см. Середній систолічний артеріальний тиск складав 

139,20±2,23 мм.рт.ст., діастолічний 86,67±1,15 мм.рт.ст.  

Клінічними проявами у хворих з боку серцево-судинної системи 

були напади розлитого або стискаючого болю за грудиною з іррадіацією в 

ліву руку, ліву лопатку, нижню щелепу. У І групі на загрудинні болі 

скаржилося 16 хворих (66,67 %), у ІІ групі – 17 хворих (62,96 %) та ще 17 

осіб (70,83 %) – у ІІІ групі. Окрім загрудинних болей, характерними були 

скарги на прискорене серцебиття у 7 (29,17 %) хворих І групи, 9 (33,33 %) 

хворих ІІ групи та 9 (37,50 %) хворих ІІІ групи. Задишку при фізичному 

навантаженні відчували 12 осіб (50,00 %) І групи, 16 (59,26 %) ІІ  групи та 

20 (83,33 %) ІІІ групи.  

Згідно даних ультрасонографії серця, спостерігалося поступове 

зменшення фракції викиду між І та ІІІ групою (p˂0,05) та між ІІ і ІІІ 

групами (p˂0,05). Подібні зміни проявлялися у зміні діаметру висхідної 

аорти у пацієнтів І та ІІ груп (p<0,05) та у хворих І та ІІІ груп (p<0,01). 

Розміри стінки лівого шлуночка були збільшеними у всіх групах, але 

достовірно не відрізнялися між собою.  

У пацієнтів І групи ІМТ в середньому складав 29,8±0,4 кг/м2. У 

частини пацієнтів захворювання клінічно характеризувалось 

безсимптомним перебігом. Водночас, 15 хворих (62,50 %) скаржились на 

важкість або дискомфорт у правому верхньому квадранті живота, 12 (50,00 

%) – на нудоту, 18 (66,70 %) – на прояви астено-вегетативного синдрому з 

відчуттям загальної слабкості та швидкої втомлюваності. При 

об’єктивному обстеженні у 12 пацієнтів (50,00 %) відмічалася незначна 

гепатомегалія, хоча при пальпації болючість нижнього краю печінки не 
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визначалась. Не знаходили й ознак жовтяниці та інших печінкових 

симптомів. За даними ультрасонографії печінки, у 15 хворих (62,50 %) 

виявлявся застій жовчі та у 9 хворих (37,50 %) – перегин шийки жовчного 

міхура. 

У пацієнтів ІІ групи з діагнозом ІХС та явищами стеатозу на тлі 

надмірної маси тіла (ІМТ=29,7±0,4 кг/м2) найчастіше відмічалися 

симптоми загальної слабкості, втомлюваності, відчуття важкості в правому 

підребер’ї та періодичні тупі болі в правому підребер’ї. Характерними 

були прояви диспепсичного синдрому у вигляді здуття живота у 88,90 % 

випадків, нудоти у 77,80 %, гіркоти в роті у 59,30 %. При об’єктивному 

обстеженні відмічалася гепатомегалія різного ступеня у 74,07 % пацієнтів. 

Ознаки жовтяниці та «пальмарна еритема» були відсутні. За даними 

ультрасонографії печінки, застій жовчі діагностували у 18 хворих (66,67 

%) та перегин шийки жовчного міхура у 9 хворих (33,33 %).  

У пацієнтів ІІІ групи на тлі ожиріння (ІМТ=32,3±0,6 кг/м2) найбільш 

характерними клінічними ознаками були явища астеновегетативного 

синдрому у 19 пацієнтів (79,17 %), більш виражений больовий (у 58,33 % 

випадків) та здуття живота (у 87,50 % випадків). Гепатомегалію різного 

ступеня вираження пальпаторно знаходили практично у 91,67 % пацієнтів 

даної групи. При об’єктивному обстеженні у 50,00 % хворих виявляли 

позитивні симптоми Кера та Мерфі, в той час як симптоми Грекова-

Ортнера, Алієва, Мюссі-Георгієвського, Айзенберга I та Айзенберга II 

були негативними. За даними ультрасонографії печінки, перегин шийки 

жовчного міхура та застійні явища в ньому виявляли у 50,00 % та 79,17 % 

відповідно.   

Таким чином, у хворих зі СС надмірна маса тіла та ожиріння 

зумовлювали поступовий розвиток клінічної симптоматики ураження 

печінки. Пацієнти зі стеатозом, як правило, не почувають себе хворими, 

хоча іноді можуть скаржитися на швидку втомлюваність, нудоту, відчуття 

важкості в правому підребер’ї, при чому анамнестичних даних про 
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перенесені в минулому захворювання гепатобіліарної системи немає. 

Разом з тим, слід зазначити, що у такої групи пацієнтів з надмірною масою 

тіла при ультрасонографічному дослідженні внутрішніх органів знаходять 

перегин шийки та гіпотонію жовчного міхура, застій жовчі, біліарний 

сладж. 

