
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО 

 

 

 

КАРПИШИН НАТАЛЯ ВАСИЛІВНА 

 

 

УДК 616.36–003.826–06:616.12–009–039.33]–07–08 

 

 

ОПТИМІЗАЦІЯ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ НЕАЛКОГОЛЬНОЇ 

ЖИРОВОЇ ХВОРОБИ ПЕЧІНКИ У ПАЦІЄНТІВ ЗІ СТАБІЛЬНОЮ 

СТЕНОКАРДІЄЮ 

 

 

14.01.02 – внутрішні хвороби 

 

 

Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата медичних наук 

 

 

 

Львів – 2017 

 



Дисертацією є рукопис. 

 

Робота виконана у Львівському національному медичному університеті імені 

Данила Галицького МОЗ України. 

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор 

                                    Скляров Євген Якович, 
                                    Львівський національний медичний університет  

                                    імені Данила Галицького МОЗ України, завідувач кафедри  

терапії №1 та медичної діагностики факультету  

післядипломної освіти 

 

Офіційні опоненти:  доктор медичних наук, професор 

                                   Ганич Тарас Михайлович, 
                                   ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 

       МОН України, завідувач кафедри факультетської терапії 

 

                                   доктор медичних наук, професор 

                                   Федів Олександр Іванович, 
                                   ВДНЗУ «Буковинський державний медичний  

                                   університет» МОЗ України, завідувач кафедри  

                                   внутрішньої медицини та інфекційних хвороб 

 

Захист дисертації відбудеться «11» травня 2017 р. о 12 годині на засіданні 

спеціалізованої вченої ради Д 35.600.05 у Львівському національному медичному 

університеті імені Данила Галицького МОЗ України (79010, м. Львів, вул. 

Пекарська, 69). 

 

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України за адресою: 79000, 

м. Львів, вул. Січових Стрільців, 6. 

 

 

Автореферат розісланий «10» квітня 2017 р. 

 

 

 

Вчений секретар 

спеціалізованої вченої ради                                                                        Г.В. Світлик 
 



1 

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Серцево-судинна патологія посідає перше місце у 

структурі захворюваності та смертності серед населення у всьому світі, в тому числі 

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

осіб працездатного віку й призводить до їх інвалідизації (Мітченко О.І., Лутай М.І., 

2011; Долженко М.М., Базилевич А.Я.; 2011, Kones  R., 2011). Найпоширенішою 

формою ішемічної хвороби серця (ІХС) є стабільна стенокардія (СС), частота її 

коливається в різних регіонах від 1,8 до 6,5%, при цьому її поширеність поступово 

зростає з віком в осіб обох статей (Барна О.М., 2013).  

У близько 30% пацієнтів розвиток ІХС відбувається на тлі надмірної маси тіла 

чи ожиріння, що обтяжує перебіг основного захворювання, погіршує прогноз та 

призводить до виникнення ускладнень, а також асоціюється з такими станами, як 

неалкогольна жирова хвороба печінки (НАЖХП), артеріальна гіпертензія, 

дисліпопротеїдемія, інсулінорезистентність, гіперінсулінемія та цукровий діабет 

(Федів О.І., 2013).  

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

супроводжується стеатогепатитом у 20-47% хворих (Березин А.Е, 2013; Філіпова 

О.Ю., 2016). При цьому вісцеральна жирова тканина є активним ендокринним 

органом, що синтезує різні цитокіни, які, своєю чергою, опосередковано впливають 

на різні органи і системи, викликаючи метаболічні порушення (Радченко О.М., 2012; 

Cakir O.O., 2016).  

Незалежно від всіх інших факторів, що впливають на перебіг та розвиток СС, 

саме порушення обміну ліпідів, швидше за все, відіграє провідну роль у патогенезі її 

поєднаного перебігу з НАЖХП (Ганич Т.М., 2016; Allard J.P., 2014).  

 Проблема розвитку та прогресування НАЖХП у пацієнтів зі СС є одним з 

найважливіших питань внутрішньої медицини, оскільки вона сприяє погіршенню 

прогнозу та перебігу основного захворювання та призводить до зниження якості 

життя пацієнтів (Фадєєнко Г.Д., 2014). Незважаючи на численні дослідження, які 

присвячені вивченню поєднаного перебігу СС та НАЖХП, досі не до кінця 

з’ясованими залишаються механізми формування такої коморбідної патології у 

пацієнтів з порушенням ліпідного обміну (Михайлівська Н.С, 2016). Велика 

поширеність, труднощі в діагностиці та виборі оптимальної лікувальної тактики 

пояснюють актуальність проблеми поєднаного перебігу НАЖХП та СС. З клінічної 

точки зору, важливим є враховувати прогресуючий перебіг захворювання з 

поступовим наростанням серцевої недостатності та порушенням функції печінки, 

необхідністю одночасного призначення кількох препаратів (Sharda М., 2015). 

Одним з основних стратегічних напрямків лікування СС та попередження 

розвитку її ускладнень є статинотерапія. При цьому, частота виникнення побічних 

ефектів статинів, зокрема розвитку печінкової гіперферментемії, є дозозалежною та 

прямо пропорційно зростає при підвищенні дози статинів. Кардіоваскулярні 

захворювання з дисліпідемією часто поєднуються з НАЖХП, що є додатковим 

фактором ризику статин-індукованих уражень печінки (Smits М., 2013). 

На сучасному етапі лікування пацієнтів зі СС у поєднанні з НАЖХП при 
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призначенні ліпідознижувальної терапії статинами основним критерієм 

функціонального стану печінки виступає визначення рівнів печінкових трансаміназ, 

підвищення яких втричі є показанням до зменшення рекомендованих доз інгібіторів 

ГМГ-КоА-редуктази (Ricottini Е., 2016).  

