
1 
 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО 
 

 

 

СМАЛЮХ ОЛЬГА ВАСИЛІВНА 

 

 

УДК 616.12-009.72-039.37-059-085.244 

 

 

 

 

ПАТОГЕНЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБГРУНТОВАНОГО 

ЗАСТОСУВАННЯ ГЕПАТОПРОТЕКТОРІВ У КОМПЛЕКСНОМУ 

ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА НЕСТАБІЛЬНУ СТЕНОКАРДІЮ 

 

14.01.11 – кардіологія 

 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата медичних наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львів – 2018 



2 
 

Дисертацією є рукопис 

 

Робота виконана в Львівському національному медичному університеті імені 

Данила Галицького МОЗ України 

 

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор  

         ЗАРЕМБА Євгенія Хомівна, 

 Львівський національний медичний університет 

 імені Данила Галицького МОЗ України, 

 професор кафедри сімейної медицини факультету 

 післядипломної освіти 

 

Офіційні опоненти:  доктор медичних наук, професор  

 ШВЕД Микола Іванович, 

 ДВНЗ «Тернопільський державний медичний  

 університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»,  

 завідувач кафедри невідкладної та екстреної  

 медичної допомоги 

                                     

 доктор медичних наук, професор 

 ДЕНИСЮК Віталій Іванович, 

 Вінницький національний медичний університет 

 імені М.І. Пирогова МОЗ України, 

 професор кафедри внутрішньої медицини № 3 

 

 

 

Захист відбудеться «29» травня 2018 р. о 10.00 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 ознайомитися в бібліотеці Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України за адресою: 79007, 

м. Львів, вул. Січових Стрільців, 6.  

 

 

 

Автореферат розісланий «27» квітня 2018 р.  

 

 

Вчений секретар  

спеціалізованої вченої ради                                                                  Г.В. Світлик  



3 
 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Серцево-судинні захворювання (ССЗ) є однією з 

основних причин смертності як у світі (Nichols M. et al., 2014; Townsed N. et al., 

2015; Karr S., 2017), так і в Україні (Гандзюк В.А., 2014; Коваленко В.М. і співавт., 

2016). За даними ВООЗ, від серцево-судинних захворювань у світі щорічно помирає 

більше 17,5 мільйонів людей. В Україні в структурі поширеності ССЗ і 

захворюваності серед дорослого населення ішемічна хвороба серця (ІХС) складає 

26,7% і 23,1%,  серед працездатного – 28,3% і 43,6%  відповідно (Коваленко В.М. і 

співавт., 2016). Згідно прогнозів, поширеність ІХС в Україні зросте до 2025 року на 

63,5%, захворюваність збільшиться на 61,2% (Теренда Н.О., 2016). 

Нестабільна стенокардія (НС) – гостра ішемія міокарда, тяжкість і тривалість 

якої недостатня для розвитку некрозу міокарда (Коваленко В.М. і співавт., 2009). 

У більшості  випадків патогенетичною основою розвитку ішемічної хвороби 

серця є атеросклероз коронарних артерій, морфологічним субстратом якого є 

атеросклеротична бляшка, яка перешкоджає перфузії в ураженому сегменті та 

призводить до ішемії міокарда (Лутай М.И. и соавт., 2007; Ladich E.R., 2016). Для 

розуміння процесів, які відбуваються в атеросклеротично зміненій судинній стінці, 

важливим є вивчення маркерів запалення, оскільки запальні процеси відіграють 

важливу роль у формуванні та дестабілізації атеросклеротичної бляшки (Кияк Ю.Г. і 

співавт., 2013; Liu Z. et al., 2015; Стаднік С.М. і співавт., 2016; Toulusis D. et al., 

2016); чималу роль відіграє також дисфункція ендотелію (Абрагамович О.О. і 

співавт., 2007; Березин А.Е., 2015; Förstermann U. et al., 2017). Відновлення функції  

ендотелію дає змогу зменшити прогресування  атеросклеротичного  процесу та 

суттєво  покращити  прогноз  хворих. 

Зниженню ризику серцево-судинної смертності, зокрема від ІХС, покращенню 

якості життя, збільшенню тривалості життя пацієнтів сприяють фактори, які 

спрямовані на профілактику та стабілізацію атеросклеротичного процесу. За 

результатами численних досліджень існує взаємозв’язок між зниженням рівня 

загального холестерину (ЗХС) та зменшенням частоти серцево-судинних ускладнень 

(Libby P., 2009; Лутай М.И., 2012). Статини, поряд із заходами модифікації способу 

життя, є обов’язковим компонентом стратегії боротьби з ускладненнями ССЗ. 

Ефективність статинів при первинній і вторинній профілактиці ССЗ, при гострому 

коронарному синдромі доведена великою кількістю багатоцентрових досліджень 

(Мітченко О.І. і співавт., 2007; Березин А.Е., 2013; Ramkumar S. et al., 2016). У 

розвинутих країнах світу 80-95% хворих на ІХС приймають статини (Кotseva K.  

et al., 2016). Їх призначають тривалими курсами, проте не слід забувати про 

побічний їх вплив на функцію печінки, м’язи (Чекман І.С., Харченко Н.В. і співавт., 

2010; Губергриц Н.Б. и соавт., 2014; Клименко В.І., Вакалюк І.П. і співавт., 2016; 

Ramkumar S. et al., 2016; du Souich P. et al., 2017). У дорослого населення токсичне 

ураження печінки провокується дією ряду шкідливих факторів, а також лікарських 

засобів, зокрема антиаритмічних, гіполіпідемічних, гіпотензивних, антидепресантів 

(Грицько Р.Ю. і співавт., 2010). Вплив статинів на функцію печінки, як на орган-

мішень, може супроводжуватися підвищенням рівня аланінамінотрансферази 
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(АлАТ), аспартатамінотрансферази (АсАТ) у крові в порівнянні з верхньою 

границею норми. Підвищення рівня трансаміназ в плазмі крові є дозозалежним 

(Хіміон Л.В., 2011; Скляров Є.Я. і співавт., 2015). 

Підвищений ризик токсичних уражень печінки ускладнюється тим, що хворі, 

крім статинів, приймають ще інші лікарські засоби, тому застосування статинів у 

поєднанні з гепатопротекторами є важливим як для профілактики медикаментозного 

гепатиту, так і для більш ефективного покращення ліпідного обміну (Чекман І.С., 

Харченко Н.В. і співавт., 2010; Вдовиченко В.І. і співавт., 2011; Звенигородская Л.А. 

и соавт., 2011; Базилевич А.Я. і співавт., 2012; Клименко В.І., Вакалюк І.П. і 

співавт., 2016). Досить важливими є подальші дослідження впливу альфа-ліпоєвої 

кислоти на ліпідний спектр крові, активність печінкових ферментів, показники 

запалення та функцію ендотелію в хворих на нестабільну стенокардію, оскільки 

вона володіє ліпотропною та протизапальною дією. 

