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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Згідно з даними Всесвітньої організації охорони 
здоров’я, ішемічна хвороба серця (ІХС) посідає основне місце серед 
причин смертності у світі (Горбась І. М., 2015; Соколов М. Ю., 2016). В 
Україні поширеність і захворюваність на ІХС щорічно зростає (Скибчик В. А., 
2008; Коваленко В. М., 2016). За даними офіційної статистики 
захворюваність на ІХС серед осіб працездатного віку складає 23,1% 
(Гандзюк В. А., 2017). Основною причиною безпосередньої та віддаленої 
смертності від ІХС є інфаркт міокарда (ІМ) (Нетяженко В. З., 2015; 
Тащук В. К., 2015). Щорічно в Україні реєструють близько 50 тис. нових 
випадків ІМ (Сіренко Ю. М., 2014). Проведення втручань із реваскуляризації 
міокарда запобігає появі незворотних ішемічних пошкоджень, розвитку 
дилатації та дисфункції лівого шлуночка (ЛШ), знижує ризик повторного 
ІМ та летальності (Амосова К. М., 2016; Азизов В. Б., 2016; Середюк Н. М., 
2017; Целуйко В. Й., 2017).

Неакогольна жирова хвороба печінки (НАЖХП) займає одну з 
провідних позицій серед дифузних захворювань печінки в усьому світі 
та виникає в 17-33% хворих у загальній популяції (Ягмур В. Б., 2013; 
Харченко Н. В., 2014; Міщук В. Г., 2015). НАЖХП охоплює цілий спектр 
патологій, що відображає її поступове прогресування та включає стеатоз, 
стеатогепатит, фіброз і цироз печінки (Скрипник І. М., 2016; Степанов Ю. М., 
2017; Anderson E. L., 2015; Byrne C. D., 2015). Встановлено, що НАЖХП 
прогресує в неалкогольний стеатогепатит (НАСГ) від 13% до 33% випадків 
(Зайцева О. Е., 2016; Bhala N., 2013; Buzzetti E., 2016). 

Відомо, що у пацієнтів із НАЖХП спостерігається значно вища частота 
серцево-судинних захворювань, ніж у хворих без НАЖХП незалежно від 
наявності ожиріння та традиційних факторів ризику кардіоваскулярної 
патології (Фадєєнко Г. Д., 2014; Долженко М. М., 2015; Мітченко О. І., 
2015; Скляров Є. Я., 2016; Adams L. A., 2016). Показник серцево-судинної 
смертності за умов наявності стеатозу печінки збільшується в чотири рази, 
а у групі хворих на НАСГ – значно переважає показник смертності від 
захворювань печінки, складаючи при цьому 36% проти 6,8% (Харченко Н. В., 
2014; Кравченко В. В., 2016). 

На сучасному етапі наукових досліджень значна увага приділяється 
вивченню спільних патогенетичних механізмів формування ІХС і НАЖХП 
із метою оптимізації комплексного й індивідуального підходу до лікування 
та профілактики цієї коморбідної патології (Базилевич А. Я., 2015; 
Колеснікова О. В., 2017; Фадєєнко Г. Д., 2017; Francque S. M., 2016). 

Недостатньо вивченим залишається виявлення взаємозв’язку 
між фібротичними змінами в міокарді та в печінці у хворих із 
поєднаним перебігом стабільної ІХС і НАЖХП, а також вплив НАЖХП 
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на прогресування ІХС. Актуальним є визначення особливостей 
патологічного ремоделювання міокарда у пацієнтів на стабільну ІХС 
залежно від структурно-функціонального стану печінки у взаємозв’язку 
зі змінами ліпідного спектру крові, показників стеатозу, прозапальної 
ланки, фіброгенезу та агрегаційних властивостей крові. Невирішеним 
залишається питання комплексного ведення хворого на стабільну ІХС, що 
поєднана з НАЖХП, а також ефективності застосування гіполіпідемічних, 
антитромбоцитарних та гепатопротекторних засобів у хворих із цією 
коморбідною патологією з врахуванням стадії НАЖХП, індивідуальної 
переносимості лікарських засобів і можливості їх призначення з 
позиції максимальної безпеки, що потребує розробки нових алгоритмів 
диференційованого лікування. Необхідним є розробка індивідуальних схем 
диференційованого гепатопротекторного лікування хворих із поєднаним 
перебігом стабільної ІХС і НАЖХП, які б враховували структурно-
функціональний стан печінки, а також передбачали можливість корекції 
терапії в процесі тривалого лікування. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційна робота є фрагментом комплексних науково-дослідних робіт 
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» на тему: 
«Неалкогольна жирова хвороба печінки: вплив на перебіг серцево-судинних 
захворювань, оптимізація лікування» (державний реєстраційний номер 
0118U004756) і «Захворювання внутрішніх органів у сучасних умовах, за 
поєднаної патології та ураження органів-мішеней: особливості перебігу, 
діагностики та лікування» (державний реєстраційний номер 0115U000995). 
Дисертант є відповідальним виконавцем цих робіт.