Враховуючи, що однією з патогенетичних ланок формування вказаної 

синтропії виступає ураження печінки, одним із шляхів вирішення проблеми 

несприятливого впливу статинів є комбінація статинотерапії з гепатопротекторами. 

З цієї точки зору, перспективною можна вважати комбінацію статинів та 

урсодезоксихолевої кислоти (УДХК) (Takaki A., 2014). Обмежена кількість 

досліджень продемонструвала коригуючий вплив УДХК на ліпідний спектр крові на 

фоні низьких терапевтичних доз статинів у хворих з НАЖХП (Базилевич А.Я., 2015; 

OzelCoskun B.D., 2015). 

Визначити стан детоксикаційної функції печінки у таких хворих дозволяє 13С-

метацетиновий дихальний тест (13СМДТ), який показав низку переваг, таких як 

висока точність, чутливість, неінвазивність, безпечність виконання, що стало 

важливим фактором досягнення високого рівня прихильності пацієнтів 

(Fierbinteanu-Braticevici С., D.-A., 2013). 

У цьому аспекті досі залишаються недостатньо вивченими критерії відбору 

пацієнтів з НАЖХП на тлі СС для безпечного проведення у них статинотерапії. На 

думку деяких вчених, основою виступає комплексна оцінка стану печінки з 

врахуванням клінічних проявів цих коморбідних патологій, рівня печінкових 

трансаміназ, адипокінів (лептину), ліпідного спектру крові та показників 13СМДТ 

(Waleed S.M., 2014). 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 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. Дисертант є 

безпосереднім виконавцем фрагменту роботи.   

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. 

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 
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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, лептину, дані ультрасонографії печінки, результати 13СМДТ. 

Методи дослідження: загальноклінічні (скарги, анамнестичні дані, об’єктивне 

обстеження з вимірюванням антропометричних показників та визначенням індексу 

маси тіла (ІМТ)), функціональні (ЕКГ, ЕхоКГ, ультразвукове дослідження (УЗД) 

внутрішніх органів, 13СМДТ), біохімічні (загальний холестерин (ЗХ), тригліцериди 

(ТГ), ліпопротеїни високої густини (ЛПВГ), ліпопротеїни низької густини (ЛПНГ), 

аланінамінотрансфераза (АЛТ), аспартатамінотрансфераза (АСТ)), імуноферментні 

(лептин), статистичні. 

Наукова новизна отриманих результатів. Комплексно вивчено клініко-

патогенетичні особливості поєднаного перебігу НАЖХП у пацієнтів зі СС з 

урахуванням даних ліпідного спектру крові, рівня печінкових амінотрасфераз, 

вмісту лептину, ультрасонографії печінки та результатів 13СМДТ.  

Вперше виділено критерії розмежування стеатозу та стеатогепатиту як 

клінічних форм НАЖХП у пацієнтів зі СС за результатами 13СМДТ, рівнем 

печінкових амінотрансфераз та даних ультрасонографії печінки. Встановлено, що 

розвиток стеатозу печінки супроводжується змінами показників метаболічної 

ємності печінки в межах 15-20%, а стеатогепатит – комплексом ехосонографічних 

відхилень з розширенням ворітної вени (ВВ), підвищенням рівнів АЛТ та АСТ, 

змінами метаболічної ємності печінки в межах 10-15%. 

Вперше встановлено, що показники детоксикаційної функції печінки за 

результатами 13СМДТ, а саме швидкість метаболізму печінки (ШМ), кумулятивна 

доза на 40 хвилині (КД40) та кумулятивна доза на 120 хвилині (КД120) у жінок з СС 

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

Вперше встановлено позитивний вплив аторвастатину на зменшення рівня 

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

СС та НАЖХП. 

Вперше виявлено, що застосування аторвастатину в добовій дозі 40 мг у 

пацієнтів зі СС та НАЖХП призводило до погіршення показників функціонального 

стану печінки, що проявлялось достовірним зменшенням ШМ та КД40 (всі p˂0,05) 

за результатами 13СМДТ. 

Вперше встановлено наявність кореляційних зв’язків між показниками 

ліпідного спектру крові, рівнями печінкових амінотрансфераз, лептину та 

результатами 13СМДТ у пацієнтів зі СС та НАЖХП. 

Вперше доведено, що призначення комбінованої терапії у складі 

аторвастатину 20 мг на добу та УДХК 15 мг/кг/добу у пацієнтів зі СС в поєднанні з 

НАЖХП покращує функціональний стан печінки, про що свідчить підвищення 

показників ШМ, КД40 й КД120 (усі p˂0,01) на тлі зменшення рівнів проатерогенних 

фракцій ліпідного спектру крові (ЗХ, ЛПНГ, ТГ) (усі p˂0,05). 

Розроблені диференційовані підходи до діагностики та лікування хворих зі СС 

та НАЖХП і патогенетично обгрунтовано включення УДХК до комплексної терапії 

пацієнтів з цією поєднаною патологією, у тому числі за умов погіршення показників 
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функціонального стану печінки. 

Вперше розроблено спосіб діагностики клінічних форм НАЖХП 

(деклараційний патент на корисну модель № 103011, МПК А61В 8/00 G01N 33/497), 

встановлено, що рівень АЛТ та діаметр ВВ обернено корелюють з кумулятивною 

дозою 13СО2 на 120 хвилині при стеатогепатиті: зниження її від 15% до 10% 

супроводжується зростанням рівня АЛТ більше 0,68 ммоль/л та діаметру ВВ більше 

13 мм. 