Таким чином, незважаючи на досягнуті успіхи в діагностиці та лікуванні ІХС, 

це захворювання в останні десятиріччя залишається важливою медико-соціальною 

проблемою. Профілактика та лікування ІХС має соціально-економічне значення, 

потребує вдосконалення відомих методів уповільнення її прогресування та 

попередження ускладнень (Куранов А.А. и соавт., 2014; Давидова И.В., 2015; 

Коваленко В.М. і співавт., 2016). 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація є 

фрагментом науково-дослідних робіт кафедри сімейної медицини факультету 

післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені 

Данила Галицького «Особливості механізмів розвитку та клінічного перебігу 

гострих і хронічних форм ішемічної хвороби серця в залежності від факторів 

ризику» (№ держреєстрації 0110U000124, 2011-2015 рр.) та «Вплив факторів ризику 

та інвазивних методів лікування на перебіг гострих і хронічних форм ішемічної 

хвороби серця» (№ держреєстрації 0116U004512, 2016-2020 рр.), співвиконавцем 

яких є здобувач.  

Мета роботи. Підвищити ефективність лікування хворих на нестабільну 

стенокардію на основі вивчення ліпідного спектру крові, функції ендотелію, 

активності системного запалення, функції печінки та комплексної терапії з 

використанням статинів у поєднанні з гепатопротекторами. 

Завдання дослідження 

1. Вивчити особливості ліпідного спектру крові в хворих на нестабільну 

стенокардію при застосуванні комплексної терапії з використанням 

гепатопротекторів. 

2. Дослідити зміни цитокінів та С-реактивного протеїну в хворих на нестабільну 

стенокардію в процесі лікування. 

3. Визначити функцію ендотелію в хворих на нестабільну стенокардію до та 

після лікування. 

4. Провести аналіз показників функції печінки при комплексній терапії з 

використанням гепатопротекторів. 

5. На основі результатів дослідження опрацювати алгоритм застосування 

статинів у поєднанні з гепатопротекторами в хворих на нестабільну стенокардію. 
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Об’єкт дослідження: нестабільна та стабільна стенокардія, гепатопротектори.

 Предмет дослідження: клініко-анамнестичні дані, показники ліпідного 

спектру крові, біохімічного аналізу крові, системного запалення, функції ендотелію. 

Методи дослідження. Клінічні (вивчення скарг, збір анамнестичних даних, 

об’єктивне обстеження); лабораторні (клінічні та біохімічні аналізи крові та сечі, 

ліпідний спектр крові, С-реактивний протеїн (СРП), показники прозапальних 

цитокінів (інтерлейкін-1β (ІЛ-1β), інтерлейкін-6 (ІЛ-6), інтерлейкін-17 (ІЛ-17), 

фактор некрозу пухлин-альфа (ФНП-α)), дослідження ендотеліну-1 (ЕТ-1); 

функціональні (ЕКГ, ЕхоКГ); інструментальні (ультразвукове дослідження 

внутрішніх органів), статистичні. 

Наукова новизна отриманих результатів. Доведено, що комплексне 

лікування хворих на нестабільну стенокардію при застосуванні статинів у поєднанні 

з гепатопротекторами сприяє достовірно кращому зниженню показників ліпідного 

спектру крові: ЗХС (р˂0,05), ХС ЛПНЩ (р˂0,05), КА (р˂0,05). 

Встановлено, що у хворих на нестабільну стенокардію зростає активність 

системного запалення, що проявляється підвищенням рівнів ІЛ-1β (р˂0,001), ІЛ-6 

(р˂0,005), ІЛ-17 (р˂0,001), ФНП-α (р˂0,001), СРП (р˂0,001). Виявлено, що 

додаткове застосування альфа-ліпоєвої кислоти в складі стандартного лікування 

достовірно зменшує рівень СРП у хворих на нестабільну стенокардію (р˂0,05). 

Доповнено наукові дані щодо функції ендотелію у хворих на нестабільну 

стенокардію: у цих пацієнтів достовірно вищий рівень ендотеліну-1 (р˂0,01). Після 

лікування виявляли покращення функції ендотелію, що проявлялося достовірним 

зниженням рівня ЕТ-1 (р˂0,01); у групі хворих, що отримували розувастатин у 

комплексі з альфа-ліпоєвою кислотою, рівень цього показника знижувався 

суттєвіше. 

Вперше патогенетично обгрунтована та доведена ефективність і доцільність 

включення в комплексне лікування хворих на нестабільну стенокардію 

гепатопротекторів (альфа-ліпоєвої кислоти та L-орнітину-L-аспартату), що сприяє 

покращенню гіполіпідемічного ефекту статинів, зниженню активності системного 

запалення, покращенню функції ендотелію. 

Встановлено, що в хворих на нестабільну стенокардію прийом статинів 

супроводжується підвищенням рівня трансаміназ. Застосування гепатопротекторів 

(альфа-ліпоєвої кислоти, L-орнітину-L-аспартату) в комплексному лікуванні 

нестабільної стенокардії, позитивно впливає на функціональний стан печінки 

(попереджує підвищення рівня трансаміназ), покращує клінічний перебіг, сприяє 

підвищенню безпечності статинотерапії. 

Наукова новизна дослідження підтверджена державним патентом України на 

корисну модель: Пат. 118724 Україна, МПК А61К 31/00. Спосіб лікування 

нестабільної стенокардії / Є.Х. Заремба, О.В. Смалюх, О.В. Заремба-Федчишин,  

О.В. Заремба ; заявник  і патентовласник Львівський національний медичний 

університет імені Данила Галицького − № u 2017 01586 ; заявл. 20.02.2017 ; опубл. 

28.08.2017, Бюл. № 16. 

Практичне значення отриманих результатів. Отримані результати 

сприяють поглибленню знань про динаміку показників ліпідного спектру крові, 
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маркерів запалення та функції ендотелію в хворих на нестабільну стенокардію при 

лікуванні статинами у поєднанні з гепатопротекторами.  

Розроблений та апробований алгоритм застосування статинів у поєднанні з 

гепатопротекторами (альфа-ліпоєва кислота, L-орнітин-L-аспартат) у хворих на 

стенокардію. 

Застосування запропонованого алгоритму сприяє підвищенню ефективності та 

безпечності статинотерапії в хворих на нестабільну стенокардію, підвищує 

ефективність вторинної профілактики ІХС, зменшує ризик виникнення ускладнень. 

Впровадження результатів дослідження. Результати дисертаційної роботи 

впроваджені в практичну діяльність Вінницького регіонального клінічного 

лікувально-діагностичного центру серцево-судинної патології, Тернопільської 

міської комунальної лікарні № 2, Запорізької міської багатопрофільної клінічної 

лікарні № 9, ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України». 

Наукові розробки за результатами дисертації включені в навчальний процес 

кафедри терапії № 1 та медичної діагностики Львівського національного медичного 

університету імені Данила Галицького, кафедри первинної медико-санітарної 

допомоги та загальної практики – сімейної медицини ДВНЗ «Тернопільський 

державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», кафедри 

сімейної медицини з курсами дерматовенерології та психіатрії ДЗ «Запорізька 

медична академія післядипломної освіти». 