Мета дослідження: підвищення ефективності лікування хворих 
на стабільну ішемічну хворобу серця, що поєднана з неалкогольною 
жировою хворобою печінки, на основі вивчення клінічно-патогенетичних 
закономірностей коморбідної патології, розробки нових підходів до 
немедикаментозного лікування та застосування тривалої диференційованої 
антитромботичної і гепатопротекторної терапїі у цієї категорії хворих.

Завдання дослідження: 
1. З’ясувати клінічно-функціональні особливості, якість життя та 

прогноз хворих із поєднаним перебігом стабільної ішемічної хвороби серця 
та неалкогольної жирової хвороби печінки. 

2. Проаналізувати зміни показників стеатозу та прозапальної ланки 
у хворих із поєднаним перебігом стабільної ішемічної хвороби серця та 
неалкогольної жирової хвороби печінки.

3. Дослідити зміни показників фіброгенезу у хворих із поєднаним 
перебігом стабільної ішемічної хвороби серця та неалкогольної жирової 
хвороби печінки.

4. Провести аналіз змін показників судинно-тромбоцитарного 
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гемостазу у хворих із поєднаним перебігом стабільної ішемічної хвороби 
серця та неалкогольної жирової хвороби печінки.

5. З’ясувати вплив модифікації способу життя на поєднаний перебіг 
стабільної ішемічної хвороби серця та неалкогольної жирової хвороби 
печінки.

6. Оцінити терапевтичну ефективність впливу тривалої 
диференційованої антитромбоцитарної терапії з врахуванням 
функціонального стану печінки у хворих зі стабільною ішемічною 
хворобою серця та супутньою неалкогольною жировою хворобою печінки.

7. Визначити закономірності впливу диференційованої гіполіпідемічної 
терапії на показники ліпідного спектру крові у хворих на стабільну 
ішемічну хворобу серця та неалкогольну жирову хворобу печінки залежно 
від варіанту її перебігу.

8. Вивчити ефективність диференційованих підходів до 
гепатопротекторної терапії у хворих на стабільну ішемічну хворобу серця 
та неалкогольну жирову хворобу печінки залежно від варіанту її перебігу та 
застосованих схем антитромбоцитарного лікування.

9. Сформувати концепцію тривалого диференційованого комплексного 
лікування хворих на стабільну ішемічну хворобу серця, поєднану з 
неалкогольною жировою хворобою печінки, та розробити і впровадити 
нові підходи до проведення антитромбоцитарної та гепатопротекторної 
терапії у такого контингенту хворих. 

Об’єкт дослідження: клінічно-патогенетичні механізми поєднаного 
перебігу стабільної ішемічної хвороби серця та неалкогольної жирової 
хвороби печінки, функціональний стан серцево-судинної системи, маркери 
неалкогольної жирової хвороби печінки, ефективність терапії.

Предмет дослідження: показники функціонального стану печінки, 
системи гемостазу, фіброгенезу, прозапальної ланки та ендотеліальної 
функції при поєднанні стабільної ішемічної хвороби серця та неалкогольної 
жирової хвороби печінки.

Методи дослідження: загальноклінічні, опитувальники (Short Form-36 
(SF-36), MacNew, Patient Health Questionnaire-15 (PHQ-15), Hospital Anxiety 
and Depression Scale (HADS)), інструментальні (електрокардіографія, 
ехокардіографія, коронароангіографія, велоергометрія, ультразвукове 
дослідження печінки, еластографія печінки, черезшкірна пункційна трепан-
біопсія печінки), біохімічні (ліпідограма, аденозиндифосфат-індукована 
агрегація тромбоцитів, активність ферментів цитолізу), імуноферментний 
аналіз (концентрація в сироватці крові фрагментів цитокератину 18 
М30, селенопротеїну Р, фактора некрозу пухлин-альфа (ФНП-альфа), 
інтерлейкіну-6 (ІЛ-6), високочутливого С-реактивного протеїну (вч-СРП), 
N-термінального фрагменту мозкового натрійуретичного пептиду (NT-
pro BNP), матриксної металопротеїнази-9 (ММП-9), сполучнотканинного 



4

фактора росту (СТФР), альфа-2-макроглобуліну, гаптоглобіну, 
аполіпопротеїну А1, колагену IV типу, Soluble Vascular Cell Adhesion 
Molecule-1 (sVCAM-1)), статистичні.

