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АНОТАЦІЯ 

 

Смалюх О.В. Патогенетичні аспекти обгрунтованого застосування 

гепатопротекторів у комплексному лікуванні хворих на нестабільну 

стенокардію. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 14.01.11 «Кардіологія» (222 − Медицина). 

– Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 

МОЗ України, Львів, 2018.  

Незважаючи на досягнуті успіхи в діагностиці та лікуванні, ішемічна 

хвороба серця (ІХС) залишається однією з найскладніших медико-соціальних 

проблем. Захворюваність на ІХС дорослого населення складає близько 20% і 

щороку у світі від цього захворювання помирає більш ніж 7 млн. осіб, у тому 

числі майже 2 млн. жителів Європи. 

Дисертація присвячена підвищенню ефективності 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.  

Завданням дослідження було вивчення особливостей ліпідного спектру 

крові, показників запалення, функції ендотелію в хворих на нестабільну 

стенокардію та їх змін при застосуванні комплексної терапії з використанням 

гепатопротекторів, із врахуванням функціонального стану печінки, а також 

оптимізація лікування хворих на нестабільну стенокардію шляхом 

опрацювання алгоритму застосування статинів у поєднанні з 

гепатопротекторами. 

При виконанні роботи використовували клінічні, лабораторні (ліпідний 

спектр крові, С-реактивний протеїн (СРП), прозапальні цитокіни – інтерлейкін-

1β (ІЛ-1β), інтерлейкін-6 (ІЛ-6), інтерлейкін-17 (ІЛ-17), фактор некрозу пухлин-

альфа (ФНП-α), ендотелін-1 (ЕТ-1)), функціональні (ЕКГ, ЕхоКГ), 
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інструментальні (ультразвукове дослідження внутрішніх органів), статистичні 

методи дослідження. 

Для виконання поставлених завдань обстежено 136 хворих на нестабільну 

стенокардію, серед яких 57 (42%) чоловіків та 79 (58%) жінок. Середній вік 

хворих склав 65,6±0,96 років. Діагноз захворювання та лікувальну тактику 

встановлювали згідно з наказами МОЗ України, а також згідно рекомендацій 

Європейського товариства кардіологів та Американської колегії кардіологів 

щодо ведення хворих з нестабільною стенокардією. 

У залежності від лікувальної тактики сформовано п’ять груп хворих, які в 

складі комплексного лікування отримували: розувастатин (перша група), 

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

розувастатин у поєднанні з L-орнітин-L-аспартатом (третя група), аторвастатин 

(четверта група), аторвастатин у поєднанні з альфа-ліпоєвою кислотою (п’ята 

група). Шоста група (контрольна) − склали 20 практично здорових осіб, без 

ознак ішемічної хвороби серця, які не перебували на диспансерному 

спостереженні з приводу соматичної патології. У дослідження не включали 

хворих з тяжкою серцевою, печінковою, нирковою недостатністю, 

онкологічними захворюваннями, алкоголізмом, наркоманією. 

Серед факторів ризику виникнення ішемічної хвороби серця у хворих 

відмічали: артеріальну гіпертензію, дисліпідемію, гіподинамію, надлишкову 

масу тіла, ожиріння, куріння, психоемоційні фактори. У багатьох хворих 

спостерігалося поєднання декількох факторів ризику. 

Результати проведених досліджень показали, що у хворих на нестабільну 

стенокардію були порушення ліпідного обміну, дисфункція ендотелію, 

симптоми запалення. Призначення таким пацієнтам статинів потребує 

контролю за функціональним станом печінки і є очевидним, що включення в 

комплекс лікування гепатопротекторів зменшуватиме негативний вплив 

статинів на печінку та сприятиме їх безпечному і тривалому застосуванню з 

метою вторинної профілактики ішемічної хвороби серця.  
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Встановлено, що у хворих на нестабільну стенокардію наявні 

проатерогенні зміни ліпідного спектру крові. Рівні загального холестерину 

(ЗХС), холестерину ліпопротеїнів низької щільності (ХС ЛПНЩ), холестерину 

ліпопротеїнів дуже низької щільності (ХС ЛПДНЩ), тригліцеридів (ТГ) та 

коефіцієнт атерогенності (КА) були достовірно вищими, а холестерин 

ліпопротеїнів високої щільності (ХС ЛПВЩ) – нижчим від показників 

контрольної групи.  

Позитивний вплив статинів на показники ліпідограми ми спостерігали 

вже через два тижні від початку лікування. У групах, що приймали 

розувастатин з альфа-ліпоєвою кислотою та аторвастатин з альфа-ліпоєвою 

кислотою, виявляли зменшення рівня ЗХС на 22,2% (р˂0,001) та 21,3% 

(р˂0,001), ХС ЛПНЩ на 32,2% (р˂0,001) та 29,7% (р˂0,001), КА на 37,1% 

(р˂0,001) та 33,7% (р˂0,001) відповідно; підвищився рівень ХС ЛПВЩ – на 

10,4% та 7,3% відповідно.  

При порівнянні впливу розувастатину та аторвастатину на показники 

ліпідограми відмінностей не спостерігали, проте розувастатин сприяв 

значнішому підвищенню рівня ХС ЛПВЩ. У хворих, що отримували статини в 

поєднанні з альфа-ліпоєвою кислотою, відмічено суттєвіший вплив на ліпідний 

спектр крові; комбінація розувастатину з альфа-ліпоєвою кислотою була 

найоптимальнішою та володіла найбільш вираженим гіполіпідемічним 

ефектом.   

Доведено, що комплексне лікування хворих на нестабільну стенокардію 

при застосуванні статинів у поєднанні з гепатопротекторами сприяє достовірно 

кращому зниженню показників ліпідного спектру крові, а саме: 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). Додатковий 

прийом альфа-ліпоєвої кислоти в складі стандартного лікування достовірно 

зменшував рівень СРП у досліджуваних пацієнтів (р˂0,05). Найсуттєвіше 



5 
 

зниження показників запалення спостерігали у групі хворих, що приймали 

розувастатин з альфа-ліпоєвою кислотою. У цих осіб рівень СРП зменшився у 

1,5 рази, фібриногену у − 1,3 рази, ІЛ-1β − у 1,3 рази, ІЛ-6 – у 1,4 рази, ІЛ-17 – 

у 1,3 рази, ФНП-α – у 1,7 рази.  

З’ясовано, що у хворих на нестабільну стенокардію підвищується рівень 

ендотеліну-1 (р˂0,01), як прояв порушення функції ендотелію. Комплексне 

лікування покращувало функцію 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. 

Лікування статинами супроводжувалося підвищенням рівня трансаміназ: 

тенденція до їх зростання спостерігалася у більшості пацієнтів вже через 2 

тижні від початку лікування. Через місяць значення трансаміназ зростало від 

39,7% до 40,3% при вживанні розувастатину та від 43,1% до 61,1% − 

аторвастатину. У групах хворих, що приймали комплексне лікування із 

застосуванням статинів у поєднанні з альфа-ліпоєвою кислотою, L-орнітин-L-

аспартатом, таких змін не спостерігалося.  

Таком чином, вперше патогенетично обгрунтована та доведена 

ефективність і доцільність включення в комплексне лікування хворих на 

нестабільну стенокардію гепатопротекторів (альфа-ліпоєвої кислоти та L-

орнітин-L-аспартату), що сприяє посиленню гіполіпідемічного ефекту статинів, 

зниженню активності системного запалення, покращенню функції ендотелію. 

Застосування гепатопротекторів в комплексному лікуванні нестабільної 

стенокардії покращує клінічний перебіг захворювання, позитивно впливає на 

функціональний стан печінки, підвищує безпечність 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 
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університет імені Данила Галицького − № u 2017 01586 ; заявл. 20.02.2017 ; 

опубл. 28.08.2017, Бюл. № 16. 

Розроблений та апробований алгоритм застосування статинів у поєднанні 

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

на стенокардію. Застосування запропонованого алгоритму сприятиме 

підвищенню ефективності та безпечності статинотерапї у хворих на 

нестабільну стенокардію, підвищить ефективність вторинної профілактики 

ІХС, зменшить ризик виникнення ускладнень. 

Дисертаційна робота викладена на 165 сторінках друкованого тексту та 

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 таблицями та рисунками.  

Ключові слова: нестабільна стенокардія, ліпідний спектр крові,  

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

ліпоєва кислота, L-орнітин-L-аспартат. 

 

ABSTRACT 

 

Smaliukh O.V. Pathogenetic aspects of justified application of 

hepatoprotectors in complex treatment of patients with unstable angina. - Qualifying 

scientific work as a manuscript.  

The thesis for the degree of a candidate of medical sciences (Ph.D.), specialty 

14.01.11 Сardiology (222 – Medicine). – Danylo Halytsky Lviv National Medical 

University, Ministry of Health of Ukraine, Lviv, 2018. 

Despite successful achievements in diagnosis and treatment, ischemic heart 

disease (IHD) continues to be one of the most complex medical and social issues. 

The incidence of IHD in the adult population is about 20% and every year more than 
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7 million people die of this disease in the world, including almost 2 million people in 

Europe. 

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

angina pectoris based on the study of blood lipids, function of the endothelium, 

activity of systemic inflammation, liver function and complex therapy with the use of 

statins in combination with hepatoprotectors. 

The objectives of the study were to study the features of blood lipids, 

inflammation indices, endothelial function in patients with unstable angina and their 

changes in the application of complex therapy using hepatoprotectors, taking into 

account the functional state of the liver, as well as optimization of treatment of 

patients with unstable angina pectoris by developing an algorithm for the use of 

statins in combination with hepatoprotectors. 

Clinical, laboratory (blood lipids, C-reactive protein (CRP), proinflammatory 

cytokines - interleukin-1β (IL-1β), interleukin-6 (IL-6), interleukin-17 (IL-17), tumor 

necrosis factor alpha (TNF-α), endothelin-1 (ET-1)), functional (ECG, 

echocardiography), instrumental (abdominal ultrasound), statistical methods of 

research were applied in the course of the study.  

To perform the tasks, 136 patients with unstable angina pectoris were 

examined including 57 male (42%) and 79 (58%) female patients. The average age of 

patients was 65.6±0.96 years. Diagnosis of the disease and treatment approaches 

were established in accordance with the orders of the Ministry of Health of Ukraine, 

and in consistency with recommendations of European Society of Cardiologists and 

the American College of Cardiology for the management of patients with unstable 

angina pectoris. 

Depending on the therapeutic approach, five groups of patients were formed, 

who were taking the following medications as a part of complex treatment: 

rosuvastatin (the first group), rosuvastatin in combination with alpha lipoic acid (the 

second group), rosuvastatin combined with L-ornithine-L-aspartate (the third group), 

atorvastatin (the fourth group), atorvastatin in combination with alpha lipoic acid 

(the fifth group). The sixth group (controls) included 20 virtually healthy persons 
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without signs of coronary heart disease, who were not registered for observation due 

to somatic pathology. The study did not involve patients with severe cardiac, hepatic, 

renal insufficiency, cancer, alcoholism, or drug addiction. 

The following are risk factors for coronary heart disease in patients: arterial 

hypertension, dyslipidemia, hypodynamia, excess body weight, obesity, smoking, 

psycho-emotional factors. Many patients had a combination of several risk factors. 

The results of the performed studies showed there was impaired lipid 

metabolism, an increase in inflammatory markers, endothelial dysfunction in patients 

with unstable angina pectoris. Prescribing statins to such patients requires control of 

liver functional status, so it is obvious that introduction of hepatoprotectors as a part 

of complex treatment will reduce negative effects of statins on the liver and 

contribute to their safe and long-term administration for secondary prevention of 

coronary heart disease. 

Patients with unstable angina pectoris were found to have proatherogenic 

changes in blood lipids. The levels of total cholesterol, low-density lipoprotein 

cholesterol (LDL-C), very low-density lipoprotein cholesterol (VLDL-C), 

triglycerides (TG) and atherogenicity coefficient (AC) were significantly higher, and 

high-density lipoprotein cholesterol (HDL-C) - lower than the control group. 

The positive effect of statins on lipid panel parameters we observed after two 

weeks of treatment. The groups treated with rosuvastatin and alpha-lipoic acid, 

atorvastatin and alpha-lipoic acid showed total cholesterol reduction by 22.2% 

(p˂0.001) and 21.3% (p˂0.001), LDL-C by 32.2 % (p˂0.001) and 29.7% (p˂0.001), 

AC by 37.1% (p˂0.001) and 33.7% (p˂0.001), respectively; the level of HDL-С 

increased by 10.4% and 7.3%, respectively.  

When comparing the effects of rosuvastatin and atorvastatin on lipid panel 

parameters, no difference was observed, but rosuvastatin contributed to a greater 

increase in HDL-С level. Patients receiving statins in combination with alpha-lipoic 

acid had a more significant effect on blood lipids; the combination of rosuvastatin 

with alpha lipoic acid was the most optimal one and had the most pronounced 

hypolipidemic effect. 
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The complex treatment of patients with unstable angina pectoris using statins 

in combination with hepatoprotectors was proven to contribute to a significant 

decrease of blood lipids, namely, total cholesterol (p˂0.05), LDL-C (p˂0.05), AC 

(p˂0.05). 

Patients with unstable angina pectoris were found to have an increase in the 

activity of systemic inflammation, manifested by elevation of the levels of IL-1β 

(p˂0.001), IL-6 (p˂0.005), IL-17 (p˂0.001), TNF-α (p˂0.001), CRP (p˂0.001). The 

addition of alpha-lipoic acid as part of standard treatment significantly reduced the 

level of CRP in patients under study (p˂0.05). The most significant decrease in 

inflammation rates was observed in the group of patients taking rosuvastatin with 

alpha lipoic acid. These individuals had a decrease of CRP by 1.5 times, fibrinogen 

by 1.3 times, IL-1β by 1.3 times, IL-6 by 1.4, IL-17 by 1.3, and TNF-α by 1.7 times. 

Patients with unstable angina pectoris were found to have an increased level of 

endothelin-1 (p˂0.01) as a manifestation of endothelial dysfunction. Complex 

treatment improved the endothelial function, which was shown by a significant 

decrease in the level of ET-1 (р˂0.01); the group of patients taking rosuvastatin in 

combination with alpha lipoic acid had a much more significant decrease in the level 

of this parameter. 

Treatment with statins was accompanied by an increase in the transaminase 

levels: the tendency to grow was observed in most patients within 2 weeks after the 

beginning of treatment. A month later, the value of transaminases increased from 

39.7% to 40.3% when taking rosuvastatin and from 43.1% to 61.1% when 

atorvastatin was taken. There were no such changes in the groups of patients 

receiving complex treatment with statins in combination with alpha lipoic acid, L-

ornithine-L-aspartate. 

Thus, for the first time the efficacy and feasibility of inclusion of 

hepatoprotectors (alpha lipoic acid and L-ornithine-L-aspartate) in the complex of 

treatment of patients with unstable angina pectoris, which contributes the 

improvement of the hypolipidemic effect of statins, decrease of activity of systemic 

inflammation, improvement of endothelial function was pathogenetically 
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substantiated and proven. The use of hepatoprotectors in the complex treatment of 

unstable angina pectoris improves the clinical course of the disease, has a positive 

effect on liver functional status increasing the safety of statin therapy. 

Scientific novelty of the study is confirmed by the state patent of Ukraine on 

utility model: Pat. 118724 Ukraine, IPC A61K 31/00. A method for treating unstable 

angina / Ye.H. Zaremba, O.V. Smaliukh, O.V. Zaremba-Fedchyshyn, O.V. Zaremba; 

applicant and patent holder is Danylo Halytsky Lviv National Medical University – 

No. 2017 01586; stated on Feb. 20, 2017; published on Aug. 08, 2017, Bull. No. 16 

An algorithm for the application of statins in combination with 

hepatoprotectors (alpha lipoic acid, L-ornithine-L-aspartate) in patients with angina 

pectoris was developed and tested. The application of the proposed algorithm will 

increase the efficacy and safety of statin therapy in patients with unstable angina, 

increase the effectiveness of secondary prevention of coronary heart disease, and 

reduce the risk of complications. 

The thesis is presented on 165 pages of printed text and consists of abstract, 

introduction, literature review, description of study materials and methods, four 

sections of author’s research, analysis and generalization of study results, 

conclusions, practical recommendations, list of references (140 – in Cyrillic, 110 - in 

Latin characters), annexes. The work is illustrated with tables and figures. 

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

cytokines, endothelin-1, transaminases, statins, alpha lipoic acid, L-ornithine-L-

aspartate. 
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ВСТУП 

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

основних причин смертності як у світі [186, 212, 240], так і в Україні [25, 69]. За 

даними ВООЗ, від серцево-судинних захворювань у світі щорічно вмирає більше 

17,5 мільйонів чоловік, до 2030 року від них помре близько 25 мільйонів людей 

[69, 70]. 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 [69]. Згідно прогнозу, поширеність ІХС 

в Україні зросте до 2025 року на 63,5%, захворюваність збільшиться на 61,2% 

[126]. 

У більшості  випадків патогенетичною основою розвитку ішемічної хвороби 

серця є атеросклероз вінцевих артерій, морфологічним субстратом якого є 

атеросклеротична бляшка, що перешкоджає перфузії в ураженому сегменті та 

призводить до ішемії міокарда [83, 195, 229, 244]. Для розуміння процесів, які 

розвиваються в атеросклеротично зміненій судинній стінці важливим є вивчення 

маркерів запалення, оскільки запальні процеси відіграють важливу роль у 

формуванні та дестабілізації атеросклеротичної бляшки [23, 65, 205, 239]. чималу 

роль відіграє також дисфункція ендотелію [1, 168]. 

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

тривалість якої недостатня для розвитку некрозу міокарда [71]. Зниження ризику 

серцево-судинної смертності, зокрема від ІХС, покращенню якості життя, 

збільшенні тривалості життя пацієнтів сприяють фактори, спрямовані на 

профілактику та стабілізацію атеросклеротичного процесу. За результатами 

численних досліджень, існує взаємозв’язок між зниженням рівня загального 

холестерину (ЗХС) та зменшенням частоти серцево-судиних ускладнень [82, 182, 

201]. Статини, поряд із заходами модифікації способу життя, є обов’язковим 

компонентом стратегії боротьби з ускладненнями ССЗ. Ефективність статинів при 

первинній і вторинній профілактиці ССЗ доведена великою кількістю 
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багатоцентрових досліжень [14, 21, 33, 91, 218]. У розвинутих країнах світу 80-

95% хворих на ІХС приймають статини [194, 214]. 

Статини призначають тривалими курсами, проте не слід забувати про 

побічний їх на функцію печінки, м’язи [32, 66, 55, 134, 185]. У дорослого 

населення токсичне ураження печінки найчастіше буваю спровоковане дією 

токсинів чи ліків, зокрема протиаритмічними, гіполіпідемічними, гіпотензивними 

лікарськими засобами, антидепресантами [30]. Вплив статинів на функцію 

печінки, як на орган-мішень, може супроводжуватися підйомом рівня 

аланінамінотрансферази (АлАТ), аспартатамінотрансферази (АсАТ) в крові у 3 

рази й більше в порівнянні з верхньою границею норми. Підвищення рівня 

трансаміназ в плазмі крові є дозозалежним [118, 131, 145, 149, 177]. 

Підвищений ризик токсичних уражень печінки ускладнюється тим, що 

хворі, крім статинів, приймають ще інші лікарські засоби, тому поєднана терапія 

при застосуванні статинів має важливе значення як для профілактики 

медикаментозного гепатиту, так і для більш ефективного покращення ліпідного 

обміну [7, 12, 23, 66, 134]. 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, за останні десятиріччя, вона залишаться важливою медико-соціальною 

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

потребує вдосконалення відомих методів сповільнення прогресування та 

попередження ускладнень [25, 68, 70, 77]. 

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 
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ризику та інвазивних методів лікування на перебіг гострих і хронічних форм 

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

співвиконавцем якої 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. 

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 обстеження. Клінічні (вивчення скарг, збір анамнестичних даних, 

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

ліпідний спектр крові, С-реактивний протеїн, показники прозапальних цитокінів 

(інтерлейкін-1β, інтерлейкін-6, інтерлейкін-17, фактор некрозу пухлин-альфа), 



21 
 

дослідження ендотеліну-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 

додатковий прийом альфа-ліпоєвої кислоти до стандартного лікування достовірно 

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

Доповнено наукові дані, що у хворих на нестабільну стенокардію 

достовірно вищий рівень ендотеліну-1 (р˂0,01). Після лікуванння 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 цьго 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 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 
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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, 

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

основних теоретичних і практичних положень роботи.  

Дисертантом самостійно проведено аналіз наукової літератури по темі 

дисертації, зроблено патентно-інформаційний пошук, сформульовано мету та 

завдання досліджень, 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, забезпечила їх впровадженя в практику. У матеріалах 

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 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 
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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 – 7 статей (у тому числі 1 − у закордонному періодичному виданні, 6 − у 

наукових фахових виданнях України, з них 5 включені в міжнародні 

наукометричні бази даних), 7 робіт у матеріалах конгресів та конференцій, 

отримано 1 деклараційний патент України на корисну модель. 

Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота викладена українською 

мовою на 165 сторінках друкованого тексту (обсяг основного тексту становить 

109 сторінок). Дисертація складається з анотації, вступу, огляду літератури, опису 

матеріалів та методів дослідження, чотирьох розділів власних досліджень, аналізу 

та узагальнення результатів дослідження, висновків і практичних рекомендацій, 

списку використаних джерел літератури (140 – кирилицею, 110 – латиницею), 

додатків. Робота ілюстрована 18 таблицями та 25 рисунками.  
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РОЗДІЛ 1 

СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ЕТІОЛОГІЮ, ПАТОГЕНЕЗ І ЛІКУВАННЯ 

ХВОРИХ НА НЕСТАБІЛЬНУ СТЕНОКАРДІЮ.  

РОЛЬ ЛІПІДОЗНИЖУЮЧИХ ЗАСОБІВ 

(огляд літератури) 

1.1 Етіологія та патогенез нестабільної стенокардії 

Ішемічна хвороба серця є однією з найпоширеніших захворювань серцево-

судинної системи. Як “самостійне захворювання” вона виділена Всесвітньою 

Організацією Охорони Здоров’я в 1965 р. у зв’язку зі зростанням росту патології 

та важливим значенням у прогресуванні порушень серцевої діяльності. ІХС є 

основною причиною інвалідності і смертності хворих на серцево-судинні 

захворювання осіб працездатного віку [69, 70, 77, 81, 123, 175, 191]. 

В Україні серцево-судинні захворювання займають перше місце в структурі 

загальної смертності, питома вага їх збільшилася з 62,5% (2005 р.) до 68,0 % 

(2015р.), що значно перевищує аналогічні показники в країнах Європи. У 

структурі  смертності від ССЗ перше місце займає  ІХС, питома вага якої зросла (з 

66,6% у 2005 році до 68,9% у 2015 році) [69]. 

У більшості випадків етіопатогенетичною основою ІХС є атеросклероз 

коронарних артерій, морфологічним субстратом якого є атеросклеротична 

бляшка, яка звужує просвіт артерій та призводить до ішемії міокарда [83, 195, 199, 

229, 244]. Суттєво збільшується ризик виникнення атеросклерозу при ІХС при 

наявності супутніх факторів ризику: артеріальна гіпертензія, дисліпідемія, 

куріння, чоловіча стать, похилий вік, цукровий діабет, збільшена частота серцевих 

скорочень, низька фізична активність, надлишкова маса тіла, клімато-географічні 

фактори та інші. На сьогоднішній день їх налічують більше 200. Проте, куріння в 

1,6 рази підвищує ризик виникнення коронарних ускладнень, гіпертензія 

(систолічний артеріальний тиск більше 195 мм рт.ст.) – в 3 рази, 



26 
 

гіперхолестеринемія (8,5 ммоль/л, 330 мг/дцл і більше) – в 4 рази, сукупність 

трьох факторів ризику – у 16 разів [80, 111, 115, 181].  

Нестабільна стенокардія входить до поняття гострого коронарного 

синдрому (ГКС) [71, 84, 141, 237]. При нестабільній стенокардії тривалість ішемії 

є недостатньою, щоб викликати некроз міокарда. 

За сучасними даними, пусковим механізмом патогенезу нестабільної 

стенокардії є ушкодження атеросклеротичної бляшки з тромбозом та епізодами 

спазму з подальшим прогресуванням стенозу [18, 71, 229, 239].  

Атеросклеротична бляшка формується з атероматозного (ліпідного) ядра та 

фіброзної покришки, в склад якої входять гладком’язові клітини, колаген, 

протеоглікани, макрофаги, лімфоцити  [3, 10, 71].  

При ушкодженні нестабільної бляшки, після розриву чи ерозії покришки 

фактори згортання крові взаємодіють з тромбогенним вмістом бляшки, зокрема 

колагеном, розвивається тромбоз. Якщо баланс між протромботичними та 

фібринолітичними механізмами є несприятливим у цей момент в цій ділянці 

судинного русла формуються оклюзійні тромби, які  викликають гострі коронарні 

синдроми, зокрема нестабільну стенокардію. Вразливість бляшки залежить від 

розміщення, розміру та складу ліпідного ядра, кругового напруження стінки, 

впливу току крові на поверхню атеросклеротичної бляшки (sher stress) [3, 71,  141, 

200, 237]. Якщо баланс є сприятливим, відбувається розсмоктування тромбу, на 

місці ураження відбувається розростання сполучної тканини та кальциноз 

судинної стінки, що, в свою чергу, призводить до деформації й стенозу судинного 

просвіту з подальшим виникненням симптомів стабільної стенокардії [71, 200].  

Слід відзначити, що процес дестабілізації фіброзного покриття бляшки, 

особливо її розрив супроводжується активацією локального запалення. 

Патоморфологічні дослідження вказують на присутність на  місці розриву або 

поверхневій ерозії бляшки великої кількості запальних клітин, Т-лімфоцитів, 

моноцитарних макрофагів [181, 190, 205, 239, 241].  
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Чималу роль в процесі атерогенезу відіграє ендотеліальна дисфункція. Вона 

є важливою причиною недостатньої вазодилятації та спазму коронарних артерій 

різного калібру [144, 181]. 

Отже, в основі найбільш гострих ускладнень атеросклерозу, зокрема 

нестабільної стенокардії та гострого інфаркту міокарда знаходиться тромбоз, 

запалення є відповідною неспецифічною реакцією ендотелію на пошкодження, 

внаслідок  пошкоджуючого впливу різними факторами ризику та відіграє 

вирішальну роль у патофізіології гострих тромбоутвореннь [73, 83, 190, 192, 200, 

205, 239].  

 

1.2 Ендотелій – його роль у виникненні та прогресуванні стенокардії  

 

На сьогоднішній день у патогенезі серцево-судинних захворювань, зокрема 

нестабільної стенокардії, вивчається взаємозвʼязок між станом ендотелію та 

процесом атерогенезу, оскільки порушення функції ендотелію, зниження 

вироблення оксиду азоту є однією з причин розвитку цих захворювань [64, 72, 

168]. 

Згідно класичного визначення гістологів, ендотелій – одношаровий пласт 

спеціалізованих клітин, які вистилають внутрішню стінку кровоносних і 

лімфатичних судин, порожнини серця. В організмі дорослої людини середньої 

маси це тканина вагою близько 1,8 кг або один трильйон ендотеліоцитів, які 

синтезують білки, низькомолекулярні речовини, містять рецептори, іонні канали 

[29].  