Особистий внесок здобувача. Автором спільно з науковим керівником, 

академіком АНВО України, д.мед.н., професором кафедри сімейної медицини 

факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного 

університету імені Данила Галицького Зарембою Є.Х. здійснено розробку основних 

теоретичних і практичних положень роботи.  

Дисертантом самостійно проведено аналіз наукової літератури за темою 

дисертації, зроблено патентно-інформаційний пошук, сформульовано мету та 

завдання дослідження, підібрано й обгрунтовано вибір методів дослідження для 

вирішення поставлених завдань. Самостійно виконані клінічні обстеження хворих 

на нестабільну стенокардію та практично здорових осіб, проведений науковий 

аналіз результатів досліджень, розроблений і апробований алгоритм лікування. 

Автором проведено статистичну обробку, аналіз та узагальнення отриманих 

результатів дослідження, сформульовано основні положення роботи, запатентовано 

спосіб лікування нестабільної стенокардії. Самостійно підготовлено наукові праці 

до друку, написані розділи дисертації, висновки та практичні рекомендації, 

забезпечено їх впровадження в практику. У працях, написаних у співавторстві, 

чужих матеріалів та ідей не використано. 

Права співавторів публікацій порушені не були, конфлікти інтересів відсутні. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації 

опубліковані й обговорені на: науково-практичній конференції «Сімейна медицина. 

Перспективи та шляхи подальшого розвитку» (м. Львів, 2016); XVII Національному 

конгресі кардіологів України (м. Київ, 2016); науково-практичній конференції з 

міжнародною участю «Здоров’я українців в руках сімейного лікаря» (м. Київ, 2016); 

науково-практичному семінарі «Актуальні питання розвитку сімейної медицини 
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Львівщини» (м. Львів, 2017); науково-практичній конференції з міжнародною 

участю «Актуальные вопросы семейной медицины и перспективы ее развития в 

рамках Всемирного дня семейного врача» (м. Київ, 2017); науково-практичній 

конференції з міжнародною участю «Первинна медична допомога: кращі практики 

сімейної медицини» (м. Київ, 2017); підсумковій LX науково-практичній 

конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини», присвяченій  

60-річчю ТДМУ (м. Тернопіль, 2017); XVIIІ Національному конгресі кардіологів 

України (м. Київ, 2017); науково-практичній конференції з міжнародною участю 

«Проблеми та перспективи сімейної медицини в Україні» (м. Київ, 2017); науково-

практичній конференції з міжнародною участю «Невизначеність та доказовість у 

клінічній практиці та управлінні первинною медичною допомогою» (м. Київ, 2017). 

Апробація дисертації проведена 26 грудня 2017 року на засіданні кафедри 

сімейної медицини факультету післядипломної освіти Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького. 

Публікації. За результатами досліджень опубліковано 15 наукових праць, з 

яких 6 статей у наукових фахових виданнях України, 1 стаття у закордонному 

періодичному виданні (5 статей включені до міжнародних наукометричних баз 

даних), 7 тез доповідей у матеріалах конгресів та конференцій, отримано 1 

деклараційний патент України на корисну модель. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота викладена українською 

мовою на 165 сторінках друкованого тексту, з яких 109 сторінок займає основний 

текст. Дисертація складається з анотації, вступу, огляду літератури, опису 

матеріалів і методів дослідження, чотирьох розділів власних досліджень, аналізу та 

узагальнення результатів дослідження, висновків, практичних рекомендацій, списку 

використаних джерел літератури (140 – кирилицею, 110 – латиницею), додатків. 

Робота ілюстрована 18 таблицями та 25 рисунками.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

Матеріали та методи дослідження. Робота виконана на кафедрі сімейної 

медицини факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного 

університету імені Данила Галицького. Набір матеріалу здійснювали на базі 

кардіологічного відділення Комунальної міської клінічної лікарні швидкої медичної 

допомоги м. Львова. 

Після отримання письмової згоди на проведення обстеження відповідно до 

принципів Гельсінкської декларації прав людини, Конвенції Ради Європи про права 

людини і біомедицини для досягнення мети роботи та вирішення поставлених 

завдань обстежено 136 хворих на нестабільну стенокардію. Серед них було 57 (42%)  

чоловіків і 79 (58%) жінок, середній вік хворих склав 65,6±0,96 років.  

У дослідження не включені хворі з важкою серцевою, печінковою та 

нирковою недостатністю, алкоголізмом, наркоманією та пацієнти, які відмовилися 

від надання письмової згоди на участь у дослідженні. 
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Контрольну групу склали 20 практично здорових осіб без клінічних ознак ІХС 

і які не перебували на диспансерному спостереженні з приводу будь-якої соматичної 

патології. 

Діагноз захворювання та лікувальну тактику встановлювали згідно з наказами 

МОЗ України від 03.07.2006 р. № 436 «Протокол надання медичної допомоги 

хворим з гострим коронарним синдромом без елевації сегменту ST» та від 

03.03.2016 р. № 164 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних 

документів зі стандартизації медичної допомоги при гострому коронарному 

синдромі без елевації сегмента ST», а також відповідних рекомендацій 

Європейського товариства кардіологів та Американської колегії кардіологів щодо 

ведення хворих на нестабільну стенокардію. 

Хворі отримували стандартне медикаментозне  лікування, що включало 

антикоагулянти, антитромбоцитарні засоби, статини, інгібітори ангіотензин-

перетворюючого ферменту, бета-блокатори. З метою ліквідації ангінозних приступів 

хворим призначали нітрати. 

У залежності від лікувальної тактики, додаткового прийому 

гепатопротекторних лікарських засобів сформовано 5 груп хворих на нестабільну 

стенокардію (рис. 1).  

 
          

           
Рисунок 1 − Розподіл хворих на групи 
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1-а група (33 хворих на нестабільну стенокардію) приймали стандартне 

медикаментозне лікування з розувастатином у дозі 10 мг 1 раз на добу; 2-а − (28 

хворих на нестабільну стенокардію) − розувастатин у поєднанні з альфа-ліпоєвою 

кислотою (АЛК); 3-я − (22 хворих на нестабільну стенокардію) − розувастатин у 

комплексі з L-орнітин-L-аспартатом (LOLA); 4-та − (27 хворих на нестабільну 

стенокардію) – аторвастатин у дозі 20 мг 1 раз на добу ввечері; 5-та − (26 хворих на 

нестабільну стенокардію) приймали аторвастатин та альфа-ліпоєву кислоту, 6-та 

група контрольна (20 практично здорових осіб). Розподіл хворих здійснювали 

випадковим чином з урахуванням необхідності дотримання однорідності груп  за 

віком, статтю та клінічними характеристиками пацієнтів. 

Розроблений та апробований алгоритм застосування статинів у поєднанні із 

гепатопротекторами – альфа-ліпоєвою кислотою та L-орнітин-L-аспартатом. 