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше встановлено 
клінічно-функціональні особливості поєднаного перебігу стабільної 
ІХС і НАЖХП. З’ясовано, що зміни кардіогемодинаміки у хворих на 
стабільну ІХС характеризуються поєднанням дилатації порожнини ЛШ 
із гіпертрофією його стінок та зниженням скоротливої здатності, що 
призводить до формування концентричної гіпертрофії на тлі НАЖХП. 
Визначено, що проведення реваскуляризації міокарда у гострий період 
інфаркту міокарда (ІМ) сприяє покращенню стану серцевої гемодинаміки 
за метричними й об’ємними показниками ехокардіографії як у хворих 
без НАЖХП, так і при НАЖХП. Вперше доведено, що прогресування 
постінфарктного ремоделювання міокарда у хворих із постінфарктним 
кардіосклерозом (ПІКС), що поєднаний з НАЖХП, залежить від стадії 
фіброзу печінки та є найбільш несприятливим при НАСГ. Встановлено, що 
для хворих із перенесеним ІМ і вираженими рубцевими змінами міокарда 
є характерним прогресування фіброзу печінки. Визначено, що якість життя 
обстежених хворих за опитувальниками SF-36, MacNew, PHQ-15 та HADS 
значно нижча у пацієнтів із поєднаним перебігом стабільної ІХС і НАЖХП, 
особливо за наявності НАСГ, що супроводжується низькою фізичною 
активністю, психічним неблагополуччям, обмеженням повсякденної 
діяльності та низькою оцінкою стану свого здоров’я. Виявлено, що 
дворічний прогноз пацієнтів, яким було проведено стентування коронарних 
артерій, залежить не тільки від анатомічних та клінічних показників, які 
визначають SYNTAX score (SS) ІІ, але й від перебігу НАЖХП і є найбільш 
прогностично несприятливим при поєднанні SS II ≥29 балів і НАСГ.

Доповнено наукові дані щодо патогенезу порушень функціонального 
стану печінки та серцево-судинної системи у хворих із поєднаним 
перебігом стабільної ІХС і НАЖХП у процесі тривалого відновного 
лікування. Доведено залежність прогресування дисліпідемії, наростання 
сироваткових рівнів селенопротеїну Р, цитокератину 18 М30, прозапальних 
цитокінів і маркерів фіброгенезу по відношенню до прогресування 
НАЖХП у хворих на стабільну ІХС, що свідчить про взаємозв’язок між 
ними, а самі біомаркери можуть розглядатись як альтернатива неінвазивної 
діагностики НАЖХП у хворих на стабільну ІХС. Доведено, що визначення 
жорсткості печінки методом еластографії, розрахунок індексів FIB-4 
(FibroIndex-4) та NFS (Non-alcoholic Fatty Liver Disease Fibrosis Score) 
сприяють ранньому виявленню фібротичних змін печінки, що обумовлює 
доцільність включення даних методик до протоколу обстеження хворих 
на стабільну ІХС, поєднану з НАЖХП. Наявність взаємозв’язків між 
швидкістю зсувної хвилі та індексами FIB-4 і NFS у хворих на стабільну 
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ІХС, поєднану з НАЖХП, свідчить про різноманітність факторів, які 
впливають на прогресування фіброзу печінки.