Практичне значення отриманих результатів. Результати проведеного 

дослідження дозволяють практикуючому лікарю (сімейному лікарю, терапевту, 

кардіологу, гастроентерологу) проводити ранню діагностику жирової інфільтрації 

печінки та розмежовувати стеатоз і стеатогепатит у пацієнтів зі СС за даними 

13СМДТ (кумулятивна доза 13СО2 на 120 хвилині), рівнями АЛТ і АСТ та діаметром 

ВВ; оптимізувати лікування пацієнтів зі СС та НАЖХП шляхом використання 

диференційованих підходів залежно від стадії НАЖХП: за умов стеатозу, 

враховуючи стан детоксикаційної функції печінки, доцільно застосовувати курсове 

лікування аторвастатином, за умов стеатогепатиту – комбіновану терапію з 

призначенням аторвастатину та УДХК. 

 Отримані результати дисертаційного дослідження впроваджені в практичну 

роботу кардіологічного відділення та терапевтичних відділень №1 і №2 КМК 

ЛШМД 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 імені 

І.Я. Горбачевського МОЗ України», кафедри внутрішньої медицини №2 з 

професійними хворобами ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» 

МОЗ України (м. Полтава), кафедри факультетської терапії ДВНЗ «Ужгородський 

національний університет» МОН України, кафедр терапії №1 та медичної 

діагностики ФПДО, сімейної медицини та внутрішньої медицини №2 Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України, що 

підтверджено відповідними актами впровадження. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є особистою роботою здобувача. 

Дисертантом самостійно проаналізована наукова література та патентна інформація 

за темою дисертації, доведені пріоритетність, доцільність і необхідність виконання 

роботи. Здобувачем власноруч проведено формування груп хворих, клінічні 

спостереження, первинну обробку результатів клінічних, лабораторних та 

інструментальних досліджень, проведено статистичний аналіз отриманих 

результатів, написані всі розділи роботи, підготовлено публікації. На підставі 

результатів роботи сформульовано висновки та практичні рекомендації. Здобувачем 

забезпечено впровадження результатів дослідження в клінічну практику та 

навчальний процес. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи 

представлені на 21-му Європейському гастроентерологічному тижні (м. Берлін, 

Німеччина, 12-16 жовтня 2013 р.), 7-й Міжнародній Львівсько-Люблінській 
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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.). 

Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 14 наукових 

праць, серед них 7 статей у фахових вітчизняних виданнях (з них 1 одноосібна) та 2 

за кордоном (з них 1 одноосібна), 4 тез у збірниках наукових конференцій; отримано 

1 деклараційний патент України на корисну модель. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота викладена українською 

мовою на 192 сторінках друкованого тексту (153 сторінки основного тексту) і 

складається зі вступу, огляду літератури, опису матеріалів та методів дослідження, 4 

розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення отриманих результатів, 

висновків, практичних рекомендацій, переліку використаної літератури (219 джерел, 

серед яких 73 кирилицею та 146 латиницею) та додатків. Робота ілюстрована 54 

таблицями та 13 рисунками. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Матеріали та методи дослідження. Робота побудована на результатах 

власного клінічного спостереження за 125 хворими на СС у поєднанні з НАЖХП. 

Залучення хворих до дослідження та виконання усіх передбачених протоколом 

дослідження процедур здійснено на базі терапевтичних відділень №1 та №2 КМК 

ЛШМД м. Львова, кардіологічних відділень №1 та №3 Львівського обласного 

державного клінічного лікувального-діагностичного кардіологічного центру. Серед 

учасників дослідження чоловіків 78 (62,40%), жінок 47 (37,60%). Середній вік 

пацієнтів становив 56,00±0,91 років. Досліджувана вибірка була представлена 40 

(32,00%) хворими на стабільну стенокардію І ФК, 54 (43,20%) – II ФК, 31 (24,80%) – 

III ФК. У 85 (68,00%) пацієнтів діагностували серцеву недостатність (СН), з них 46 

(54,12%) пацієнтів мали СН І, 37 (43,53%) – СН ІІ А та 2 (2,35%) – СН ІІ Б стадії; 16 

(12,80%) хворих перенесли інфаркт міокарда більше 6 місяців тому. У 4 осіб (3,20%) 

в анамнезі було аортокоронарне шунтування, у 7 (5,60%) – стентування коронарних 

артерій. 

У дослідження включали пацієнтів з верифікованим діагнозом ІХС, стабільної 

стенокардії І-ІІІ ФК, який встановлювали згідно рекомендацій Європейського 

Товариства кардіологів (2013 р.) та наказу МОЗ України №436 від 03.07.2006 року, 

за наявністю нападів стенокардії, результатами велоергометрії та коронарографії. 

Діагноз НАЖХП встановлювали на підставі клініко-лабораторних показників та 

ультрасонографічних критеріїв. Критерії виключення із дослідження: вторинні 

порушення ліпідного спектру крові (гіпотиреоз, нефротичний синдром, 

медикаментозна гіперліпідемія), 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 печінкова недостатність, ЦД, 
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гострі запальні процеси, інфекційні захворювання; зловживання алкоголем, цирози 

печінки, автоімунні чи вірусні гепатити, онкологічні процеси. 

Відповідно до поставленої мети та завдань дослідження проводили комплекс 

клініко-лабораторних та інструментальних досліджень для виявлення порушень 

ліпідного спектру крові, рівня лептину, печінкових амінотрансфераз та 

функціонального стану печінки за даними ультрасонографії й результатами 

13СМДТ у пацієнтів зі СС та НАЖХП залежно від прийому аторвастатину. 