Отже, отримані результати збігаються з літературними 

повідомленнями про безсимптомний перебіг НАЖХП у більшості 

випадків. Такі симптоми, як дискомфорт у правому підребер’ї, підвищена 

стомлюваність, сонливість, можуть спостерігатись близько у 50% 

пацієнтів, але не є специфічними. Зазвичай НАЖХП діагностується тільки 

після того, як визначається гепатомегалія або виявляється нез’ясоване 

підвищення трансаміназ, наприклад, під час лікування статинами [56]. 

Підсумовуючи результати ультрасонографії внутрішніх органів у 

пацієнтів зі СС у поєднанні з НАЖХП, слід підкреслити поступове 

збільшення розмірів печінки, розширення діаметру ворітної вени, 

підвищення ехогенності паренхіми печінки, гіпоехогенність портальних 

судин.  

Тобто на сучасному етапі УЗД може виступати адекватним методом 

першої лінії для підтвердження наявності жирової інфільтрації печінки 

[11, 191]. Разом з тим, слід зауважити, що дані ультрасонографії не дають 

можливості в достатній мірі визначити ступінь ураження печінки та 

виділити стадії захворювання.  

Практично у всіх обстежених хворих на СС у поєднанні з НАЖХП 

при дослідженні ліпідного спектру крові діагностовано дисліпідемію, що 

проявлялася підвищенням рівня загального холестерину у 59 пацієнтів 

(78,67 %), ЛПНГ у 73 пацієнтів (97,33 %), ТГ у 48 пацієнтів (64,00 %) на 

тлі поступового зменшення ЛПВГ у 16 пацієнтів (18,67 %). Рівні 

проатерогенних ліпідів (ЗХ, ХС ЛПВГ, ТГ) були вище гранично значимих 

величин норм, при чому вміст ЗХ був істотно вищим у ІІ групі хворих з 

ознаками стеатозу. Разом з тим, не знайдено вірогідної різниці в рівнях ЗХ 
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у пацієнтів І та ІІІ груп, що, швидше за все, обумовлено порушенням 

синтезу холестерину в гепатоцитах внаслідок розвитку стеатогепатиту. 

Аналогічні зміни спостерігалися і у розподілі ЛПНГ.  

Рівні печінкових трансаміназ у пацієнтів І групи були достовірно 

нижчими, у порівнянні з цими ж величинами у пацієнтів ІІ та ІІІ груп. 

Вміст АЛТ у І групі перевищував гранично допустимі величини у одного 

пацієнта (4,17 %), а рівень АСТ – у 7 пацієнтів (29,17 %). В той же час, у ІІ 

групі рівень АЛТ був збільшений у 8 випадках (29,63 %), а концентрація 

АСТ була вищою у 9 випадках (33,33 %). У пацієнтів ІІІ групи з явищами 

стеатогепатиту концентрація АЛТ перевищувала показники норми у 17 

осіб (70,83 %), а АСТ – у 14 осіб (58,33 %).  

Таким чином, прогресування стеатозу в стеатогепатит 

підтверджується вірогідним підвищенням вмісту печінкових трансаміназ, 

що зростають при стеатозі до 29,63 – 33,33 %, а при подальшому розвитку 

стеатогепатиту – до 58,33 – 70,83 %.  

Важливим і сучасним методом діагностики захворювань печінки є 

13СМДТ [142]. За результатами тесту можна зробити висновок не тільки 

про наявність або відсутність печінкової недостатності, а й класифікувати  

її на нециротичну та циротичну, встановити ступінь вираження, визначити 

відсоток функціонуючих гепатоцитів, що неможливо при використанні 

інших методів дослідження [39, 42, 46, 107, 217]. 

При оцінці результатів 13СМДТ у пацієнтів І групи ШМ коливалася 

від 19,60 до 29,20 (%13С/год), що в середньому склало 21,53±0,52 

(%13С/год). КД40 становила 10,82±0,25 (%13С) та вдвічі збільшувалася на 

120 хвилині до 20,09±0,53(%13С). Порівняння ШМ у пацієнтів І, ІІ та ІІІ 

груп показало достовірне зменшення цього показника на 17,51 %  у хворих 

ІІ групи відносно хворих І групи (p<0,01), на 30,41 % у пацієнтів ІІІ групи 

відносно пацієнтів ІІ групи (p<0,01) та на 42,59 % у хворих ІІІ групи щодо 

хворих І групи (p<0,01). Слід зазначити, що ці зміни відбувалися на тлі 

майже однакового індексу маси тіла пацієнтів І та ІІ груп, тоді як у хворих 
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ІІІ групи  ІМТ становив 32,3±0,61 кг/м2 та спостерігалось підвищення рівня 

печінкових трансаміназ. 

У пацієнтів І групи ШМ становила 21,60±0,53 (%13С/год)і 

відповідала нормальній детоксикаційній функції печінки. У ІІ групі 

пацієнтів з явищами стеатозу величина КД120 (15,11±0,50) відповідала 

помірному зниженню детоксикаційної функції печінки. Результати 

13СМДТ у ІІІ групі (ШМ 12,37±0,39) вказують на виражені зміни 

детоксикаційної функції печінки.  