Судинний ендотелій, як гормонально активна тканина, контролює всю 

систему кровообігу. Бере участь у регулюванні тонусу судин, гемостазу, імунної 

відповіді, міграції клітин крові в судинну стінку, синтезі факторів запалення та їх 

інгібіторів, здійснює бар’єрні функції. Неушкоджений здоровий ендотелій 

унеможливлює тромбоутворення на своїй поверхні [64, 83, 86, 107, 140, 162]. 

Ендотелій займає унікальне положення між циркулюючою кров’ю та тканинами, 

що робить його найбільш вразливим для різних патогенних факторів, які 
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знаходяться в системному та тканинному кровотоці. Ендотеліальні клітини 

постійно піддаються впливу гуморальних і механічних факторів. До механічних 

факторів належать гідростатичний тиск крові на стінки судин і напруга зсуву 

(shear stress), котра виникає внаслідок контакту ендотелію з током крові. 

Ендотеліоцити перші зустрічаються з окисленими ЛПНЩ, реактивними вільними 

радикалами, гіперхолестеринемією, гіперглікемією, артеріальною гіпертензією. Ці 

фактори призводять до пошкодження та дисфункції ендотелію [63, 136, 154]. 

Одна з основних функцій ендотелію є збалансоване виділення регуляторних 

субстанцій, котрі регулюють серцево-судинну систему [28]. Речовини, що 

синтезуються клітинами ендотелію, класифікують на чотири групи за типом дії 

[26, 29]: 

1. Фактори, що впливають на тонус гладеньких м’язів судин. 

Констриктори: ендотелін, ангіотензин ІІ, тромбоксан А2. 

Дилататори: оксид азоту (NO), простациклін (PGI2), ендотеліальний фактор 

деполяризації (EDHF). 

2. Фактори гемостазу (протромбогенні, антитромбогенні): 

протромбогенні ˗ тромбоцитарний фактор росту (PDGF), інгібітор  

активатора плазміногену, фактор Віллєбранда, ангіотензин ІV, ендотелін-1; 

антитромбогенні ˗ оксид азоту (NO), тканинний активатор плазміногену,  

простациклін (PGI2). 

3. Фактори, що впливають на ріст і проліферацію: 

стимулятори ˗ ендотелін-1, ангіотензин ІІ, супероксидні радикали. 

інгібітори  ˗ оксид азоту (NO), простациклін (PGI2), С-натрійуретичний 

пептид. 

4. Фактори, що впливають на запалення: 

стимулятори ˗ фактор некрозу пухлин α (ФНП-α), супероксидні радикали; 

інгібітори  ˗ оксид азоту (NO), С-натрійуретичний пептид. 

Патогенетичним механізмом розвитку ендотеліальної дисфункції (ЕД) є 

дисбаланс між продукцією вазоконстрикторних і вазодилятуючих біологічно 

активних речовин [72, 107, 136, 181]. Порушення функції ендотелію призводить 
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до превалювання вазоконстрикції, збільшеному тромбоутворенню, розвитку 

запалення та проліферації в судинній стінці, розвитку та прогресуванню 

атеросклерозу, що призводить до серцево-судинної патології, зокрема 

нестабільної стенокардії, артеріальної гіпертензії [28, 63, 72, 83, 150, 154, 162, 179, 

206]. Встановлено, що дисфункція ендотелію володіє високим прогностичним 

значенням у відношенні ризику загальної смертності та серйозних 

кардіоваскулярних ускладнень у широкого кола пацієнтів, включаючи осіб з 

відносно низьким висхідним рівнем ризику, незалежно від віку, гендерної 

приналежності, відношення до куріння чи споживання алкоголю [15].  

Важливе місце в ендотеліальній дисфункції відіграє дефіцит NO, внаслідок 

недостатності його синтезу з L-аргініну, погіршенні дифузії клітин-мішеней або 

підвищеній деградації. Важливу роль у зниженні ендотелійзалежної вазодилятації 

відіграє оксидативний стрес, що супроводжується реакціями вільнорадикального 

окислення з вивільненням вільних радикалів (О-), які призводять до зниження 

продукції NO клітинами ендотелію.  

Чималу роль в ЕД відіграє активація ренін-ангіотензин-альдостеронової 

системи (РААС). Медіатором оксидативного  стресу є ангітензиноген-ІІ, який 

сприяє вивільненню цитокінів і розвитку запального процесу в судинній стінці. 

Певне значення в ЕД відіграє неконтрольований потік іонів кальцію, який 

забезпечує аномальну відповідь судин на вплив фізіологічних стимулів і 

формування патологічних кіл  re-entry, а також чимало інших додаткових 

факторів [15, 34]. В ендотелії зміни метаболічної активності супроводжуються 

утворенням і секрецією в просвіт капілярів цитокінів, зокрема інтерлейкінів, 

компонентів системи комплементу, кисневих радикалів і тромбіну, які 

стимулюють утворення молекул адгезії на ендотеліоцитах [26]. Отже, 

ендотеліальна дисфункція з порушенням синтезу NO одна з основних факторів 

ризику виникнення, прогресування та клінічної маніфестації серцево – судинних 

захворювань [15, 88]. 

Вважають, що дисфункція ендотелію може бути зворотнім процесом після 

зменшення впливу факторів ризику атеросклерозу або медикаментозного 
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лікування. На  покращення функції ендотелію позитивно впливають: зниження 

рівня ХС ЛПНЩ, відмова від тютюнопаління, підвищення фізичної активності 

[87]. На функцію  ендотелію можуть впливати лікарські засоби: інгібітори АПФ, 

статини, альфа-ліпоєва кислота та інші [34, 75, 203].  

У хворих з гемодинамічно незначущим коронарним атеросклерозом із 

позитивною пробою на ІХС виявлено підвищення рівня ендотеліну-1 у сироватці 

крові, що асоціюється з дисфункцією ендотелію  [9]. 

Встановлено, що на ендотеліальну дисфункію в пацієнтів з ревматизмом 

вагомий вплив має дисплазія сполучної тканини судинної стінки. Чим вищий 

ступінь дисплазії сполучної тканини, тим вищий рівень ендотеліну-1 виявляли в 

пацієнтів з ревматизмом, що свідчить про більше порушення функції ендотелію 

[41]. Виявлено, зв’язок між ендотелійзалежною вазодилятацією та рівнем 

загального холестерину. Чим вищий ступінь ендотеліальної дисфункції, тим 

більше тяжча форма дисліпідемії в пацієнтів [1]. 

До основних маркерів ендотеліальної дисфункції відносяться ендотелін-1, 

фактор Віллєбранда, Е-селектин, молекули адгезії та інші [34, 83]. 

 

1.3 Вплив ендотеліну-1, прозапальних цитокінів, С-реактивного 

протеїну на розвиток нестабільної стенокардії 

Ендотеліни – група біологічно активних пептидів широкого спектру дії, 

одні з найважливіших регуляторів ендотелію [87]. Вперше їх описали японський 

вчений М. Янагісава з колегами в 1988 р. [230]. До сімейства ендотелінів входять 

три схожих по структурі пептиди – ендотелін-1 (ЕТ-1), ендотелін-2, ендотелін-3, 

які відрізняються деякими змінами в амінокислотній послідовності [29, 120, 243]. 

Ендотелін-1 є одним з найпотужніших вазоконстрикторів [87, 136, 165], 

утворюється переважно в ендотеліальних клітинах (лише ЕТ-1), але на відміну від 

інших ендотелінів, може синтезуватися в гладком’язових клітинах судин, 

гепатоцитах, нейронах, ендометрії, ендотеліоцитах молочних залоз, 

мезангіоцитах, астроцитах, тканинних базофілах [62, 120, 165]. Ендотеліну-1 не 
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накопичується в ендотеліоцитах, проте швидко утворюється під впливом 

адреналіну, тромбіну, інтерлейкіну-1, ангітензину ІІ, вазопресину, ростових 

факторів та інших. У невеликих концентраціях впливає на ендотеліальні 

рецептори, сприяє вивільненню факторів релаксації, в більших концентраціях 

впливає на рецептори гладком’язових клітин, викликає вазоконстрикцію. Таким 

чином, один пептид здійснює дві протилежні реакції (скорочення та 

розслаблення) з допомогою різних хімічних механізмів. На посилення активації 

синтезу ендотеліну-1 в організмі  впливає гіпоксія, ішемія, гострий стрес [29, 62, 

136, 161]. Гіпоксія тканин, що виникає в хворих з ІХС внаслідок порушення 

ендотелійзалежної микроциркуляції є потужним стимулом синтезу та вивільнення 

ендотеліну-1, вано індукує експресію гена ЕТ і тим самим замикає замкнутий круг 

[120]. 

Ендотелін-1 розглядається як маркер багатьох серцево-судинних 

захворювань. Його значення вивчається при ІХС, гострому інфаркті міокарда, 

порушеннях ритму серця, артеріальній гіпертензії, хронічній серцевій 

недостатності, легеневій та системній гіпертензії, ішемічному ушкодженні мозку 

(субарахноїдальні геморагії), специфічних судинних порушеннях (рестенозу 

внаслідок коронарної ангіопластики), післяпологових судинних ускладненнях, 

гострій і хронічній нирковій недостатності, неінфекційних легеневих 

захворюваннях, діабеті. Існують докази, що ендотеліни беруть участь у розвитку 

ішемії та реперфузійних ушкодженнях після трансплантації органів [29, 62, 153, 

165, 243]. У хворих на ІХС з ураженням трьох і більше артерій виявляють 

підвищення рівня ендотеліну-1 [83]. Виявлено підвищення концентрації 

ендотеліну-1 в плазмі крові хворих на стабільну стенокардію навантаження, що 

корелювало з прогресією дисфункції ендотелію в процесі розвитку ІХС [24]. 

На теперішній час багато досліджень отримали докази участі цитокінів у 

процесі пошкодження атеросклеротичної бляшки в кровоносних судинах, 

внаслідок її запалення та розриву. Саме це можна вважати основними 

механізмами, які приводять до розвитку гострих коронарних ускладнень – 

нестабільної стенокардії, інфаркту міокарда та раптової смерті [73]. Тому 
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важливим є вивчення функції ендотелію, маркерів запалення для розуміння 

процесів, які розвиваються в атеросклеротично зміненій судинній стінці. Вивчено 

велику кількість медіаторів запалення в якості маркерів атеросклерозу або 

предикторів його ускладнення. Серед них важливу увагу привертають С-

реактивний протеїн (СРП) і  прозапальні цитокіни: інтерлейкін-1β (ІЛ-1 β), 

інтерлейкін-6 (ІЛ-6), інтерлейкін-17 (ІЛ-17), фактор некрозу пухлин-альфа (ФНП-

альфа) [73, 188, 198, 202, 208, 216, 217, 222]. 

С-реактивний протеїн відкритий у 1930 році в Інституті медичних 

досліджень Рокфеллера вченими W. Tillet et T. Frencis у пацієнтів, після 

виздоровлення від пневмококової пневмонії. У сироватці крові цих пацієнтів 

виявлена позитивна реакції преципітації з полісахаридом С від тих самих бактерій 

з невідомою речовиною. Пізніше її назвали “С-реактивною”, а згодом 

неспецифічним гостро реагуючим агентом запалення. Молекула СРП має масу 

118-144 кДа, складається з п’яти однакових субодиниць, зв’язаних 

нековалентними зв’язками. Він не містить вуглеводного компоненту, тобто є 

неглікозильованим білком, на відміну від інших білків гострої фази [78, 146, 191]. 

Загострення серцево-судинних захворювань, зокрема ІХС, 

супроводжуються підвищеним рівнем СРП [34]. Базовий рівень СРП – це 

концентрація, що стабільно виявляється в пацієнтів при відсутності запального 

процесу або поза загостренням, чи у практично здорових людей. Підвищення 

рівня СРП може визначатися через 12-48 годин від початку запалення та 

зберігається в крові тривалий час. У нормі його концентрація в сироватці крові є 

дуже низькою, проте на фоні запального процесу, пов’язаного з різними 

факторами, концентрація його може збільшуватися у 20-100 разів і більше. При 

розвитку інфаркту міокарда його рівень підвищується через 18-36 годин від 

початку захворювання, близько 18-20 дня знижується, а до 30-40-го зникає зовсім 

[19, 73]. На рівень СРП, зокрема на його підвищення, може впливати цілий ряд 

факторів: надлишкова маса тіла, гіперліпідемія, наявність цукрового діабету, 

метаболічний синдром, артеріальна гіпертензія, хронічні запальні захворювання, 

хронічні інфекції, прийом естрогенів, комбінація валсартану з гідрохлортіазидом, 
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куріння. При споживанні алкоголю, зниженні маси тіла, підвищеній фізичній 

активності, прийомі статинів, фібратів, ніацину, глюкокортикостероїдів, 

інгібіторів циклооксигенази-2 і валсартану спостерігається зниження рівня СРП 

[73]. 

СРП представник декількох функціональних груп: медіаторів, транспортних 

білків, імуномодуляторів. Синтез і секреція СРП здійснюється в печінці, 

регулюється прозапальними  цитокінами, в першу чергу ІЛ-6, проте може 

продукуватися альвеолярними й присутніми в атеросклеротичній бляшці 

макрофагами, лімфоцитами. Необхідно відмітити, що пік концентрації СРП 

корелює з максимальним збільшенням концентрації ІЛ-6. Стимуляція синтезу 

СРП може здійснюватися не тільки ІЛ-6, але й іншими цитокінами, зокрема ІЛ-1β, 

тромбоцитарним фактором росту, ФНП-α [19, 65, 83, 88, 222]. 

СРП бере участь в активації білків системи комплементу, збільшує 

активність Т- і В-лімфоцитів, стимулює макрофаги та вироблення тканинного 

фактора моноцитами, збільшує утворення вільних радикалів макрофагами та 

пінистими клітинами, викликає експресію молекул клітинної адгезії 

ендотеліальними клітинами [19, 83, 191, 217]. Виконує захисну функцію, 

блокуючи продукцію медіаторів запалення за рахунок зв’язування фосфоліпідів 

мембран. СРП збільшує продукцію вазоконстриктора ендотеліна-1, внаслідок 

чого призводить до порушення функції ендотелію, вазоконстрикції та підвищенні 

артеріального тиску. Активує процеси перекисного окислення ліпідів, бере участь 

у розвитку оксидативного стресу, здійснює негативний вплив на функцію 

ендотелію. Крім цього, СРП є особливим серед інших білків плазми, оскільки 

його рівень не залежить від рівня гормонів і протизапальних препаратів [19, 88]. 

Результатами багатоцентрових досліджень підтверджено, що підвищенний 

рівень СРП у крові поєднується з несприятливим коротко- і довгостроковим 

прогнозом ІХС, підвищеним ризиком розвитку коронарних ускладнень. 

Концентрація СРП у крові здорових осіб і хворих з ІХС корелює з ризиком 

розвитку гострого коронарного синдрому, інсульту чи раптової смерті, є їх 

достовірною прогностичною ознакою. Перехід стабільної стенокардії в 
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нестабільну поєднується, переважно, з підвищенням рівня СРП, інтерлейкіну-6, 

сироваткового амілоїду А (SAA) в плазмі крові, що свідчить про активацію 

локального та розвиток системного запального процесу. СРП може бути більш 

значущим предиктором розвитку серцево-судинних ускладнень, ніж такі фактори 

ризику, як рівень холестерину і тригліцеридів (ТГ), цукровий діабет і куріння [79, 

71, 88, 101, 125, 191, 201, 217]. При лікуванні гострого коронарного синдрому 

такими ліками як аспірин, клопідогрель, статини знижується кардіальний ризик 

разом зі зниженням рівня СРП [158,  187, 249].  

СРП, лейкотрієни, ендотоксин, продукти деградації ліпоксигенази 

розглядаються як неспецифічні маркери системної запальної відповіді [23, 80]. 

Регуляторами запального процесу є цитокіни – група ендогенних пептидів з 

низькою молекулярною масою, є медіаторами міжклітинної та міжсистемної 

взаємодії, відповідають за механізми відповіді на різноманітні стимули, 

запалення, розвиток атеросклеротичних уражень. Вони продукуються 

макрофагами, моноцитами, лімфоцитами, ендотеліальними клітинами та 

фібробластами. За даними багатьох авторів, існує понад 200 поліпептидних 

речовин, які відносяться до цитокінів. До цитокінів відносять: інтерлейкіни 

(фактори взаємодії між лейкоцитами), фактори некрозу пухлин (цитокіни з 

цитотоксичною активністю), інтерферони (цитокіни з противірусною активністю), 

колонієстимулюючі фактори, хемокіни, трансформуючі фактори росту та інші. 

Відмінності між цими групами досить умовні. Вони визначають особливості 

формування імунної відповіді, сприяють розпізнаванню антигенів, викликають 

активацію, проліферацію і диференціювання клітин імунної системи, сприяють 

формуванню клітин-ефекторів. При  атеросклерозі в процесі імунного запалення 

приймають участь усі групи цитокінів [2, 83, 116]. 

Інтерлейкін-1 (ІЛ-1) утворює ціле сімейство цитокінів, серед яких найбільш 

вивченими є ІЛ-1α, ІЛ-1β та агоніст рецептора ІЛ-1 (ІЛ-1ра) [130, 245]. Гени ІЛ-

1α, ІЛ-1β  і ІЛ-1ра локалізовані в кластері 2 хромосоми (локус 2q14). Інтерлейкін-

1 це білок з молекулярною  масою 15-18 кДа, є одним із ендогенних пірогенів і 

бере участь в реакції гострої фази запалення.  Як правило, клітини організму не 
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здатні до спонтанного синтезу ІЛ-1, відповідають його продукцією на інфекцію, 

дію мікробних токсинів, інших цитокінів, активованими компонентами 

комплементу чи системи згортання крові [4, 130]. Продуцентами  інтерлейкіну-1 є 

макрофаги, моноцити та В-лімфоцити. Він може індукувати більшу частину 

місцевих і загальних проявів запальної реакції при атеросклерозі за рахунок 

підвищення адгезивності ендотелію судин, збільшення прокоагулянтної 

активності крові, сприяє активації клітин у вогнищі запалення, посилює 

продукцію ними інших цитокінів (ІЛ-6) і простагландинів [83]. 

ІЛ-6 відомий як маркер запалення в коронарних атеросклеротичних 

бляшках. Він є найбільш вивченим серед цитокінів як предиктор несприятливого 

перебігу ІХС [173, 217, 233]. Передбачають, що  концентрації інтерлейкіну-6 в 

плазмі може відігравати важливу роль та відображати ступінь запалення в хворих 

на ІХС та вираженість коронарного атеросклерозу артерій [233]. 

ІЛ-6 ˗ багатофункціональний, плейотропний прозапальний цитокін з 

молекулярною масою 26 кДа. Синтезується різними типами лімфоїдних і 

нелімфоїдних клітин, включаючи Т- і В-лімфоцити, фібробласти, ендотеліальні 

клітини, моноцити/макрофаги, клітини жирової тканини, мезангіальні та гліальні 

клітини, клітини синовіальної оболонки суглобів. Індукторами синтезу ІЛ-6 є ІЛ-

1, ФНП-α, колонієстимулюючі фактори, інгібіторами синтезу – ІЛ-4, -10, -13, 

ендотоксини та інтерферон γ. Сигнал від ІЛ-6 здійснюється через унікальну 

систему ІЛ-6 рецептора (ІЛ-6Р), що складається з двох функціональних білків – 

мембранного ІЛ-6, рецептора (мІЛ-6Р) і мембранного глікопротеїна (gp130), які 

передають активаційний сигнал [17, 88, 163, 178, 223]. 

Біологічні ефекти ІЛ-6 схожі з ефектами ІЛ-1 та ФНП-альфа, в реалізації 

імунної запальної реакції. Одним із найважливіших системних прозапальних 

ефектів ІЛ-6 є індукція гострофазової запальної відповіді, збільшенні синтезу 

білків гострої фази (СРП, сироваткового амілоїдного білка А, фібриногена, 

гаптоглобіну) та порушення метаболізму ліпідів і ліпопротеїдів крові. При 

розвитку гострої фази запалення рівень ІЛ-6 в сироватці крові корелює з рівнем 
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СРП. Підвищення рівня ІЛ-6 в сироватці крові може передувати підйому рівня 

СРП [17, 130, 233]. 

 ІЛ-6 сприяє як загостренню хронічних, так і хронізації гострих запальних 

процесів. Він виділяється пізніше, ніж ІЛ-1 і ФНП-альфа, пригнічує їх утворення, 

тому відноситься до цитокінів, які  завершують розвиток запальної реакції [80]. 

ІЛ-6 впливає на різні органи і системи організму: кров, печінку, імунну та 

ендокринну системи, на обмін речовин. Діє як сильний стимулятор гіпоталамо-

гіпофізарно-наднирникової системи, а глюкокортикоїди регулюють його секрецію 

за типом зворотнього зв’язку. У значній мірі він впливає на синтез 

соматотропного гормону, інгібує секрецію тиреотропного гормону, зменшує 

концентрацію ліпідів у крові [88]. ІЛ-6 розглядають як предиктор ендотеліальної 

дисфункції, зокрема встановлений зв’язок між рівнем інтерлейкіну та дисфункією 

ендотелію в пацієнтів з ревматоїдним артритом [164]. 

Інтерлейкін 6 впливає на метаболізм ліпідів шляхом зниження концентрації 

аполипопротеїнів А1, А2, В, рівня загального холестерину. У різних тканинах 

організму (серці, печінці, жировій тканині) він збільшує експресію рецепторів  до 

ліпопротеїнів дуже низької щільності, завдяки чому знижує рівень ліпідів [106], 

бере участь у дестабілізації атеросклеротичної бляшки [38]. Рівень ІЛ-6 

підвищується при інфаркті міокарда, нестабільній стенокардії, черезшкірному 

коронарному втручанні [217]. СРБ та ІЛ-6 розглядають як маркери запалення та 

предиктори серцево-судинного ризику в хворих на ІХС, так і без неї [219, 221]. 

Фактор некрозу пухлин – альфа (ФНП-α), він же й кахектин – 

поліпептидний цитокін виконує регуляторні та ефекторні функції в імунній 

відповіді та запаленні, виділяється макрофагами, ендотеліальними, жировими та 

м’язовими клітинами [17, 130]. ФНП-α відноситься до прозапальних цитокінів, 

виконує важливі функції в період виникнення запалення: активує ендотелій, 

сприяє адгезії лейкоцитів до ендотелію за рахунок індукції експресії на 

ендотеліальні клітини адгезійних молекул з наступною трансендотеліальною 

міграцією лейкоцитів у вогнище запалення, стимулює лейкоцити (гранулоцити, 
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моноцити, лімфоцити), індукує продукцію цитокінів, які мають синергічний ефект 

з ФНП-α, ІЛ-1, ІЛ-6, інтерферон-β (IFNβ) [130].  

На сьогоднішній день є дані, згідно з якими ФНП-альфа стимулює синтез і 

експресію молекул адгезії. Підвищення його рівня збільшує ризик тромботичних 

ускладнень шляхом активації прокоагулянтної системи [117]. Він нагaдує ІЛ-1 та 

ІЛ-6 за спектром клітин-мішеней та біологічними ефектами. Володіє здатністю 

індукувати апоптоз, викликає генералізацію в клітинній мембрані активних форм 

кисню, супероксид-радикалів, оксид азоту  [83]. ФНП-альфа  може прямо або 

опосередковано пошкоджувати кардіоміоцити, що дозволяє використовувати його 

в якості чутливого маркера їх некрозу та дестабілізації атеросклеротичної бляшки 

[117]. Вважають, що надлишок ФНП-альфа в крові є основним тригером для 

розвитку атеросклерозу та ішемічної хвороби серця [250]. 

Велику роль відіграють цитокіни в процесах регуляції й неоваскуляризації в 

атеросклеротичній бляшці. Прозапальні та проатерогенні медіатори (ІЛ-1, ІЛ-6, 

ІЛ-8, ІЛ-12, ФНП-альфа) посилюють неоангіогенез в ішемізованих ділянках 

атеросклеротичної бляшки [57]. Прозапальні цитокіни впливають на механізми 

тромбоутворення. ФНП-альфа та ІЛ-1β значно збільшують ефект тромбіну та 

зменшують продукцію фактора Віллєбранда [20]. 

Нещодавно відкритий новий тип Т-хелперів (Тh-17), які продукують 

інтерлейкін-17 – прозапальний цитокін.  До сімейства інтерлейкіну-17 входить 

близько 6 цитокінів: інтерлейкін-17-А, В, С, D, E, F. Найбільш вивченим є 

інтерлейкін-17А (ІЛ-17А) – глікопротеїд масою 15-30 кДа, до складу якого 

входять близько 155 амінокислот. У крові циркулює у вигляді гомодимера, що 

складається з двох частин ІЛ-17А та ІЛ-17F. Продукується тучними клітинами, Т-

клітинами, нейтрофілами, дендритними клітинами, природними клітинами-

кіллерами, макрофагами [93, 170, 204, 211].  

ІЛ-17А впливає на продукцію медіаторів, які асоційовані з вродженим 

імунітетом ІЛ-1, ІЛ-6, ФНП-альфа, ІЛ-8, володіє синергічним ефектом з ІЛ-1β, 

ФНП-альфа та інтерфероном γ, бере участь  як в хронічному судинному 

запаленні, так і при судинних змінах на фоні гіпертензії [93, 211]. Відомо що ІЛ-
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17 може руйнувати позаклітинний матрикс і призводити до резорбції кістки, 

приймає участь в патогенезі ревматоїдного артриту, псоріазу, розсіяного 

склерозу, хронічних захворювань кишківника, захворювань дихальної системи 

[5]. 

1.4 Принципи лікування хворих на нестабільну стенокардію 

На сьогоднішній день лікування пацієнтів з нестабільною стенокардією 

здійснюється згідно Наказу МОЗ України від 03.07.2006 №436 «Протокол 

надання медичної допомоги хворим із гострим коронарним синдромом без 

елевації ST (інфаркт міокарда без зубця Q і нестабільна стенокардія)» та наказ 

МОЗ України від 03.03.2016 р. №164 «Про затвердження та впровадження 

медико-технологічних докумантів зі стандартизації медичної допомоги при 

гострому коронарному синдромі без елевації сегмента ST» [108, 109]. 

До лікарських засобів, які потребують пацієнти відносять: 

 аспірин; 

 тієнопіридинові похідні; 

 нефракціонований гепарин і низькомолекулярні гепарини; 

 бета-блокатори без внутрішньої симпатоміметичної активності; 

 нітрати; 

 блокатори кальцієвих каналів; 

 статини; 

 ненаркотичні та наркотичні аналгетики; 

 антигіпертензивна терапія, при підвищенні АТ; 

При рецидивуючій ішемії міокарда – хірургічна реваскуляризація 

міокарда. 

Дисліпідемія є одним з найважливіших факторів ризику розвитку 

атеросклерозу та в подальшому ІХС. За результатами численних досліджень існує 

взаємозв’язок між зниженням рівня загального холестерину та зменшенням 

частоти серцево-судиних ускладнень, тому корекція порушень ліпідного обміну є 
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обов’язковою умовою ефективної профілактики серцево-судинних захворювань 

[12, 82, 182, 201]. 