Обстеження хворих проводили із застосуванням загальноклінічних (вивчення 

анамнезу, збір скарг, загальний огляд з вимірюванням антропометричних 

показників, визначенням індексу маси тіла та індексу талія-стегно), лабораторних 

(визначення ліпідного спектру крові, печінкових трансаміназ, рівня лептину) та 

інструментальних (ЕКГ, ЕхоКГ, УЗД печінки, 13СМДТ) методів дослідження.  

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. Вміст тригліцеридів визначали колориметричним 

ферментативним методом на довжині хвилі 500 нм, рівень ЛПВГ – на довжині хвилі 

578 нм. Кількість ЛПНГ розраховували за формулою W.T. Freedewald: 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 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). 

Структурно-функціональний стан серця оцінювали за допомогою апарату 

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

датчика SA4-2 з частотою хвилі 5 мГц за стандартною методикою. Вимірювали 

розміри камер серця, товщину їх стінок, міжшлуночкової перетинки, діаметр 

висхідної частини аорти, легеневої артерії, визначали фракцію викиду лівого 

шлуночка (ФВ ЛШ). 

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. 

З метою визначення функціонального стану печінки усім хворим проводили 

13СМДТ з визначенням ШМ, КД40 і КД120. Оцінку результатів здійснювали 
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шляхом побудови графіка. 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 наслідок стимульованої детоксикаційної 

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

порушення детоксикаційної функції печінки без циротичних змін при масі 

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

детоксикаційної функції печінки з циротичними змінами при масі функціонуючих 

гепатоцитів 20-50%, менше 2% – важкого порушення детоксикаційної функції 

печінки з циротичними змінами при масі функціонуючих гепатоцитів менше 20%. 

Оцінку результатів 13СМДТ проводили не лише шляхом обробки даних на апараті 

IRIS, але й з відповідним математичним розрахунком. Отриманий результат 

оцінювали таким чином: коефіцієнт в межах 0,80-1,20 – нормальна детоксикаційна 

функція печінки, 0,50-0,80 – помірне зниження детоксикаційної функції печінки 

(нециротичні зміни з рівнем функціонуючих гепатоцитів 50-100%), 0,25-0,50 – 

виражене зниження детоксикаційної функції печінки (маса функціонуючих 

гепатоцитів 20-50%), 0,15-0,25 – важке зниження детоксикаційної функції печінки 

(маса функціонуючих гепатоцитів менше 20%). 

Вивчення ефективності та безпечності застосування комбінованої терапії у 

складі аторвастатину в дозі 20 мг на добу та УДХК в дозі 15 мг/кг/добу проводили 

впродовж 1 місяця шляхом визначення ліпідного спектру крові, рівнів печінкових 

амінотрансфераз та показників функціонального стану печінки за даними 13СМДТ у 

пацієнтів зі СС та НАЖХП в динаміці. 

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 отриманих даних застосовували 

наступні методи: 

1) варіаційна статистика (обрахування середніх показників та %); 

2) 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 за умов р<0,05; 

3) аналіз взаємозв’язків між досліджуваними параметрами шляхом 

розрахунку лінійного коефіцієнта кореляції Пірсона (r); 

4) багатофакторний лінійний регресійний аналіз; отримані прогностичні 

моделі перевірено за допомогою критерію ксі-квадрат. 

Результати дослідження та їх обговорення.  
Дослідження проводили у 3 етапи. На першому етапі у дослідження було 

залучено 75 пацієнтів з даною поєднаною патологією, яким раніше не призначали 

аторвастатин, і яких, залежно від функціонального стану печінки, розподілили на 3 

групи. У I групу увійшло 24 хворих з поєднаною патологією без порушення 



8 

 

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 хворих з вираженим порушенням функціонального стану печінки 

та підвищеним вмістом у більшості пацієнтів рівня печінкових трансаміназ. 

Згідно даних ультрасонографії серця, виявлено нижчу ФВ ЛШ у пацієнтів ІІІ 

групи в порівнянні з І (p˂0,05) та ІІІ – в порівнянні з ІІ (p˂0,05). Розміри лівого 

шлуночка та його стінок у всіх групах достовірно не відрізнялися. Ультрасонографія 

печінки виявила підвищення ехогенності паренхіми печінки, збільшення її розмірів, 

розширення діаметру ВВ, гіпоехогенність портальних судин у ІІІ групі пацієнтів з 

вираженим порушенням функціонального стану печінки за даними 13СМДТ. 

Практично у всіх обстежених хворих на СС у поєднанні з НАЖХП при 

дослідженні ліпідного спектру крові діагностовано дисліпідемію, що проявлялася 

підвищенням рівнів ЗХ у 59 (78,67%) пацієнтів, ЛПНГ у 73 (97,33%) пацієнтів, ТГ у 

48 (64,00%) пацієнтів, зменшенням ЛПВГ у 16 (18,67%) пацієнтів. Рівні 

проатерогенних ліпідів (ЗХ, ЛПВГ, ТГ) перевищували нормальні величини, при 

чому вміст ЗХ був істотно вищим у ІІ групі хворих з ознаками стеатозу порівняно з 

хворими І групи. Разом з тим, не знайдено суттєвої різниці в рівнях ЗХ у пацієнтів І 

та ІІІ груп. 