Слід зазначити, що у ІІ групи пацієнтів зі стеатозом всі показники 

входили до групи помірного зниження детоксикаційної функції печінки з 

рівнем функціонуючих гепатоцитів 50-100 %, а їх математичні коефіцієнти 

становили ШМ=0,66, КД40=0,70, КД120=0,54. У пацієнтів ІІІ групи зі 

стеатогепатитом показники відповідали вираженому зниженню 

детоксикаційної функції з масою функціонуючих гепатоцитів 20-50 %, а 

саме ШМ 40=0,46, КД40=0,50, КД120=0,32. 

Проаналізувавши результати І групи, зауважили її відповідність 

даним групі норми, хоча один з показників, а саме КД120, належав до 

групи помірного зниження детоксикаційної функції печінки. Проте, 

оскільки перевага все ж таки віддається такому функціональному стану 

печіни, в категорію якого потрапило більшість критеріїв, то результати І 

групи за показниками відповідають нормальній детоксикаційній функції 

печінки.  

Дані 13СМДТ, отримані у пацієнтів зі СС та НАЖХП, свідчать про 

поступовий розвиток жирової інфільтрації печінки, провокуючими 

факторами якої виступають надмірна маса тіла та ожиріння, поступове 

зростання рівня печінкових трансаміназ, внаслідок чого змінюються 

показники функціонального стану печінки.  

Подібні дані у своїх роботах наводить Katsiki N., де вказує на 

провідну роль дисліпідемії у розвитку СС та приєднанні до неї НАЖХП 

[138]. 
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При кореляційному аналізі показників ліпідного спектру крові, рівня 

печінкових трансаміназ, діаметру ворітної вени та показників 13МДТ у 

пацієнтів І групи встановлено наявність прямого зв’язку між ШМ та КД40 

(r=0,81), КД40 та КД120 (r=0,57), КД40 та ЛПВГ (r=0,45), ЗХ та ЛПНГ 

(r=0,87), АЛТ та АСТ (r=0,91), АСТ і ВВ (r=0,56), АЛТ й ВВ (r=0,51), ШМ 

та КД120 (r=0,73). У пацієнтів ІІ групи з наявністю стеатозу прямі 

кореляційні зв’язки встановлені між АСТ і ТГ (r=0,58), ЗХ та ЛПНГ 

(r=0,81), КД40 і КД120 (r=0,69). Обернений зв'язок виявлений між КД120 

та ЛПНГ (r=-0,39) та між ЛПНГ і ВВ (r=-0,45). У ІІІ групі виявили істотні 

прямі кореляційні зв’язки між  ШМ та КД40 (r=0,40), ЗХ і ЛПНГ (r=0,77), 

АЛТ і АСТ (r=0,66).  

Підсумовуючи дані, отримані при порівнянні кореляційних зв’язків, 

можна зробити висновок щодо загальних закономірностей, які 

характеризують співвідношення між ШМ, КД40, КД120, атерогенними 

показникам ліпідного спектру крові та печінковими трансаміназами. Для І 

групи характерною є наявність прямої залежності між рівнем печінкових 

трансаміназ та діаметром ворітної вени, що відображає паралельні зміни 

біохімічних та ультрасонографічних показників за умови розвитку 

НАЖХП. Для ІІ групи хворих важливою є обернена взаємозалежність між 

КД120 та ЛПНГ, що вказує на розвиток порушень функціонального стану 

печінки за умови наявності дисліпідемії. У ІІІ групі пацієнтів прямий 

кореляційний зв'язок між ШМ та КД40 свідчить про порушення 

кумулятивної функції печінки на тлі розвитку стеатогепатиту. 

Порівняння результатів УЗД, змін діаметру портальної вени, 

показників ліпідного спектру, амінотрансфераз і показників 13СМДТ 

дозволили виявити особливості перебігу стеатозу та стеатогепатиту.  

Для стеатозу більш характерними були УЗД дані – збільшення 

розмірів печінки, підвищення ехогенності її паренхіми, гіпоехогенність 

портальних судин; показники амінотрансфераз (АЛТ 0,77±0,06 ммоль/л, 

АСТ 0,54±0,04 ммоль/л) ліпідні зміни (ЗХ 6,19±0,16 ммоль/л, ЛПНГ 
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4,03±0,16 ммоль/л, ТГ 2,18±0,22 ммоль/л) і результати13СМДТ (ШМ 

17,76±0,48, КД40 8,49±0,22, КД120 15,00±0,44). Ознаками стеатогепатиту 

на УЗД були збільшення розмірів печінки, гіперехогенність тканини 

печінки, розширення діаметру ворітної вени понад норму; значення АСТ 

0,68±0,07 ммоль/л, АЛТ 1,16±0,12 ммоль/л, ЗХ 5,78±0,19 ммоль/л, ЛПНГ 

3,79±0,18 ммоль/л, ТГ 2,13±0,18 ммоль/л та діаметр ворітної вени 

13,66±0,26 мм. 