Встановлено, що для хворих на стабільну ІХС є характерним  
порушення тромбоцитарної ланки гемостазу, що полягає у посиленні 
агрегації тромбоцитів та збільшенні показника фактора Віллебранда на 
тлі прогресування НАЖХП. Уперше визначено, що наявність високої 
агрегаційної активності тромбоцитів та ендотеліальної дисфункції у 
хворих на стабільну ІХС, що поєднана з НАЖХП, слід розцінювати як 
маркер хронічної атеротромбогенності та тромбінемії, що є чинником 
високого серцево-судинного ризику. Виявлені прямі кореляції між рівнем 
фактора Віллебрандта та sVCAM-1 у крові вказують на взаємозв’язок між 
порушеннями тромбоцитарного гемостазу та ендотеліальної функції у 
хворих на стабільну ІХС, що збільшуються за наявності НАЖХП та сприяють 
формуванню тромботичних станів і прогресуванню цієї поєднаної 
патології. Уперше встановлено, що ефективність впливу на тромбоцитарну 
ланку гемостазу за показниками агрегаційної активності тромбоцитів у 
хворих на стабільну ІХС залежить від наявності НАЖХП і важче піддається 
контролю при НАСГ, що зумовлює необхідність диференційованого 
підходу щодо тривалої корекції агрегаційних властивостей крові залежно 
від наявності НАЖХП. Уперше доведено ефективність впливу модифікації 
способу життя та диференційованого персоніфікованого застосування 
антитромбоцитарної та гепатопротекторної терапії у хворих на стабільну 
ІХС, яка поєднана з НАЖХП, щодо сповільнення прогресування 
коморбідного захворювання та поліпшення якості життя таких пацієнтів.

Практичне значення одержаних результатів. Розроблено та 
впроваджено в практику клінічно-діагностичний алгоритм введення хворих 
на стабільну ІХС, поєднану з НАЖХП, із врахуванням варіантів перебігу 
НАЖХП шляхом оцінки структурно-функціонального стану печінки за 
рівнем у крові активності ферментів цитолізу, прозапальних цитокінів, 
біологічних маркерів стеатозу та фіброгенезу з наступним розрахунком 
індексів FIB-4, NFS і гепато-міокардіального фіброзу. Розроблено та 
апробовано схему комплексного, диференційованого, патогенетично-
обгрунтованого лікування хворих на стабільну ІХС залежно від наявності та 
варіанту перебігу НАЖХП. Запропонована концепція диференційованого 
антитромбоцитарного та гепатопротекторного лікування хворих на 
стабільну ІХС, поєднану з НАЖХП і без неї, передбачає необхідність 
контролю за показниками тромбоцитарного гемостазу та стану печінки 
кожні три місяці призначення антитромбоцитарної терапії (АТТ) із 
можливістю її посилення та включення до лікування гепатопротекторних 
засобів за індивідуально підібраною схемою залежно від наростання рівня 
печінкових ферментів у крові. 

Результати дослідження впроваджені в практику роботи Івано-
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Франківської центральної міської клінічної лікарні (затв. 18.06.2018; 
10.08.2018), комунального закладу «Івано-Франківський обласний клінічний 
кардіологічний центр» (затв. 22.08.2018; 30.08.2018), комунальної міської 
клінічної лікарні швидкої медичної допомоги м. Львова (затв. 11.07.2018; 
31.08.2018), обласної клінічної лікарні м. Івано-Франківська (затв. 
15.08.2018; 29.08.2018), комунального закладу охорони здоров’я «Обласна 
клінічна лікарня екстренної медичної допомоги та медицини катастроф» 
(м. Харків) (затв. 28.05.2018; 29.06.2018), Чернівецького обласного 
клінічного кардіологічного диспансеру (м. Чернівці) (затв. 05.07.2018; 
16.08.2018). Матеріали роботи використовуються в навчальному процесі 
на кафедрі внутрішньої медицини №1, клінічної імунології та алергології 
імені академіка Є. М. Нейка ДВНЗ «Івано-Франківський національний 
медичний університет» (затв. 29.06.2018), кафедрі внутрішньої медицини 
№2 та медсестринства ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний 
університет» (затв. 15.06.2018), кафедрі внутрішньої медицини №1 ДВНЗ 
«Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова» 
(затв. 20.06.2018; 27.06.2018). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаною 
науковою працею здобувача. Разом із науковим консультантом визначено 
тему роботи та об’єм наукових досліджень. Автором самостійно проведено 
інформаційний та патентний пошук літератури з даної проблеми 
та його аналіз. Дисертантом самостійно сформовано групи хворих, 
проведені клінічні обстеження пацієнтів, первинна обробка результатів 
клінічних, інструментальних, лабораторних та імуноферментних методів 
дослідження. Здобувачем проведено статистичний аналіз отриманих 
результатів, написані всі розділи дисертації, впроваджено їх у медичну 
практику. Висновки та практичні рекомендації сформульовані спільно з 
науковим консультантом. Домінантною є участь автора в опублікованих 
у співавторстві наукових працях і полягає в підборі й обстеженні хворих, 
аналізі отриманих результатів, статистичній обробці даних, формуванні 
висновків. У спільних опублікованих наукових працях не були використані 
ідеї та результати роботи співавторів та не порушені їх права, конфлікти 
інтересів відсутні. Дисертантом забезпечено впровадження результатів 
дослідження в клінічну практику установ охорони здоров’я та в навчальний 
процес медичних ВНЗ України.