До немедикаментозних способів корекції атерогенної дисліпідемії відносять 

дієту (обмежити вживання продуктів багатих на холестерин, насичених жирних 

кислот, збільшити кількість у раціоні продуктів, які містять ненасичені жирні 

кислоти, клітковину, складні вуглеводи)  та зміну способу життя. 

Серед медикаментозних середників виділяють такі групи гіполіпідемічних 

засобів: інгібітори ГМГ-КоА-редуктази (статини), фібрати, нікотинова кислота та 

її сполуки, секвестранти жовчних кислот (смоли), ω3-поліненасичені жирні 

кислоти (омега-3), пробукол.  

На сьогоднішній час у розвинутих країнах світу близько 80-95% хворих на 

ІХС приймають статини [194, 215], як найбільш ефективні гіполіпідемічні засоби 

[21, 124]. Ефективність застосування статинів щодо первинної та вторинної 

профілактики серцево-судинних захворювань доведена численними 

дослідженнями [91, 92, 120, 218]. 

Статини (інгібітори 3-гідро-3-метилглютарил-коензиму А-редуктази, ГМГ-

КоА-редуктази) були відкриті в 1970-х р. японськими вченими А. Ендо і  

М. Курода, які вивчали властивості життєдіяльності плісняви, та виділили 

молекулу ML-236B культури грибів (Penicillum citrinum). Чому й стала першим 

статином – мевастатином. Сьогодні статини розподіляють за метаболізмом, 

гідрофільністю, силою гіполіпідемічної дії  [94, 131]. 

Холестерин виконує в організмі важливі біологічні функції, входить до 

складу всіх клітинних мембран організму, необхідний для синтезу стероїдних і 

статевих гормонів, утворених в жовчі. Важливим моментом в синтезі холестерину 

в печінці є перетворення 3-гідро-3-метилглютарил-коензиму А  (ГМГ-КоА) на 

мевалонову кислоту за допомогою ферменту ГМГ-КоА редуктази. Одна частина 

молекули статину зв’язується з частиною рецептора коензиму А, інша інгібує 

перетворення гідроксиметилглутарату в мавалонат, внаслідок чого відбувається 

цілий ряд реакцій, які  сприяють зниженню вмісту внутрішньоклітинного 

холестерину. Внаслідок цього збільшується кількість рецепторів до ліпопротеїнів 
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низької щільності (ЛПНЩ) на гепатоцитах і захоплення ХС ЛПНЩ з кров’яного 

русла та судинної стінки, відновлюється внутрішньоклітинний гомеостаз 

холестерину (ХС). При цьому механізмі паралельно пригнічується синтез 

ліпопротеїдів дуже низької щільності (ЛПДНЩ) у печінці, що є попередником 

ЛПНЩ. Статини можуть зменшувати рівень тригліцеридів, підвищувати 

холестерин ліпопротеїнів високої щільності (ХС ЛПВЩ). Метаболізм статинів 

відбувається в печінці під впливом цитохрому Р450, за винятком правастатину. 

Статини є найефективнішими серед усіх гіполіпідемічних засобів. Вони знижують 

рівень загального холестерину на 10-30%, холестерину ЛПНЩ – на 25-45%. 

Вплив статинів на ліпідний обмін має дозозалежний ефект [16, 36, 94, 131, 155]. 

Статини володіють основним гіполіпідемічним ефектом, який проявляється 

зниженням синтезу холестерину, вивільненням вільних жирних кислот із жирової 

тканини [108], а також статини володіють цілим рядом плейотропних ефектів [11, 

33, 101, 133, 143]:  

1) впливають на ендотелій (сприяють відновленню ендотелію, збільшують 

вироблення NO, стабілізують нестабільні атеросклеротичні бляшки, володіють 

антиішемічним та антитромботичним (зменшують агрегацію тромбоцитів і 

тромбогенність крові, підвищують фібриноліз) ефектами; 

2) впливають на атерогенез (підвищують стійкість до перекисного 

окислення ліпідів, стабілізують атеросклеротичну бляшку, сприяють її регресу, 

укріплюють стійкість атеросклеротичної бляшки, володіють протизапальним 

ефектом, попереджують розвиток дисліпідемії, пригнічують проліферацію та 

міграцію гладком’язових клітин); 

3) інші кардіальні ефекти (гіпотензивний та антиаритмічний,  зменшують 

гіпертрофію лівого шлуночка, попереджують розвиток серцевої недостатності, 

зменшують ризик виникнення інсульту, попереджують атеросклероз і кальциноз 

аортального кільця та клапанів, посилюють ангіогенез); 

4) впливають на інші органи та системи (зменшують ризик розвитку 
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синдрому Альцгеймера та судинних захворювань, попереджують виникнення 

деменції пацієнтів з цукровим діабетом, зменшують ризик остеопорозу, перелому 

кісток, розчиняють холестеринові камені). 

 Завдяки цим ефектам статини використовують при лікуванні аритмій, 

артритів,  жовчнокам’яної хвороби, синдрому Альцгеймера. У пацієнтів  старше 

50 років при лікуванні статинами зменшується остеопороз і ризик виникнення 

перелому кісток на 45-71% [131]. 

Одним з найбільш вивчених плейотропних ефектів статинів є 

протизапальний. Статини можуть знижувати в крові рівень прозапальних 

цитокінів (ФНП-α, ІЛ-1, ІЛ-6, білка СD40L, СРП). Крім цього, вони зменшують 

ознаки дисфункції ендотелію, що пов’язано як з протизапальною їх дією, так і 

збільшенням синтезу оксиду азоту [11, 83, 101,  131, 189]. 

Статини рекомендовані для таких чотирьох груп осіб згідно рекомендацій 

American College of Cardiology/American Heart Association 2013 р.: 

- хворим з клінічними ознаками ішемічної хвороби серця, у тому числі 

– після інтервенційних втручань; 

- пацієнтам без серцево-судинних захворювань або цукрового діабету, у 

яких рівень загального холестерину ≥  5,0 ммоль/л; 

- хворим цукровим діабетом від 40 до 75 років без ознак серцево-

судинних захворювань, в яких рівень холестерину ліпопротеїнів низької 

щільності (ХС ЛПНЩ) 1,8-4,9 ммоль/л; 

- особам без ознак серцево-судинних захворювань від 40 до 75 років, 

які мають високий або дуже високий ризик і рівень холестерину ліпопротеїнів 

низької щільності 1,8-4,9 ммоль/л [141, 144]. 

Доведено ефективність і доцільність застосування статинів  з метою 

первинної (WOSCOP, AF/Tex CAPS, ASCOT-LLA) і вторинної (4S, CARE, LIPID, 

HPS) профілактики серцево-судинних захворювань [91, 92, 121, 218].  

Згідно сучасної концепції корекцію дисліпідемії рекомендовано 

застосовувати статини –  “чим раніше, тим краще”. Статинотерапія здатна 

знижувати ризик виникнення серцево-судинних захворювань, “чим нижче, тим 
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краще” для інтенсивного зниження ХС ЛПНЩ, “чим довше, тим краще” для 

досягнення тривалого гіполіпідемічного ефекту [33]. 

На основі даних мета-аналізу 10 рандомізованих досліджень з участю 80 

тисяч пацієнтів встановлено, що статини знижують частоту серцево-судинних 

захворювань на 27%, загальної смерті − на 15%, інсультів − на 18% [157]. 

Ефективність статинів у зниженні серцево-судинних захворювань залежить від 

зниження рівня ХС ЛПНЩ. Важливо підібрати оптимальну дозу лікарського 

засобу з максимальним досягненням цільових рівнів. Цілевим рівнем показника 

ХС ЛПНЩ у пацієнтів з ІХС становить 1,8 ммоль/л [92].  

Згідно рекомендацій ACC/AHA 2011р. потрібно досягати цільового рівня 

ХС ЛПНЩ <1,8 ммоль/л у всіх пацієнтів з ІХС або в тих, які мають прояви 

атеросклерозу. Якщо неможливо досягти цього рівня, оптимальним буде 

зниження рівня ХС ЛПНЩ > 50% від вихідного [127]. 

У дослідження HPS (Heart Protection Study) брали участь близько 10 тисяч 

пацієнтів протягом 5 років, які приймали 40 мг/добу симвастатину. 

Продемонстровано доцільність призначати статини пацієнтам з ІХС і нормальним 

рівнем показників ліпідограми. Вважають, що зниження рівня ХС у хворих на 

ІХС знижує прогресування атеросклерозу, попереджує ризик серцево-судинних 

ускладнень. У 0,42% пацієнтів, виявлено підвищення активності трансаміназ 

печінки (АсАТ і АлАТ) у 4 рази вище норми [210].   

Аторвастатин – статин третьої генерації. Його дія спрямована на ефективне 

зниження загального ХС, ХС ЛПНЩ, регресу атеросклеротичної бляшки і 

зниження серцево-судинного ризику. Його ефективність була доведена у 

дослідженнях MIRACL, CURVES, REVERSAL, ASCOT-LLA, ASAP, AVERT та 

інших [33]. Встановлено, що прийом аторвастатину може супроводжуватися із 

зниженням рівня ХС ЛПВЩ. Проте цей ефект є дозозалежним, прийом 

аторвастатину в дозі 10 мг/добу може знижувати рівень ХС ЛПВЩ, а в дозі 80 

мг/добу підвищувати ХС ЛПВЩ [147, 210, 214]. Аторвастатин розглядається, як 

перспективний лікарський засіб, що володіє впливом на виживання пацієнтів 

загальної популяції [14]. 
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У дослідженні TNT представлені переваги агресивної ліпідознижувальної 

терапії. У пацієнтів з ІХС, які приймали аторвастатин (80 мг), виявлено зниження 

рівня ХС ЛПНЩ до 2,0 ммоль/л, що сприяло зменшенню кількості серцево-

судинних ускладнень на 22% [196]. 

У ASCOT-LLA дослідженні при первинній профілактиці ІХС у пацієнтів з 

артеріальною гіпертензією з нормальним або підвищеним рівнем загального 

холестерину. Близько 10 тисяч пацієнтів приймали аторвастатин у дозі 10 мг. 

Дослідження тривало 3,3 роки та було призупинено раніше встановленого терміну 

у зв’язку з значним зменшенням випадків розвитку інфаркту міокарда та 

смертності від ІХС (на 36%) і зниженням ризику інсульту (на 27%). Виявлено 

зниження рівня загального холестерину на 1,3 ммоль/л після прийому 

аторвастатину протягом одного року порівняно з плацебо [226]. 

У REVERSAL (Reversing Atherosclerosis with Aggressive Lipid Lowering) 

дослідженні порівнювали ефективність високих доз статинів. Пацієнти приймали 

аторвастатин (80 мг) та правастатин (40 мг) протягом двох років. Виявлено, при 

прийомі аторвастатину на 16% менший ризик виникнення серцево-судинних 

ускладнень, у порівняно з правастатином [227]. 

Розувастатин – синтетичний статин ІІІ покоління. Його  виражений 

ліпідзнижуючий ефект пов’язаний з тривалим періодом напіввиведення (близько 

19 годин). На відміну від інших статинів не метаболізується через систему 

цитохрому P450. Його слід обережно призначати з циклоспорином, 

гемофіброзилом, агоністами вітаміну К та антиретровірусними препаратами, 

оскільки при їхній взаємодії може підвищуватися рівень токсичності [124, 127,  

193]. На властивості розувастатину не впливають стать, вік, вираженість 

печінкової недостатності, а його прийом незалежить від часу доби та часу 

прийому їжі [94]. 

Розувастатин  сприяє зниженню ХС ЛПНЩ, підвищує рівень ХС ЛПВЩ, 

може активізовувати синтез аполіпопротеїну в апо-А, що є основним білком 

ЛПВЩ, знижує рівень тригліцеридів, сприяє зміні розміру частинок ХС ЛПНЩ і 

розподілу його субфракцій до менш атерогенного фенотипу  [124, 180]. 
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Розувастатин володіє антиішемічним ефектом, що очевидно пов’язано з 

відновленням функції ендотелію. Сприяє зменшенню приступів стенокардії в 

пробах з фізичним навантаженням, зменшує ознаки ішемії (величина депресії 

сегменту ST знижується, в пробі з навантаженням збільшується час до 

виникнення ішемії) [94].  

У відкритому рандомізованому дослідженні MERCURI виявлена перевага 

розувастатину в дозі 10-20 мг на добу над іншими статинами в еквівалентних 

дозах [171, 225].  

У рамках програми GALAXY проведене дослідження JUPITER, з метою 

вивчення ефективності розувастатину в первинній профілактиці серцево-

судинних захворювань. Дослідження тривало 5 років, у ньому брало участь 15 548 

практично здорових людей з підвищеним ризиком серцево-судинних ускладнень. 

Виявлено, що при застосуванні розувастатину в дозі 20 мг і досягненні цільового 

рівня СРП (менше 2 мг/л) зменшується частота розвитку кінцевих точок, 

незалежно від змін спектру та вмісту ліпопротеїдів. На фоні лікування 

зменшується ризик виникнення інфаркту міокарда (на 54%), інсульту (на 48%), 

потреба реваскуляризації (на 47%), смертність від будь-яких причин (на 20%), при 

зниженні рівня СРП на 37%. Виявлено позитивні зміни в ліпідограмі – зниження 

рівня ХС ЛПНЩ на 50 % з досягненям середнього рівня 1,42 ммоль/л. Рівень 

тригліцеридів знизився на 17% [131, 191, 220]. На 47% знизився рівень розвитку 

венозної тромбоемболії під впливом статинотерапії [159].  

В останніх дослідженнях пов’язують покращення прогнозу хворих з 

серцево-судинними захворюваннями з прийомом статинів з супутнім зниженням 

СРП. Рекомендовано призначати високі дози статинів у пацієнтів після 

ендоваскулярного лікування не тільки для зниження рівня загального 

холестерину, ХС ЛПНЩ, а й зниження СРП [76]. 

У відкритому рандомізованому дослідженні STELLAR (Statin Therapies for 

Elevated Lipid Levels compared Across doses to Rosuvastatin) порівнювали 

ефективність застосування розувастатину, аторвастатину, правастатину, 

симвастатину протягом 6 тижнів. Виявлено високу ефективність розувастатину 
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при нормалізації ліпідного обміну (зниженні ХС ЛПНЩ, тригліцеридів, 

підвищенні ХС ЛПВЩ). Розувастатин мав найбільший вплив на рівень ХС 

ЛПНЩ, в середньому на 8,2% ефективніше аторвастатину (10-80 мг), 

симвастатину (10-80 мг) – на 12-18%, правастатину (10-40 мг) – на 26%.  

Розувастатин підвищив рівень ХС ЛПВЩ на 7,7-9,6% порівняно з іншими 

групами – 2,1-6,8% [183].  

У дослідженні ASTEROID (A Study to Evaluate the Effect of Rosuvastatin on 

Intravascular Ultrasound-Derived Coronary Atheroma Burden) доведено вплив 

прийому розувастатину на регрес атеросклеротичних бляшок. У дослідженні 

брало участь 507 пацієнтів, які приймали розувастатин у високій дозі (40 мг). 

Виявлено зниження рівня ХС ЛПНЩ на 53% від початкового рівня, підвищення 

ХС ЛПВЩ – на 14,7%, регрес атероми – в 78% пацієнтів з ураженям коронарних 

артерій, за даними внутрішньосудинного ультразвукового дослідження [213]. 

Дослідження METEOR (Measuring Effects on Intima-Media Thickness: an 

Evaluation of Rosuvastatin) продемонструвало можливість зворотнього розвитку 

товщини комплексу інтима-медіа сонних артерій у пацієнтів з помірним 

підвищенням ХС ЛПНЩ та безсимптомним атерсклерозом сонних артерій на 

фоні лікування розувастатином у дозі 40 мг протягом 24 місяців [160]. 

Розувастатин слід обережно призначати пацієнтам при захворюванні нирок, 

щоб уникнути розвитку ниркової недостатності, оскільки при прийомі великих 

його доз може розвиватися протеїнурія з тубулопатією. Протеїнурія може бути 

предиктором гострого чи прогресуючого захворювання нирок. Дані, щодо впливу 

розувастатину на розвиток цукрового діабету є досить суперечливими. Зв’язок 

між прийомом статину та розвитком онкопатології не доведений, відповідає 

рівню плацебо. У пацієнтів, які зловживають алкоголем і мають проблеми з 

захворюваннями печінки слід обов’язково перевіряти рівень трансаміназ [124, 

180, 193]. 

Отже, доказова база великих проспективних досліджень свідчить про 

ефективність тривалого застосування статинів, зниження загальної та серцево-

судинної смертності [21]. 
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Статини призначають тривалими курсами, але не слід забувати про 

побічний їх вплив на функцію печінки, м’язи [32, 36, 55, 66, 151, 166, 185, 231, 

238]. Поширеним ефектом статинотерапї є міалгія, виникає в 1-10%. Рабдоміоліз є 

найбільш серйозним ускладненням, виникає у менше 0,1% пацієнтів. Є дані про 

підвищений ризик виникнення цукрового діабету при статинотерапії [218]. 

У дорослого населення токсичне ураження печінки найчастіше 

спровоковане дією токсинів чи ліків, зокрема протиаритмічними, 

гіполіпідемічними, гіпотензивними лікарськими засобами, антидепресантами [30]. 

Лікування статинами може викликати дозозалежне безсимптомне підвищення 

рівня АлАТ і АсАТ, навіть у 3 рази і більше порівняно з верхньою границею 

норми.  Експерти FDA та ATP III рекомендують не приймати статини при 

підвищенні печінкових ферментів у 3 рази й більше норми [58, 118, 122, 131, 145, 

149, 177]. Безпосердня причина підвищення трансаміназ остаточно невідома, але 

вчені припускають, що це пов̓язано із збільшенням проникливості мембран 

гепатоцитів, їх ліпідних компонентів під впливом статинів з наступним виходом у 

кров печінкових ферментів у хворих при відсутності явищ гепатотоксичності [22, 

167]. Гіполіпідемічна терапія  фіксованою комбінацією аторвастатину та 

езетимібу викликає підвищеню рівня трансаміназ (не більше, ніж у 3 рази) у 7,5% 

пацієнтів [82]. 

У залежності від ступеня ураження клітини, розрізняють такі порушення їх 

цілісності: порушення проникливості мембран; наявність дистрофічних змін або 

некроз клітин. Порушення проникливості мембран визначають за активністю 

цитоплазматичних ферментів в крові АлАТ, АсАТ, лактатдегідрогенази [31]. 

Про ушкодження гепатоцитів лікарськими засобами свідчить більше 

підвищення рівня АлАТ, ніж АсАТ. Усі зміни зникають після відміни лікарського 

засобу на протязі від 4-6 тижнів до 2-3 місяців [22]. Проявом гепатотоксичності 

статинів є підвищення рівня АлАТ в три та загального білірубіну більше двох раз 

норми. З позиції FDA, підвищення АлАТ більше 10 норм відрізняє 

гепатотоксичність від трансамініту [156, 197]. У Швеції проведено 

ретроспективне дослідження та виявлено, що двоє пацієнтів загинули внаслідок 
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статин індукованого ураження печінки [152]. У Російській Федерації 

спостерігалися випадки статинового гепатиту [56]. 

Тривалий прийом 3-5 лікарських засобів при стенокардії протягом 10-15 

років може викликати зміни функціонального стану печінки з частотою 4% [23]. 

Підвищений ризик токсичних уражень печінки ускладнюється тим, що 

хворі крім статинів приймають ще й інші лікарські засоби. Тому поєднана терапія 

при застосуванні статинів має важливе значення як для профілактики 

медикаментозного гепатиту, так і для більш ефективної нормалізації ліпідного 

обміну [23, 66, 55, 134]. 

Хоча статини мають вплив на прогноз у хворих з атеросклерозом, питання 

їхньої безпеки потребує уваги, при статинотерапії необхідно проводити ретельний 

контроль за функціональним станом печінки [59, 64, 66]. Крім цього, встановлено 

що гепатопротекторні препарати можуть посилювати гіполіпідемічний ефект 

статинів [85, 138]. 

Для підвищення ефективності гіполіпідемічної терапії та покращення 

функціонального стану печінки у хворих з серцево-судинною патологією 

доцільно призначати статини в комбінації з гепатопротекторами [56,  67, 129].  

Альфа-ліпоєва кислота (АЛК) є коферментом, який бере участь в окисному 

декарбоксилюванні піровиноградної кислоти та α-кетокислот, відіграє важливу 

роль у процесі утворення енергії в організмі, регулює ліпідний, вуглеводний, 

білковий обміни, володіє ліпотропним ефектом, покращує функцію печінки, має 

протизапальну та антиоксидантну дію, попереджує розвиток атеросклерозу. 

Ліпоєва кислота вважається одним з найбільш сильних антиоксидантів, вона 

впливає на клітинний  метаболізм на різних рівнях [6, 13, 39, 61, 85, 99, 101, 137, 

139, 148, 172, 209, 235].  

Ліпоєва кислота відіграє важливу роль у ліпідному обміні – має позитивну 

ліпотропну дію, полегшує перенесення із цитозолю в матрикс мітохондрій 

ацетату й жирних кислот для подальшого окислення за рахунок підвищеного 

вироблення коензиму А (КоА). Альфа-ліпоєва кислота зміщує спектр ліпідів крові 

в бік ненасичених жирних кислот, знижує вміст холестерину й насичених жирних 
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кислот у крові, попереджує розвиток атеросклерозу, що має важливе значення для 

пацієнтів з ІХС [61, 85]. 

Ліпоєва кислота застосовується при лікуванні різноманітних патологій, 

зокрема діабетичної полінейропатії, хронічного гепатиту (зокрема вірусного 

гепатиту С), цирозі печінки, неалкогольній хворобі печінки. В окремих 

дослідженнях виявлений потенціал застосування альфа-ліпоєвої кислоти з метою 

профілактики та лікування атеросклерозу, при артеріальній гіпертензії, 

дисфункції ендотелію, окремих формах раку [135, 174, 203, 209, 246]. У хворих з 

хронічними дифузними захворюваннями печінки, при лікуванні альфа-ліпоєвою 

кислотою спостерігають нормалізацію АсАТ і  АлАТ [110].  

На сьогодні багато робіт присвячено вивченню ефективності застосування 

альфа-ліпоєвої кислоти в різних галузях медицини. Алтуніна Н.В. обгрунтувала 

доцільність застосування альфа-ліпоєвої кислоти в хворих на цукровий діабет 2 

типу з перенесеним інфарктом міокарда без підйому сегменту ST для покращення 

діастолічної функції серця [7].  

Застосування альфа-ліпоєвої кислоти може бути ефективним для 

покращення ліпідного обміну, для зниження ризику виникнення серцево-

судинних захворювань [176].  

У рандомізованому дослідженні ISLAND (Results of the Irbesartan and Lipoic 

Acid in Endothelial Dysfunction Study) в пацієнтів з метаболічним синдромом, які 

приймали альфа-ліпоєву кислоту в дозі 300 мг на добу впродовж 4 тижнів 

відзначено достовірне зниження рівня ІЛ-6, виявленого в атеросклеротичній 

бляшці, на 15% від вихідного рівня, покращувалася функція ендотелію [228]. 

У дослідженні проведеному Xu J. та співавт. виявлено зниження рівнів 

інтерлейкіну-6, СРП, тригліцеридів, загального холестерину та підвищення 

холестерину ліпопротеїнів високої  щільності у щурів, які були на 

гіпохолестериновій дієті при застосуванні альфа-ліпоєвої кислоти [248]. Виявлено 

покращення функції ендотелію у хворих з цукровим діабетом 2 типу при 

лікуванні альфа-ліпоєвою кислотою [142].  
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У дослідах, проведених на тваринах, виявлено протизапальні властивості 

альфа-ліпоєвої кислоти, зниження рівня цитокінів: СРП, інтерлейкіну-1β, 

інтерлейкіну-6, ФНП-альфа  [242, 248]. 

При лікуванні захворювань печінки успішно використовують засоби 

амінокислот, зокрема L-орнітин-L-аспартат (LOLA). Гепа-мерц – оригінальний 

гепатопротектор, що складається з двох амінокислот L-ортітину та L-аспартату, 

які беруть активну участь у метаболізмі аміаку та його трансформації в сечовину, 

в метаболізмі глутаміну. Вважають, що стабілізація функції гепатоцитів і 

усунення реактивних холестатичних станів виникає внаслідок зниження 

токсичного впливу на паренхіму печінки. З огляду на це, LOLA розглядають як 

ефективний детоксикант, який збільшує біосинтез макроергічних молекул, сприяє 

покращенню енергетичного потенціалу організму [140]. LOLA застосовується для 

лікування захворювань печінки та її ускладнень, зумовлених порушеннями 

детоксикаційної функції печінки з симптомами печінкової енцефалопатії та 

профілактики післяопераційних ускладнень [27, 37, 104, 105]. 

Таким чином при аналізі даних літератури встановлено, що нестабільна 

стенокардія – одне із складних і частих захворювань серцево-судинної системи. 

Статини – гіполіпідемічні препарати, ефективність і доцільність яких доведена 

при первинній та вторинній профілактиці серцево-судинних захворювань. Проте, 

при їх застосуванні потрібно проводити контроль за функціональним станом 

печінки, саме тому, проблема безпечності статинотерапії в пацієнтів із ІХС, 

зокрема нестабільною стенокардією є актуальною. Результатів досліджень про  

комплексне застосування статинів та гепатопротекторів є небагато, тому вони 

потребують глибокого вивчення та уточнення, що стало передумовою для вибору 

теми цього дослідження. 

Результати власних досліджень, викладені в розділі 1, опубліковані в статті  

[53], апробовані на науковому форумах [40]. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЬ 

 

2.1 Загальна характеристика хворих 

 

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. У 

дослідження увійшло 156 осіб співставимі за віком. Обстежено 136 хворих на 

нестабільну стенокардію, які перебували на стаціонарному лікуванні та 20 

практично здорових осіб.  

Діагноз НС встановлювало відповідно клінічного протоколу наказ МОЗ 

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

гострим коронарним синдромом без елевації сегменту ST» та наказ МОЗ України 

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», локальних протоколів і 

відповідали рекомендаціям Європейського товариства кардіологів та 

Американської колегії кардіологів щодо ведення хворих з нестабільною 

стенокардією [108, 109]. 

У дослідження не включали хворих з важкою серцевою, печінковою, 

нирковою недостатністю, алкоголізмом, наркоманією та пацієнти, які 

відмовилися від надання письмової згоди на участь у дослідженні. 

Контрольну групу склали 20 практично здорових осіб без клінічних ознак 

ІХС і не перебували на диспансерному спостереженні з приводу будь-якої 

соматичної патології. У цих хворих виключено гострі порушення коронарного 

кровообігу за допомогою анамнезу, даних об’єктивного обстеження, 

електрокардіографії, ехокардіографії.  
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Серед хворих на нестабільну стенокардію було 133 хворих на прогресуючу 

стенокардію, 3 хворих на вперше виниклу стенокардію (рис 2.1).  

 

Рисунок 2.1 − Розподіл хворих на нестабільну стенокардію 

 

Середній вік хворих  склав 65,6±0,96 років. Серед хворих на НС 57 осіб 

(42%) були чоловічої статі, 79 (58%) – жіночої статі (рис. 2.2). 

 

Рисунок 2.2 − Розподіл хворих на нестабільну стенокардію в залежності 

від статі 
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Найбільша кількість хворих (39,0%) була з тривалістю ІХС до 10 років, 

24,3% − до 3 років, 20,6% − до 5 років, 16,1% − тривалістю більше 10 років (рис 

2.3). 