Виявлено, що рівні печінкових трансаміназ у пацієнтів І групи були 

достовірно нижчими (р<0,05), ніж у ІІ та ІІІ групах. Вміст АЛТ у І групі 

перевищував норму в одного пацієнта (4,17%), а рівень АСТ – у 7 (29,17%) 

пацієнтів. В той же час, у ІІ групі рівень АЛТ був збільшений у 8 (29,63%) випадках, 

а концентрація АСТ була вищою у 9 (33,33%) випадках. У пацієнтів ІІІ групи з 

явищами стеатогепатиту концентрація АЛТ перевищувала показники норми у 17 

(70,83%) осіб, а АСТ – у 14 (58,33%) осіб.  

За даними 13СМДТ встановлено достовірне зменшення ШМ печінки на 

17,51% у хворих ІІ групи відносно хворих І групи (p<0,05), на 30,41% у пацієнтів ІІІ 

групи відносно пацієнтів ІІ групи (p<0,05) та на 42,59% у хворих ІІІ групи щодо І 

групи (p<0,05) (табл. 1).  

 

Таблиця 1 - Результати 13С-метацетинового дихального тесту 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*** 

КД120 (%13С) 20,22±0,52* 15,00±0,44* 9,00±0,63*** 

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

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

вірогідність відмінності між показниками І і ІІІ групи (р<0,05); n – кількість хворих 

у групі. 

 



9 

 

Слід зазначити, що ці зміни відбувалися на тлі майже однакового ІМТ 

пацієнтів І та ІІ груп  та підвищеного рівня печінкових трансаміназ у пацієнтів ІІІ 

групи. Таким чином, у хворих І групи показники 13СМДТ відповідали нормальній 

детоксикаційній функції печінки. У ІІ групі хворих з явищами стеатозу показники 

відповідали помірному зниженню детоксикаційної функції печінки з рівнем 

функціонуючих гепатоцитів 50-100%. Результати 13СМДТ у ІІІ групі вказували на 

виражене зниження детоксикаційної функції печінки з масою функціонуючих 

гепатоцитів 20-50%. 

При кореляційному аналізі у пацієнтів І групи встановлено наявність прямих 

істотних зв’язків (р<0,05) між КД40 й ЛПВГ (r=0,45), ШМ і КД40 (r=0,81), КД40 та 

КД120 (r=0,57), ЗХ та ЛПНГ (r=0,87), АЛТ і АСТ (r=0,91), АСТ й діаметром ворітної 

вени (ВВ) (r=0,56), АЛТ і ВВ (r=0,51), ШМ та КД120 (r=0,73). 

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

(р<0,05) встановлені між АСТ і ТГ (r=0,58), ЗХ та ЛПНГ (r=0,81), КД40 і КД120 

(r=0,69). Обернені істотні зв'язки (р<0,05) виявлені між КД120 та ЛПНГ(r=-0,39) та 

між ЛПНГ і ВВ (r=-0,45).  

Для пацієнтів ІІІ групи характерною була наявність істотних прямих 

кореляційних зв’язків (р<0,05) між ШМ та КД40 (r=0,40), ЗХ і ЛПНГ (r=0,77), АЛТ й 

АСТ (r=0,66). 

Наявність прямих залежностей між рівнем печінкових трансаміназ та 

діаметром ВВ може відображати одночасні зміни біохімічних та 

ультрасонографічних показників за умови розвитку НАЖХП. Наявність оберненої 

кореляції між КД120 та ЛПНГ вказує на розвиток порушень функціонального стану 

печінки за умови розвитку дисліпідемії. Прямий кореляційний зв'язок між ШМ та 

КД40 свідчить про порушення детоксикаційної функції печінки на тлі розвитку 

стеатогепатиту. 

Таким чином, розвиток НАЖХП супроводжується змінами ехогенності 

паренхіми печінки, збільшенням діаметру ВВ, наростанням рівнів АЛТ та АСТ зі 

зменшенням ШМ та КД40 й КД120 за результатами 13СМДТ, що дозволяє 

віддиференціювати стеатоз та стеатогепатит. Важливими відмінностями 

стеатогепатиту від стеатозу є підвищення рівня АСТ, зменшення ШМ печінки на 

30,41% з відповідним зниженням КД40 на 31,92% та КД120 на 40,00% (усі p<0,05).   

У другому етапі дослідження взяв участь 41 пацієнт з поєднаною патологією, 

в яких в якості гіполіпідемічного середника застосовували аторвастатин в дозі 40 мг 

впродовж 3 місяців. Порівняльну групу склав 51 пацієнт з поєднаною патологією, 

що не приймали аторвастатин, та у яких, за даними 13СМДТ, спостерігалися 

нормальні або незначно знижені показники функціонального стану печінки. 

При порівнянні показників ліпідного спектру крові у хворих, що приймали 

аторвастатин, виявлено чітко виражений гіполіпідемічний ефект, що 

характеризувався істотно меншими вмістами ЗХ (5,85±0,11 ммоль/л та 4,64±0,16 

ммоль/л, р<0,01) та ЛПНГ (3,76±0,10 ммоль/л та 2,70±0,17 ммоль/л, р<0,01). 

Водночас, не було виявлено достовірних змін рівня ТГ та ЛПВГ. Незважаючи на 

тривалий прийом статину, вміст АЛТ та АСТ виявився у межах норми.  

При оцінці результатів 13СМДТ у пацієнтів, що приймали аторвастатин, 
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виявлено істотно менший показник ШМ печінки порівняно з особами, що не 

приймали аторвастатин (17,33±0,99 та 19,54±0,44 (%13С/год), р<0,05). Аналогічні 

зміни спостерігалися при дослідженні КД40 (8,07±0,47 та 9,58±0,23 (%13С), р<0,01), 

тоді як суттєвих змін КД120 виявлено не було. 