Хворі другої та п’ятої груп отримували стандартне лікування з включенням 

статинів (розувастатину, аторвастатину) та додатковим прийомом альфа-ліпоєвої 

кислоти у вигляді інфузійної терапії – 3% розчину 20 мл  (еквівалентного 600 мг 

альфа-ліпоєвої кислоти) на 200 мл 0,9% розчину натрію хлориду 1 раз на добу 

внутрішньовенно повільно краплинно протягом 10-и днів стаціонарного лікування з 

переходом на пероральний прийом альфа-ліпоєвої кислоти по 2 капсули 1 раз на 

добу (еквівалентно 600 мг альфа-ліпоєвої кислоти), не розжовувати, запивати 

невеликою кількістю рідини під час або після їди протягом наступних 20 днів.  

Альфа-ліпоєва кислота є коферментом і володіє різними властивостями: бере 

участь в утворенні енергії в організмі, регулює ліпідний, вуглеводний, білковий 

обміни, володіє ліпотропним ефектом, покращує функцію печінки, має 

протизапальну та антиоксидантну дію, попереджує розвиток атеросклерозу. За 

даними літературних джерел відомо про ефективність альфа-ліпоєвої кислоти щодо 

покращення ліпідного обміну, зниження серцево-судинного ризику.  

Хворі третьої групи отримували стандартне лікування з включенням 

розувастатину та додатковим прийомом L-орнитин-L-аспартату у вигляді інфузійної 

терапії в дозі 10,0 мл на 200,0 мл 0,9% розчину натрію хлориду один раз на добу 

перші 10 днів лікування з переходом надалі на пероральний прийом лікарського 

засобу. Протягом наступних 20 днів L-орнитин-L-аспартат застосовували 

перорально, вміст 1 пакету розчиняли у великій кількості рідини (склянці води або 

соку) та приймали під час або після прийому їжі 2 рази на день. 

Обстеження хворих проводили перед початком лікування, на 12-14-й день і 

після 30 днів лікування. Для оцінки ліпідного спектру крові визначали вміст у 

сироватці крові ЗХС, тригліцеридів (ТГ), холестерину ліпопротеїнів високої 

щільності (ХС ЛПВЩ) з використанням реактивів фірми «Humаn» (Німеччина) на 

аналізаторі Stat Fax. Рівень  холестерину ліпопротеїнів низької щільності (ХС 

ЛПНЩ) розраховували за формулою Friedewald: ХС ЛПНЩ = ЗХС – ХС ЛПВЩ – 

ТГх0,45, де ТГх0,45 – вміст холестерину в складі ліпопротеїнів дуже низької 

щільності (ХС ЛПДНЩ). Коефіцієнт атерогенності (КА) обчислювали за формулою 

А.Н. Клімова: КА= (ЗХС – ХС ЛПВЩ) / ХС ЛПВЩ. 
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Рівень загального білірубіну визначали кінетичним методом Йендрашика, 

АсАТ, АлАТ − за допомогою наборів для колориметричного дослідження АсАТ, 

АлАТ фірми «Humаn» (Німеччина) кінетичним методом згідно інструкціями. 

Кількісне визначення С-реактивного протеїну в сироватці крові здійснювали 

імунотурбідиметричним методом на автоматичному аналізаторі Cobas Integra 400 

plus реактивами фірми Roche (США). Рівень загального фібриногену визначали 

методом Клауса.  

Вміст інтерлейкіну-1β, інтерлейкіну-6, фактора некрозу пухлин-альфа 

визначали методом імуноферментного аналізу (ІФА) за допомогою тест-систем 

«Вектор БЕСТ» (Росія, м. Новосибірськ). Концентрацію інтерлейкіну-17 визначали 

методом ІФА за допомогою тест-систем «Цитокин» (Росія, м. Санкт-Петербург). 

Концентрацію ендотеліну-1 в сироватці крові визначали методом ІФА з 

використанням набору реактивів Endothelin (Biomedica, Австрія). 

Електрокардіографічне обстеження проводили в 12 стандартних відведеннях, 

ехокардіографічне дослідження на апараті фірми Siemens (Німеччина). 

Статистична обробка результатів дослідження проводилася на персональному 

комп’ютері за допомогою програми Microsoft Ecxel та статистичної програми  

«Statistica». Визначали М±m, де М – середня арифметична величина, m – стандартна 

похибка. Достовірність різниці між групами за кількісними ознаками оцінювали за 

допомогою t-критерію Стьюдента. Оцінку взаємозв’язків між різними факторами 

здійснювали за допомогою коефіцієнта рангової кореляції Спірмена. Різницю між 

групами вважали достовірною при значеннях р<0,05. 

Результати дослідження та їх обговорення. За результатами дослідження 

серед факторів ризику виникнення ІХС у хворих на нестабільну стенокардію 

виявляли: артеріальну гіпертензію, дисліпідемію, гіподинамію, надлишкову масу 

тіла, ожиріння, тютюнопаління, психоемоційні фактори. У багатьох хворих 

спостерігалося поєднання декількох факторів ризику. 

Найбільша кількість хворих була з тривалістю ішемічної хвороби серця до 10 

років – 39,0%, до 3 років – 24,3%, до 5 років – 20,6%, більше 10 років – 16,1%. Серед 

супутньої патології виявлено артеріальну гіпертензію в 125 хворих (91,9%), 

фібриляцію передсердь у 30 хворих (22,0%), інші порушення ритму в 28 хворих 

(20,5%). 

При поступленні на стаціонарне лікування хворі на нестабільну стенокардію 

скаржилися на збільшення частоти, тривалості приступів стенокардії, появу 

загрудинного болю у спокої, зменшення клінічного ефекту від нітрогліцерину та 

збільшення потреби в ньому. У пацієнтів на НС, яка виникла вперше, симптоми 

стенокардії з’явилися вперше в житті (тривалість анамнезу ангінозних приступів до 

1 місяця), наростали за частотою, тривалістю, інтенсивністю при зниженні ефекту 

від нітратів.  

Стосовно характеристики больового синдрому, в хворих переважав 

стискаючий біль у 114 випадків (83,8%), пекучий – у 17 (12,5%), відчуття 

дискомфорту у 5 (3,6%). У 122 (89,7%) пацієнтів  біль локалізувався за грудиною, в 

13 (9,6%) − у ділянці серця, біль іррадіював у ліву руку в 24 (17,7%) хворих, у 24 

(17,7%) − у міжлопаткову ділянку, у 1 (0,7%) − в епігастрій. 
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Хворим проводили тропоніновий тест, результати якого були негативні. 

Оцінку ризику смерті та розвитку гострого інфаркту міокарда визначали за шкалою 

GRACE. Показник за цією шкалою становив 95,5±2,1 бали та не перевищував 108 

балів. 

Перебіг НС супроводжувався проатерогенними змінами ліпідного спектру 

крові. Рівні ЗХС, ХС ЛПНЩ, ТГ, ХС ЛПНЩ, КА в хворих на НС були достовірно 

вищими, а ХС ЛПВЩ – нижчим від показників контрольної групи. 