Отримані результати можуть дозволити більш детально розрізняти 

клінічні форми НАЖХП – стеатоз та стеатогепатит – для покращення 

ефективності лікування даної поєднаної патології. Відомо, що при 

призначенні статинів у частини пацієнтів зі СС на тлі супутньої НАЖХП 

спостерігається явище трансамініту, що потребує корекції лікувальної 

тактики [25, 58].  

Розвиток НАЖХП супроводжується поступовими змінами 

ехогенності паренхіми печінки, збільшенням діаметру ворітної вени, 

наростанням рівнів АЛТ та АСТ і прогресуючим зменшенням ШМ печінки 

та її КД за результатами 13СМДТ, що обтяжує перебіг СС [18, 98]. 

Згідно даних Adams S.P. та досліджень Базилевича А.Я., зміни 

ліпідного спектру крові виявляють практично у всіх пацієнтів зі СС та 

НАЖХП [12, 79], однак вони є лише обтяжуючим прогностичним 

фактором розвитку жирової інфільтрації печінки. 

Важливою відмінністю стеатогепатиту від стеатозу є підвищення 

рівня АСТ, зменшення ШМ печінки на 30,41 % (p<0,05) з відповідним 

зниженням її КД40 на 31,92 % та КД120 на 40,00 % (p<0,05). 

Таким чином, виділені варіанти перебігу НАЖХП у пацієнтів зі СС 

на основі відповідних розмірів ворітної вени, рівнів печінкових 

трансаміназ та значень 13СМДТ. 

Враховуючи вище наведені критерії, пацієнтам І та ІІ групи зі СС у 

поєднанні зі стеатозом, можна призначати гіполіпідемічну терапію згідно 

стандартів лікування. Однак, пацієнтам ІІІ групи зі СС у поєднанні із 
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стеатогепатитом, аторвастатин слід призначати з обережністю, беручи до 

уваги рівень печінкових амінотрансфераз, метаболічну ємність печінки та 

її кумулятивну дозу. 

У другому етапі дослідження взяло участь 50 пацієнтів з поєднаною 

патологією, у яких в якості гіполіпідемічного середника застосовували 

аторвастатин в дозі 40 мг впродовж 3 місяців.  

Другий етап дослідження розподілявся на 3 частини. У першій 

частині вивчали фармакотерапевтичну ефективність призначення 

аторвастатину та його вплив на ліпідний спектр крові, рівень печінкових 

трансаміназ та функціональний стан печінки у пацієнтів зі СС у поєднанні 

з НАЖХП. У другій частині вивчали вплив аторвастатину на рівень 

лептину у пацієнтів з даною поєднаною патологією. У третій частині 

досліджували гендерні особливості функціонального стану печінки у 

хворих з поєднаною патологією після проведення їм статинотерапії.  

У першій частині другого етапу дослідження взяли участь 41 пацієнт 

з цією поєднаною патологією, які впродовж 3 місяців з метою вторинної 

профілактики приймали аторвастатин у дозі 40 мг на добу, серед яких 29 

осіб (70,73 %) було чоловічої статі і 12 осіб (29,27 %) жіночої статі з 

середнім віком 58,17±1,40 років та середньою тривалістю захворювання 

5,39±0,55 років. Групу порівняння склали 51 пацієнт зі СС та НАЖХП, з 

надмірною масою тіла чи ожирінням та ознаками стеатозу, яким раніше не 

проводили гіполіпідемічну терапію аторвастатином. 

При порівнянні показників ліпідного спектру крові порівняльної 

групи та групи хворих, що приймали аторвастатин впродовж 3 місяців, 

спостерігався чітко виражений гіполіпідемічний ефект, що 

характеризувався достовірно меншим середнім вмістом ЗХ (5,85±0,11 

ммоль/л та 4,64±0,16 ммоль/л) (р<0,05) та концентрацією ЛПНГ (3,76±0,1 

ммоль/л та 2,70±0,17 ммоль/л) (р<0,05). Водночас, не було виявлено 

достовірних змін рівня тригліцеридів (р>0,05) та ЛПВГ (р>0,05). 

Незважаючи на тривалий прийом статинів, вміст АЛТ та АСТ виявився у 
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межах норми, хоча середній рівень АЛТ достовірно зменшився (р<0,01) 

при порівнянні цих величин між першою та другою групами. Враховуючи 

дані ультрасонографії печінки, а також те, що стеатоз поступово 

трансформується у фіброз, однією з причин нормального рівня АЛТ може 

бути зменшення функціональної активності гепатоцитів внаслідок 

фіброзування паренхіми печінки. 

При оцінці результатів 13СМДТ у пацієнтів, що приймали 

аторвастатин, виявлено істотно менший показник ШМ печінки у 

порівнянні з особами, що не приймали статини (17,33±0,99 та 19,54±0,44 

(%13С/год)) (р<0,05). Аналогічні зміни спостерігалися при дослідженні 

КД40, значення якої у групі пацієнтів після прийому аторвастатину було 

достовірно меншим (8,07±0,47 та 9,58±0,23 (%13С)) (р<0,01). В той же час, 

вірогідних змін КД120 виявлено не було (р>0,05). 