При аналізі кореляційних зв’язків у хворих, які 3 місяці приймали 

аторвастатин, виявлено істотні (р<0,05) прямі кореляції 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 (р<0,05) 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), що свідчить про те, що за умов 

застосування аторвастатину зниження детоксикаційної функції печінки відбувається 

одночасно з розвитком дисліпідемії та збільшенням діаметру ВВ (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Кореляційні зв’язки між показниками 13С-метацетинового дихального 

тесту, ліпідним спектром крові та рівнем печінкових трансаміназ у пацієнтів, що 

приймали аторвастатин (р<0,05) 

 

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), 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), АСТ й АЛТ (г=0,56) та ВВ й ІМТ (г=0,45) (рис. 2). 

Наявність істотних обернених кореляційних зв'язків (р<0,05) у групі 

порівняння встановлена 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). 
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Рисунок 2 – Кореляційні зв’язки між показниками 13С-метацетинового дихального 

тесту, ліпідним спектром крові, індексом маси тіла та рівнем печінкових трансаміназ 

у пацієнтів, що не приймали аторвастатин (р<0,05) 

 

Таким чином, у пацієнтів з поєднаною патологією показники ліпідного 

спектру крові, індекс маси тіла, діаметр ворітної вени та параметри 13СМДТ 

перебувають у тісному взаємозв’язку та безпосередньо впливають на динаміку один 

одного. Необхідно враховувати, що оптимальний рівень ШМ, КД40 та КД120 

залежить як від впливу проатерогенних фракцій ліпідного спектру крові, так і від 

діаметру ворітної вени та рівня печінкових трансаміназ. 

У хворих, які приймали аторвастатин в дозі 40 мг на добу, вміст лептину був 

істотно меншим (р<0,01), ніж в осіб, які його не приймали (15,6±2,58 та 37,8±4,76 

нг/мл), що може вказувати на лептинознижувальний ефект аторвастатину. Виявлено 

наявність достовірних прямих кореляцій (р<0,05) між рівнями лептину з одного 

боку та ТГ (r=0,50), ІМТ (r=0,57), обводом талії (r=0,50) та обводом стегон (r=0,49) з 

іншого.  

При вивченні гендерних особливостей перебігу НАЖХП у пацієнтів зі СС 

виявлено достовірно нижчі показники функціонального стану печінки у чоловіків в 

порівнянні з жінками. ШМ печінки у чоловіків складала 16,31±0,98 (%13С/год) і була 

вірогідно меншою порівняно з жінками (19,98±1,45 (%13С/год), р˂0,05). Аналогічні 

зміни спостерігалися при дослідженні КД40 (7,39±0,45 (%13С) у чоловіків та 

9,26±0,66 (%13С) у жінок, р˂0,05) та КД120 (у жінок 19,02±1,41 (%13С), у чоловіків 

14,10±0,94 (%13С), р˂0,05). 

Проаналізовано кореляційні зв’язки між показниками 13СМДТ, ліпідним 

спектром крові, ІМТ та рівнем печінкових трансаміназ. У чоловіків встановлено 

наявність істотних прямих кореляцій (р<0,05) між ШМ і КД40 (r=0,87), КД40 й 

ЛПВГ (r=0,38), ШМ і КД120 (r=0,77), КД40 й КД120 (r=0,84), ЛПНГ та АСТ 

(r=0,36), ЗХ та АСТ (r=0,44), ТГ та ВВ (r=0,48), АЛТ та АСТ (r=0,45), що вказує на 

погіршення функціонального стану печінки за умов порушення ліпідного спектру 
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крові. Серед жінок виявлені достовірні прямі кореляції (р<0,05) між ШМ і КД40 

(r=0,91), ШМ та КД120 (r=0,83), КД40 й КД120 (r=0,83), ЗХ і ЛПНГ (r=0,91), ІМТ та 

ЗХ (r=0,54), ІМТ й ЛПНГ (r=0,51), ІМТ та ВВ (r=0,61), ЛПНГ і АЛТ (r=0,50), АЛТ та 

АСТ (r=0,82), що ілюструє тісні взаємозв’язки між ліпідним метаболізмом та 

функціональним станом печінки.  

У третьому етапі дослідження взяло участь 20 пацієнтів зі стабільною 

стенокардією та НАЖХП з вираженим порушенням функціонального стану печінки, 

яким призначали комбіновану терапію у складі аторвастатину 20 мг/добу та УДХК в 

дозі 15 мкг/кг/добу впродовж 1 місяця. Встановлено, що призначення комбінованої 

терапії сприяло покращенню загального стану хворих, зумовило зменшення 

проатерогенних фракцій ліпідного спектру крові та підвищення функціональної 

активності гепатоцитів. Зокрема, виявлено достовірне зменшення вмісту 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). Достовірної різниці у рівнях печінкових 

амінотрансфераз до та після лікування не спостерігалось. Разом з тим, виявлено 

суттєве покращення функціонального стану печінки за даними 13СМДТ після 

запропонованої терапії, що проявлялося збільшенням ШМ печінки, КД40 і КД120 

(усі р˂0,01): ШМ з 15,81±0,84 (%13С/год) до 21,33±1,48 (%13С/год) (p<0,01), КД40 з 

7,32±0,50 (%13С) до 9,55±0,56 (%13С) (p<0,01), КД120 з 13,57±1,03 (%13С) до 

17,61±1,22 (%13С) (p<0,01). 

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 істотних прямих кореляцій 

(р<0,05) між ШМ та КД40 (r=0,75), ШМ та КД120 (r=0,72), КД40 та КД120 (r=0,62), 

ЗХ і ЛПНГ(r=0,90), АЛТ й АСТ (r=0,59), обернених – між ТГ і ЛПВГ (r=-0,72). 