 

 

Рисунок 2.3 − Розподіл хворих на нестабільну стенокардію в залежності 

від тривалості захворювання 

 

Розподіл хорих за віком проводився згідно класифікації ВООЗ, 2012 р. 

[128]. Клінічна характеристика хворих представлена в таблиці 2.1. 

Таблиця 2.1 − Характеристика обстежени хворих із врахуванням віку 

та супутньої патології 

 Загальна 

кількість 

Чоловіки Жінки 

1 2 3 4 

Обстежено хворих 136 57 (42%) 79 (58%) 

Середній вік 65,6±0,96 

44 (молодий вік) 3 (2,2%) 2 (1,5%) 1 (0,7%) 

44-60 років (середній вік) 47 (34,6%) 27 (19,9%) 20 (14,7%) 
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Продовження табл. 2.1 

1 2 3 4 

60-75 роки (літній вік) 57(41,9%) 20 (14,7%) 37 (27,2%) 

75-90 років (старечий вік) 29 (21,3%) 8 (5,9%) 21 (15,4%) 

ІХС тривалість до 3 років 33 (24,3%) 16 (11,8%) 17 (12,5%) 

до 5 років 28 (20,6%) 13 (9,6%) 15 (11,0%) 

до 10 років 53 (39,0%) 23 (16,9%) 30 (22,1%) 

більше 10 років 22 (16,1%) 7 (5,1%) 15 (11,0%) 

Артеріальна 

гіпертензія 

2 стадія 66 (48,5%) 23 (16,9%) 43 (31,6%) 

3 стадія 59 (43,4%) 28 (20,6%) 31 (22,8%) 

Артеріальна 

гіпертензія 

1 ступінь 1 (0,7%) - 1 (0,7%) 

2 ступінь 41 (30,1%) 13 (9,6%) 28 (20,5%) 

3 ступінь 83 (60,9%) 41(30,1%) 42 (30,8) 

Фібриляція передсердь 30 (22,0%) 16 (11,8%) 14 (10,2%) 

Екстрасистолія 21 (15,5%) 8 (5,9%) 13 (9,6%) 

Блокада ніжок пучка Гіса 6 (4,3%) 1 (0,7%) 5 (3,6%) 

Синусова брадикардія 1 (0,7%) 1 (0,7%) - 

 

У залежності від лікувальної тактики, відповідно до поставлених завдань 

хворих розподілено на 6 груп: 5 груп хворих на нестабільну стенокардію, 6-та 

група контрольна – 20 практично здорових осіб (рис. 2.4). Розподіл хворих 

здійснювався випадковим чином з урахуванням необхідності дотримання 

однорідності груп  за віком, статтю та клінічними характеристиками хворих.  

 

Рисунок 2.4 − Розподіл хворих на групи 
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В хворих з гострим коронарним синдромом (ГКС) без елевації сегменту ST 

оцінку ризику смерті та розвитку гострого інфаркту міокарда (ІМ) здійснювали за 

шкалою GRACE (табл. 2.2). 

 

 Табл. 2.2 − Алгоритм оцінки прогнозу смерті/гострого ІМ у пацієнтів із 

симптомами NSTEMI (GRACE) 

Параметри Показник Бал Параметри Показник Бал 

Вік, років ˂40 0 Креатинін, 

мг/дл 

0-0,39 2 

40-49 18 0,04-0,79 5 

50-59 36 0,8-1,19 8 

60-69 55 1,2-1,59 11 

70-79 73 1,6-1,99 14 

˃80 91 2-3,99 23 

ЧСС, уд./хв ˂70 0 ˃4 31 

70-89 7 Клас за Кillip I 0 

90-109 13 II 21 

110-149 23 III 43 

150-199 36 IV 64 

˃200 46    

АТ (систолічний) ˂80 63 Зупинка кровообігу 43 

80-99 58 Підвищення біомаркерів 15 

100-119 47 Відхилення ST 30 

120-139 37    

140-159 26    

160-199 11    

˃200 0    
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2.2 Методи лабораторно-інструментальних досліджень, статистичний 

аналіз 

 

Обстеження хворих проводили при поступленні в стаціонар, на 12-14-й день і 

на 30-й день. Використовували широкий комплекс загальноприйнятих  сучасних 

методів дослідження: збір анамнестичних даних, фізикальне обстеження, 

загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, визначення ліпідного спектру крові,  

визначення рівня цитокінів (ІЛ-1β, ІЛ-6, ІЛ-17, ФНП-α), ендотеліну-1, СРП, рівня 

загального білірубіну, аспартатамінотрансферази (АсАТ), 

аланінамінотрансферази (АлАТ), проводили електрокардіографію, 

ехокардіографію.  

Кров для проведення досліджень брали з ліктьової вени вранці натще.  

Для оцінки ліпідного спектру крові визначали вміст у сироватці крові 

загального холестерину (ЗХС), тригліцеридів (ТГ), холестерину ліпопротеїнів 

високої щільності (ХС ЛПВЩ) з використанням реактивів фірми “Humаn” 

(Німеччина) на аналізаторі Stat Fax.  

Рівень ЗХС сироватки крові визначали ферментативним методом. 

Принцип методу: холестерин визначається після його ферментативного 

гідролізу і окиснення. Індикаторна речовина, з допомогою якої визначається 

холестерин, – хінонімін − утворюється з пероксиду водню та 4-амінофеназонy в 

присутності фенолу і пероксидази. 

Принцип реакції: 

Ефір холестеролу + Н2О (холестеринестераза) → холестерин + жирна 

кислота 

Холестерин + О2 (холестериноксидаза) → холестен-3-ОН + Н2О2 

2Н2О2 + 4-амінофеназон + фенол (пероксидаза) → хінонімін + 4 Н2О 

Визначення проводять при довжині хвилі 500 нм та температурі 20–25°С 

проти бланк-реагенту. Рівень ЗХС виражають у ммоль/л. 

Тригліцериди визначали колориметричним ферментативним методом. 
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ТГ визначаються після їх ферментативного гідролізу ліпазами по кількості 

хіноніміну, що утворюється з 4-амінопірину, 4-хлорфенолу і пероксиду водню під 

впливом пероксидази. 

Принцип: 

Трилгліцериди (ліпази) → Гліцерин + Жирні кислоти; 

Гліцерин + АТФ (кінази) → Гліцерол + 3-фосфат + АДФ; 

Гліцерол + 3-фосфат (оксидаза) → Дигідроксиацетон фосфат + Н2О2  

Н2О2 + 4-аміноантипірин + 4-хлорфенол (пероксидаза) → Хінонімін +НCl + Н2О. 

Виміри  проводять при температурі 37°С, при довжині хвилі 500 нм. Рівень 

трилгліцеридів виражають у ммоль/л. 

Рівень ХС ЛПВЩ визначали ферментативним тестом у сироватці крові. 

HUMANs HDL є гомогенним ензим тестом для визначення ЛПВЩ. 

Принцип методу полягає у проведенні двох специфічних етапів: 

1) хіломікрони, ЛПДНЩ, ЛПНЩ холестерол є специфічними елементами та 

руйнуються під час ферментативної реакції 

2) визначення холестеролу з ЛПВЩ фракції здійснюється шляхом 

проведення 

специфічної ферментативної реакції в присутності специфічного для ЛПВЩ 

субстрату. Таке поєднання етапів робить пробу більш специфічною для 

визначення 

ХС ЛПВЩ, ніж інші методи. Визначення проводиться при довжині хвилі 578 нм, 

593 нм проти бланк-реагенту при температурі 37°С. Рівень ХС ЛПВЩ виражають 

у ммоль/л.  

Рівень  холестерину ліпопротеїнів низької щільності (ХС ЛПНЩ) 

розраховували за формулою Friedewald [183]:  

ХС ЛПНЩ = ЗХС – ХС ЛПВЩ – ТГх0,45, 

де ТГх0,45 — вміст холестерину у складі ліпопротеїнів дуже низької 

щільності (ХС ЛПДНЩ).  

Коефіцієнт атерогенності (КА) обчислювали за формулою А.Н. Клімова: 

 КА= (ЗХС – ХС ЛПВЩ) / ХС ЛПВЩ. 



57 
 

Концентрацію ендотеліну-1 в сироватці крові визначали методом 

імуноферментного аналізу (ІФА) з використанням набору реактивів Endothelin 

(Biomedica, Австрія). 

Вміст інтерлейкінів ІЛ-1β, ІЛ-6, ФНП-α визначали методом 

імуноферментного аналізу за допомогою тест-систем «Вектор БЕСТ» (Росія,  

м. Новосибірськ) згідно з інструкціями, що додаються до наборів реактивів.  

Концентрацію інтерлейкіну ІЛ-17 визначали методом ІФА за допомогою тест-

систем «Цитокин» (Росія, м. Санкт-Петербург) згідно з інструкціями, що 

додаються до наборів реактивів. 

Для визначення концентрації ІЛ-1β, ІЛ-6, ІЛ-17 та ФНП-α в досліджуваних 

пробах будували калібрувальну криву в координатах: вісь абсцис – концентрація 

ІЛ-1β, ІЛ-6, ІЛ-17 та ФНП-α (пг/мл); вісь ординат – значення оптичної густини 

зразка. Для цього значення оптичної густини, що відповідає концентраціям ІЛ-1β, 

ІЛ-6, ІЛ-17 та ФНП-α у кожному стандартному розчині відкладали на 

міліметровому папері для побудови графіка. Для побудови калібрувального 

графіка отримані точки з’єднували відрізками. Визначення концентрації ІЛ-1β, 

ІЛ- 6, ІЛ-17 та ФНП-α в аналізованих пробах на осі ординат відмічали значення 

оптичної густини зразка, що аналізується. Проводили пряму до перетину з 

калібрувальною кривою, від отриманої точки перетину опускали перпендикуляр 

на вісь абсцис. Точка перетину є значенням концентрації ІЛ-1β, ІЛ-6, ІЛ-17 і 

ФНП-α. 

Кількісне визначення С-реактивного протеїну (СРП) в сироватці крові 

здійснювали імунотурбідиметричним методом на автоматичному аналізаторі 

Cobas Integra 400 plus реактивами фірми Roche (США).  

Рівень фібриногену визначали методом Клауса. Рівень фібриногену 

виражали у г/л. 

Рівень загального білірубіну визначали кінетичним методом Йендрашика. 

Принцип методу – діазобарвник, який утворюється при взаємодії сульфанілової 

кислоти з азотистокислим натрієм, реагує і з зв’язаним білірубіном сироватки з 

утворенням рожево-фіолетового комплексу. Зв’язаний білірубін дає швидку 
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реакцію. При додаванні кофеїнового реактиву незв’язаний білірубін переходить у 

дисоційований стан і взаємодіє з азотобарвником. Інтенсивність забарвлення 

дослідного розчину прямопропорційна концентрації загального білірубіну у 

пробі. 

АсАТ, АлАТ визначали за допомогою наборів для колориметричного 

дослідження АсАТ, АлАТ фірми «Humаn» (Німеччина) кінетичним методом 

згідно інструкціями. 

Електрокардіографічне (ЕКГ) обстеження проводили в спокої в 12 

стандартних відведеннях. За результатами ЕКГ – дослідження оцінювали частоту 

серцевих скорочень, вольтаж у стандартних відведеннях, ішемію міокарда, 

порушення ритму та провідності. 

Усім хворим проводили ехо-кардіографічне обстеження з метою оцінки 

стану міокарда з визначенням розмірів камер серця та фракції викиду лівого 

шлуночка.  

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 помилка середнього. Достовірність різниці між групами 

за кількісними ознаками оцінювали за допомогою t-критерію Стьюдента. Оцінку 

взаємоз’язків між різними факторами здійснювали за допомогою коефіцієнта 

рангової кореляції Спірмена. Різницю між групами вважали достовірною при 

значеннях р<0,05. 

 

2.3 Методика застосування статинів у поєднанні з гепатопротекторами 

у хворих на стенокардію 

 

Усі хворі приймали стандартне лікування згідно з протоколами МОЗ України, 

локальним протоколом та відповідало рекомендаціям Європейського товариства 

кардіологів та Американської колегії кардіологів щодо ведення хворих на 

нестабільну стенокардію. Медикаментозне стандартне  лікування включало 
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призначення антикоагулянтів, антитромбоцитарних засобів, інгібіторів АПФ 

(ангіотензинперетворюючого ферменту), бета-блокаторів, статинів (розувастатин 10 

мг 1 раз на добу або аторвастатин в еквівалентній дозі 20 мг 1 раз на добу ввечері). 

Вибрана доза розувастатину відповідала дозі, яка була ефективною при лікуванні 

гострого коронарного синдрому в ряді досліджень. З метою купування ангінозних 

приступів хворим призначали нітрати. 

У залежності від лікувальної тактики сформовано 5 груп хворих на 

нестабільну стенокардію (рис. 2.5):  

 

 

 

 

Рисунок 2.5 − Розподіл хворих на групи 

6 група,  

контрольна, практично здорові особи 
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1-ша група – 33 хворих на НС, приймали – стандартне медикаментозне 

лікування з розувастатином в дозі 10 мг на добу;  

2-га група – 28 хворих на НС – розувастатин у комплексі з альфа-ліпоєвою 

кислотою; 

3-тя група – 22 хворих на НС – розувастатин у комплексі з L-орнітин-L-

аспартатом; 

4-та група – 27 хворих на НС – стандартне медикаментозне лікування з 

аторвастатином в дозі 20 мг на добу; 

5-та група – 26 хворих на НС – аторвастатин у комплексі з альфа-ліпоєвою 

кислотою; 

6-та група – контрольна, 20 практично здорових осіб.  

Хворі 2, 3, 5 груп отримували комплексне лікування з додатковим 

призначенням гепатопротекторної терапії. 

Хворі 2, 5 груп отримували додатково гепатопротекторний препарат – 

альфа-ліпоєву кислоту (діаліпон).Використання альфа-ліпоєвої кислоти у вигляді 

меглумінової солі не справляюють побічної дії, як етилендіамінової солі [5]. Крім 

цього, серед показів для застосування альфа-ліпоєвої кислоти є атеросклероз. 

Хворі отримували альфа-ліпоєву кислоту у вигляді інфузійної терапії – 3% 

розчин 20 мл (еквівалентно 600 мг альфа-ліпоєвої кислоти) на 200 мл 0,9% 

розчину натрію хлориду 1 раз на добу внутрішньовенно повільно краплинно 

протягом 10-ти 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 розжовуючи, запиваючи невеликою кількістю рідини, під час 

або після їди протягом наступних 20 днів. 

Хворі 3 групи отримували гепатопротекторний препарат L-орнітин-L-

аспартат (гепа-мерц) Це комплексний лікарський засіб, що складається з двох 

амінокислот, як беруть участь в метаболізмі аміаку та його перетворенні в 

сечовину, а також в метаболізмі глутаміну у вигляді інфузійної терапії. 1 ампула 

містить 5 г L- орнітин-L аспартата, води для ін’кцій до 10 мл, гранули – 1 пакетик 

містить 3 г L-орнітин-L-аспартату. 
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Хворі отримували L-орнитин-L-аспартат у вигляді інфузійної терапія 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-орнітин-L-аспартат приймали перорально, вміст 1 

пакету розчиняли у великій кількості рідини (склянці води або соку) та приймали 

під час або після прийому їди 2 рази на день. 

Ефективність лікування оцінювали за динамікою клінічних, біохімічних, 

імунологічних показників в процесі та після лікування. 
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РОЗДІЛ 3 

ХАРАКТЕРИСТИКА ХВОРИХ НА НЕСТАБІЛЬНУ  

СТЕНОКАРДІЮ 

 

У даному розділі наведено загальну характеристику хворих на нестабільну 

стенокардію. 

Обстежено 136 хворих з нестабільною стенокардією, серед яких 57 осіб 

чоловічої статі та 79 – жіночої. Середній вік хворих становив 65,6±0,96 років. 

На сьогоднішній день виявлено велику кількість факторів ризики розвитку 

ішемічної хвороби серця. Умовно ці фактори ризику розподіляють на 

модифіковані та немодифіковані. Модифіковані це фактори, корекція яких може 

зменшити ризик прогресування нестабільної стенокардії, немодифіковані – 

фактори, на які вплинути не можем: стать, вік, спадковість, раса. До 

модифікованих належать: артеріальна гіпертензія, ожиріння, цукровий діабет, 

дисліпідемія (підвищений рівень ЗХС і ХС ЛПНЩ, знижений рівень ХС ЛПВЩ), 

куріння, зловживання алкоголем, вживання їжі з підвищеним вмістом жирів, 

гіподинамія, схильність до тромбоутворення, часті стреси, професійно-шкідлива 

праця [64, 181, 199, 232, 234]. Ожиріння асоціюється зі змінами ліпідного спектру 

крові, що призводить до збільшення частоти виникнення серцево-судинної 

патології [90]. Багато факторів взаємопов’язані між собою, тому при поєднанні 

кількох факторів ризику ймовірність ризику розвитку атеросклерозу зростає в 

рази [64].  

З огляду на це, важливим у профілактиці ІХС є корекція модифікованих 

факторів ризику, відмова від куріння, дотримання дієтичного харчування, 

підвищення фізичної активності, контроль артеріального тиску, ліпідограми та 

рівня глікемії [115] 

Серед факторів ризику виникнення ІХС у наших хворих були: вік, 

артеріальна гіпертензія, дисліпідемія, гіподинамія, надлишкова маса тіла, 

ожиріння, тютюнопаління, психо-емоційні фактори (табл 3.1). Це свідчить, що у 
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більшості хворих було як мінімум 3 і більше факторів ризику, які сприяли 

виникненню та прогресуванню стенокардії. 

 

Таблиця 3.1 − Фактори ризику виникнення ІХС у хворих 

 

Фактори ризику 

Всього 

(n=136) 

Чоловіки 

(n=57) 

Жінки 

(n=79) 

абс. % абс. % абс. % 

Вік 121 89 53 39 68 50 

Стать 57  41,9 57  41,9 - - 

Наявність ІХС у кровних родичів 21 15,4 9 6,6 12 8,8 

Артеріальна гіпертензія 125 91,7 54 39,7 71 52 

Гіподинамія  47 34,6 14 10,3 33 24,3 

Надлишкова маса тіла 13 9,5 6 4,4 7 5,1 

Ожиріння 29 21,3 6 4,4 23 16,9 

Дисліпідемія 106 77,9 44 32,4 62 45,6 

Куріння 29 21,4 27 19,9 2 1,47 

Вживання алкоголю 6 4,4 5 3,7 1 0,7 

Психоемоційні фактори 36 26,5 11 8,1 25 18,4 

Професійна шкідливість 10 7,4 5 3,7 5 3,7 

Порушена толерантність до глюкози 6 4,4 1 0,7 5 3,7 

 

При поступленні на стаціонарне лікування хворі на нестабільну 

стенокардію скаржилися на збільшення частоти, тривалості приступів стенокардії, 

появу загрудинних болей у спокої, зменшення клінічного ефекту від 

нітрогліцерину та збільшення потреби в ньому. У пацієнтів з НС, яка виникла 

вперше, симптоми стенокардії з’явилися вперше в житті (тривалість анамнезу 

ангінозних приступів до 1 місяця),  наростали по частоті, тривалості, 

інтенсивності при зниженні ефекту від нітрогліцерину. Хворим проводили 

тропоніновий тест, результати якого були негативні.  
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Клінічна характеристика хворих представлена у таблиці 3.2.  

Оцінку ризику смерті та розвитку гострого інфаркту міокарда визначали за 

шкалою GRACE. Показник за шкалою GRACE у хворих становив 95,5 балів, та не 

перевищував 108 балів.  

 

Таблиця 3.2 − Клінічна характеристика хворих 

Показники Всього  

(n=136) 

Чоловіки 

(n=57) 

Жінки 

(n=79) 

абс. % абс. % абс. % 

Характер болю 

стискаючий 114 83,8 45 33,1 69 50,7 

пекучий 17 12,5 6 4,4 11 8,1 

відчуття дискомфорту 5 3,6 4 2,9 1 0,7 

Локалізація та іррадіація болю 

за грудиною 122 89,7 52 38,2 70 51,5 

в ділянці серця 13 9,6 5 3,7 8 5,9 

іррадіація в ліву руку 24 17,7 10 7,4 14 10,3 

іррадіація в міжлопаткову ділянку 24 17,7 12 8,8 12 8,8 

іррадіація в епігастрій 1 0,7 1 0,7 - - 

Задишка 79 58,1 29 21,3 50 36,8 

Хрипи в легенях 12 8,8 8 5,9 4 2,9 

Збільшення печінки 4 2,9 2 1,47 2 1,47 

Набряки 71 52,2 28 20,6 43 31,6 

Порушення ритму і провідності 49 36,0 25 18,4 24 17,6 

САТ мм.рт.ст. 149,7±2,5 

ДАТ мм.рт.ст. 88,1±1,2 

ЧСС уд/хв 82,5±1,9 

Оцінка ризику за шкалою GRACE 95,5±2,1 
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Стосовно характеристики больового синдрому у хворих переважав 

стискаючий біль (у 83,8%), пекучий (у 17,0%), відчуття дискомфорту 

спостерігалося (у 3,6%) хворих. У 89,7% пацієнтів  біль локалізувався за 

грудиною, в 9,6% - у ділянці серця, іррадіював у 17,7% хворих у ліву руку, у 

17,6% у міжлопаткову ділянку. Задишку відмічали у 58,1% пацієнтів, набряки 

були в 52,2% хворих. Середній систолічний АТ (САТ) становив у хворих 

149,5±2,5 мм.рт.ст., середній діастолічний АТ (ДАТ) 88,0±1,2 мм.рт.ст., середня 

ЧСС була 82,5±1,9 уд/хв. 

У 36% хворих виявляли порушення ритму та провідності (табл. 3.3). У 22% 

виявили фібриляцію передсердь, у 15,5% − екстрасистолію, у 4,3% − блокаду 

ніжок пучка Гіса, у 0,7% − синусову брадикардію. 

 

Таблиця 3.3 − Порушення ритму та провідності у хворих з нестабільною 

стенокардією 

 Всього 

(n=136) 

Чоловіки 

(n=57) 

Жінки 

(n=79) 

абс. % абс. % абс. % 

Порушення ритму і провідності 49 36,0 25 18,4 24 17,6 

Фібриляція 

передсердь 

разом 30 22,0 16 11,8 14 10,2 

постійна 16 11,7 9 6,6 7 5,1 

персистуюча 11 8,0 7 5,2 4 2,9 

пароксизмальна 3 2,2 - - 3 2,2 

Екстрасистолія разом 21 15,5 8 5,9 13 9,6 

надшлуночкова 7 5,1 1 0,7 6 4,4 

шлуночкова 14 10,4 7 5,2 7 5,2 

Блокади разом 6 4,3 1 0,7 5 3,6 

ЛНПГ 5 3,6 1 0,7 4 2,9 

ПНПГ 1 0,7 - - 1 0,7 

Синусова брадикардія 1 0,7 1 0,7 - - 
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Після проведення ехо-кардіографічного обстеження в хворих на нестабільну 

стенокардію виявлено наступні розміри камер серця та фракцію викиду (ФВ) 

лівого шлуночка (табл. 3.4.).  

 

Таблиця 3.4 − Розміри камер серця та ФВ лівого шлуночка в хворих на 

нестабільну стенокардію (M±m) 

Показники Всього 

(n=136) 

Чоловіки 

(n=57) 

Жінки 

(n=79) 

Норма 

Ліве передсердя, см 3,87±0,04 4,00±0,07 3,77±0,06 
1,9-3,6 (ж) 

1,9-4,0 (ч) 

Правий шлуночок, см 2,31±0,03 2,41±0,05 2,25±0,03 0,9-5,6 см 

Лівий шлуночок, см 4,53±0,05 4,72±0,08 4,39±0,05 
3,6-5,3 см (ж) 

3,5-5,7 см (ч) 

Перегородка, см 1,16±0,01 1,19±0,02 1,13±0,02 0,6-1,1 см 

Стінка ЛШ (діастола), см 1,02±0,01 1,05±0,02 1,00±0,02 0,6-1,1 см 

Висхідна аорта, см 3,36±0,04 3,43±0,06 3,32±0,04 2,0-3,7 см 

ФВ, % 62,0±1,17 60,6±1,89 63,04±1,47 понад 55% 

 

У хворих виявляли дещо збільшені розміри міжшлуночкової перегородки та 

лівого передсердя. ФВ у середньому дорівнювала 62,0±1,17%, знаходилися в 

межах норми. 

Резюме. При аналізі факторів ризику в хворих на нестабільну стенокардію 

виявляли три та більше факторів ризику виникнення та прогресування ішемічної 

хвороби серця, які в сукупності сприяли виникненню та прогресуванню 

стенокардію. У хворих на нестабільну стенокардію виявляли такі фактори ризику: 

артеріальна гіпертензія (91,7%), дисліпідемія (77,9%), гіподинамія (34,6%), психо-

емоційні фактори (26,5%), куріння (21,4%), ожиріння (21,3%) та некореговані 

фактори ризику, як вік (89,0%) і стать (41,9%). Стосовно больового синдрому у 

хворих переважав стискаючий характер болю (у 83,8%), пекучий (у 17,0%); у 
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89,7% пацієнтів біль локалізувався за грудиною, в 9,6% - у ділянці серця, 

іррадіював у 17,7% хворих у ліву руку, у 17,6% у міжлопаткову ділянку. 

Результати власних досліджень, викладені в розділі 3, опубліковні в статті 

[47], апробовані на наукових форумах [50]. 
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РОЗДІЛ 4 

 ПОКАЗНИКИ ЛІПІДНОГО СПЕКТРА КРОВІ В ХВОРИХ НА 

НЕСТАБІЛЬНУ СТЕНОКАРДІЮ  

 

4.1 Ліпідний спектр крові в хворих на нестабільну стенокардію до 

лікування 

 

У цьому підрозділі наведено показники ліпідного спектру крові у хворих на 

нестабільну стенокардію.  

Дисліпідемія є одним із найважливіших факторів ризику розвитку 

атеросклерозу, причиною коронарної патології, зокрема стенокардії. За 

результатами численних досліджень існує взаємозв’язок між зниженням рівня 

загального холестерину та зменшенням частоти серцево-судиних ускладнень [82, 

182, 201]. 

Дисліпідеміями вважається порушенням функції та/або складу ліпідів і 

ліпопротеїнів крові, що можуть бути наслідком багатьох причин і здатні 

самостійно чи в поєднанні з іншими факторами ризику викликати розвиток 

атеросклерозу. Найбільше значення серед порушень ліпідного обміну має так 

звана атерогенна ліпідна тріада, що характеризується підвищенням рівня 

ліпопротеїнів дуже низької щільності й пов’язано із цим підвищенням рівня ТГ, 

“маленьких щільних часточок” ХС ЛПНЩ та зниженням рівня ХС ЛПВЩ [91]. 