При аналізі кореляційних зв'язків між показниками 13СМДТ, 

ліпідним спектром крові, рівнем печінкових трансаміназ та діаметром 

ворітної вени у пацієнтів, які приймали аторвастатин, виявлено істотну 

пряму кореляцію (p˂0,05) між ШМ та КД40 (г=0,74), ШМ і КД120 (г=0,71), 

КД40 й КД120 (г=0,87), ЗХ і ЛПНГ (г=0,85), ТГ та АСТ (г=0,52). 

Достовірна обернена кореляція (p˂0,05) спостерігалася між ШМ та ВВ (г= 

-0,38), КД40 і ВВ (г= -0,35), КД40 й ЗХ (г= -0,29), КД40 і ЛПНГ (г= -0,33), 

КД120 й ЗХ (г= -0,36), КД120 і ЛПНГ (г= -0,37). У групі порівняння 

вірогідний прямий кореляційний зв'язок (p˂0,05) встановлено між ШМ та 

КД40 (г=0,91), ШМ та КД120 (г=0,85), КД40 та КД120 (г=0,87), ЗХ й АСТ 

(г=0,43), ЗХ і ЛПНГ (г=0,91), ЗХ й ІМТ (г=0,39), ЗХ та ВВ (г=0,33), ЛПНГ 

й АСТ (г=0,40), ЛПНГ і ВВ (г=0,37), ЛПНГ та ІМТ (г=0,42), а також між 

АСТ й АЛТ (г=0,56) та ВВ й ІМТ (г=0,45). Обернений істотний 

кореляційний зв'язок (p˂0,05) виявлено між ШМ й АЛТ (г=-0,32), КД 120 й 

АЛТ (г=-0,36), ЛПВГ й ТГ (г=-0,33) 

На підставі проведеного аналізу необхідно враховувати, що 

оптимальний рівень ШМ, КД40 та КД120 залежать не лише від впливу 
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проатерогенних фракцій ліпідного спектру крові, а й від рівня печінкових 

трансаміназ, оскільки зі збільшенням рівня останніх спостерігається 

ознаки порушення функціонального стану печінки.  

У другій частині другого етапу дослідження вивчали вплив 

гіполіпідемічного середника аторвастатину на рівень лептину. Багатьма 

клінічними дослідженнями показано, що адипоцитарні гормони, такі як 

лептин, адипонектин та резистин, відіграють провідну роль у регуляції 

печінкового метаболізму ліпідів та в патогенезі НАЖХП. 

Продемонстровано, що лептин, інсуліночутливий адипокін, є важливим 

елементом розвитку ІР та прогресування НАЖХП до стеатозу. Його рівень 

у сироватці крові корелює з вираженістю стеатозу, фіброзу та запалення, а 

також із рівнями ліпідів, глюкози, інсуліну, С-пептиду та АЛТ [33, 59, 

111]. В результаті дослідження встановлено, що у хворих, які приймали 

аторвастатин в дозі 40 мг, вміст лептину був істотно меншим (p˂0,01), ніж 

в осіб, які його не приймали (15,6±2,58 та 37,8±4,76 нг/мл), що вказувало 

на лептинознижувальний ефект аторвастатину, що підтверджується 

дослідженнями, проведеними R. Lomonako, C. Ortiz-Lopez, B. Orsak [111]. 

Аналіз кореляційних зв’язків виявив наявність достовірних прямих 

кореляцій (p˂0,05) між рівнем лептину та ТГ (r=0,50), рівнем лептину та 

ІМТ (r=0,57), рівнем лептину та ОТ (r=0,50) і ОС (r=0,49), що 

прослідковується й у дослідженнях Кобиляк Н.М. [33].  

Таким чином, зниження рівня лептину на фоні лікування 

аторвастатином зумовлює зниження показників ТГ, ІМТ, ОС та ОТ, 

відповідно, що свідчить про позитивний вплив даного препарату на 

зменшення факторів ризику розвитку НАЖХП і СС та їх ускладнень. 

У третій частині другого етапу дослідження взяло участь 50 

пацієнтів зі СС у поєднанні з НАЖХП, що вимагала проведення 

статинотерапії. Серед них чоловіків було 30 (60,00 %), жінок – 20 (40,00 

%). Середній вік у чоловіків становив 58,17±1,64 роки, у жінок – 

58,20±2,06. Тривалість захворювання у чоловіків в середньому складала 
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5,67±0,59 роки, у жінок – 5,65±0,77 роки. При визначенні 

антропометричних показників було встановлено, що ІМТ у пацієнтів 

жіночої статі був достовірно вищим (p˂0,01), ніж у пацієнтів чоловічої 

статі.  