Аналогічні зміни спостерігались і після застосування комбінованої терапії: 

достовірні прямі кореляції між ШМ та КД40 (r=0,80), ШМ та КД120 (r=0,77), КД40 

та КД120 (r=0,78), ЗХ та ЛПНГ (r=0,94), АЛТ і АСТ (r=0,61), достовірний обернений 

зв'язок (р<0,05) між ТГ і ЛПВГ (r=-0,54). 

За допомогою методу множинної регресії, який окремо використовували для 

кожного показника, проведено прогнозування значень ШМ, КД40 та КД120, АЛТ і 

АСТ. Було відібрано 15 чинників, які могли б впливати на аналізовані показники 

після прийому комбінованої терапії, і застосовано метод включення факторів у 

прогностичну модель досліджуваних параметрів, які при поєднаній дії впливатимуть 

на результат. Для автоматичного розрахунку прогнозованих показників (ШМ, КД40 

КД120, АЛТ та АСТ) після комбінованої терапії була розроблена програма (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Скриншот автоматичної програми для прогнозування аналізованих 

показників після прийому комбінованої терапії у складі аторвастатину та УДХК 

 

Суть розробки полягає у введенні у програму інформації про чинники ризику 

пацієнта зі стабільною стенокардією та НАЖХП до прийому аторвастатину та 

УДХК. Програма автоматично, згідно опрацьованих моделей, вираховує 

прогнозовані значення швидкості метаболізму, кумулятивної дози на 40 і 120 

хвилинах, рівнів АЛТ та АСТ у цих пацієнтів після прийому ними комбінованої 

терапії. 

 

ВИСНОВКИ 

 У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення науково-

практичного завдання внутрішньої медицини, а саме визначення особливостей 

перебігу НАЖХП у пацієнтів зі СС, підвищення ефективності діагностики та 

комплексного лікування залежно від функціонального стану печінки на основі 

вивчення клініко-лабораторних та інструментальних характеристик.  

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 
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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 (%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). 

 

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 
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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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АНОТАЦІЯ 

Карпишин Н.В. Оптимізація діагностики та лікування неалкогольної 

жирової хвороби печінки у пацієнтів зі стабільною стенокардією. – На правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.02 – внутрішні хвороби. – Львівський національний медичний 

університет імені Данила Галицького МОЗ України, Львів, 2017. 

Дисертаційна робота присвячена розв’язанню задачі підвищення ефективності 

діагностики НАЖХП у хворих на СС на підставі вивчення клінічних особливостей, 

ліпідного спектру крові, рівня лептину та амінотрансфераз, даних ультрасонографії 

печінки і результатів 13СМДТ та оптимізації лікування поєднаної патології шляхом 

призначення комбінованої терапії у складі аторвастатину в добовій дозі 20 мг та 

урсодезоксихолевої кислоти в дозі 15 мг/кг/добу залежно від функціонального стану 

печінки. 

Комплексно вивчено клініко-патогенетичні особливості поєднаного перебігу 

НАЖХП та СС. Виділено критерії розмежування стеатозу та стеатогепатиту як 

клінічних форм НАЖХП у пацієнтів зі СС. Вивчено показники функціонального 

стану печінки у пацієнтів зі СС та НАЖХП залежно від статі. Виявлено достовірне 

зменшення показників функціонального стану печінки, а саме ШМ та КД40 за 

результатами 13СМДТ після  застосування аторвастатину в добовій дозі 40 мг у 

пацієнтів зі СС та НАЖХП. Встановлено позитивний вплив аторвастатину на 

зменшення рівня лептину у пацієнтів з поєднаною патологією. Патогенетично 

обгрунтовано включення УДХК до комплексної терапії пацієнтів з цією поєднаною 

патологією при погіршенні показників функціонального стану печінки. 

Ключові слова: неалкольна жирова хвороба печінки, стабільна стенокардія, 

функціональний стан печінки, аторвастатин, урсодезоксихолева кислота.  

 

АННОТАЦИЯ 

Карпишин Н.В. Оптимизация диагностики и лечения неалкогольной 

жировой болезни печени у пациентов со стабильной стенокардией. – На правах 

рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.02 – внутренние болезни. – Львовский национальный 

медицинский университет имени Данила Галицкого МЗ Украины, Львов, 2017. 

Диссертация посвящена решению задачи повышения эффективности 

диагностики неалкогольной жировой болезни печени у больных со стабильной 

стенокардией на основании изучения клинических особенностей, лабораторных и 

инструментальных изменений, показателей функционального состояния, а также 

оптимизации лечения такой сочетанной патологии путем назначения 

комбинированной терапии в составе аторвастатина и урсодезоксихолевой кислоты с 

учетом изменений функционального состояния печени.  

Обследовано 125 пациентов с верифицированным диагнозом стабильной 

стенокардии в сочетании с неалкогольной жировой болезнью печени, среди которых 

78 (62,40%) мужчин и 47 (37,60%) женщин. Средний возраст участников 
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исследования составил 56,00±0,91 лет. Всем пациентам проведено 

общеклинические, лабораторные и инструментальные исследования с определением 

липидного спектра крови, уровней лептина и аминотрансфераз, ультразвуковым 

исследованием печени и определением функционального состояния печени с 

помощью 13С-метацетинового дыхательного теста. 