Статини основний клас лікарських засобів, що використовують для 

лікування дисліпідемії. Їх механізм дії полягає в частково оборотній блокаді 

ферменту ГМГ-КоА-редуктази, що відповідає за внутрішньоклітинний синтез 

холестерину. Якщо внутрішньоклітинна концентрація холестерину знижується, то 

це в свою чергу призводить до відновлення чи підвищення функції клітинних 

рецепторів до ЛПНЩ, що забезпечує збільшення сироваткового кліренсу і 

зменшення рівня ХС ЛПНЩ. Крім цього їх ефективність пов’язують з 

покращенням функції ендотелію, стабілізацією атеросклеротичноїх бляшки, 

гальмуванням чи регресом атеросклерозу [91]. 
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При аналізі отриманих результатів встановлено, що в хворих на нестабільну 

стенокардію до лікування виявлено порушення ліпідного обміну. Серед усіх 

хворих гіперхолестеринемія визначалася в 101 хворого (74,3%), підвищений 

рівень ЛПНЩ – у 106 (77,9%) хворих,  гіпертригліцеридимія − в 64 (47,1%) 

хворих, коефіцієнту атерогенності − в 122 (89,7%) хворих. 

У хворих першої, другої й третьої груп рівень загального холестерину, 

холестерину ліпопротеїнів низької щільності, холестерину ліпопротеїнів дуже 

низької щільності, коефіцієнту атерогенності, тригліцеридів був вірогідно вищим 

від показників осіб контрольної групи, нижчі показників холестерину 

ліпопротеїнів високої  щільності (рис 4.1). 

У конторольній групі рівень ЗХС становив 4,77±0,22 ммоль/л,  ХС ЛПНЩ  

2,85±0,22 ммоль/л, ХС ЛПДНЩ  0,59±0,04 ммоль/л,  КА 2,59±0,22, ТГ  1,30±0,10 

ммоль/л,  ХС ЛПВЩ 1,33±0,05 ммоль/л.  

 

 

Рисунок 4.1 − Показники ліпідного спектру крові в хворих на НС у 

порівнянні з показниками практично здорових осіб 

Примітки: * - вірогідність різниці показників порівняно з показниками 

контрольної групи (р˂0,001), ** - (р˂0,005), *** - (р˂0,05) 
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У хворих групи розувастатину, розувастатину та альфа-ліпоєвої кислоти та 

розувастатину з LOLA рівень ЗХС перевищував показники контрольної груп на 

20,6% (р˂0,001),  21,0% (р˂0,05), 20,0% (р˂0,005) відповідно. Показник ХС 

ЛПНЩ у хворих першої, другої та третьої груп перевищував показники осіб 

контрольної групи на 27,5% (р˂0,001), 26,5% (р˂0,005) і 26,4% (р˂0,005). 

Рівень ХС ЛПДНЩ у хворих першої, другої, третьої груп відповідно в 

порівнянні з контролем перевищував на 33,0% (р˂0,001), 35,2% (р˂0,005) і  32,2% 

(р˂0,005). Коефіцієнт атерогенності був вищим у хворих першої, другої та третьої 

груп на 36,0% (р˂0,001) і 32,4% (р˂0,005) 33,4% (р˂0,001)  у порівнянні з 

контрольною групою. Рівень тригліцеридів достовірно перевищував на 33,7% 

(р˂0,001) у хворих першої групи, на  35,6% (р˂0,005) – другої, на 33,0% (р˂0,005) 

відповідно в порівнянні з контролем. 

Рівень ХС ЛПВЩ у хворих першої, другої та третьої груп відповідно в 

порівнянні з контролем був нижчий на 11,8%, 6,4% і 9,0%. 

Рівень загального холестерину, тригліцеридів, холестерину ліпопротеїнів 

низької щільності, холестерину ліпопротеїнів дуже низької щільності, коефіцієнту 

атерогенності був вірогідно вищим у хворих третьої та четвертої груп від 

показників осіб контрольної групи (рис. 4.2). 

У хворих групи аторвастатину та аторвастатину з альфа-ліпоєвою кислотою 

рівень ЗХС перевищував показники контрольної групи на 20,9% (р˂0,001) і 20,6% 

(р˂0,001). ХС ЛПНЩ у хворих четвертої та п’ятої груп достовірно перевищував 

показники осіб контрольної групи на 26,9% (р˂0,005) і 26,4% (р˂0,005). Рівень ХС 

ЛПДНЩ перевищував на 36,6% (р˂0,005) і 35,1% (р˂0,005) показники у хворих 

четвертої та п’ятої груп відповідно в порівнянні з контролем. Коефіцієнт 

атерогенності достовірно вищий в хворих четвертої та п’ятої групи на 35,7% 

(р˂0,001) і 33,4% (р˂0,001) в порівнянні з контрольною групою. Рівень 

тригліцеридів перевищував на 37,2% (р˂0,01) та 35,6% (р˂0,005) показники у 

хворих четвертої та п’ятої груп відповідно в порівнянні з контролем.  
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Рівень ХС ЛПВЩ у хворих групи аторвастатину та аторвастатину з альфа-

ліпоєвою кислотою відповідно в порівнянні з контролем був нижчим на 10,8% та 

8,1%. 

 

 

Рисунок 4.2 − Показники ліпідного спектру крові у хворих на НС у 

порівнянні з показниками практично здорових осіб 

Примітка: * - вірогідність різниці показників порівняно з показниками 

контрольної групи (р˂0,001), ** - (р˂0,005), *** - (р˂0,01). 

 

4.2 Динаміка показників ліпідного спектра крові в хворих на 

нестабільну стенокардію при лікуванні 

 

У даному підрозділі представлено вплив комплексного лікування в хворих 

на нестабільну стенокардію на показники ліпідного спектру крові.  

Після проведеного лікування виявлено нормалізацію ліпідного спектру 

крові в усіх групах хворих. Однак у групах хворих, які отримували альфа-ліпоєву 

кислоту виявлено більш виражений  вплив на ліпідний спектр крові, що можна 

пояснити посиленням ефекту статинів та дією ліпоєвої кислоти.  
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При аналізі ліпідного спектру крові у хворих першої групи після лікування 

відмічено зниження рівня ЗХС, ХС ЛПНЩ, ХС ЛПДНЩ, КА, ТГ та підвищення 

ХС ЛПВЩ (табл. 4.1). 

У хворих групи розувастатину виявлено зниження ЗХС на 11,5% (р˂0,05) на 

14-й день і на 14,0% (р˂0,01) на 30-й день після лікування. Показники ХС ЛПНЩ 

зменшився через два тижні та через місяць після лікування на 15,8% (р˂0,01) та 

18,8% (р˂0,01), рівень ХС ЛПДНЩ знизився на 13,6% (р>0,05) і 18,2% (р˂0,05) 

відповідно. 

 

Таблиця 4.1 – Динаміка показників ліпідного спектру крові в хворих, 

що приймали розувастатин при лікуванні (M±m) 

 

Показники 

І група (n=33) 

До лікування 
На 12-14-й день 

лікування 
Після лікування 

ЗХС, ммоль/л 6,01±0,22 5,30±0,16 ⃰ 5,17±0,17** 

ХС ЛПНЩ, 

ммоль/л 
3,93±0,18 3,31±0,17 ⃰ 3,19±0,15** 

ХС ЛПДНЩ, 

ммоль/л 
0,88±0,06 0,76±0,06 0,72±0,05* 

КА 4,05±0,23 3,24±0,20 ⃰ 3,07±0,18 ** 

ТГ, ммоль/л 1,96±0,14 1,68±0,10 1,60±0,10 ⃰ 

ХС ЛПВЩ, 

ммоль/л 
1,19±0,05 1,25±0,05 1,27±0,04 

Примітка: * - достовірність різниці між показниками до і після лікування (р<0,05), 

** - (р˂0,01). 

 

КА зменшився у хворих групи розувастатину після лікування на 12-14-й та 

30-й дні на 20,0% (р˂0,05) та 24,2% (р˂0,01), рівень тригліцеридів знизився 

відповідно на 14,3% (р>0,05) і 18,4% (р˂0,05) після лікування. ХС ЛПВЩ 

підвищився на 5,0% (р>0,05) і 6,7% (р>0,05) у хворих першої групи. 
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У хворих другої групи виявлено позитивний вплив лікування АЛК на 

показники ліпідного спектру крові (табл. 4.2). 

У пацієнтів другої групи, що приймали розувастатин у комплексі з альфа-

ліпоєвою кислотою рівень ЗХС достовірно знизився на 16,9% (р˂0,05) і 22,2% 

(р˂0,001) на 12-14-й та 30-й дні після проведеного лікування. ХС ЛПНЩ 

зменшився через два тижні та через місяць після лікування в хворих другої групи 

на 24,5% (р˂0,01) та 32,2% (р˂0,001), рівень ХС ЛПДНЩ знизився на 14,2% 

(р>0,05) і 24,2% (р>0,05). КА зменшився на 26,9% (р˂0,05) і 37,1% (р˂0,001), а 

рівень тригліцеридів на 14,9% (р>0,05) і 25,2% (р˂0,05) у процесі лікування. ХС 

ЛПВЩ збільшився на 4,8% (р>0,05)  і 10,4% (р>0,05)  у хворих другої групи після 

отриманого лікування. 

 

Таблиця 4.2 – Динаміка показників ліпідного спектру крові в хворих, 

що приймали розувастатин з АЛК при лікуванні (M±m) 

 

Показники 

IІ група (n=28) 

До лікування 
На 12-14-й день 

лікування 

Після 

лікування 

ЗХС, ммоль/л 6,04±0,23 5,02±0,25 ⃰ 4,70±0,16** 

ХС ЛПНЩ, 

ммоль/л 
3,88±0,21 2,93±0,23 ⃰ 2,63±0,18** 

ХС ЛПДНЩ, 

ммоль/л 
0,91±0,09 0,78±0,07 0,69±0,06 

КА 3,83±0,30 2,80±0,23 ⃰ 2,41±0,15 ⃰ 

ТГ, ммоль/л 2,02±0,20 1,72±0,15 1,51±0,11 ⃰ 

ХС ЛПВЩ, 

ммоль/л 
1,25±0,05 1,31±0,05 1,38±0,05 

Примітка: * - достовірність різниці між показниками до і після лікування  

(р<0,05), ** - (р˂0,01) 
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Після лікування в другій групі хворих, які приймали розувастатин з альфа-

ліпоєвою кислотою виявлено суттєвіше зниження загального холестерину на 8,2% 

(р<0,05) порівнянно з групою розувастатину, рівень холестерину ліпопротеїнів 

низької щільності зменшився на 13,4% (р<0,05), коефіцієнт атерогенності – на 

12,9%, (р<0,05) відповідно. 

Зміни ліпідного спектру в хворих третьої групи крові представлені в табл. 

4.3. Рівень ЗХС в хворих, що приймали розувастатин у комплексі з LOLA 

зменшився на 9,4% (р˂0,05)  і 13,9% (р˂0,01) у процесі лікування на 12-14 та 30-й 

дні лікування. ХС ЛПНЩ знизився на 13,4% (р˂0,01)і 20,2% (р˂0,01), ХС 

ЛПДНЩ знизився на 10,3% і 16,1% відповідно після лікування. Рівень КА 

зменшився на 16,5% і 24,9% (р˂0,01) у хворих третьої групи. ТГ знизилися на 

11,3% і 16,5% після лікування. Рівень ХС ЛПВЩ на 4,1% і 7,4% у хворих третьої 

групи після отриманого лікування. 

 

Таблиця 4.3 − Динаміка показників ліпідного спектра крові в хворих, 

що приймали розувастатин з LOLA при лікуванні (M±m) 

 

Показники 

ІIІ група (n=22) 

До лікування 
На 12-14-й день 

лікування 

Після 

лікування 

ЗХС, ммоль/л 5,96±0,24 5,40±0,22* 5,13±0,18** 

ХС ЛПНЩ, 

ммоль/л 
3,87±0,21 3,35±0,19** 3,09±0,16** 

ХС ЛПДНЩ, 

ммоль/л 
0,87±0,07 0,78±0,07 0,73±0,06 

КА 3,89±0,24 3,25±0,23 2,92±0,19** 

ТГ, ммоль/л 1,94±0,16 1,72±0,13 1,62±0,13 

ХС ЛПВЩ, 

ммоль/л 
1,22±0,05 1,27±0,06 1,31±0,05 

Примітка: * - достовірність різниці між показниками до і після лікування (р<0,05), 

** - (р˂0,01) 
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Після лікування в групі хворих, які отримували розувастатин в комбінації з 

альфа-ліпоєвою кислотою виявлено більш суттєве достовірне зниження 

загального холестерину на 8,6% (р˂0,05) порівнянно з групою хворих, що 

приймали розувастатин, рівень холестерину ліпопротеїнів низької щільності 

зменшився на 13,4% (р˂0,05), коефіцієнт атерогенності знизився на 14% (р<0,05). 

У процесі лікування хворих на нестабільну стенокардію четвертої групи 

спостерігали тенденцію до нормалізації ліпідограми. Відбувалося зниження таких 

показників ЗХС, ХС ЛПНЩ, ХС ЛПДНЩ, КА, ТГ та підвищення ХС ЛПВЩ 

(табл. 4.4).                                                                                    

 

Таблиця 4.4 – Динаміка показників ліпідного спектра крові в хворих, 

що приймали аторвастатин при лікуванні (M±m) 

 

Показники 

ІV група  (n=27) 

До лікування 
На 12-14-й день 

лікування 

Після 

лікування 

ЗХС, ммоль/л 6,03±0,25 5,41±0,22 5,25±0,19 ⃰  

ХС ЛПНЩ, 

ммоль/л 
3,90±0,24 3,34±0,20 3,19±0,19 ⃰  

ХС ЛПДНЩ, 

ммоль/л 
0,93±0,09 0,84±0,07 0,81±0,05 

КА 4,03±0,24 3,40±0,21 3,20±0,16** 

ТГ, 

ммоль/л 
2,07±0,25 1,86±0,16 1,81±0,10 

ХС ЛПВЩ, 

ммоль/л 
1,20±0,05 1,23±0,04 1,25±0,04 

Примітка: * - вірогідність різниці між показниками до і після лікування (р<0,05), 

** - (р˂0,01) 
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Рівень ЗХС, у хворих що приймали аторвастатин, зменшився на 10,3% на 

14-й день лікування на 12,9% (р˂0,05) на 30-й день після лікування. Рівень ХС 

ЛПНЩ знизився у хворих четвертої групи на 14,6% на 12-14-й дні лікування, на 

18,2% (р˂0,05) через місяць після лікування. Показник ХС ЛПДНЩ зменшився в 

хворих четвертої групи на 9,7% через два тижні лікування, на 12,9% після 

лікування. КА знизився на 15,6% і 20,6% (р˂0,01) після лікування. Рівень 

тригліцеридів знизився на 10,1% і 12,6% після отриманого лікування. У хворих 

групи аторвастатину ХС ЛПВЩ суттєво не змінився, на 14-й день підвищився на 

2,5%, на 4,2% на 30-й день після лікування. 

Зміни показників ліпідограми після лікування в хворих п’ятої групи, що 

приймали аторвастатин з АЛК представлені у таблиці 4.5.  

 

Таблиця 4.5 – Динаміка показників ліпідного спектра крові в хворих, хо 

приймали аторвастатин з АЛК при лікуванні (M±m) 

 

Показники 

V група (n=26) 

До лікування 
На 12-14-й день 

лікування 

Після 

лікування 

ЗХС, ммоль/л 6,01±0,23 5,02±0,21** 4,73±0,17*** 

ХС ЛПНЩ, 

ммоль/л 
3,87±0,21 2,93±0,21** 2,72±0,18*** 

ХС ЛПДНЩ, 

ммоль/л 
0,91±0,09 0,80±0,08 0,69±0,05* 

КА 3,89±0,21 2,89±0,16*** 2,58±0,17*** 

ТГ, ммоль/л 2,02±0,21 1,78±0,18 1,53±0,11* 

ХС ЛПВЩ, 

ммоль/л 
1,23±0,04 1,29±0,05 1,32±0,04 

Примітка: * - вірогідність різниці між показниками до і після лікування (р<0,05), 

** - (р˂0,01), *** - (р˂0,001) 
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У хворих що приймали аторвастатин з додаванням альфа-ліпоєвої кислоти 

рівень ЗХС знизився на 14-й день на 16,5% (р˂0,01) З р0,005 і на 21,3% (р˂0,001) 

на 30-й день лікування. Показник ХС ЛПНЩ знизився на 24,3% (р˂0,005) на 14-й 

день лікування, на 29,7% (р˂0,001) через місяць після лікування. ХС ЛПДНЩ − 

на 12,1% і 24,2% (р˂0,05) на 12-14-й та 30-й дні після лікування. Рівень КА 

зменшився на 25,7% (р˂0,001) та 33,7% (р˂0,001) після проведеного лікування. ТГ 

знизилися на 11,9% і 24,3% (р˂0,05) відповідно після лікування. Показники ХС 

ЛПВЩ зросли на 4,9% і 7,3% після лікування. 

Після отриманого лікування в хворих, що приймали аторвастатин в 

комплексі з альфа-ліпоєвою кислотою виявлено більш суттєве зниження 

загального холестерину на 8,4% (р<0,05) та коефіцієнту атерогенності − 13,1% 

(р<0,05) у порівнянні з групою хворих, що приймали лише аторвастатин. 

Отже, після проведеного курсу лікування загальний холестерин найбільше 

знизився в групах з додатковим прийом альфа-ліпоєвої кислоти та LOLA (рис 

4.3). 

 

 

Рисунок 4.3 − Динаміка показників загального холестерину у хворих на 

нестабільну стенокардію I-V груп в процесі лікування 

Примітки: * - достовірність різниці між показниками до і після лікування (р<0,05), 

** - (р˂0,01), *** - (р˂0,001) 
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Рівень холестерину ліпопротеїнів низької щільності найбільше знизився в 

групах хворих, що приймали комплексне лікування з АЛК (рис. 4.4). 

 

 
Рисунок 4.4 − Динаміка показників ХС ЛПНЩ у хворих на нестабільну 

стенокардію I-V груп в процесі лікування 

Примітки: * - достовірність різниці між показниками до і після лікування (р<0,05), 

** - (р˂0,01), *** - (р˂0,001). 

 

Про ефективність статинотерапії свідчить досягнення цільового рівня ХС 

ЛПНЩ, що залежить від ступеня ризику серцево-судинних захворювань. Для 

груп високого серцево-судинного ризику рівень ХС ЛПНЩ  повинен становити 

менше ˂1,8 ммоль/л [92].  

Після проведеного лікування цільовий рівень ХС ЛПНЩ ˂1,8 ммоль/л 

досягнуто в 9,1% хворих першої групи, в 25,0% хворих другої групи, 9,1% хворих 

третьої, 7,7% і 14,8% в хворих четвертої та п’ятої груп. При комплексному 

прийомі розувастатину з АЛК цей цільовий показник досягнуто в 2,7 рази більше, 

а при прийомі аторвастатину з АЛК у 2,3 рази більше ніж при лікуванні лише 

статинами, що свідчить про гіполіпідемічний ефект статинів та АЛК. Не 

досягнуто цільовий рівень ХС ЛПНЩ у більшої кількості пацієнтів можна 

пояснити коротким терміном спостереження та невеликою дозою лікарського 
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засобу. Рівень ХС ЛПДНЩ знизився у хворих четвертої та п’ятої груп (рис. 4.5). 

Суттєве зменшення КА, у хворих другої та п’ятої груп, які приймали комплексне 

лікування статинами та альфа ліпоєвою кислотою (рис. 4.6). 
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Рисунок 4.5 − Динаміка показників ХС ЛПДНЩ у хворих на нестабільну 

стенокардію I-V груп в процесі лікування 

Примітки: * - достовірність різниці між показниками до і після лікування (р<0,05). 

 

Рисунок 4.6 − Динаміка КА в хворих на нестабільну стенокардію I-V груп в 

процесі лікування 

Примітки: * - достовірність різниці між показниками до і після лікування (р<0,05), 

** - (р˂0,01), *** - (р˂0,001) 
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Рівень тригліцеридів зменшився і усіх групах хворих після проведеного 

лікування, проте найбільше цей показник зменшився у другій і п’ятій групах (рис. 

4.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.7 − Динаміка показників тригліцеридів у хворих на нестабільну 

стенокардію I-V груп в процесі лікування 

Примітка. * - достовірність різниці між показниками до і після лікування (р<0,05). 

Зміни рівня ХС ЛПВЩ наведені на рис. 4.8.  

  

Рисунок 4.8 − Динаміка показників ХС ЛПВЩ у хворих на нестабільну 

стенокардію I-V груп в процесі лікування 
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Після лікування рівень ХС ЛПВЩ змінювався не однаково. Більш суттєво 

він зріс у групах хворих, що приймали розувастатин, ніж аторвастатин. 

Найбільше його покази зросли в групах комплексного лікування – розувастатин з 

альфа-ліпоєвою кислотою та аторвастатин з альфа-ліпоєвою кислотою. У групі, 

що приймала аторвастатин його рівень незначно несуттєво змінився.  

Після проведеного лікування в усіх групах хворих на нестабільну 

стенокардію відмічено покращення показників ліпідограми, які підтверджують 

гіполіпідемічний ефект статинів. Розувастатин у дозі 10 мг є еквівалентним 

аторвастатину 20 мг, проте розувастатин володіє більш вираженим 

гіполіпідемічним ефектом. 

Тривалість спостереження хворих не була дуже тривалою, проте, через 

місяць спостерігалася  більш суттєвіше покращення ліпідного спектра крові  у 

хворих, які додатково приймали альфа-ліпоєву кислоту, що свідчить про 

ефективність її застосування. При комплексному прийомі статинів та альфа-

ліпоєвої кислоти, розувастатину та L-орнітину-L-аспартату переносимість 

лікарських засобів хворими була задовільною.  

При аналізі взаємозв’язків ліпідного спектру крові з маркерами запалення у 

хворих на нестабільну стенокардію виявлено наступні кореляційні зв’язки (рис. 

4.9): 

 прямий зв’язок середньої сили між ЗХС та СРП (r=0,53, р˂0,05); 

 середньої сили зв’язок між ЗХС та ІЛ-6 (r=0,42, р˂0,05); 

 позитивний зв’язок ЗХС та ІЛ-1β (r=0,41, р˂0,05);  

 кореляційний зв’язок ЗХС та ФНП-α (r=0,44, р˂0,05); 

 середньої сили зв’язок між ЗХС та фібриногеном (r=0,41, р˂0,05); 

 позитивний середньої сили кореляційний зв’язок між ХС ЛПНЩ та 

СРП (r=0,42, р˂0,05); 

 зв’язок середньої сили між ХС ЛПНЩ та ІЛ-6 (r=0,37, р˂0,05); 
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 між ХС ЛПНЩ та ФНП-α зв’язок середньої сили (r=0,32, р˂0,05). 

прямий середньої сили зв’язок між ІЛ-1β та ХС ЛПНЩ (r=0,32, 

р˂0,05); 

 слабкий позитивний зв’зок між ХС ЛПНЩ та фібриногеном (r=0,26, 

р˂0,05). 

Наявність прямого кореляційного зв’язку між загальним холестерином та С-

реактивним протеїном (r=0,53, р˂0,05), фібриногеном (r=0,41, р˂0,05) свідчить 

про активацію системного запалення у хворих з нестабільною стенокардією. 

 

Рис. 4.9 Кореляційні взаємозв’язки ліпідного спектру крові 

 

 Резюме. Аналізу показників ліпідограми у хворих на нестабільну 

стенокардію виявив порушення ліпідного обміну, що характеризується 

підвищеним рівнем загального холестерину, холестерину ліпопротеїнів низької 

щільності, холестерину ліпопротеїнів дуже низької щільності, тригліцеридів, 

коефіцієнту атерогенності та зниженим рівнем холестерину ліпопротеїнів високої 

щільності. 

У хворих на нестабільну стенокардію виявлено порушення ліпідного 

обміну: гіперхолестеринемія у 74,3% хворих, гіпертригліцеридимія  у 47,1% 
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хворих, підвищений рівень ліпопротеїнів низької щільності у 77,9% хворих, 

підвищений рівень коефіцієнту атерогенності у 89,7% хворих. 

У хворих на нестабільну стенокардію рівень загального холестерину 

перевищував показники контрольної групи на 20,0-21,0% (р˂0,05), холестерин 

ліпопротеїнів низької щільності – на 26,4%-27,5% (р˂0,005), коефіцієнт 

атерогенності − на 32,4-36,0% (р˂0,005), тригліцеридів – на 33,0-37,2% (р˂0,01) 

відповідно. Холестерин ліпопротеїнів низької щільності був нижчий показників 

контрольної групи на 6,4 -11,8%. 

Гіполіпідемічний вплив статинів проявлявся вже через 2 тижні після 

початку лікування. У хворих, що приймали комплексне лікування з включенням 

альфа-ліпоєвої кислоти спостерігалася більш суттєве покращення ліпідного 

спектра крові, ніж при прийомі лише статинів, розувастатину чи аторвастатину.  

Після лікування хворих у другій групі після прийому альфа-ліпоєвої 

кислоти та розувастатину рівень ЗХС знизився на 22,2% (р˂0,001) проти 14,0% 

(р˂0,01) у першій групі. Рівень ХС ЛПНЩ зменшився  на 32,2% (р˂0,001) у 

другій,  18,8% (р˂0,01) – у першій групі, ХС ЛПДНЩ − на 24,2% проти 18,2% 

(р˂0,05) у першій групі. КА зменшився на 37,1% (р˂0,001) у другій, на 24,2% 

(р˂0,01) – у першій, на 24,9% (р˂0,01) – у третій групі. Рівень ТГ зменшився на 

25,2% (р˂0,05),  у другій групі. ХС ЛПВЩ зріс у всіх групах хворих, які приймали 

розувастатин – на 6,7% у першій, на 7,3% у третій та найбільше в другій – 10,4%. 

У групі хворих, що приймала аторвастатин з альфа-ліпоєвою кислотою, 

порівняно з аторвастатином, спостерігалася більш суттєвіша нормалізація 

ліпідного спектру крові. Рівень ЗХС зменшився на 21,3% (р˂0,001) проти 12,9% 

(р˂0,05) у четвертій групі. ХС ЛПНЩ знизився на 29,7% (р˂0,001) проти 18,2% 

(р˂0,05), а ХС ЛПДНЩ на 24,2% (р˂0,05) проти 12,9% (р>0,05). Рівень 

тригліцеридів зменшився у п’ятій групі на 24,3% (р˂0,05) проти 12,6% у 

четвертій, КА знизився на 33,7% (р˂0,001) проти 20,6% (р˂0,01). Рівень ХС 

ЛПВЩ підвищився незначно, але більше у п’ятій групі на 7,3% проти 4,2%. 

Слід зазначити, що при порівнянні впливу розувастатину та аторвастатину 

(в еквівалентних дозах) на ліпідний спектр крові, вони чинили приблизно 
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одинаковий вплив, але розувастатин сприяв більшому підвищенню ХС ЛПВЩ, 

аніж аторвастатин.  

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

кислотою відмічено суттєвіше покращення ліпідного спектру крові, проте кращі 

показники були в групі хворих, які приймали розувастатин з альфа-ліпоєвою 

кислотою. 

Доцільно застосовувати альфа-ліпоєву кислоту в комплексі з статинами для 

посилення гіполіпідемічного ефекту, поряд з дотриманням дієтичних 

рекомендацій та модифікацією способу життя (зменшення ваги тіла при ожирінні, 

регулярному виконанню фізичних вправ, виключенню вживання алкоголю, 

відмова від куріння). 