Згідно даних ультрасонографії серця, виявлено достовірне 

збільшення розмірів лівого шлуночка (p<0,05), висхідної аорти (p<0,01) та 

товщини міжшлуночкової перегородки (p<0,05) у чоловіків, в порівнянні з 

жінками. Натомість, у жінок, в порівнянні з чоловіками, спостерігалось 

достовірне збільшення фракції викиду лівого шлуночка (p<0,05). Розміри 

правого шлуночка та стінки лівого шлуночка у групі чоловіків і групі 

жінок достовірно не відрізнялися між собою. 

Після призначення аторвастатину в комплексній терапії лікування 

СС у поєднанні з НАЖХП, не виявлено достовірної різниці показників 

ліпідного спектру крові у пацієнтів чоловічої та жіночої статі. Середній 

вміст ЗХ після статинотерапії у чоловіків становив 4,56±0,17 ммоль/л, у 

жінок – 4,85±0,30 ммоль/л та істотно не відрізнявся (p>0,05), як і 

концентрація ЛПНГ, яка у чоловіків становила 2,73±0,20 ммоль/л, а у 

жінок складала 2,81±0,28 ммоль/л. Також не виявлено істотних змін після 

призначення аторвастатину у вмісті ТГ (p>0,05) як у чоловіків, так і у 

жінок. Концентрація ЛПВГ у групі чоловіків становила 1,10±0,05 ммоль/л, 

у групі жінок – 1,17±0,04 ммоль/л та достовірно не відрізнялася (р˃0,05). 

Детальний аналіз розподілу рівня печінкових трансаміназ не виявив 

достовірного зниження рівня АЛТ у жінок (0,48±0,03 ммоль/л), у 

порівнянні з чоловіками (0,55±0,03 ммоль/л) (р˃0,05). Разом з тим, середня 

концентрація АСТ у обох статей не виходила за межі норми. У групі 

чоловіків вона становила 0,42±0,02 ммоль/л та достовірно не відрізнялася у 

порівнянні з групою  жінок (р˃0,05), в яких вона складала 0,45±0,03 

ммоль/л. 

Результати 13СМДТ показали, що ШМ печінки у чоловіків становила 

16,31±0,98 (%13С/год) та виявилась достовірно нижчою, у порівнянні з 



142 
 

жінками, у яких цей показник дорівнював 19,98±1,45 (%13С/год) (р˂0,05). 

Аналогічні зміни спостерігалися при дослідженні КД40, величини яких 

становили 7,39±0,45 (%13С) у чоловіків та 9,26±0,66 (%13С) у жінок 

(р˂0,05). КД120 у жінок складала 19,02±1,41 (%13С) та була істотно 

вищою, ніж у чоловіків 14,10±0,94 (%13С) (р˂0,05). 

При аналізі кореляційних зв’язків між показниками 13СМДТ, 

ліпідним спектром крові, ІМТ та рівнем печінкових трансаміназ у групі 

чоловіків встановлено наявність істотних прямих кореляцій (p˂0,05) між 

ШМ і КД40 (r=0,87), КД40 й ЛПВГ (r=0,38), ШМ і КД120 (r=0,77) та між 

КД40 й КД120 (r=0,84), ЛПНГ та АСТ (r=0,36), ЗХ та АСТ (r=0,44), ТГ та 

ВВ (r=0,48), рівнями АЛТ та АСТ (r=0,45), що вказує на погіршення 

функціонального стану печінки у пацієнтів з порушенням ліпідного 

спектру крові.  

У хворих жіночої статі встановлено істотні прямі кореляції (p˂0,05) 

між ШМ і КД40 (r=0,91), ШМ та КД120 (r=0,83), КД40 й КД120 (r=0,83), 

між ЗХ і ЛПНГ (r=0,91), ІМТ та ЗХ (r=0,54), ІМТ й ЛПНГ (r=0,51), ІМТ та 

ВВ (r=0,61) й між ЛПНГ і АЛТ (r=0,50), АЛТ та АСТ (r=0,82), що ілюструє 

тісний прямий взаємозв’язок між індексом маси тіла, ліпідним спектром 

крові та функціональним станом печінки в осіб жіночої статі, та, ймовірно, 

обумовлює розвиток порушень функціональної активності гепатоцитів у 

пацієнток з ожирінням та дисліпідемією.  

Згідно літературних повідомлень, УДХК в комплексній терапії 

сприяє підвищенню ефективності лікування та покращує функціональний 

стан печінки, впливаючи на основні патогенетичні ланки хвороби. 

Застосування УДХК як препарату гепатопротекторної терапії на фоні 

базисного лікування ІХС сприяє покращенню стану ССС у хворих на СС, 

що особливо важливо на тлі застосування статинотерапії й дозволяє 

проводити тривалу гіполіпідемічну терапію без побічних реакцій [149, 

165]. 
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На третьому етапі дослідження вивчали фармакотерапевтичну 

ефективність призначення комбінованої терапії у складі аторвастатину та 

УДХК та її вплив на функціональний стан печінки у пацієнтів зі СС у 

поєднанні з НАЖХП за результатами аналізу клінічних ознак, 

лабораторних досліджень (показників ліпідного спектру крові та рівня 

печінкових трансаміназ), інструментальних досліджень (даних ехолокації 

серця та ультрасонографії внутрішніх органів), а також результатів 

13СМДТ.  