Установлено, что прогрессирование неалкогольной жировой болезни печени 

от стеатоза к стеатогепатиту на фоне стабильной стенокардии приводит к 

постепенному ухудшению детоксикационной функции печени, повышению уровня 

печеночных трансаминаз, развитию гепатомегалии и увеличению диаметра 

воротной вены. Развитие стеатоза печени сопровождается изменениями показателей 

метаболического емкости печени в пределах 15-20% и снижением кумулятивной 

дозы на 40 минуте (p˂0,05). Стеатогепатит характеризуется комплексом 

эхосонографических отклонений с расширением воротной вены (p˂0,01), 

повышением уровня АЛТ (p˂0,01) и АСТ (p˂0,05), изменениями метаболической 

емкости печени в пределах 10-15% (p˂0,01). 

Изучение гендерных особенностей функционального состояния печени по 

данным 13С-метацетинового дыхательного теста показало, что скорость 

метаболизма, кумулятивная доза на 40 и 120 минутах у пациентов женского пола 

были достоверно выше (p˂0,05), чем у мужчин. 

Установлено наличие достоверных корреляционных связей (p˂0,05) между 

показателями 13СМДТ, липидным спектром крови, диаметром воротной вены и 

уровнем печеночных трансаминаз у пациентов с сочетанной патологией в 

зависимости от применения аторвастатина и от гендерных особенностей. 

Назначение аторвастатина в суточной дозе 40 мг в течение 3 месяцев 

приводило к более низким уровням общего холестерина и липопротеинов низкой 

плотности без существенных изменений со стороны липопротеинов высокой 

плотности и триглицеридов, а также к достоверно меньшим показателям скорости 

метаболизма (р˂0,05) и кумулятивной дозы на 40 минуте (р˂0,01) по данным 13С-

метацетинового дыхательного теста. Применение аторвастатина у пациентов со 

стабильной стенокардией в сочетании с неалкогольной жировой болезнью печени в 

дозе 40 мг в сутки в течение 3 месяцев приводило к достоверно меньшим уровням 

лептина (р˂0,01). 

Комбинированная терапия в составе аторвастатина и урсодезоксихолевой 

кислоты у пациентов со стабильной стенокардией в сочетании с неалкогольной 

жировой болезнью печени привела к достоверному уменьшению уровня общего 

холестерина (р˂0,05) и липопротеинов низкой плотности (р˂0,05), а также к 

достоверному улучшению функционального состояния печени, в частности, 

повышению скорости метаболизма (р˂0,01), кумулятивной дозы на 40 (р˂0,01) и 120 

(р˂0,01) минутах. 

Ключевые слова: неалкольна жировая болезнь печени, стабильная 

стенокардия, функциональное состояние печени, аторвастатин, урсодезоксихолевая 

кислота. 
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SUMMARY 

Karpyshyn N.V. Optimization of nonalcoholic fatty liver disease diagnosis and 

treatment in patients with stable angina. – The manuscript.     

Dissertation for the scientific degree of Candidate of Medical Sciences in Speciality 

14.01.02 – internal diseases. – Danylo Halytsky Lviv National Medical University of the 

Ministry of Health Care of Ukraine, Lviv, 2017. 

The thesis focuses on problem solving regarding efficacy improvement in 

diagnostics of non-alcoholic fatty liver disease in patients with stable angina. It is based on 

investigation of clinical peculiarities, lipid blood spectrum, leptin and aminotransferase 

levels, data of liver ultrasonography and results of 13С-metacetine breath test as well as 

treatment optimization of combined pathology by administration of combined therapy 

including 20 mg per day of atorvastatin and 15 mg/kg/per day of ursodeoxycholic acid 

depending on functional condition of the liver.  

Clinical and pathological peculiarities of a combined course of non-alcoholic fatty 

liver disease in patients with stable angina have been studied in complex. Criteria for 

differentiation between steatosis and steatohepatitis as clinical forms of non-alcoholic fatty 

liver disease in patients with stable angina have been specified. Indices of functional 

condition of the liver in patients with stable angina and non-alcoholic fatty liver disease 

depending on the gender have been studied.  

A significant decrease in indices of functional condition of the liver has been 

observed, in particular, metabolic rate and cumulative dose on the 40th minute by the 

results of 13С-metacetine breath test after administration of 40 mg of atorvastatin per day 

in patients with stable angina and non-alcoholic fatty liver disease. A positive influence of 

atorvastatin on reduction of leptin level in patients with combined pathology has been 

determined. Addition of ursodeoxycholic acid to complex therapy of patients with the 

combined pathology in deterioration of indices of functional condition of the liver has 

been substantiated pathogenically.  

Key words: non-alcoholic fatty liver disease, stable angina, functional condition of 

the liver, atorvastatin, ursodeoxycholic acid. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

  

АЛТ - аланінамінотрансфераза 

АСТ - аспартатамінотрансфераза 

ВВ - ворітна вена 

ЗХ 

ІМТ 

- загальний холестерин 

- індекс маси тіла 

ІХС - ішемічна хвороба серця 

КД40 - кумулятивна доза на 40 хвилині 

КД120 - кумулятивна доза на 120 хвилині 

ЛПВГ 

ЛПНГ 

- ліпопротеїди високої густини 

- ліпопротеїди низької густини 

НАЖХП - неалкогольна жирова хвороба печінки 

ОС - обвід стегон 

ОТ 

СС 

- обвід талії 

- стабільна стенокардія 

ТГ - тригліцериди 

УДХК - урсодезоксихолева кислота 

УЗД 

ФВ ЛШ 

- ультразвукове дослідження 

- фракція викиду лівого шлуночка 

ШМ - швидкість метаболізму 

13СМДТ - 13С-метацетиновий дихальний тест 
 

 