Гіполіпідемічний вплив статинів на показники ліпідограми ми спостерігали 

вже за два тижні від початку лікування. У хворих, що приймали розувастатин 

(перша група), виявлено зниження ЗХС на 11,5% (р˂0,05), ХС ЛПНЩ на 15,8% 

(р˂0,01), ХС ЛПДНЩ на 13,6% (р>0,05), КА на 20,0% (р˂0,05), ТГ на 14,3% 

(р>0,05), а також підвищення ХС ЛПВЩ на 5,0% (р>0,05). У групі хворих, що 

приймали розувастатин у поєднанні з альфа-ліпоєвою кислотою (друга група) 

спостерігали зниження рівнів ЗХС на 16,9% (р˂0,05), ХС ЛПНЩ на 24,5% (р˂0,01), 

ХС ЛПДНЩ на 14,2% (р>0,05), КА на 26,9% (р˂0,05), ТГ на 14,9% (р>0,05), 

підвищення рівня ХС ЛПВЩ на 4,8% (р>0,05). У хворих, що отримували 

комплексне лікування із застосуванням розувастатину з додатковим прийомом  

L-орнітину-L-аспартату (третя група) відмічали наступні зміни ліпідного профілю: 

зниження рівня ЗХС на 9,4% (р˂0,05), ХС ЛПНЩ на 13,4% (р˂0,01), ХС ЛПДНЩ на 

10,3% (р>0,05), КА на 16,5% (р˃0,05), ТГ на 11,3% (р>0,05), ХС ЛПВЩ зріс на 4,1% 

(р˃0,05). 

 У пацієнтів, що вживали аторвастатин (четверта група), виявляли зниження 

ЗХС на 10,3% (р˃0,05), ХС ЛПНЩ на 14,6% (р˃0,05), ХС ЛПДНЩ на 9,7% (р˃0,05), 

КА на 15,6% (р˃0,05), ТГ на 10,1%  (р˃0,05); ХС ЛПВЩ підвищився незначно, на 

2,5% (р˃0,05). При аналізі ліпідного спектру у хворих, що приймали аторвастатин у 

поєднанні з альфа-ліпоєвою кислотою (п’ята група) з’ясовано, що рівень ЗХС 

знижувався на 16,5% (р˂0,01), ХС ЛПНЩ на 24,3% (р˂0,005), ХС ЛПДНЩ на 12,1% 

(р˃0,05), КА на 25,7% (р˂0,001), ТГ на 11,9% (р˃0,05), ХС ЛПВЩ зріс на 4,9%  

(р˃0,05). 

Через місяць після отриманого лікування спостерігали наступні зміні 

ліпідного спектру крові: у групі хворих, що приймали розувастатин, показник ЗХС 

зменшився на 14,0% (р˂0,01), ХС ЛПНЩ на 18,8% (р˂0,01), ХС ЛПДНЩ на 18,2% 

(р˂0,05), КА на 24,2% (р˂0,01), ТГ на 18,4% (р˂0,05), ХС ЛПВЩ підвищився на 

6,7% (р>0,05). У групі, що приймали розувастатин з альфа-ліпоєвою кислотою, ЗХС 

знизився на 22,2% (р˂0,001), ХС ЛПНЩ на 32,2% (р˂0,001), ХС ЛПДНЩ на 24,2% 

(р>0,05), КА на 37,1% (р˂0,001), ТГ на 25,2% (р˂0,05), ХС ЛПВЩ підвищився на 

10,4% (р>0,05). У пацієнтів, що вживали розувастатин з L-орнітином-L-аспартатом 

рівень ЗХС зменшився на 13,9% (р˂0,01), ХС ЛПНЩ на 20,2% (р˂0,01), ХС 

ЛПДНЩ на 16,1% (р˃0,05), КА на 24,9% (р˂0,01), ТГ на 16,5% (р˃0,05), ХС ЛПВЩ 

підвищився на 7,3% (р˃0,05). 

У групі хворих, які приймали аторвастатин, рівень ЗХС зменшився на 12,9% 

(р˂0,05), ХС ЛПНЩ − на 18,2% (р˂0,05), ХС ЛПДНЩ на 12,9% (р˃0,05), КА 20,6% 

(р˂0,01), ТГ на 12,6% (р˃0,05), ХС ЛПВЩ – підвищився на 4,2% (р˃0,05). При 

лікуванні аторвастатином у поєднанні з альфа-ліпоєвою кислотою у пацієнтів 



12 
 

виявляли зниження показників ЗХС на 21,3% (р˂0,001), ХС ЛПНЩ 29,7% (р˂0,001), 

ХС ЛПДНЩ на 24,2% (р˂0,05), КА на 33,7% (р˂0,001), ТГ на 24,3% (р˂0,05); ХС 

ЛПВЩ зріс на 7,3% (р˃0,05). 

Отже, після отриманого лікування в усіх групах хворих на НС спостерігалося 

покращення показників ліпідного спектру крові. При порівнянні груп хворих, що 

приймали розувастатин і розувастатин з АЛК, виявлено, що вживання АЛК сприяло 

достовірно суттєвішому покращенню показників ліпідного профілю, а саме ЗХС на 

8,6% (р˂0,05), ХС ЛПНЩ 13,4% (р˂0,05), КА на 14% (р<0,05). При порівнянні груп 

хворих, які отримували аторвастатин та аторвастатин з АЛК, встановлено що 

застосування АЛК сприяє достовірно значнішому зниженню ЗХС на 8,4% (р<0,05), 

та КА на 13,1% (р<0,05). 

При аналізі показників ліпідного профілю у хворих, які вживали розувастатин 

та розувастатин у поєднанні з LOLA, результати виявилися кращими у групі із 

застосуванням гепатопротектора. 

Слід зазначити, що при порівнянні впливу розувастатину та аторвастатину (на 

ліпідний спектр, вони чинили приблизно однаковий вплив, але розувастатин сприяв 

більшому підвищенню ХС ЛПВЩ, ніж аторвастатин. 

У групах хворих, які приймали статини в комплексі з альфа-ліпоєвою 

кислотою, відмічено суттєве покращення ліпідного спектру крові. Поєднання 

розувастатину з альфа-ліпоєвою кислотою володіло найбільш вираженим 

гіполіпідемічним ефектом.  

Встановлено, що у пацієнтів із нестабільною стенокардією підвищені 

показники системного запалення, що проявляється зростанням рівнів СРП та 

загального фібриногену: при порівнянні з контрольною групою рівень СРП був 

вищим у 2,49 (р˂0,001) рази в осіб першої групи, в 2,51 (р˂0,001) – в хворих другої, 

в 2,52 (р˂0,001) – в хворих третьої, в 2,50 (р˂0,001) – четвертої, в 2,83 (р˂0,001) − 

п’ятої групи. Спостерігали достовірне підвищення рівня загального фібриногену в 

усіх групах хворих (в 1,5-1,62 рази, р˂0,01).  

Підвищення показника СРП, загального фібриногену слід розглядати, як прояв 

зростання активності системного запалення, що є додатковим предиктором розвитку 

серцево-судинних ускладнень.  