У цьому етапі в дослідженні взяло участь 20 пацієнтів з поєднаною 

патологією та вираженим порушенням функціонального стану печінки, 

яким призначали комбіновану терапію у складі аторвастатину 20 мг/добу 

та УДХК в дозі 15 мкг/кг/добу, розділену на 3 прийоми. Серед обстежених 

хворих 12 осіб (60,00 %) було чоловічої статі і 8 осіб (40,00 %) жіночої 

статі. Середній вік в обстежених хворих становив 55,60±2,60 років. 

Середня тривалість захворювання становила 4,80±0,79 років.  

Результати дослідження показали, що через 4 тижні після 

призначення комбінованої терапії відзначено суттєве покращення 

загального стану пацієнтів, що проявлялося зменшенням кількості скарг, 

зникнення або послаблення болю чи дискомфорту в правому підребер’ї, 

нудоти. 

Призначення комбінованої терапії призвело до достовірного 

зменшення проатерогенних фракцій ліпідного спектру крові. Так, середній 

вміст ЗХ достовірно зменшився з 6,28±0,23 ммоль/л до 5,32±0,31 ммоль/л 

(p<0,05), так само як і вміст ЛПНГ вірогідно впав з 4,31±0,21 ммоль/л до 

3,48±0,27 ммоль/л (p<0,05). Разом з тим, підвищення вмісту ЛПВГ після 

призначення комплексної терапії з 1,22±0,07 ммоль/л до 1,23±0,08 ммоль/л 

істотним не було (p>0,05). Водночас, не виявлено достовірного зменшення 

концентрації ТГ в обстежених хворих. 

У 30,00 % пацієнтів спостерігався підвищений рівень АСТ та у 20,00 

% АЛТ до лікування. Після застосування комбінованої терапії вірогідних 
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відмінностей показників печінкових трансаміназ знайдено не було, хоча 

простежувалася тенденція до зменшення середнього рівня АЛТ з 0,61±0,06 

до 0,53±0,03 ммоль/л та середнього рівня АСТ з 0,50±0,04 до 0,46±0,02 

ммоль/л.  

При оцінці функціонального стану мікросомальних ензимних систем 

гепатоцитів за допомогою 13СМДТ у пацієнтів з поєднаною патологією 

виявлено вірогідне збільшення метаболічної ємності печінки та КД40 і 

КД120 після застосування комбінованої терапії (р˂0,01). ШМ до лікування 

у всіх пацієнтів була нижчою, ніж після лікування, та коливалась від 9,00 

до 24,90 (%13С/год), склавши в середньому 15,81±0,84. Значення КД40 

перед лікуванням коливалося від 3,50 до 12,40 (%13С). КД120 до 

комбінованої терапії становила від 3,60 до 22,30 (%13С). 

Середній показник ШМ печінки у пацієнтів після лікування 

достовірно зріс з 15,81±0,84 (%13С/год) до 21,33±1,48 (p<0,01). Аналогічні 

зміни спостерігалися щодо КД40, що проявлялося істотним збільшенням 

середнього значення цього показника з 7,32±0,50 (%13С) до 9,55±0,56 

(%13С) (p<0,01). Виявлено також вірогідне зростання КД120 з 13,57±1,03 

(%13С)  до 17,61±1,22 (%13С) (p<0,01). 

Результати дослідження показали, що призначення комбінованої 

терапії у складі аторвастатину та УДХК пацієнтам зі СС та НАЖХП 

зумовлювало покращення загального стану хворих, пригнічення 

проатерогенних фракцій ліпідного спектру крові та підвищення 

функціональної активності гепатоцитів.  

Таким чином, підсумовуючи результати дисертаційного 

дослідження, слід зазначити, що призначення аторвастатину пацієнтам зі 

СС у поєднанні з НАЖХП в дозі 40 мг на добу призводить до достовірного 

зменшення рівнів проатерогенних фракцій ліпідного спектру крові без 

виражених змін рівня печінкових трансаміназ та до поступового 

погіршення функціонального стану печінки, що проявляється зменшенням 

ШМ печінки та КД40 без істотних змін КД120. Призначення аторвастатину 
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пацієнтам зі СС у поєднанні з НАЖХП призводить до достовірного 

зменшення рівня лептину. Перед курсовим призначенням аторвастатину 

слід попередньо враховувати рівень печінкових амінотрансфераз та 

показники функціональної активності печінки з метою запобігання 

порушення її стану. Рішення щодо доцільності, терміну і дози статинів для 

лікування пацієнтів зі СС та НАЖХП повинно прийматися індивідуально 

щодо кожного пацієнта. Призначення УДХК додатково до аторвастатину у 

пацієнтів зі СС у поєднанні з НАЖХП дозволяє зменшувати небажані 

впливи гіполіпідемічної терапії аторвастатином на функціональний стан 

печінки.  
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ВИСНОВКИ 

 

 У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення 

наукового завдання – визначення особливостей перебігу СС у поєднанні з 

НАЖХП, підвищення ефективності діагностики  та обґрунтування 

оптимізованого комплексного лікування залежно від функціонального стану 

печінки на основі вивчення клініко-лабораторних та інструментальних 

характеристик даної поєднаної патології.  