 

Результати власних досліджень, викладені в розділі 4, опубліковані в 

статтях [47, 49, 54], апробовані на наукових форумах [45, 48]. 
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РОЗДІЛ 5 

ПОКАЗНИКИ СИСТЕМНОГО ЗАПАЛЕННЯ, ЦИТОКІНОВА СИСТЕМА 

ТА ФУНКЦІЯ ЕНДОТЕЛІЮ В ХВОРИХ НА НЕСТАБІЛЬНУ 

СТЕНОКАРДІЮ 

 

У даному розділі представлені результати дослідження показників 

запалення та функції ендотелію у хворих на нестабільну стенокардію, динаміку 

цих показників при лікуванні. 

 

5.1 Динаміка показників запалення в хворих на нестабільну 

стенокардію до та після лікування 

У цьому підрозділі представлені показників запалення в хворих на 

нестабільну стенокардію до та після проведеного лікування. 

Вивчення динамічних змін різних маркерів запалення є надзвичайно 

актуальним для клінічної практики, оскільки вони потрібні для підтвердження 

атеросклерозу чи інших, пов’язаних з ним патологічних станів організму; 

прогнозування станів, що передують серйозними ускладненнями (нестабільна 

стенокардія, інфаркт міокарда); оцінка перебігу коронарного атеросклерозу, його 

прогресування чи регресування, в тому числі після черезшкірних коронарних 

втручань – ангіопластики, стентування чи аорто-коронарного втручання; оцінка 

ефективності проведеного медикаментозного та немедикаментозного лікування 

[10]. 

Вивчення маркерів запалення є важливим, для розуміння процесів, які 

розвиваються в атеросклеротично зміненій судинній стінці, оскільки запальні 

процеси відіграють велику роль у формуванні та дестабілізації атеросклеротичної 

бляшки  [10, 23, 64, 65, 205, 239]. 

С-реактивний протеїн привертає до себе увагу клініцистів, як медіатор 

неспецифічного запалення, маркер запалення та предиктор серцево-судинних змін 
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Його підвищення вважають важливим фактором ризику прогресування ІХС і 

виникнення гострого коронарного синдрому [83, 94, 119, 190]. 

При аналізі отриманих результатів у хворих на нестабільну стенокардію 

виявлено підвищення рівня СРП та загального фібриногену порівняно з 

показниками осіб контрольної групи (табл 5.1). 

 

Таблиця 5.1 − Показники СРП, загального фібриногену у хворих з 

нестабільною стенокардією та контрольною групою (M±m) 

Групи хворих СРП, мг/л 
Загальний 

фібриноген, г/л 

І група (розувастатин), n=33 9,78±0,72** 4,41±0,26* 

ІІ група (розувастатин+АЛК), n=28 9,84±0,79** 4,54±0,20* 

ІІІ група (розувастатин+LOLA), n=22 9,87±0,88** 4,62±0,30* 

ІV група (аторвастатин), n=27 9,81±0,77** 4,28±0,30* 

V група (аторвастатин+АЛК), n=26 9,95±0,70** 4,52±0,26* 

Контрольна група, n=20 3,92±0,35 2,86±0,19 

Примітка: * − достовірність різниці показників порівняно з показниками 

контрольної групи (р˂0,05), ** − (р˂0,001).                                                                                             

 

Рівень СРП та загального фібриногену був вищим у хворих з нестабільною 

стенокардією при порівнянні з контрольною групою у 2,49 (р˂0,001) рази та 1,54 

рази (р˂0,05) відповідно в хворих першої групи, в 2,51 (р˂0,001) та в 1,59 (р˂0,05) 

рази – в хворих другої групи, в 2,52 (р˂0,001) та 1,62 (р˂0,05) рази − в хворих 

третьої групи, в 2,50 (р˂0,001) та 1,5 (р˂0,05) рази − в хворих четвертої  групи, в 

2,83 (р˂0,001) та 1,58 (р˂0,05) рази − в хворих п’ятої групи.  

Після проведеного лікування виявлено зниження показників системного 

запалення в усіх групах хворих (табл. 5.2). У першій групі рівні СРП та загального 
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фібриногену знизилися на 28,1% (р˂0,05) та 18,4% (р˂0,05), у другій групі − на 

35,2% (р˂0,05) та 20,0% (р˂0,05) відповідно, у третій групі на 29,2% (р˂0,05) та 

15,2% (р˃0,05), на 22,7% (р˂0,05) та 14,7% (р˃0,05) у хворих четвертої групи, на 

34,9% (р˂0,05) та 15,7%  − у хворих п’ятої групи (рис. 5.1, 5.2).  

 

Таблиця 5.2 − Динаміка вмісту СРП та загального фібриногену у 

хворих після лікування (M±m) 

 

Групи хворих 

СРП, мг/л Загальний фібриноген, г/л 

до 

лікуванння 

після 

лікування 
до лікуванння 

після 

лікування 

І група 

(розувастатин), 

n=33 

9,78+0,72 7,03±0,47* 4,41±0,26 3,61±0,26* 

ІІ група 

(розувастатин 

+АЛК), n=28 

9,84±0,79 
6,38±0,52* 

р1,2>0,05 
4,54±0,20 

3,63±0,20* 

р1,2>0,05 

ІІІ група 

(розувастатин+

LOLA), n=22 

9,87+0,88 
6,99±0,64* 

р1,3>0,05 
4,62±0,30 

 

3,92±0,26 

р1,3˃0,05 

IV група 

(аторвастатин), 

n=27 

9,81±0,77 7,58±0,40* 

 

4,28±0,30 3,65±0,27 

V група 

(аторвастатин+

АЛК), n=26 

9,95±0,70 
6,48±0,35* 

р4,5˂0,05 

 

4,52±0,26 
3,81±0,24 

р4,5˃0,05 

Примітки: * – достовірність різниці між показниками до і після лікування р˂0,05;  

р – достовірність показників після лікування між окремими групами. 
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Комплексне лікування в поєднанні з альфа-ліпоєвою кислотою сприяло 

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

на 7,1% у групі з розувастатином.  

  

 

Рисунок 5.1 – Динаміка показників СРП у хворих на нестабільну  

стенокардію після лікування 

Примітка. * − достовірність різниці показників до і після лікування р˂0,05 

 

 

Рисунок 5.2 – Динаміка показників загального фібриногену у хворих на 

нестабільну стенокардію після лікування 

Примітка. *– достовірність різниці між показниками до і після лікування р˂0,05 
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5.2 Динаміка цитокінової системи в хворих на нестабільну стенокардію 

до та після лікування  

 

Прозапальні цитокіни відіграють чималу роль у запальному процесі при 

атеросклерозі, зокрема, привертають увагу  інтерлейкін-1β, інтерлейкін-6, 

інтерлейкін-17, фактор некрозу пухлин-альфа [73, 198, 208, 216, 217]. 

Після аналізу отриманих результатів у хворих на нестабільну стенокардію 

виявлено підвищення рівня прозапальних цитокінів у сироватці крові, зокрема ІЛ-

1β, ІЛ-6, ІЛ-17, ФНП-α порівняно з показниками осіб контрольної групи (табл. 

5.3). 

 

Таблиця 5.3 − Показники цитокінів в хворих на нестабільну 

стенокардію (M±m) 

Показники І група 

(розувастатин) 

ІІ група 

(розувастатин+АЛК) 

Контрольна 

група 

ІЛ-1β, пг/мл 5,75±0,20* 6,08±0,20* 3,20±0,19 

ІЛ-6, пг/мл 7,88±0,41** 8,06±0,53* 4,04±0,37 

ІЛ-17, пг/мл 14,83±1,03* 15,84±1,17* 8,66±0,70 

ФНП-α, пг/мл 1,55±0,12* 1,62±0,14* 0,72±0,06 

Примітки: * – достовірність різниці показників порівняно з показниками 

контрольної групи р˂0,001, ** – р˂0,005. 

 

У хворих на нестабільну стенокардію виявлено підвищений вміст ІЛ-1β у 

1,8 рази (р˂0,001) в хворих першої групи і у 1,9 рази (р˂0,001)  хворих другої 

групи порівнянно з контрольною групою. Вміст ІЛ-6 перевищував показники 

контрольної групи в 1,95 рази (р˂0,005) хворих першої групи та в 2,0 рази 

(р˂0,001) хворих другої групи. Рівень ІЛ-17 перевищує показники контрольної 

групи в 1,71 (р˂0,001) першої групи, у 1,83 рази (р˂0,001) другої групи. Вміст 

ФНП-α в сироватці крові хворих на нестабільну стенокардію перевищив 
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показники контрольної групи на 2,15 рази (р˂0,001) – першої групи, у 2,25 рази 

(р˂0,001) – другу групу. 

Після отриманого лікування відмічено зниження прозапальних цитокінів 

(табл 5.4). Вміст ІЛ-1β достовірно зменшився в сироватці крові хворих, що 

приймали розувастатин на 18,8% (р˂0,001) і в групі хворих, що отримували 

комплексне лікування з альфа-ліпоєвою кислотою – на 25,7% (р˂0,001), тобто в 

1,3 рази (рис 5.3). 

 

Таблиця 5.4 − Динаміка показників цитокінів у хворих з нестабільною 

стенокардією після лікування (M±m) 

 

 

Показники 

І група, розувастатин  ІІ група, розувастатин+АЛК 

до 

лікування 

після 

лікування 

до лікування після  

лікування 

ІЛ-1β, пг/мл 5,75±0,20 4,67±0,15**** 6,08±0,20 4,52±0,16**** 

ІЛ-6, пг/мл 7,88±0,41 5,90±0,40*** 8,06±0,53 5,56±0,42**** 

ІЛ-17, пг/мл 14,83±1,03 12,13±0,83 * 15,84±1,17 12,24±0,96* 

ФНП-α, пг/мл 1,55±0,14 1,01±0,08** 1,62±0,15 0,96±0,07**** 

Примітки: *– достовірність різниці між показниками до і після лікування 

р˂0,05, ** − р˂0,01, *** − р˂0,005, **** − р˂0,001. 

 

ІЛ-6 відомий як маркер запалення в коронарних атеросклеротичних 

бляшках, найбільш вивчений серед цитокінів як предиктор несприятливого 

перебігу ІХС [173, 217]. 

Вміст інтерлейкіну-6 зменшився після лікування в хворих першої групи, що 

отримували розувастатин на 25,1% (р˂0,005), на 31% у 1,4 рази (р˂0,001), у 

хворих другої групи, які в комплексі отримували альфа-ліпоєву кислоту (рис 5.4).  

Наші дані співставимі з результатами інших досліджень. В рандомізованому 

дослідженні (the Irbesartan and Lipoic Acid in Endothelial Dysfunction) ISLAND 

виявлено, що в пацієнтів, які комплексно приймали альфа-ліпоєву кислоту в дозі 
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300 мг на добу з ірбесартаном впродовж 4 тижнів відзначено достовірне зниження 

рівня ІЛ-6 в атеросклеротичній бляшці, на 15% від вихідного рівня [228]. 

 

Рисунок 5.3 – Динаміка показників інтерлейкіну-1β хворих на нестабільну 

стенокардію I та II груп після лікування 

 

Примітка. *– достовірність різниці між показниками до і після лікування р˂0,001 

 

Рисунок 5.4 − Динаміка інтерлейкіну-6 у хворих на нестабільну 

стенокардію I та II груп після лікування 

Примітки: *– достовірність різниці між показниками до і після лікування р˂0,005, 

** − р˂0,001. 



92 
 

У дослідженні проведеному Xu J. і співавт. виявлено зниження рівнів 

інтерлейкіну-6, СРБ, тригліцеридів, загального холестерину та підвищення 

холестерину ліпопротеїнів високої  щільності в щурів, які перебували на 

гіпохолестериновій дієті при застосуванні альфа-ліпоєвої кислоти [248].  

Вміст інтерлейкіну-17 знизився в хворих на нестабільну стенокардію після 

лікування в першій групі, що приймали розувастатин на 18,2% (р˂0,05), у другій – 

на 22,7% у 1,29 рази (р˂0,05), що отримували комплексне лікування (рис 5.5). 

 

 

Рисунок 5.5 − Динаміка інтерлейкіну-17 в хворих на нестабільну 

стенокардію I та II груп після лікування 

Примітка. *– достовірність різниці між показниками до і після лікування р˂0,05 

 

Встановлено також зменшення фактора некрозу пухлин-альфа після 

проведеного лікування. У першій групі хворих вміст ФНП-α зменшився на 34,8% 

(р˂0,01) та на 40,7% у 1,7 рази (р˂0,001) у хворих другої групи (рис 5.6).  

Отримані результати співставимі з даними літератури [60] і свідчать про 

плейотропні ефекти статинотерапії – здатнісь впливати на прозапальні цитокіни, 

розцінюються як патогенетичний компонент лікування нестабільної стенокардії. 
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У групі хворих, котрі приймали розувастатин в поєднанні з альфа-ліпоєвою 

кислотою відмічено суттєвіше зниження рівня цитокінів ІЛ-1β на 6,9%, ІЛ-6 − на 

5,9%, ІЛ-17 − на 4,5%, ФНП-α − на 5,9% порівняно з групою хворих, які приймали  

розувастатин. 

 

Рисунок 5.6 − Динаміка ФНП-α в хворих на нестабільну стенокардію I 

та II груп після лікування 

Примітки: *– достовірність різниці між показниками до і після лікування − 

р˂0,01, ** − р˂0,001. 

Зниження показників системного запалення у хворих на нестабільну 

стенокардію свідчить про позитивні результати лікування та підтверджує 

плейотропні властивості статинів. Дані щодо динаміки показників запалення у 

хворих на нестабільну стенокардію співставимі з даними інших авторів [100, 112, 

133]. 

 

5.3 Функція ендотелію в хворих  на нестабільну стенокардію до та після 

лікування 

 

Ендотеліальна дисфункція відіграє ключову роль на ранніх стадія 

атеросклерозу, вона пов’язана з прогресуванням бляшки та виникненням 
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атеросклеротичних ускладнень. Тому оцінка функції ендотелію має важливе 

значення для пацієнта, результати за прогресування захворювання та контроль за 

лікуванням [206]. Утворення ендотеліну підвищується при різних формах 

серцево-судинних захворювань і впливає на прогресування атеросклеротичних та 

запальних процесів у судинній стінці.                                                                                          

Ендотелін-1 є маркером коронарного атеросклерозу та дисфункції 

ендотелію, має прогностичне значення при порушенні серцево-судинної 

діяльності, інфаркті міокарда. Він є сильним судинним констриктором і 

потенціює судонозвужуючі ефекти інших вазоактивних агоністів. Велика частина 

ендотеліну утвореного в ендотелії вивільняється в судинну стінку, взаємодіє з 

гладкими м’язами судин і лише третина потрапляє в циркулююче кровяне русло, 

де може визначатися лабораторними методами [136, 161]. 

 У першій групі вміст ендотеліну-1 перевищував рівень контрольної групи у 

2,92 рази (р˂0,01), у другій групі у 2,85 рази (р˂0,01). Отже, у хворих з 

нестабільною стенокардією спостерігається порушення ендотеліальної функції, 

що проявляється підвищеною продукцією ендотеліну-1 (табл. 5.5). 

 

Таблиця 5.5 − Вміст ендотеліну-1 в хворих на нестабільну стенокардію I 

та II груп та його зміна після лікування (M±m) 

 

Показник 

І група ІІ група Контрольна 

група  до 

лікування 

після  

лікування 

до 

лікування 

після  

лікування 

ЕТ-1, 

фмоль/мл 
2,60±0,17# 1,83±0,18* 2,54±0,19# 1,62±0,16* 0,89±0,09 

Примітки: # – достовірність різниці показників порівняно з показниками 

контрольної групи (р˂0,01), * – достовірність різниці між показниками до і після 

лікування (р˂0,01) 

 

Після проведеного лікування розувастатином вміст ендотеліну-1 зменшився 

у хворих першої групи на 29,6% (р˂0,01) (рис. 5.7), таке покращання функції 
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ендотелію можна пояснити зменшенням модифікації ліпідів за рахунок зниження 

вільнорадикального окиснення білків у крові та в атерогенних ліпопротеїнах. 

Статини мають антитромботичну дію, стабілізують покришку атеросклеротичної 

бляшки, зменшують активність запальних процесів, покращують перфузію 

міокарда та ангіогенез. 

У хворих другої групи  рівень ендотеліну-1 знизився на 36,2% (р˂0,01) у 1,6 

рази, у групі комплексного лікування розувастатином та АЛК. 

 

 

Рисунок 5.7 − Динаміка ендотеліну-1 у хворих на нестабільну 

стенокардію I та II груп після лікування 

Примітка. *– достовірність різниці між показниками до і після лікування р˂0,01. 

 

Одержані нами результати свідчать про те, що в хворих на нестабільну 

стенокардію спостерігається порушення функції ендотелію, що співставимо з 

даними літератури [113]. Після проведеного лікування статинами рівень 

ендотеліну-1 зменшується, що вказує на покращення ендотеліальної функції при 

лікуванні статинами, та співставиме з даними інших авторів [89] . Альфа-ліпоєва 

кислота також сприяє покращенню функції ендотелію [13]. Зокрема, в групі яка 

додатково приймала альфа-ліпоєву кислоту вміст ендотеліну-1 зменшився на 
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6,6%. Наші дані співставимі з даними літератури, що вказують на ефективність 

комбінованого застосування розувастатину та альфа-ліпоєвої кислоти при 

дисфункції ендотелію, відзначають ендотелійпротективні властивості альфа-

ліпоєвої кислоти [39, 74]. 

При проведенні кореляційного аналізу показників системної запальної 

відповіді, прозапальних цитокінів, ендотеліальної дисфункції виявлено наступні 

зв’язки (рис. 5.8): 

 середньої сили зв’язок між СРБ та ФНП-α (r=0,39, р˂0,05);  

 позитивний зв’язок середньої сили між СРБ та ІЛ-6 (r=0,42, р˂0,01); 

 кореляційний зв’язок між СРБ та ІЛ-1β (r=0,51, р˂0,05); 

 позитивний зв’язок між СРБ та ІЛ-17 (r=0,50, р˂0,01); 

 зв’язок середньої сили між СРБ та фібриногеном (r=0,34, р˂0,05); 

 сильний позитивний зв’язок ІЛ-6 та ФНП-α (r=0,81, р˂0,01); 

 позитивний сильного зв’язку ІЛ-6 з ІЛ-1β (r=0,71, р˂0,01); 

 сильний кореляційний зв’язок між ФНП-α та ІЛ-1β (r=0,71, р˂0,01);  

 середньої сили зв’язок між ІЛ-17 та ІЛ-6 (r=0,40, р˂0,01); 

 зв’язок середньої сили між СРБ та ЕТ-1 (r=0,36, р˂0,01). 

 

Рис. 5.8 Кореляційні взаємозв’язки показників запалення у  

обстежених хворих 
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Прямий зв’язок між ЕТ-1 та СРП (r=0,36, р˂0,01) може свідчити про те, що 

ендотеліальна дисфункція визначається активністю системного запалення. 

Таким чином, нестабільна стенокардія асоціюється із збільшенням 

активності маркерів запалення, а ендотеліальна дисфункція пов’язана з рівнем 

запалення, що підтверджуються наявністю кореляційних взаємозв’язків між 

відповідними показниками. Отримані результати співставимі з результатами 

інших авторів [96]. 

 

Резюме. У хворих з нестабільною стенокардією виявлено підвищення рівнів 

інтерлейкіну-1β, інтерлейкіну-6, інтерлейкіну-17, фактору некрозу пухлин-α у 

порівнянні з контрольною групою. Виявлено підвищення рівня ендотеліну-1, що 

свідчить про порушення ендотеліальної функції.  

У хворих на нестабільну стенокардію виявили ознаки системної запальної 

відповіді – підвищення рівня СРП. Рівень СРП у них перевищував показники 

контрольної групи від 2,49 до 2,83 разів (р˂0,001), фібриногену від 1,5 до 1,6 разів 

(р˂0,05). 

Після проведеного лікування рівень СРП знижувався в усіх групах хворих, 

що свідчить про зниження запальної відповіді. СРП знизився після лікування від 

22,7% до 35,2% (р˂0,05). У хворих на нестабільну стенокардію, які приймали 

статини, суттєвіше зниження СРП було відзначено при застосуванні 

розувастатину, ніж аторвастатину. При прийомі статинів в комплексі з альфа-

ліпоєвою кислотою відзначали вагоміше зниження СРП. Зниження рівня СРП 

було найбільшим у групі хворих, які приймали розувастатин у поєднанні з альфа-

ліпоєвою кислотою. 

Після проведеного лікування зменшився рівень цитокінів та ендотеліну-1. У 

хворих першої групи  після лікування зменшився рівень інтерлейкіну-1β на 

18,8%, інтерлейкіну-6 − на 25,1%, інтерлейкіну-17 − на 18,2%, ФНП-α − на 34,8%. 

У хворих другої групи, що приймали розувастатин з альфа-ліпоєвою кислотою 

рівень інтерлейкіну-1β зменшився на 25,7%, інтерлейкін-6 − на 31%, інтерлейкін-

17 − на 22,7 %, ФНП-α − на 40,7%. 
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Рівень ендотеліну-1 після лікування знизився в хворих першої групи на 

29,6%, на 36,2% у хворих другої групи, що свідчить про покращення 

ендотеліальної функції. 

Прямий зв’язок між ЕТ-1 та СРП (r=0,36, р˂0,01) може свідчити про те, що 

ендотеліальна дисфункція визначається активністю системного запалення. 

Динаміка гострофазових показників, прозапальних цитокінів та ЕТ-1 

свідчить про позитивні результати лікування. Це можна пояснити як 

плейотропними властивостями статинів, так і впливом альфа-ліпоєвої кислоти на 

цитокіни та ендотелій. Отримані нами результати свідчать про ефективність 

комплексного лікування розувастатину в поєднанні з альфа-ліпоєвою кислотю в 

лікуванні хворих на нестабільну стенокардію. 

 

 Результати власних досліджень, викладені в розділі 5, опубліковані в 

статтях [46, 52], апробовані на наукових форумах [51]. 
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РОЗДІЛ 6 

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІЇ ПЕЧІНКИ В ХВОРИХ НА НЕСТАБІЛЬНУ 

СТЕНОКАРДІЮ ПРИ КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ В ПОЄДНАННІ З 

ГЕПАТОПРОТЕКТОРАМИ 

 

У даному розділі представлені результати впливу статинів і статинів у 

поєднанні з гепатопротекторами на функцію печінки. 

Печінка одним з основних органів, який бере участь в регулюванні 

вуглеводного та ліпідного обмінів, депо глікогену, синтезуванні ЛПНЩ. У печінці 

синтезуються ферменти, що забезпечують метаболізм ліпідів (печінкову 

тригліцеридліпазу та лецетин-холестеринацил-трансферазу), потенційно токсичні 

для печінки вільні жирні кислоти зв’язуються печінковими ВЖК-зв’язуючим 

білком [35]. Порушення ліпідного обміну в печінці, зокрема атерогенна 

дисліпідемія є одним з важливих факторів ризику розвитку ІХС. Вона 

характеризується підвищеним рівнем тригліцеридів та ХС ЛПНЩ, зниженим 

рівнем ХС ЛПВЩ. Тривалий перебіг дисліпідемії може сприяти виникненню 

стеатозу з подальшим розвитком неалкогольного стеатогепатиту печінки [8, 35, 

247].  

У свою чергу тривалий прийом 3-5 лікарських засобів при стенокардії 

(інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту, нітрати, аспірин, статини) 

протягом 10-15 років може зумовлювати зміни функціонального стану печінки 

[23]. 

Для корекції ліпідного обміну в гепатоцитах, зменшення запальних явищ у 

печінці може застосовуватися альфа-ліпоєва кислота [137]. В організмі ліпоєва 

кислота знаходиться в різних органах, особливо багато її в печінці, нирках, серці. 

Для застосування в якості лікарського засобу її отримують синтетичним шляхом. 

Її застосовують для профілактики та лікування при коронарному атеросклерозі, 

захворюваннях печінки (вірусному гепатиті, цирозі печінки) та інших 

захворюваннях. 
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L-орнітин-L-аспартат ще один ефективний гепатопротекторний засіб, що 

використовується лікування супутніх захворювань і ускладнень, спричинених 

порушенням детоксикаційної функції печінки. Мехінізм його дій зумовлений 

амінокислотами, орнітином та аспартатом, здійснюється за допомогою двох 

ключових методів детоксикації аміаку: синтезу сечовини і синтезу глутаміну. 

Синтез сечовини відбувається у навколопортальних гепатоцитах, де орнітин 

виступає як активатор двох ферментів: орнітину карбамоїл трансферази і 

карбамоїл фосфату синтетази, а також як субстрат для синтезу сечовини. Синтез 

глутаміну відбувається у навколовенозних гепатоцитах. Зокрема, у патологічних 

умовах аспартат і дикарбоксилат, включаючи продукти метаболізму орнітину, 

абсорбуються у клітинах і використовуються там для зв’язування аміаку у формі 

глутаміну. Глутамат – це амінокислота, яка зв'язує аміак як у фізіологічних, так і 

патологічних умовах. Отримана амінокислота глутамін являє собою не лише 

нетоксичну форму для виведення аміаку, але й активує внутрішньоклітинний 

обмін глутаміну.  

Таким чином, ми спробували застосовувати статини у комплексі з 

гепатопротекторними засобами. При об’єктивному обстеженні хворих клінічних 

симптомів, які вказують на захворювання печінки виявлено не було. Після 

обстеження функціонального стану печінки за лабораторними показниками 

істотної різниці між осібами контрольної групи та показниками хворих на 

нестабільну стенокардію не спостерігалося. У осіб контрольної групи загальний 

білірубін становив 11,34±1,32 ммоль/л, АсАТ 20,46±1,68 Од/л, АлАТ 21,64±1,79 

Од/л.  

Після проведеного лікування значних змін рівня загального білірубіну в 

усіх групах не виявлено. Проте відмічено підйом рівня трансаміназ у хворих на 

нестабільну стенокардію вже через 2 тижні від початку лікування. 

У трьох групах хворих, які приймали розувастатин в дозі 10 мг на добу 

спостерігалися наступні зміни (табл. 6.1). У першій групі через два тижні від 

початку лікування виявлено підйом рівня АлАТ на 24,65%., через місяць після 
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лікування на 39,72% Рівень АсАТ зріс на 29,75% через два тижні та на 40,28% 

через місяць у першій групі.  

 

Таблиця 6.1 − Динаміка загального білірубіну, АсАТ, АлАТ у хворих I, 

II та ІІІ груп при лікуванні розувастатином і в поєднанні з 

гепатопротекторами (M±m) 

Показники 

І група 

(розувастатин), 

n=33 

ІІ група 

(розувастатин+ 

АЛК), n=28 

ІІІ група 

(розувастатин+ 

LOLA), n=22 

Загальний 

білірубін, 

ммоль/л 

 

при 

поступленні 
11,48±1,11 11,49±1,01 11,81±1,30 

на 12-14-й день 

лікування 
10,90±0,7 10,28±0,93 11,06±1,35 

30-й день 

лікування 
10,73±0,69 10,78±0,72 10,85±0,97 

АлАТ, 

Од/л 

 

при 

поступленні 
21,30±1,83 22,11±1,93 22,81±2,77 

на 12-14-й день 

лікування 
26,55±1,46* 25,21±1,53 25,70±2,40 

30-й день 

лікування 
29,76±2,52* 22,75±1,24 21,65±1,82# 

АсАТ, 

Од/л 

при 

поступленні 
22,12±1,92 21,32±1,76 25,22±2,22 

на 12-14-й день 

лікування 
28,70±1,45* 27,00±2,10 29,36±2,70 

30-й день 

лікування 
31,03±2,21* 25,29±1,80 23,96±1,62# 

Примітки:* - достовірність різниці між показниками до і після лікування (р<0,05); 

 ♯  - вірогідність різниці показників між групами після лікування (р<0,05). 