Через місяць після проведеного лікування у хворих, які приймали 

розувастатин (перша група), відмічали зниження СРП та загального фібриногену на 

28,1% (р˂0,05) та 18,4% (р˂0,05) відповідно, у другій групі хворих, які приймали 

розувастатин та альфа-ліпоєву кислоту − на 35,2% (р˂0,05) та 20,0% (р˂0,05) 

відповідно, у третій групі хворих, які приймали розувастатин та LOLA – на 29,2% 

(р˂0,05) та 15,2% (р˃0,05). У хворих четвертої групи, які приймали аторвастатин, 

рівні зазначених показників зменшились на 22,7% (р˂0,05) та 14,7% (р˃0,05), у 

хворих п’ятої групи, які отримували аторвастатин та альфа-ліпоєву кислоту - на 

34,9% (р˂0,05) та 15,7% (р˃0,05) відповідно.  

Комплексне лікування із застосуванням альфа-ліпоєвої кислоти сприяло більш 

суттєвому зниженню рівня СРП – на 12,2% (р˂0,05) у групі з аторвастатином, на 

7,1% у групі з розувастатином.  
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У хворих на НС встановлено підвищення вмісту прозапальних інтерлейкінів. 

В першій групі хворих вміст ІЛ-1β перевищував показники контрольної групи у 1,8 

рази (р˂0,001), ІЛ-6 − в 1,95 рази (р˂0,005), ІЛ-17 – у 1,71 (р˂0,001) , ФНП-α – у 2,15 

рази (р˂0,001). У хворих другої групи ІЛ-1β перевищував показники контролю в   

1,9 рази (р˂0,001), ІЛ-6 в 2,0 рази (р˂0,001), ІЛ-17 − в 1,83 рази (р˂0,001), ФНП-α – у 

2,25 рази (р˂0,001). 

Через місяць після лікування спостерігали зниження рівнів прозапальних 

цитокінів. У пацієнтів, які отримували розувастатин, вміст ІЛ-1β в сироватці крові 

достовірно зменшився на 18,8% (р˂0,001), ІЛ-6 – на 25,1% (р˂0,005), ІЛ-17 – на 

18,2% (р˂0,05), ФНП-α – на 34,8% (р˂0,01). Після лікування розувастатином у 

комбінації з альфа-ліпоєвою кислотою спостерігали суттєвіше зниження рівнів 

цитокінів: вміст ІЛ-1β зменшився на 25,7% (р˂0,001), ІЛ-6 − на 31,0% (р˂0,001), ІЛ-

17 − на 22,7% (р˂0,05), ФНП-α − 40,7% (р˂0,001). 

Отримані результати підтверджують плейотропні ефекти статинотерапії – 

здатність впливати на прозапальні цитокіни розцінюється як патогенетичний 

компонент лікування нестабільної стенокардії. Додаткове призначення альфа-

ліпоєвої кислоти покращує ефективність лікування НС. 

Зростання концентрації ендотеліну-1 є маркером несприятливого перебігу 

гострого коронарного синдрому. У хворих на НС спостерігали підвищення рівня 

ЕТ-1 як прояв порушення функції ендотелію. У першій групі його рівень 

перевищував показники контрольної групи в 2,92 рази (р˂0,01), у другій − в 2,85 

рази (р˂0,01). Після проведеного лікування вміст ендотеліну-1 зменшився: у хворих 

першої групи, що приймали розувастатин, на 29,6% (р˂0,01), у хворих, які в складі 

комплексного лікування отримували розувастатин з альфа-ліпоєвою кислотою – на 

36,2% (р˂0,001). Додатковий прийом альфа-ліпоєвої кислоти сприяв зменшенню 

вмісту ЕТ-1 на 6,6%, що свідчить про ендотелійпротективні властивості альфа-

ліпоєвої кислоти. 

Встановлено прямий кореляційний зв’язок між ЕТ-1 та СРП (r=0,36, р˂0,01), 

що вказує на безпосередню залежність порушення функції ендотелію від активності 

системного запалення. 

При аналізі взаємозв’язків між показниками ліпідного спектру крові та 

маркерами запалення у хворих на нестабільну стенокардію виявлено наступні 

кореляційні зв’язки: ЗХС із СРП (r=0,53, р˂0,05), ІЛ-6 (r=0,42, р˂0,05), ІЛ-1β (r=0,41, 

р˂0,05), ФНП-α (r=0,44, р˂0,05); ХС ЛПНЩ із СРП (r=0,42, р˂0,05), ІЛ-6 (r=0,37, 

р˂0,05), ФНП-α (r=0,32, р˂0,05), ІЛ-1β (r=0,32, р˂0,05). 

При об’єктивному обстеженні хворих клінічних симптомів, які вказували б на 

захворювання печінки, нами виявлено не було. Після обстеження функціонального 

стану печінки (за даними лабораторних досліджень) істотної різниці між 

показниками осіб контрольної групи та показниками хворих на нестабільну 

стенокардію не встановлено. 

Після проведеного лікування значних змін рівня загального білірубіну в усіх 

групах хворих не виявлено. Однак у більшості пацієнтів спостерігалася тенденція до 

зростання рівня трансаміназ вже через 2 тижні після лікування. 
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Через місяць після лікування відмічалося підвищення  значень трансаміназ від 

39,7% до 40,3% при лікуванні розувастатином, від 43,1% до 61,1% − при прийомі 

аторвастатину. При комбінації аторвастатину та розувастатину з альфа-ліпоєвою 

кислотою достовірного підвищення рівня трансаміназ не відмічено, при поєднанні 

розувастатину з LOLA встановлено зменшення рівня трансаміназ. Поєднання 

розувастатину та LOLA було найефективнішим щодо впливу на функцію печінки. 

Слід відмітити, що трьохкратне перевищення концентрації АсАТ і АлАТ щодо 

верхньої межі норми після прийому статинів у хворих не спостерігалося, випадків 

відміни статинів не було. Необхідно зазначити добру переносимість 

гепатопротекторів, не відмічено побічних реакцій, які потребували б відміни цих 

лікарських засобів.  

Таким чином, можна стверджувати, що комплексне лікування із 

застосуванням статинів у поєднанні з гепатопротекторами має ряд переваг, зокрема 

щодо посилення гіполіпідемічного ефекту, а також усунення побічних впливів 

статинів на функціональний стан печінки, що забезпечує можливість тривалого, 

ефективного та безпечного прийому статинів і прихильність до їх застосування. 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі отримано нові науково-обгрунтовані результати, що 

вирішують актуальне завдання лікування хворих на нестабільну стенокардію на 

основі вивчення клініко-лабораторних досліджень, ліпідного спектру крові, 

системного запалення, аналізу функції ендотелію та функціонального стану 

печінки, їх корекції при застосуванні статинів у поєднанні з гепатопротекторами 

(альфа-ліпоєвою кислотою, L-орнітин-L-аспартатом). 

1. Нестабільна стенокардія супроводжується змінами ліпідного спектру крові: у 

досліджуваних пацієнтів виявлено підвищений рівень ЗХС (р˂0,05), ХС 

ЛПНЩ (р˂0,05), КА (р˂0,001) і знижений рівень ХС ЛПВЩ. Застосування 

розувастатину в комплексі з альфа-ліпоєвою кислотою сприяло більш 

суттєвому покращенню ліпідограми, ніж застосування лише розувастатину: 

рівень ЗХС зменшувався, відповідно, на 22,2% (р˂0,001) і 14,0% (р˂0,01), ХС 

ЛПНЩ – на 32,2% (р˂0,001) і 18,8% (р˂0,01), КА – на 37,1% (р˂0,001) і 24,2% 

(р˂0,01). 