1. Поєднаний перебіг СС на фоні прогресування НАЖХП від стеатозу 

до стеатогепатиту супроводжується дилятацією лівого шлуночка (p˂0,05), 

розширенням висхідної аорти, зменшенням фракції викиду лівого шлуночка, 

погіршенням детоксикаційної функції печінки, збільшенням рівня 

печінкових трансаміназ, розвитком гепатомегалії та збільшенням діаметру 

ворітної вени. Стеатоз печінки характеризується змінами показників 

метаболічної ємності печінки в межах 15-20% та зниженням КД40. Для 

стеатогепатиту притаманні ехосонографічні відхилення з істотним 

розширенням ВВ, підвищенням рівнів АЛТ та АСТ, зміни метаболічної 

ємності печінки в межах 10-15%. 

2. У чоловіків з поєднаною патологією показники функціонального 

стану печінки (ШМ, КД40 та КД120) істотно гірші, ніж у жінок. ШМ у 

чоловіків становила 16,31±0,98 (%13С/год), у жінок 19,98±1,45 (%13С/год), 

р˂0,05; КД40 у чоловіків – 7,39±0,45 (%13С), у жінок – 9,26±0,66 (%13С), 

р˂0,05; КД120 у жінок – 19,02±1,41 (%13С), у чоловіків – 14,10±0,94 (%13С), 

р˂0,05. Рівні печінкових трансаміназ на фоні статинотерапії у пацієнтів обох 

статей статистично не відрізнялися між собою. 

3. Призначення аторвастатину в дозі 40 мг на добу впродовж 3 місяців 

зумовлювало істотно нижчі (р<0,05) рівні ЗХ (4,64±0,16 ммоль/л) та ЛПНГ 

(2,70±0,17 ммоль/л) без суттєвих змін з боку ЛПВГ та ТГ, що 

супроводжувалося вірогідно меншими показниками ШМ (17,33±0,99 
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(%13С/год)) та КД40 (8,07±0,47 (%13С)) у хворих на СС у поєднанні з 

НАЖХП. 

4. Застосування аторвастатину пацієнтами зі СС у поєднанні з НАЖХП 

в дозі 40 мг на добу впродовж 3 місяців зумовлювало достовірно менші рівні 

лептину (15,6±2,58 та 37,8±4,76 нг/мл, р˂0,01). 

5. Призначення УДХК у комбінації з аторвастатином у пацієнтів зі СС 

у поєднанні з НАЖХП призвело до достовірного зменшення проатерогенних 

фракцій ліпідного спектру крові (ЗХ з 6,28±0,23 ммоль/л до 5,32±0,31 

ммоль/л (p<0,05) та ЛПНГ з 4,31±0,21 ммоль/л до 3,48±0,27 ммоль/л (p<0,05), 

а також значного покращення (p<0,01) функціонального стану печінки 

(підвищення ШМ з 15,81±0,84 (%13С/год) до 21,33±1,48 (%13С/год), КД40 з 

7,32±0,50 (%13С) до 9,55±0,56 (%13С), КД120 з 13,57±1,03 (%13С) до 

17,61±1,22 (%13С). 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. Алгоритм обстеження хворих на СС у поєднанні з НАЖХП, крім 

визначення ліпідного спектру крові (ЗХ, ЛПНГ, ЛПВГ, ТГ) та біохімічних 

показників функціонального стану печінки (АЛТ, АСТ), повинен включати 

ще й оцінку діаметру ВВ та визначення функціонального стану печінки за 

допомогою 13СМДТ. 

2. Комплекс досліджень з визначенням рівня печінкових трансаміназ, 

діаметру ВВ та функціонального стану печінки за результатами 13СМДТ 

дозволяє чітко віддиференціювати стеатоз печінки від стеатогепатиту у 

пацієнтів зі СС та НАЖХП, що необхідно для визначення лікувальної 

тактики. 

3. Під час лікування аторвастатином пацієнтів зі СС у поєднанні з 

НАЖХП необхідно контролювати функціональний стан печінки не лише за 

рівнем амінотрансфераз, а й за результатами 13СМДТ. Доцільність, термін і 

доза аторвастатину для лікування таких пацієнтів повинні визначатися 

індивідуально. 

4. Хворим на СС у поєднанні зі стеатозом печінки, враховуючи рівень її 

детоксикаційної функції за результатами 13СМДТ, доцільно застосовувати 

лікування аторвастатином. За умов поєднання СС та стеатогепатиту, за 

наявності знижених показників функціонального стану печінки, слід 

призначати комбіновану терапію аторвастатином у дозі 20 мг на добу разом з 

УДХК у дозі 15 мг/кг/добу для покращення функціонального стану печінки, 

зменшення вмісту лептину та корекції дисліпідемії. 
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