 



102 
 

У другій та третій групах при поєднаному застосуванні розувастатину з 

гепатопротекторами – альфа-ліпоєвою кислотою та LOLA  значного підйому 

рівня трансаміназ не спостерігалося. У другій групі значення АлАТ піднялося 

через два тижні на 14,0%, через місяць на − 2,89%. Рівень АсАТ зріс на 26,64% 

через два тижні та на 18,62% через місяць. У третій групі після двох тижнів 

лікування рівень АлАТ піднявся на 12,66%, АсАТ − на 16,42%, через місяць 

показник зменшився на 5,09% та 5,0% відповідно від вихідного рівня. 

Після лікування аторвастатином в хворих четвертої групи (табл. 6.2) рівень 

АлАТ підвищився на 40,36% (р˂0,05) і на 61,10% (р˂0,05) через місяць.  АсАТ 

зросло на 35,08% (р˂0,05) і на 43,10% (р˂0,05)  через два тижні та через місяць 

після лікування.           

Таблиця 6.2 − Динаміка загального білірубіну, АсАТ, АлАТ у хворих IV 

та V груп при лікуванні аторвастатином і в поєднанні з гепатопротектором 

(M±m) 

Показники 

IV група 

(аторвастатин), 

n=27 

V група 

(аторвастатин+ 

АЛК), n=26 

Загальний 

білірубін, 

ммоль/л 

при поступленні 11,45±0,98 11,16±1,13 

на 12-14-й день 

лікування 
11,25±0,83 10,48±0,87 

30-й день лікування 10,81±0,65 10,11±0,66  

АлАТ, Од/л 

при поступленні 21,93±2,14 23,69±2,21 

на 12-14-й день 

лікування 
30,78±2,06* 28,35±2,55 

30-й день лікування 35,33±2,00* 25,04±2,04# 

АсАТ, Од/л 

при поступленні 20,81±2,02 23,42±2,46 

на 12-14-й день 

лікування 
28,11±2,22* 27,65±2,44 

30-й день лікування 29,78±1,68* 24,69±1,81# 

Примітки:* - достовірність різниці між показниками до і після лікування (р<0,05); 

♯  - вірогідність різниці показників між групами після лікування (р<0,05). 
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У пацієнтів п’ятої групи показники АлАТ підвищилися на 19,67% і 5,70%, а 

АсАТ на 18,06% і на 5,37% відповідно через два тижні і через місяць після 

лікування. 

Потрібно відмітити, що 3-х кратне перевищення норми АсАТ і АлАТ після 

вживання статинів у наших хворих не спостерігалося.  

При порівнянні результатів лікування виявлено зниження АлАТ (р˂0,05)  та 

АсАТ (р˂0,05)  між групами хворих, що приймали розувастатин з LOLA та 

групою, що приймала розувастатин. 

При порівнянні результатів після отриманого лікування виявлено зниження 

показів АлАТ(р˂0,05) та АсАТ (р˂0,05) між групами хворих, які приймали 

аторвастатин  та аторвастатин з альфа-ліпоєвою кислотою. 

Після лікування в усіх групах змін загального білірубіну не спостерігалися 

(рис. 6.1). 

 

Рисунок 6.1 − Динаміка загального білірубіну в хворих на нестабільну 

стенокардію I-V груп після лікування 

У групах, які приймали розувастатин та аторвастатн без гепатопротекторів 

виявлено підвищення рівня трансаміназ через два тижні та через місяць від 

початку лікування (рис. 6.2, 6.3).  
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Хворі, які отримували гепатопротектори такого підйому трансаміназ не 

виявлено. У хворих, що приймали LOLA (3 група) трансмінази зменшилися, що 

свідчить про потужну гепатопротекторну її дію. 

 

Рисунок 6.2 − Динаміка АлАТ в хворих на нестабільну стенокардію  

I-V груп після лікування 

* - достовірність різниці між показниками до і після лікування (р<0,05) 

 

Рисунок 6.3 − Динаміка АсАТ в хворих на нестабільну стенокардію 

 I-V груп після лікування 

* - достовірність різниці між показниками до і після лікування (р<0,05) 
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Після лікування в хворих, які приймали АЛК, LOLA виявлено позитиву 

клінічну динаміку, покращення стану хворих, зменшення приступів больового 

синдрому без суттєвої різниці між групами. 

Клінічний випадок: Хворий Ч., 76 років (медична карта №5450), звернувся 

зі скаргами на стискаючі загрудинні болі з іррадіацією в ліву руку, тривалістю 5-

10 хвилин. Близько 10 років хворіє на ІХС, у 2009 році переніс інфаркт міокарда. 

Періодично лікувався амбулаторно та стаціонарно, ліки вживав нерегулярно.  

Об’єктивні дані: шкірні покриви та видимі слизові блідо-рожевого кольору. 

Дихання носом вільне. Аускультативно над легенями везикулярне дихання, 

ослаблене в нижніх відділах. ЧД 22 вд./хв. Ділянка серця без видимих змін. 

Границя серця зміщена вліво на 1,5 см від середньоключичної лінії. 

Аускультативно тони серця ослаблені, аритмічні, миготлива аритмія, систолічний 

шум над верхівкою. АТ 150/100 мм рт.ст., ЧСС 66 уд./хв, пульс 58 уд./хв, дефіцит 

пульсу 8. Живіт звичайної форми, при пальпації м’який, не болючий. Печінка 

виступає на 1 см з-під краю реберної дуги. Симптом Пастернацького від’ємний з 

обох сторін. Діурез достатній. Набряки на нижніх кінцівках. 

Результати біохімічного аналізу крові при поступленні: АлАТ 24 Од/л, 

АсАТ 37 Од/л,  білірубін загальний 7,27 мкмоль/л, креатинін − 106 мкмоль/л, 

сечовина − 7,95 мкмоль/л. Ліпідограма: загальний холестерин − 5,85 ммоль/л, ХС 

ЛПВЩ − 1,23 ммоль/л, ХС ЛПНЩ − 3,77 ммоль/л, ХС ЛПДНЩ − 0,85 ммоль/л, 

тригліцериди − 1,88  ммоль/л, коефіцієнт атерогенності − 3,76. Коагулограма: 

протромбіновий час − 18˝, протромбіновий індекс − 65,2%, фібриноген плазми − 

4,5 г/л. Тропоніновий тест: негативний. 

ЕКГ: ритм неправильний, зубець Р відсутній, інтервали R-R різні, ЧСС 100-

60. Вольтаж знижений. Електрична вісь серця відхилена вліво. Перехідна зона в 

V3. Патологічний Q та від’ємні Т у ІІІ, aVF відведеннях, депресія ST у V5-V6. 

Ехо-КГ: ПШ 2,5 мм, МШП 1,3 мм, ЛШ 4,9 мм, стінка ЛШ 0,9 мм, висхідна 

аорта 3,3 мм, ЛП 4,1 мм, ФВ 20%. Гіпо-, акінезія стінок лівого шлуночка. Рідина в 

порожнині перикарда відсутня. Скоротливість – знижена. Діастолічна дисфункція 

– аритмія. Легенева гіпертензія – помірна. 
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 Висновок: дилятація лівого передсердя (4,1 мм). Гіпертрофія стінок лівого 

шлуночка. Атеросклероз аорти. Скоротливість міокарда лівого шлуночка знижена 

ФВ 20%. Легенева гіпертензія помірна. Акінезія задньо-бокової стінки лівого 

шлуночка, базального сегмента нижньої стінки лівого шлуночка. Гіпокінезія 

інших стінок лівого шлуночка.  

Діагноз: ІХС, прогресуюча стенокардія від 28.02.16 по 11.03.1016. 

Постінфарктний (2009) кардіосклероз. Фібриляція передсердь, постійна форма, 

нормосистолічний варіант. Гіпертонічна хвороба ІІІ стадія, ступінь 2, ризик 4 

дуже високий. Гіпертрофія стінок лівого шлуночка. Дилятація лівого передсердя. 

Атеросклероз аорти. Помірна легенева гіпертензія. СН ІІА із зниженою 

систолічною функцією лівого шлуночка (ФВ 20%). 

До базисної терапії з застосуванням розувастатину (10 мг 1 раз на добу) 

додано  L-орнітин-L-аспартат. В перші 10 днів лікування – інфузійна терапія в 

дозі 10,0 мл на хлориду натрію 0,9% 200,0 мл на добу, надалі з переходом на 

пероральний прийом лікарського засобу в гранулах 1 доза (містить 3 г L-

орнітину-L-аспартату) 2 рази на день протягом наступних 20 днів. 

Результати лікування. Через місяць стан хворого задовільний, скарг не 

пред’являє. Показники біохімічного аналізу крові в нормі, практично досягнуто 

цільових рівнів показників ліпідограми, хворий продовжує прийом статинів з 

метою вторинної профілактики серцево-судинних захворювань. 

 

Резюме. Отже, після аналізу отриманих даних ми виявили, що у хворих з 

нестабільною стенокардією під час прийому статинів (як аторвастатину, так і 

розувастатину) спостерігається підвищення трансаміназ, уже через два тижні від 

початку лікування. При цьому підйом АлАТ, АсАТ був більший у хворих, які 

отримували аторвастатин, ніж розувастатин. При комплексному лікуванні 

статинами з гепатопротекторами таких змін не виявленно. 

При порівнянні хворих, які приймали розувастатин і розувастатини з 

гепатопротекторами  виявлено підвищення рівня АлАТ на 24,65% проти 2,89% з 
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альфа-ліпоєвою кислотою, зменшився на 5,0% з LOLA. Рівень АсАТ зріс на 

29,75% проти 18,62% у другій групі та зменшився у третій на 5,09%. 

У групах, що отримували аторвастатин АлАТ підвищувалося після 

лікування на 61,10% проти 19,67%, АсАТ на 43,10% проти 5,37% в групі з альфа-

ліпоєвою кислотою. Слід зазначити, що трьохкратне перебільшення норми АсАТ і 

АлАТ після вживання статинів у хворих не спостерігалося.  

Таким чином, у обстежених хворих застосування гепатопротекторів – АЛК, 

LOLA сприяє зменшенню негативного впливу розувастатину, аторвастатину на 

функціональний стан печінки. 

 

Результати власних досліджень, викладені в розділі 6, опубліковані в 

статтях [43, 47, 54], апробовані на наукових форумах [40, 50, 119], додатково 

відображені у патентах на корисну модель [103]. 
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АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Серцево-судинні захворювання посідають одне з перших місць серед 

причини смертності у світі [186, 212, 240], так і в Україні [25, 69]. Саме тому ця 

проблема привертала увагу науковців, клініцистів та протягом останнього часу, 

спостерігався значний прогрес у вивченні патогенензу та лікування ішемічної 

хвороби серця. Серед ССЗ в Україні велику частку займає ІХС, яка з часом усе 

зростає. ІХС зросла у 2,1 рази в 2014 році у порівнянні з 1996 роком, а 

захворюваність зросла за вказаний період – у 1,6 рази. Згідно прогнозу 

поширеність ІХС в Україні зросте до 2025 року на 63,5%, захворюваність 

збільшиться на 61,2% [126]. Тому лікування ішемічної хвороби серця є 

актуальною проблемою на теперішній час. 

У більшості випадків в основі розвитку ІХС є атеросклероз коронарних 

артерій, морфологічною основою якого є атеросклеротична бляшка, що звужує 

просвіт артерій [83, 195, 229, 245]. Нестабільна стенокардія входить у поняття 

гострого коронарного синдрому, при якій тривалість ішемії є недостатньою, щоб 

викликати некроз міокарда. При нестабільній стенокардії та інфаркті міокарда 

відбувається тромбоз різного ступеня на місці розриву чи ерозії 

атеросклеротичної бляшки. На формування атеросклеротичної бляшки, її ріст має 

вплив порушення ліпідного обміну, імунний та прозапальний стан організму. 

Чималий вплив на бляшку мають такі фактори ризику як артеріальна гіпертензія, 

куріння, цукровий діабет та інші. Таким чином, результатами досліджень та 

даними літератури підтверджується зв’язок атеросклерозу з порушеннями 

ліпідного обміну [10].  

Велику роль у лікуванні та профілактиці ішемічної хвороби серця відіграло 

відкриття статтинів у 1970 р. вченими А. Ендо і М. Курода. Статини (інгібітори-

3гідрокси-3метил-глютарил КоА-редуктази) стали одними з найефективішими 

засобами для корекції ліпідного спектру крові. Після проведення цілої низки  

багатоцентрових досліджень доведена ефективність статинів щодо первинної 
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(WOSCOPS, AFCAPS, ALLHAT-LLT, ASCOT-LLA, CARDS, 4D) та вторинної 

(4S, CARE, LIPID, HPS, IDEAL, TNT) профілактики серцево-судинних 

захворювань, а також у хворих з гострим коронарним синдромом (MIRACL, 

PROV IT-TIMI 22, A to Z) [13, 91, 92, 121, 218].  

Завдяки наявності плейотропних ефектів у статинів, вони впливають на 

різоманітні ланки патогенезу атеросклерозу: дисліпідемію, ріст атеросклеротичної 

бляшки, ендотеліальну дисфункцію, активність запальних процесів [131, 160, 191, 

196, 220, 224]. 

Проте, попри доведену ефективність і доцільність проведення 

статинотерапії, не слід забувати про побічні ефекти статинів, вплив на функцію 

печінки, м’язи [32, 55, 66, 134, 167, 185, 218].  Поширеним побічним ефектом 

статинів є міалгія, що зустрічається у 1-10% хворих, а більш серйозне 

ускладнення рабдоміоліз – у 0,1% пацієнтів. Питання щодо впливу статинотерапії 

на розвиток цукрового діабету питання досить дискутабельні [218].  

Вплив статинів на печінку є досить вагомим. Описані випадки статин 

індукованого ураження печінки, статинового  гепатиту. Статини можуть 

викликати підвищення рівня трансаміназ. Якщо при статинотерапії 

спостерігається підвищення рівня трансаміназ більше  трьох границь норми – 

статини потрібно відміняти. Такий вплив статинів на рівень печінкових ферментів 

є дозозалежним [32, 132, 118]. 

Статини відносяться до лікарських засобів, які рекомендуються для 

тривалого вживання, а то й пожиттєво. Крім статинів хворі з серцево-судинною 

патологією вживають ще й інші лікарські засоби, що може сприяти підвищенняю 

ризику ускладеннь зі сторони печінки [134]. Тому безумовно необхідний 

контороль за функціональним станом печінки, як до призначення статинів, так і в 

процесі лікування [59, 66].  

Важливим для практичної кардіології є проведення статинотерапії з 

максимальним гіполіпідемічним ефектом і мінімальним впливом на функцію 

печінки, що сприятиме тривалому і безпечному лікуванню. 
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Все вищенаведене говорить про актуальність проблеми і визначає 

необхідність удосконалення лікування та профілактики ішемічної хвороби серця. 

Метою нашої роботи було оптимізувати лікування хворих на нестабільну та 

стабільну стенокардію на основі вивчення ліпідного спектру крові, функції 

ендотелію, активності системного запалення, функції печінки із застосуванням 

комплексної терапії статинів у поєднанні з гепатопротекторами. 

Для виконання поставлених завдань обстежено 136 хворих, які перебували 

на стаціонарному лікуванні в кардіологічному відділенні комунальної міської 

клінічної лікарні швидкої медичної допомоги м. Львова з приводу нестабільної 

стенокардії. 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 

наказ МОЗ України від 03.03.2016 р. № 164 «Про затвердження та впровадження 

медико-технологічних докумантів зі стандартизації медичної допомоги при 

гострому коронарному синдромі без елевації сегмента ST», відповідали 

рекомендаціям Європейського товариства кардіологів та Американської колегії 

кардіологів щодо ведення хворих з нестабільною стенокардією. 

При поступленні на стаціонарне лікування хворі на нестабільну 

стенокардію висловлювали скарги на збільшення частоти, тривалості приступів 

стенокардії, появу загрудинних болей у спокої, зменшення клінічного ефекту від 

нітрогліцерину та збільшення потреби в ньому. У пацієнтів з НС, яка виникла 

вперше, симптоми стенокардії з’явилися вперше в житті (тривалість анамнезу 

ангінозних приступів до 1 місяця), наростали по частоті, тривалості, інтенсивності 

при зниженні ефекту від нітрогліцерину. Хворим проводили тропоніновий тест, 

результати якого були негативні.  

Медикаментозне стандартне  лікування включало призначення 

антикоагулянтів, антитромбоцитарних засобів, статинів, інгібіторів 

ангіотензинперетворюючого ферменту, бета-блокаторів. З метою купування 

ангінозних приступів хворим призначали нітрати. 
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У залежності від лікувальної тактики сформовано п’ять груп хворих на 

нестабільну стенокардію: перша група – приймали розувастатин в дозі 10 мг один 

раз на добу; друга група отримували розувастатин 10 мг один раз на добу в 

комбінації з 600 мг альфа-ліпоєвої кислоти; третя група приймали розувастатин 

10 мг один раз на добу в комбінації з L-орнітин-L-аспартаттом; четверта група 

приймали аторвастатин 20 мг один раз на добу; п’ята група приймали 

аторвастатин 20 мг один раз на добу в комбінації з 600 мг альфа-ліпоєвої кислоти. 

Контрольну групу склали 20 практично здорових осіб без клінічних ознак ІХС, які 

не перебували на диспансерному спостереженні з приводу будь-якої соматичної 

патології. У них виключено гострі порушення коронарного кровообігу за 

допомогою анамнезу, даних об’єктивного обстеження, електрокардіографії, 

ехокардіографії. 

Для корекції артеріального тиску використовували антигіпертензивні 

засоби: інгібітори ангітензинперетворюючого ферменту, антагоністи кальцію, 

бета-блокатори, сечогінні. Для лікування дисліпідемії та вторинної профілактики 

– статини. Із статинів хворі приймали розувастатин 10 мг 1 раз на добу незалежно 

від прийому їжі або еквівалентну дозу аторвастатину − 20 мг 1 раз на добу 

ввечері. Крім цього, хворі дотримувалися дієтичних рекомендацій та 

модифікували спосіб життя. 

У дослідження не вкючали хворих з тяжкою серцевою, печінковою, 

нирковою недостатністю, онкологічними захворюваннями, алкоголізмом, 

наркоманією. Не включено в дослідження пацієнтів, які відмовилися від надання 

письмової згоди на участь у дослідженні. 

При аналізі факторів ризику у великого числа пацієнтів спостерігалося 

поєднання декількох факторів ризику, що, безперечно, погіршувало як перебіг 

ІХС, так і прогноз захворювання. Серед коригованих факторів ризику велику 

частку складали: артеріальна гіпертензія (91,7%), дисліпідемія (77,9%), 

гіподинамія (34,6%), психоемоційні фактори (26,5%), ожиріння (21,3%), що 

відповідають даним літератури [123]. 
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Найбільша кількість хворих (39,0%) була з тривалістю ІХС до 10 років, 

24,3% − до 3 років, 20,6% − до 5 років, 16,1% − тривалістю більше 10 років. 

В хворих з гострим коронарним синдромом (ГКС) без елевації сегменту ST 

оцінку ризику смерті та розвитку гострого інфаркту міокарда (ІМ) здійснювали за 

шкалою GRACE. Показник за шкалою GRACE у хворих становив 95,5 балів. 

Стосовно характеристики больового синдрому у хворих переважав 

стискаючий біль (у 83,8%), пекучий (у 17,0%), відчуття дискомфорту 

спостерігалося (у 3,6%) хворих. У 89,7% пацієнтів  біль локалізувався за 

грудиною, в 9,6% - у ділянці серця, іррадіював у 17,7% хворих у ліву руку, у 

17,6% у міжлопаткову ділянку. Задишку відмічали у 58,1% пацієнтів, набряки 

були в 52,2% хворих. Середній систолічний АТ (САТ) становив у хворих 

149,5±2,5 мм.рт.ст., середній діастолічний АТ (ДАТ) 88,0±1,2 мм.рт.ст., середня 

ЧСС була 82,5±1,9 уд/хв. 

У 36% хворих виявляли порушення ритму та провідно У 22% виявили 

фібриляцію передсердь, у 15,5% − екстрасистолію, у 4,3% − блокаду ніжок пучка 

Гіса, у 0,7% − синусову брадикардію. 

Ідея комплексного прийому статинів та гепатопротекторних засобів не є 

новою. Зокрема, Клименко В.І. (2013 р.) в своїй роботі вивчала вплив тривалої 

ліпідзнижуючої терапії на функціональний стан печінки у хворих із стабільною 

стенокардією. Функціональний стан печінки визначали на основі визначення 

різних ферментів. Автор зазначила, що тривалий прийом статинів, 

супроводжується неоднозначними змінами функціонального стану печінки і це 

залежить навіть від обраного статину; комплексне застосування статинів з 

гапатопротектором у хворих із стенокардією покращує функції печінки; 

застосування симвастатину чи аторвастатину з дарсилом покращують активність 

печінкових ферментів, тому є доцільність застосування гепатопротекторів на фоні 

тривалої статинотерапії.  

Чекман І.С. та Харченко Н.В. (2010 р.) у своїй роботі обстежували хворих з 

атерогенною дисліпідемією, котрі перебували під спостереженням кардіолога та 

отримували статини. Вони відмітили, додатковий прийом гепатопротекторного 
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лікарського засобу, як терапії супроводу, при прийомі статинів значно зменшує 

частоту та вираженість небажаних побічних впливів на печінку, при 

профілактичному застосуванні; сприяє нормалізації біохімічних показників 

функції печінки у хворих, яким гепатопротекторний засіб призначали з 

лікувальною метою. 

Крім цього, Фадеенко Г.Д. вважає, що включення гепатопротектора 

(урсодезоксихолевої кислоти) у комплексне лікування хворих з серцево-судинною 

патологією не тільки зменшить негативний вплив на гепатоцити і покращить 

перебіг супутніх захворювань шлунково-кишкового тракту, але й має 

патогенетичне значення при корекції дисліпідемії. 

Застосування урсодезоксихолевої кислоти у хворих з ІХС та супутнім 

хронічним стеатогепатитом є безпечним та ефективним для корекції порушень 

ліпідного обміну, ліпопротеїдів. Комплексне застосування урсодезоксихолевої з 

статинами дозволяє зменшити дозу статинів при збереженні вираженого 

гіполіпідемічного ефекту у пацієнтів з ІХС та супутнім хронічним 

стеатогепатитом. 

Скляров Є.Я. (2015 р.) вивчав вплив аторвастатину на функціональний стан 

печінки у хворих на стабільну стенокардію у поєднанні з неалкогольною 

хворобою печінки. Встановлено, що прийом аторвастатину в дозі 20 мг на добу 

покращував загальний стан хворих та сприяв покращенню ліпідного спектру 

крові. Перед призначенням аторвастатину слід враховувати вихідний рівень 

печінкових амінотрансфераз для уникнення порушення функціонального стану 

печінки. 

Базилевич А.Я. (2012 р.) вивчав можливості використання статинів у 

комбінації з УДХК у пацієнтів з ІХС та НАЖХП, встановив, що така комбінація 

дозволяє оптимізувати гіполіпідемічну терапію шляхом суттєвого зменшення 

рівня ЗХС і ХС ЛПНЩ; комплексне лікування дозволяє безпечно та ефективно 

проводити корекцію дисліпідемії у хворихз ІХС та супутньою патологією 

гепатобіліарного тракту. 
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Björnsson E.S. (2012 р.) описували випадки статин індукованого ураження 

печінки, що призвели до летальних наслідків у Швеції. При цьому зазначається, 

що до такі наслідки були пов’язані з прийомом симвастатину та аторвастатину, на 

відміну від інших статинів. 

Зважаючи на все, ми побачили доцільність комплексного застосування 

статинів з гепатопротекторами, для підвищення ефективності та безпечності 

лікування статинами та посиленні гіполіпідемічного ефекту статинів. 

Серед різних гепатопротекторів ми обрали альфа-ліпоєву кислоту, що є 

коферментом, який бере участь в окисному декарбоксилюванні піровиноградної 

кислоти та α-кетокислот, відіграє важливу роль у процесі утворення енергії в 

організмі, регулює ліпідний, вуглеводний, білковий обміни, володіє ліпотропним 

ефектом, покращує функцію печінки, має протизапальну та антиоксидантну дію, 

попереджує розвиток атеросклерозу. Ліпоєва кислота вважаєтьься одним з 

найбільш сильних антиоксидантів [6, 13, 39, 85, 99, 101, 137, 139, 172, 209, 235]. 

Вона відіграє важливу роль у ліпідному обміні, – має позитивно впливає на 

ліпотропну дію, полегшує перенесення з цитозолю в матрикс мітохондрій ацетату 

й жирних кислот для подальшого окислення за рахунок підвищеного вироблення 

коензиму А (КоА). Альфа-ліпоєва кислота зміщує спектр ліпідів крові в бік 

ненасичених жирних кислот, знижує вміст холестерину й насичених жирних 

кислот у крові, попереджує розвиток атеросклерозу [61, 85]. Застосування альфа-

ліпоєвої кислоти може бути ефективним для покращення ліпідного обміну для 

зниження ризику виникнення серцево-судинних захворювань [176].  

Крім цього, альфа-ліпоєва кислота володіє протизапальними властивостями. 

У дослідженні проведеному Xu J. та співавт. виявлено зниження показників 

інтерлейкіну-6, СРП, тригліцеридів, загального холестерину, підвищення 

холестерину ліпопротеїнів високої  щільності у щурів, які були на 

гіпохолестериновій дієті при застосування альфа-ліпоєвої кислоти [228, 248]. 

Ще одним гепатопротектором був оригінальний лікарський засіб, що 

складається з двох амінокислот (L-орнітину та L-аспартату), бере активну участь 

у метаболізмі аміаку та його трансфармації в сечовину, метаболізмі глутаміну. 
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Вважають, що стабілізація функції гепатоцитів, усунення реактивних 

холестатичних станів виникає внаслідок зниження токсичного впливу на 

паренхіму печінки. З огляду на це, L-орнітину та L-аспартату розглядають як 

ефективний детоксикант, який збільшує біосинтез макроергічних молекул, сприяє 

покращенню енергетичного потенціалу організму [140]. 

У хворих на нестабільну стенокардію ми аналізували  показники ліпідного 

спектру крові, та спостерігали: гіперхолестеринемію − у 101 хворого (74,3%), 

підвищений рівень ЛПНЩ – у 106 (77,9%), гіпертригліцередимію − у 64 (47,1%) 

хворих.  

У конторольній рівень ЗХС становив 4,77±0,22 ммоль/л,  ХС ЛПНЩ  

2,85±0,22 ммоль/л, ХС ЛПДНЩ  0,59±0,04 ммоль/л,  КА 2,59±0,22, ТГ  1,30±0,10 

ммоль/л,  ХС ЛПВЩ 1,33±0,05 ммоль/л.  