2.  У хворих на нестабільну стенокардію спостерігалося підвищення рівнів 

прозапальних цитокінів, порівняно з контрольною групою: ІЛ-1β - в 1,8 рази 

(р˂0,001) (перша група) та в 1,9 рази (р˂0,001) (друга група); ІЛ-6 - в 1,95 

рази (р˂0,005) та в 2 рази (р˂0,001), ІЛ-17 - в 1,71 рази (р˂0,001) та в 1,83 

рази (р˂0,001), ФНП-α - в 2,15 рази (р˂0,001) та в 2,25 рази (р˂0,001), 

відповідно. Найсуттєвішому зниженню рівнів прозапальних цитокінів 

сприяло застосування розувастатину в комплексі з альфа-ліпоєвою кислотою: 

в цих пацієнтів у процесі лікування значення ІЛ-1β зменшилося на 25,7% 

(р˂0,001), ІЛ-6 на 31,0% (р˂0,001), ІЛ-17 на 22,7% (р˂0,05), ФНП-α на 40,7% 

(р˂0,001), в той час як при застосуванні лише розувастатину рівень цих 
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цитокінів знизився, відповідно, на 18,8% (р˂0,001), 25,1% (р˂0,005), 18,2% 

(р˂0,05) і 34,8% (р˂0,01). 

3. Включення в комплекс лікування пацієнтів з нестабільною стенокардією 

гепатопротекторів сприяє зниженню активності системного запалення, згідно 

динаміки рівня СРП. При застосуванні альфа-ліпоєвої кислоти у поєднанні з 

розувастатином значення цього показника зменшилося на 35,2% (р˂0,05), в 

комплексі з аторвастатином – на 34,9% (р˂0,05); призначення розувастатину 

у поєднанні з L-орнітин-L-аспартатом знижувало рівень СРП на 29,2% 

(р˂0,05). Застосування лише розувастатину чи аторвастатину призводило до 

зниження рівня СРП лише на 28,1% (р˂0,05) і 22,7% (р˂0,05) відповідно.  

Найсуттєвішому зниженню СРП сприяло комплексне лікування із 

застосуванням альфа-ліпоєвої кислоти (р˂0,05). 

4. Нестабільна стенокардія супроводжується порушенням функції ендотелію, 

про що свідчить зростання рівня ендотеліну-1 у крові, вміст якого 

перевищував показники контролю в 2,92 рази (р˂0,01) в першій групі хворих 

і в 2,85 (р˂0,01) – у другій групі. Застосування статинів у поєднанні з альфа-

ліпоєвою кислотою найсуттєвіше покращує функцію ендотелію, ніж 

загальноприйняте лікування: вміст ендотеліну-1 зменшився в хворих першої 

групи (лише розувастатин) на 29,62% (р˂0,01), другої (розувастатин в 

комплексі з альфа-ліпоєвою кислотою) – на 36,22% (р˂0,01).  

5. Прийом статинів у хворих на нестабільну стенокардію супроводжується 

підвищенням рівня трансаміназ. Включення в комплекс лікування альфа-

ліпоєвої кислоти та L-орнітин-L-аспартату попереджує підвищення їх рівня. 

6. Розроблено алгоритм комплексного лікування хворих на нестабільну 

стенокардію, який передбачає застосування статинів у поєднанні з 

гепатопротекторами, що сприяє достовірно кращій позитивній динаміці 

показників ліпідного обміну, суттєвішому зниженню активності системного 

запалення та проявів дисфункції ендотелію і запобігає небажаному впливу 

статинів на функціональний стан печінки.  

 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. При нестабільній стенокардії доцільно проводити скринінгове дослідження 

показників системного запалення для виявлення додаткових факторів ризику 

розвитку серцево-судинних ускладнень. 

2. При лікуванні нестабільної стенокардії статинами рекомендується 

використовувати гепатопротектори (альфа-ліпоєву кислоту або L-орнітин-L-

аспартат) для кращого клінічного ефекту та запобігання побічної дії статинів. 

3. Для підвищення ефективності статинотерапії рекомендується застосовувати 

альфа-ліпоєву кислоту у вигляді інфузії 3% розчину, 20 мл на 200 мл 0,9% 

розчину натрію хлориду 1 раз на добу внутрішньовенно протягом 10 днів з 

переходом на пероральний прийом по 2 капсули (600 мг) 1 раз на добу 

протягом наступних 20 днів. 
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4. L-орнітин-L-аспартат рекомендовано застосовувати у вигляді інфузії в дозі 10 

мл на 200 мл 0,9% розчину натрію хлориду 1 раз на добу перші дні лікування 

в подальшому з переходом на пероральний прийом в гранулах (по 3 г 2 рази 

на день), які розчиняються водою або соком. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Смалюх О.В. Патогенетичні аспекти обгрунтованого застосування 

гепатопротекторів у комплексному лікуванні хворих на нестабільну 

стенокардію. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.11 – кардіологія. − Львівський національний медичний 

університет імені Данила Галицького МОЗ України, Львів, 2018.  

Дисертація присвячена підвищенню ефективності лікування хворих на 

стенокардію на основі дослідження ліпідного спектру крові, маркерів запалення, 

функції ендотелію, вивчення змін біохімічних показників печінки при лікуванні 

статинами та статинами у поєднанні з гепатопротекторами (альфа-ліпоєвою 

кислотою, L-орнітин-L-аспартатом). 

У дослідження включено 136 хворих на нестабільну стенокардію, серед яких 

57 (42%) чоловіків та 79 (58%) жінок. Середній вік хворих склав 65,6±0,96 років. 

Результати проведених досліджень показали, що у хворих на нестабільну 

стенокардію спостерігається порушення ліпідного обміну, підвищення рівня 

показників запалення (CРП, загального фібриногену, ІЛ-1β, ІЛ-6, ІЛ-17, ФНП-α), 

порушення функції ендотелію, що супроводжується підвищенням рівня ЕТ-1. 

Запропоноване комплексне лікування у поєднанні з гепатопротекторами 

сприяє покращенню показників ліпідного спектру крові, зменшенню рівня СРП, 

цитокінів (ІЛ-1β, ІЛ-6, ІЛ-17, ФНП-α), покращенню функції ендотелію. 

Встановлено, що в хворих на нестабільну стенокардію прийом статинів 

супроводжується тенденцією до підвищення рівня трансаміназ. Застосування 

гепатопротекторів в комплексному лікуванні нестабільної стенокардії сприяє 

підвищенню ефективності та безпечності тривалої ліпідзнижуючої терапії та 

прихильності до лікування. 

Ключові слова: нестабільна стенокардія, ліпідний спектр крові,  

С-реактивний протеїн, цитокіни, ендотелін-1, трансамінази, статини, альфа-ліпоєва 

кислота, L-орнітин-L-аспартат. 

 

 



19 
 

АННОТАЦИЯ 

 

Смалюх О.В. Патогенетические аспекты обоснованного  применения 

гепатопротекторов в комплексном лечении больных нестабильной 

стенокардией. – На правах рукописи. 

 Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.11 – кардиология. – Львовский национальный медицинский 

университет имени Данила Галицкого МЗ Украины, Львов, 2018. 

Работа посвящена повышению эффективности лечения больных на 

нестабильную стенокардию на основании изучения липидного спектра крови, 

активности системного воспаления, функции эндотелия, а также изменения 

биохимических показателей печени при лечении статинами и статинами в 

комбинации с гепатопротекторами (альфа-липоевой кислотой, L-орнитином-L-

аспартатом). 

Обследовано 136 больных с нестабильной стенокардией, среди которых 57 

(42%) мужчин и 79 (58%) женщин. Средний возраст пациентов составил 65,6±0,96 

лет. Больным проведены общеклинические, лабораторные, функциональные, 

инструментальные исследования. 

Больные с нестабильной стенокардией получали стандартное 

медикаментозное лечение с использованием дезагрегантов, антикоагулянтов, 

статинов, ингибиторов АПФ, бета-блокаторов. Для купирования ангинозных болей 

назначали нитраты. 

В зависимости от лечебной тактики больные были распределены на группы: 

первая группа принимала стандартное лечение с приемом розувастатина в дозе  

10 мг; вторая – то же лечение с дополнительным назначением альфа-липоевой 

кислоты; третья – стандартное лечение с дополнительным приемом L-орнитина-L-

аспартата); четвертая – стандартное лечение с аторвастатином в дозе 20 мг; пятая – 

стандартное лечение с аторвастатином и альфа-липоевой кислотой. Разработан 

алгоритм применения статинов в комбинации с гепатопротекторами, сущность 

метода – в использовании статинов и гепатопротекторов в виде инфузионной 

терапии  в течении 10 дней лечения с последующим переводом на их переоральный 

прием до одного месяца. 

В результате исследований у больных с нестабильной стенокардией  

обнаружено дислипидемию, повышение уровней общего холестерина, холестерина 

липопротеинов низкой плотности, холестерина липопротеинов очень низкой 

плотности, коэффициента атерогенности, триглицеридов, снижение уровня 

холестерина липопротеинов высокой плотности. 

 Отмечено повышение уровней показателей воспаления (СРБ, ИЛ-1β, ИЛ-6, 

ИЛ-17, ФНО-α), нарушение функции эндотелия, что подтверждается повышенным 

уровнем эндотелина-1, в 2,9 раза (р˂0,01). 

Предложенное комплексное лечение с применением гепатопротекторов 

способствовало  улучшению липидного спектра крови, уменьшению уровней СРБ, 

провоспалительных цитокинов (ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-17, ФНП-α), снижению уровня 

эндотелина-1. 
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При сравнении результатов влияния розувастатина и аторвастатина на 

показатели липидного состава крови особых различий не отмечено, однако 

розувастатин более существенно повышал уровень ХС ЛПВП. Комбинация 

розувастатина с альфа-липоевой кислотой оказалась самой оптимальной и владеет 

самым сильным гиполипидемическим эффектом. Снижение уровня общего 

холестерина после лечения составляло 22,2% (р˂0,001), ХС ЛПНЩ – 32,2% 

(р˂0,001), КА – 37,1% (р˂0,001). 

Прием статинов у больных сопровождается повышением уровня трансаминаз. 

В группах больных, которые принимали комплексное лечение с включением 

гепатопротекторов, повышения трансаминаз не наблюдалось, а применение 

розувастатина с L-орнитин-L-аспартатом способствовало достоверному снижению 

уровня трансаминаз. Такое комплексное лечение больных нестабильной 

стенокардией повышает уровень эффективности и безопасности длительной 

липидснижающей терапии. 

Ключевые слова: нестабильная стенокардия, липидный спектр крови,  

С-реактивный белок, цитокины, эндотелин-1, трансаминазы, статины, альфа-

липоевая кислота, L-орнитин-L-аспартат. 

 

SUMMARY 

 

Smaliukh O.V. Pathogenetic aspects of justified application of hepatoprotectors 

in complex treatment of patients with unstable angina. – The manuscript.  

The thesis for the degree of a candidate of medical sciences, specialty 14.01.11 − 

Сardiology. − Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Ministry of Health of 

Ukraine, Lviv, 2018. 

The thesis is devoted to the improvement of treatment efficiency of patients with 

angina based on the study of blood lipids profile, inflammatory markers and endothelial 

function in patients with unstable angina, as well as the study of changes in the liver 

biochemical parameters during treatment with statins and statins in combination with 

hepatoprotectors (alpha lipoic acid, L-ornithine-L-aspartate). 

The study involved 136 patients with unstable angina including 57 (42%) male and 

79 (58%) female. The average age of patients was 65.6±0.96 years. The results of 

performed studies showed that there were a violation of lipid metabolism in patients with 

unstable angina, an increase in the level of inflammation (CRP, total fibrinogen, IL-1β, IL-

6, IL-17, TNF-α), as well as endothelial function disorders accompanied by an increase in 

ET-1 level. 

The proposed complex treatment in combination with hepatoprotectors contributed 

to the improving of blood lipid profile, CRP and cytokines (IL-1β, IL-6, IL-17, TNF-α) 

levels reduction, enhancement of endothelial function.  

It is established that administration of statins is accompanied by a tendency to an 

increase of transaminases levels in patients with unstable angina pectoris. The use of 

hepatoprotectors in complex treatment of unstable angina pectoris contributes to an 
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enhancement of the efficiency and safety of the long-term lipid-lowering therapy and 

adherence to the treatment. 

Keywords: unstable angina, blood lipids, C-reactive protein, cytokines,  

endothelin-1, transaminases, statins, alpha lipoic acid, L-ornithine-L-aspartate. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

АлАТ 

АЛК 

АсАТ 

 

- 

- 

- 

 

аланінамінотрансфераза 

альфа-ліпоєва кислота 

аспартатамінотрансфераза 

ЕТ-1 

ЗХС                  

- 

- 

ендотелін-1 

загальний холестерин 

IЛ-1β - інтерлейкін-1β 

IЛ-6 - інтерлейкін-6 

IЛ-17 

ІФА 

- 

- 

інтерлейкін-17 

імуноферментний аналіз 

ІХС - ішемічна хвороба серця 

КА 

НС 

- 

-      

коефіцієнт атерогенності 

нестабільна стенокардія 

ХС ЛПВЩ - холестерин ліпопротеїнів високої щільності 

ХС ЛПНЩ - холестерин ліпопротеїнів низької щільності 

ХС ЛПДНЩ - холестерин ліпопротеїнів дуже низької щільності 

СРП - С-реактивний протеїн 

ССЗ   - серцево-судинні захворювання 

ТГ - тригліцериди 

ФНП-α - фактор некрозу пухлин-альфа 

LOLA - L-орнітин-L-аспартат 

 