При порівнянні показників ліпідного спектру крові хворих з нестабільно 

стенокардією (по групах) порівняно з контролем виявлено підвищення рівня ЗХС 

від 20,0% (р˂0,005) до 21,0% (р˂0,05), ХС ЛПНЩ − від 26,4% (р˂0,005) до 27,5% 

(р˂0,001), ХС ЛПДНЩ − від 32,2% (р˂0,005) до 36,6% (р˂0,005),  КА − від 32,4% 

(р˂0,005) до 36,0% (р˂0,001), ТГ − від 33,0% (р˂0,005) до 37,2% (р˂0,01). Рівень 

ХС ЛПВЩ виявлено зниженим у хворих від 6,4% до 11,8%. 

Вже через 2 тижні від початку проведеного лікування нами виявлений 

гіполіпідемічний вплив статинів на показники ліпідограми.  

Після лікування в другій групі хворих після прийому альфа-ліпоєвої 

кислоти з розувастатином рівень ЗХС знизився на 22,2% (р˂0,001) проти 14,0% 

(р˂0,01) у першій групі та 13,93% (р˂0,01) у третій. Рівень ХС ЛПНЩ знизився  

на 32,2% (р˂0,001) у другій,  на 20,2% (р˂0,01) − у третій, на 18,8% (р˂0,01) – у 

першій групі, ХС ЛПДНЩ знизився на 24,2% (р>0,05) проти 18,2% (р˂0,05) у 

першій групі, на 16,09% (р>0,05) у третій групі. КА зменшився на 37,1% (р˂0,001) 

у другій, на 24,2% (р˂0,01) – у першій, на 24,9% (р˂0,01) – у третій групі. Рівень 

ТГ зменшився на 25,2% (р˂0,05) проти 18,4% (р˂0,05)  та 16,5%. ХС ЛПВЩ зріс у 

всіх групах хворих, що приймали розувастатин – на 6,7% у першій, на 7,3% у 

третій та найбільше у другій – 10,4%. 
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Пархоменко А.Н. (2010 р.) у своїх дослідженнях зазначав, що у хворих з 

гострим інфарктом міокарда прийом розувастатину у дозі 10 мг на добу сприяє 

швидкому (протягом 10 днів) зниженню ХС ЛПНЩ. 

У групі хворих, які приймали аторвастатин та аторвастатин з альфа-

ліпоєвою кислотою рівень ЗХС зменшився на 21,3% (р˂0,001) проти 12,9% 

(р˂0,05) у четвертій групі. ХС ЛПНЩ зменшився на 29,7% (р˂0,001) проти 18,2% 

(р˂0,05), а ХС ЛПДНЩ на 24,2% (р˂0,05) проти 12,9%. Рівень тригліцеридів 

зменшився у п’ятій групі на 24,3% (р˂0,05) проти 12,6% у четвертій групі, КА 

знизився на 33,7% (р˂0,001) проти 20,6% (р˂0,01). Рівень ХС ЛПВЩ підвищився 

незначно, але найбільше у п’ятій групі 7,3% проти 4,2%. 

При порівнянні груп хворих, що приймали розувастатин і розувастатин з 

АЛК, аторвастатин та аторвастатин з АЛК виявлено наступні зміни ліпідного 

спектру крові: рівень ЗХС зменшився на 8,2% і 8,4%, ХС ЛПНЩ − на 13,4% і 

11,5%, ТГ − на 6,8% і 11,7%, КА − на 12,9% та 13,1%.  

При порівнянні груп, які приймали розувастатин, розувастатин і LOLA 

показники ліпідного профілю в групі комплексного лікування були кращими.  

Осипенко М.Ф. (2010 р.) описував вплив L-орнітину-L-аспартату на ліпідний 

спектр крові у хворих на неалкогольну хворобу печінки з/без супутнього 

цукрового діабету. Рівень загального холестерину  у хворих знизився у средньому 

з 5,71±1,517 до 4,67±1,168 через 6 місяців (р=0,0001; 95% ДІ 0,386–1,972), рівень 

тригліцеридів – з 1,8±0,087 до 1,3±0,056 (р=0,007; 95% ДІ 0,002–0,059). 

Слід зазначити, що при порівнянні впливу розувастатину та аторвастатину 

(в еквівалентних дозах) на ліпідний спектр, вони чинили приблизно одинаковий 

вплив, але розувастатин сприяв більшому підвищенню ХС ЛПВЩ, аніж 

аторвастатин. 

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

кислотою відмічено суттєво кращі результати щодо покращення ліпідного 

спектру крові. Комбінація розувастатину з альфа-ліпоєвою кислотою 

найоптимальнішою, володіла найбільш вираженим гіполіпідемічним ефектом.  
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При аналізі взаємозв’язків ліпідного спектру крові з маркерами запалення у 

хворих на нестабільну стенокардію виявлено наступні кореляційні зв’язки: 

прямий зв’язок середньої сили між ЗХС та СРП (r=0,53, р˂0,05); середньої сили 

зв’язок між ЗХС та ІЛ-6 (r=0,42, р˂0,05); позитивний зв’язок ЗХС та ІЛ-1β (r=0,41, 

р˂0,05);  кореляційний зв’язок ЗХС та ФНП-α (r=0,44, р˂0,05); позитивний 

середньої сили кореляційний зв’язок між ХС ЛПНЩ та СРП (r=0,42, р˂0,05); 

зв’язок середньої сили між ХС ЛПНЩ та ІЛ-6 (r=0,37, р˂0,05); між ХС ЛПНЩ та 

ФНП-α зв’язок середньої сили (r=0,32, р˂0,05). прямий середньої сили зв’язок між 

ІЛ-1β та ХС ЛПНЩ (r=0,32, р˂0,05). Наявність прямого кореляційного зв’язку 

між загальним холестерином та С-реактивним протеїном (r=0,53, р˂0,05) свідчить 

про активацію системного запалення у хворих з нестабільною стенокардією. 

Вдовиченко В.І. (2011 р.) у своїй роботі встановив, що застосування 3-5 

лікарських засобів протягом 5-10 років  при базовому лікуванні стабільної 

стенокардії призводить до порушення функціонального стану печінки у 4% 

хворих. Якщо у хворих на стабільну стенокардію наявний цукровий діабет, то 

зміни зі сторони печінки мають місце в 5 разів частіше – 21,5 %, що очевидно 

зумовлене характерним для ЦД 2-го типу жировим гепатозом або 

стеатогепатитом чи фіброзом. 

При об’єктивному обстеженні хворих клінічних симптомів, що вказували б 

на захворювання печінки нами не виявлено. Після обстеження функціонального 

стану печінки за даними лабораторних показників істотної різниці між 

показниками осіб контрольної групи та показниками хворих на нестабільну 

стенокардію не спостерігалося. 

Після проведеного лікування значних змін загального білірубіну в усіх 

групах не виявлено. Однак спостерігався підйом рівня трансаміназ у хворих вже 

через 2 тижні від початку лікування, що не отримували гепатопротектора.  

Слід відмітити, що трьох-кратне перевищення норми АсАТ і АлАТ після 

прийому статинів у наших хворих не спостерігалося, випадків відміни статинів не 

було. 
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Через місяць після лікування в хворих спостерігався підйом трансаміназ від 

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

аторвастатину. При комбінації аторвастатину та розувастатину з АЛК  значного 

підйому трансміназ не відмічено, при поєднанні розувастатину з LOLA 

спостерігали зменшення трансміназ. Поєднання розувастатину та LOLA було 

найфективнішим щодо вливу на функцію печінки. 

Осипенко М.Ф. (2010 р.) вивчав зміни активності запалення у печінці на 

основі динаміки гіперферментемії у хворих на неалкогольну хворобу печінки 

з/без супутнього цукрового діабету. За виключенням 1 хворого в усіх інших 

активність амінотрансфераз зменшилася. По відношенню до нормальних значень 

АлАТ знизилися у середньому від висхідної 2,8±0,026 норми через 3 міс до 

1,8±0,239 норм (р=0,001; 95% ДІ 0,0015–0,003) і до 1,01±0,002 норми (р=0,0001; 

95% ДІ 0,0024–0,0428) через 6 міс. Аналогічна динаміка спостерігалася і з АсАТ. 

Таким чином, можна стверджувати, що комплексне лікування статинами та 

гепатопротекторами має ряд переваг, зокрема усунення побічних впливів їх на 

функціональний стан печінки і посилення гіполіпідемічного ефекту, що 

забезпечує можливість тривалого, ефективного та безпечного прийому статинів і 

прихильність до їх застосування. 

Згідно даних літератури, значну роль в процесі атерогенезу відіграють 

запальні процеси, від моменту утворення атеросклеротичної бляшки до її 

дестабілізації та утворенні атеротромботичних ускладнень [23, 125, 175].  

Протягом останнього часу все більше приводять доказів,  що запалення є 

важливою причиною атеросклерозу, ІХС та її наслідків. Виявлено, що при ІХС, 

інфаркті міокарда в більш, ніж 50% випадків виникає при відсутності ліпідних 

факторів атеросклерозу: гіперхолестеринемії, підвищенні рівня ХС ЛПНЩ. У цей 

же час підвищення рівня С-реактивного протеїну в плазмі крові є більш надійною 

прогностичною ознакою високого ризику в хворих на ІХС, ніж 

гіперхолестеринемія.  

Відомо, що в умовах вираженої гіперхолестеринемії розвиток і 

прогресування атеросклерозу вдається уникнути із застосуванням специфічного 
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протизапального лікування. Ретроспективний аналіз результатів дослідження 

пацієнтів з клінічними проявами ІХС показав, що прийом статинів в осіб з рівнем 

СРП вище медіани супроводжувався зменшенням ризику розвитку коронарної 

недостатності [125]. Загострення серцево-судинних захворювань, зокрема ІХС 

супроводжуються підвищеним рівнем СРП [34]. 

Дослідженні JUPITER (Justification for the Use of Statins in Prevention: an 

Intervention Trial Evaluating Rosuvastatin) проводилося з метою вивчення 

ефективності розувастатину в первинній профілактиці серцево-судинних 

захворювань, яке тривало 5 років, у ньому прийняло участь 15 548 практично 

здорових людей з підвищеним ризиком серцево-судинних ускладнень. Доведено, 

що при застосуванні розувастатину в дозі 20 мг і досягненні цільового рівня СРП 

(менше 2 мг/л) зменшується частота розвитку кінцевих точок, незалежно від змін 

спектру та вмісту ліпопротеїдів, можливо за рахунок протизапального ефекту 

статину. Встановлено, що при лікуванні зменшується ризик виникнення інфаркту 

міокарда (на 54%), інсульту (на 48%), потреба реваскуляризації (на 47%), 

смертність від будь-яких причин (на 20%), при зниженні рівня СРП на 37%. 

Виявлено позитивні зміни в ліпідограмі – зниження рівня ХС ЛПНЩ на 50 %, з 

досягненям середнього рівня 1,42 ммоль/л. Рівень тригліцеридів знизився на 17% 

[220]. 

Регуляторами запального процесу є цитокіни – група ендогенних пептидів з 

низькою молекулярною масою, є медіаторами міжклітинної та міжсистемної 

взаємодії, які відповідають за механізми відповіді на різноманітні стимули, 

запалення, розвиток атеросклеротичних уражень [2, 83, 116]. 

У процесі дестабілізації атеросклеротичної бляшки велику роль відіграють 

маркери запалення: підвищення рівня СРП, інтерлейкіну-1, молекул клітинної 

адгезії та інші [10]. 

Таким чином, для розуміння механізмів патогенезу ІХС важливим є 

вивчення таких маркерів запалення С-реактивного протеїну та прозапальних 

цитокінів [199]. 
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У хворих на нестабільну стенокардію виявлили підвищення концентрації 

СРП у 2,5-2,8 рази (р˂0,001) та фібриногену у 1,5-1,62 рази (р˂0,05) у порівняні з 

контрольною групою. Підвищення рівня СРП, фібриногену можна спостерігати 

при дестабілізації атеросклеротичного процесу. Після отриманого лікування 

спостерігали зниження рівня СРП, що було співставимо з даними інших авторів. 

Капустинський О.О. (2010 р.) у своїй роботі виявляв у хворих із нестабільною 

стенокардією підвищення рівня СРП з середніми значеннями у групах 9,01±2,47 

та 9,31±1,58. Після проведеного лікування спостерігалося зниження СРП на 

59,01±23,52% та 42,71±28,38% в порівнянні з даними до лікування. 

Пархоменко А.Н. (2010 р.) у своїй роботі виявляв у хворих з гострим 

коронарним синдромом підвищення рівня СРП. У хворих високого ризику 

максимальне зниження ЗХС супроводжується зниженням СРП дозволяє 

оптимізувати лікування. Згідно своїх даних стверджував, що застосування 

розувастатину у ранні терміни гострого інфаркту міокарда суттєво зменшує 

рівень СРП. 

Романової В.О. (2016 р.) у свому дослідженні виявляла підвищення рівнів 

СРП, загального фібриногену, ШОЕ у хворих із нестабільною стенокардією, їх 

середні значення становили 6,18±0,24 мг/л, 3,96±0,43 г/л, 16,52±0,48 відповідно. 

Найсуттєвішим зниження СРП спостерігалося у хворих, які приймали 

розувастатин та альфа-ліпоєву кислоту у 1,5 рази (на 35,2%; р˂0,05) та 

фібриногену (на 20,0%; р˂0,05). 

Оцінювали рівні прозапальних цитокінів у хворих на нестабільну 

стенокардію. Концентрація ІЛ-1β перевищувала показники контрольної групи в 

групі, що приймала розувастатин у 1,8 рази (р˂0,001) і 1,9 рази (р˂0,001), у групі 

хворих, що приймали розувастатин у поєднанні з АЛК, ІЛ-6 − у 1,95 (р˂0,005) та в 

2 рази (р˂0,001), ІЛ-17 − у 1,71 (р˂0,001) та в 1,83 рази (р˂0,001), ФНП-α − у 2,15 

(р˂0,001) та в 2,25 рази (р˂0,001) відповідно. Отримані результати співставимі з 

даними інших авторів [95]. Після лікування суттєвіше зниження цитокінів 

спостерігалося у хворих, які приймали розувастатин та альфа-ліпоєву кислоту. 
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Вміст ІЛ-1β знизився в 1,3 рази (р˂0,001), ІЛ-6 у 1,5 рази (р˂0,001), ІЛ-17 у 1,29 

рази (р˂0,05), ФНП-α у 1,7 рази (р˂0,001). 

Наявність кореляційних взаємозв’язків між показниками запалення та 

цитокінами, показниками функції ендотелію свідчать про їх роль та участь у 

патогенезі нестабільної стенокардії, та можуть бути прогностично важливим 

фактором ІХС. Виявлено наступні зв’язки: середньої сили зв’язок між СРБ та 

ФНП-α (r=0,39, р˂0,05); позитивний зв’язок середньої сили між СРБ та ІЛ-6 

(r=0,42, р˂0,01); кореляційний зв’язок між СРБ та ІЛ-1β (r=0,51, р˂0,05); 

позитивний зв’язок між СРБ та ІЛ-17 (r=0,50, р˂0,01); зв’язок середньої сили між 

СРБ та фібриногеном (r=0,34, р˂0,05); сильний позитивний зв’язок ІЛ-6 та ФНП-α 

(r=0,81, р˂0,01); позитивний сильного зв’язку ІЛ-6 з ІЛ-1β (r=0,71, р˂0,01); 

сильний кореляційний зв’язок між ФНП-α та ІЛ-1β (r=0,71, р˂0,01); середньої 

сили зв’язок між ІЛ-17 та ІЛ-6 (r=0,40, р˂0,01); зв’язок середньої сили між СРБ та 

ЕТ-1 (r=0,36, р˂0,01). 

Чималу роль у патогенезі ІХС відіграє ендотеліальна дисфункція. 

Патогенетичним механізмом розвитку якої є дисбаланс між продукцією 

вазоконстрикторних та вазодилятуючих біологічно активних речовин. Порушення 

функції ендотелію призводить до переваги вазоконстрикції, підвищенню 

тромбоутворення, розвитку запалення і проліферації в судинній стінці та розвитку 

та прогресуванню атеросклерозу, що викликає розвиток серцево-судинної 

патології, зокрема нестабільної стенокардії, артеріальної гіпертензії [15, 28, 63, 72, 

83, 107, 136, 150, 154, 162, 179, 181, 206]. Встановлено, що дисфункція ендотелію 

володіє високим прогностичним значенням у відношенні ризику загальної 

смертності та серйозних кардіоваскулярних ускладнень у широкого кола 

пацієнтів, включаючи осіб з відносно низьким висхідним рівним ризику, 

незалежно від віку, гендерної приналежності, відношення до куріння та 

споживання алкоголю [15]. Одним з основних маркерів ендотеліальної дисфункції 

є ендотелін-1 [34, 83]. 

У хворих на нестабільну стенокардію нами виявлено підвищений вміст 

ендотеліну-1 у 2,9 рази (р˂0,01). Після проведеного лікування вміст ендотеліну-1 
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зменшився в 1,4 рази (р˂0,01) у хворих, які приймали розувастатин, у 1,6 рази 

(р˂0,001) в тих, що приймали розувастатин з АЛК. Наші результати співставимі з 

результатами інших авторів та свідчать про покращення ендотеліальної функції 

під впливом лікування.  

Романової В.О. (2016 р.) зазначала у своїй роботі, що клінічний перебіг ІХС 

взаємопов’язаний із порушенням вазорегулюючої функції ендотелію та 

підвищеною продукцією ЕТ-1 і тромбогенною функцією. У хворих із 

нестабільною стенокардією виявляли підвищення рівня ЕТ-1 до 2,7 рази. (р˂0,05). 

Підвищення тромбогенної функції , що характеризується підвищенням рівнем 

фактора Віллебранда можуть бути розцінені, як предиктори атеротромботичних 

ускладнень. Підвищення рівня ЕТ-1 та фактора Віллебранда можна розглядати, як 

критерії дестабілізації атеросклеротичного процесу у хворих із ІХС.  

Sahebkar А. (2015 р.) вважає, що дисфункція ендотелію проявляється 

підвищенням рівня ЕТ-1 при ССЗ. Стверджує, що лікування статинами знижує 

циркулюючу концентрацію  ендотеліну-1, незалежно від тривалості проведеного 

лікування та дози обраного статину.  

У групі хворих, які додатково приймала альфа-ліпоєву кислоту, вміст ЕТ-1 

зменшився на 6,6%. Динаміка цитокінів та ЕТ-1 у хворих свідчить про позитивні 

результати лікування. Це можна пояснити як плейотропними властивостями 

статинів, так і впливом альфа-ліпоєвої кислоти на цитокіни та функцію 

ендотелію. Наявність  кореляційного зв’язку між ЕТ-1 та СБР (r=0,36, р˂0,01) 

свідчить про участь запального процесу та ендотеліальної дисфункції в патогенезі 

нестабільної стенокардії.  

У рандомізованому дослідженні ISLAND (Irbesartan and Lipoic Acid in 

Endothelial Dysfunction) виявили, що вживання альфа-ліпоєвої кислоти у дозі 300 

мг та ірбесартану 150 мг на добу протягом місяця впливало на ендотеліальну 

дисфункцію. У дослідженні було продемонстровано, що вживання АЛК при 

монотерапії або у комплексній терапії з ірбесартаном у хворих з метаболічним 

синдромом сприяло покращенню ендотелійзалежної вазодилятації, яку оцінювали 

по швидкості кровотоку на плечі.  
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Отримані результати свідчать про ефективність та доцільність призначення 

у хворих на нестабільну стенокардію, статинів (аторвастатину, розувастатину) у 

поєднанні з гепатопротекторними лікарськими засобами (альфа-ліпоєвою 

кислотою та L-орнітином-L-аспартатом). 
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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 застосування статинів у поєднанні з гепатопротекторами 

(альфа-ліпоєвої кислоти, L-орнітин-L-аспартату). 

 

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 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). 
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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.  
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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 застосувати 

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. 

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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9. Заремба Є.Х., Смалюх О.В., Кость А.С. Динаміка цитокінів у хворих на 

нестабільну стенокардію. Науково-практична конференція з 

міжнародною участю “Проблеми та перспективи сімейної медицини в 

Україні”. Київ, 2017 – стендова доповідь. 

10. Заремба Є.Х., Смалюх О.В. Комплексне лікування хворих на нестабільну 

стенокардію з включенням гепатопротекторів. Збірник праць. Матеріали 

науково-практичної конференції з міжнародною участю 

«Невизначеність та доказовість у клінічній практиці та управлінні 

первинною медичною допомогою». Київ, 2017 – публікація тез. 
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Додаток Д 

Наукові праці, опубліковані за темою дисертації 

 

Праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації 

1. Заремба Є.Х., Смалюх О.В. Маркери запалення та функції ендотелію у хворих 

з ішемічною хворобою серця // Буковинський медичний вісник. 2014. №4. С. 

195-199. (Здобувач провела підбір та узагальнення літератури за темою 

публікації, оформила і підготувала статтю до друку). 

2. Заремба Є.Х., Смалюх О.В. Влияние статинов в комбинации с альфа-

липоевой кислотой на функцию печени пациентов с нестабильной 

стенокардией   // Лечебное дело. 2016. №4. С. 47-49. (Здобувач провела 

клінічні обстеження хворих, аналіз лабораторних даних, статистично 

опрацювала отримані результати, оформила та підготувала статтю до 

друку). 

3. Заремба Є.Х., Смалюх О.В., Заремба-Федчишин О.В., Заремба О.В. 

Застосування розувастатину та альфа-ліпоєвої кислоти у хворих на 

нестабільну стенокардію // Львівський медичний часопис=Аcta Medica 

Leopolinesia. 2017. Т. XXIII, №1-2. С. 9-14. (Здобувач здійснила літературний 

пошук, підготувала і провела клінічні дослідження, аналіз лабораторних 

даних, статистично опрацювала отримані результати, оформила і 

підготувала статтю до друку). 

4. Заремба Є.Х.,  Смалюх О.В. Комплексне застосування аторвастатину та 

альфа-ліпоєвої кислоти в лікуванні хворих на ішемічну хворобу серця // 

Клінічна та експериментальна патологія. 2017. Т. XVI, №2 (60). С. 20-24. 

(Здобувачу належить ідея, покладена в основу статті, планування та 

проведення досліджень, аналіз результатів та написання статті). 

5. Заремба Є.Х.,  Смалюх О.В. Статини та гепа-мерц у лікуванні хворих з 

нестабільною стенокардією // Гепатологія. 2017. №2 (36). С. 52-59. (Здобувач 

провела клінічні обстеження хворих, аналіз анамнестичних, клінічних та 
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лабораторних даних, статистично опрацювала отримані результати, 

оформила та підготувала статтю до друку). 

6. Заремба Є.Х., Смалюх О.В., Кость А.С. Динаміка показників імунологічної 

реактивності у пацієнтів з ішемічною хворобою серця під впливом 

комплексного лікування // Сімейна медицина. 2017. №3. С. 113-116. 

(Здобувачу належить розробка дизайну, аналіз результатів лабораторних 

досліджень, статистична обробка отриманих результатів, оформилення та 

підготувка статті до друку). 

7. Заремба Є.Х., Смалюх О.В., Заремба О.В., Лаповець Л.Є., Кость А.С. Зміни 

показників запалення та функції ендотелію при комплексному лікуванні 

хворих на нестабільну стенокардію  // Фітотерапія. 2017. №3. С. 4-6. 

(Здобувачу належить ідея, покладена в основу статті, планування та 

проведення досліджень, аналіз результатів лабораторних досліджень, 

написання статті). 

 

Праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертацї 

8. Заремба Є.Х., Смалюх О.В., Заремба-Федчишин О.В., Заремба О.В. 

Ефективність застосування альфа-ліпоєвої кислоти при нестабільній 

стенокардії // Сімейна медицина. Перспективи та шляхи подальшого 

розвитку: тези наук.-практ.конф. Львів, 2016. С. 19–20. (Здобувачем виконано 

аналіз лабораторних дослідженнь, підготовка тез до друку). 

9. Смалюх О.В., Заремба-Федчишин О.В. Застосування альфа-ліпоєвої кислоти 

при нестабільній стенокардії // Український кардіологічний журнал. 2016. 

Додаток 3. С. 256. (Матеріали ХVІІ Національного конгресу кардіологів 

України: тези наук. доповідей). (Здобувач провела клінічні обстеження 

хворих, статистично опрацювала результати досліджень, оформила і 

підготувала тези до друку). 

10. Заремба Є.Х., Смалюх О.В., Заремба-Федчишин О.В., Заремба О.В. Динаміка 

змін показників запалення у пацієнтів з нестабільною стенокардією при 

лікуванні статинами з альфа-ліпоєвою кислотою  // Здоров’я сусільства. 2017. 
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Том 6. № 1-2. C. 138−139. (Материалы научно-практической конференции с 

международним участием “Актуальные вопросы семейної медицины и 

перспективы ее развития в рамках Всемирного дня семейного врача”). 

(Здобувач підготувала і провела клінічні дослідження, статистично 

опрацювала і проаналізувала отримані результати, оформила і підготувала 

тези до друку). 

11. Заремба Є.Х., Башта Г.В., Смалюх О.В. Застосування гепатопротекторів у 

хворих з ішемічною хворобою серця в практиці сімейного лікаря // Первинна 

медична допомога в Україні: кращі практики сімейної медицини: зб. праць 

наук-практ конф. з міжнародною участю. Київ, 2017. С. 39−41. (Здобувач 

провела пошук літератури за темою публікації, підготувала тези до друку). 

12. Заремба Є.Х., Смалюх О.В. Зміни ліпідного спектра крові й показників 

запалення у хворих з нестабільною стенокардією при лікуванні 

аторвастатином та альфа-ліпоєвою кислотою // Здобутки клінічної та 

експериментальної медицини, присвячена 60-річчю ТДМУ: підсумкова LX 

наук.-практ. конференція. Тернопіль, 2017. С 45−46. (Здобувач провела 

клінічні обстеження хворих, статистично опрацювала результати 

досліджень, оформила і підготувала тези до друку). 

13. Заремба Є.Х., Смалюх О.В., Кость А.С. Вплив статинів та альфа-ліпоєвої 

кислоти на маркери  запалення у хворих з нестабільною стенокардією // 

Український кардіологічний журнал. 2017. Додаток 1. С. 103−104. (Матеріали 

ХVІІІ Національного конгресу кардіологів України: тези наук. доповідей). 

(Здобувач статистично опрацювала результати лабораторних досліджень, 

оформила і підготувала тези до друку). 

14. Заремба Є.Х., Смалюх О.В. Комплексне лікування хворих на нестабільну 

стенокардію з включенням гепатопротекторів // Невизначеність та доказовість 

у клінічній практиці та управлінні первинною медичною допомогою: 

матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю :зб. праць.  

Київ,  2017.  С. 22-24. (Здобувач провела обстеження хворих, статистично 

опрацювала результати досліджень, оформила і підготувала тези до друку). 
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Праці, які додатково відображають наукові результати дисертації 

15. Пат. 118724. Спосіб лікування нестабільної стенокардії / Заремба Є.Х., 

Смалюх О.В., Заремба-Федчишин О.В., Заремба О.В.; патентовласник 

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. № 

заявки u 2017 01586 ; заявл. 20.02.2017; опубл. 28.08.2017, Бюл. № 16. 

(Здобувач провела клінічні дослідження, оформила публікацію). 

 