Апробація результатів дослідження. Основні результати дослідження 
доповідались та обговорювались на XVI Конгресі світової федерації 
українських лікарських товариств (Берлін-Київ, 2016); ІІ Міжнародній 
науково-практичній конференції «Терапевтичні читання: сучасні аспекти 
діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів» (Івано-
Франківськ, 2016); науково-практичній конференції з міжнародною участю 
«Стратегії профілактики неінфекційних хвороб та шляхи їх реалізації: 
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від постулатів минулого в майбутнє» (Харків, 2016); Всеукраїнській 
науково-практичній конференції молодих учених, присвяченій 95-річчю 
Української медичної стоматологічної академії «Медична наука в практику 
охорони здоров’я» (Полтава, 2016); дистанційній науково-практичній 
конференції студентів і молодих учених «Инновации в медицине и 
фармации – 2016» (Минск, Беларусь, 2016); The International liver congress 
(Amsterdam, The Netherlands, 2017); Всеукраїнській науково-практичній 
конференції з міжнародною участю «Актуальні питання діагностики, 
лікування і профілактики неінфекційних захворювань в практиці сімейного 
лікаря» (Тернопіль, 2017); науково-практичній конференції молодих 
учених за участю міжнародних спеціалістів, присвяченій дню науки 
«Медична наука на перетині спеціальностей: сьогодення і майбутнє» 
(Харків, 2017); International conference on fatty liver (Seville, Spain, 2017); 
науково-практичній конференції з міжнародною участю «Профілактика 
неінфекційних захворювань: фокус на коморбідність» (Харків, 2017); 
науково-практичній конференції школи терапевтів імені Л. Т. Малої 
«Неінфекційні захворювання: заходи профілактики та боротьби з 
ускладненнями» (Івано-Франківськ, 2017); науково-практичній конференції 
з міжнародною участю «Бабенківські читання» (Івано-Франківськ, 2017); 
The International liver congress (Paris, France, 2018); IV International Scientifi c 
and Practical Conference «The goals of the World Science 2018» (Dubai, 
UAE, 2018); 87 науково-практичній конференції студентів та молодих 
вчених із міжнародною участю «Інновації в медицині» (Івано-Франківськ, 
2018); науково-практичній конференції з міжнародною участю «Щорічні 
терапевтичні читання. Профілактика неінфекційних захворювань – 
пріорітет сучасної науки та практики» (Харків, 2018); науково-практичній 
конференції з міжнародною участю «Сучасні стандарти діагностки та 
лікування захворювань внутрішніх органів» (Івано-Франківськ, 2018); 
Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнарордною участю 
«Актуальні питання сучасної медицини і фармації» (Запоріжжя, 2018).

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 45 наукових 
праць: 23 статті (із них 6 одноосібні), у тому числі 18 – у фахових наукових 
виданнях України, 5 – у закордонних журналах, із них 2 – у журналах, 
що входять до міжнародної наукометричної бази даних Scopus; 18 тез у 
матеріалах конгресів і науково-практичних конференцій, 1 інформаційний 
лист, 2 методичні рекомендації, 1 монографія.

Обсяг та структура дисертації. Дисертаційна робота написана 
українською мовою, викладена на 413 сторінках машинописного тексту, із 
них 271 сторінка основного тексту, складається з анотації, вступу, огляду 
наукової літератури, опису матеріалів і методів дослідження, шести розділів 
власних досліджень, аналізу та узагальнення результатів дослідження, 
висновків, практичних рекомендацій, списку використаних джерел (усього 



8

404 посилань, із них кирилицею – 144, латиницею – 260), додатків. Роботу 
ілюстровано 79 таблицями та 36 рисунками. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали та методи дослідження. Робота грунтується на результатах 
обстеження 490 хворих на стабільну ІХС, в тому числі 220 пацієнтів із 
супутньою НАЖХП і 270 хворих без НАЖХП. Серед пацієнтів на стабільну 
ІХС виокремлювали хворих, у яких у гострому періоді ІМ не проводилось 
жодної реваскуляризаційної процедури (n=300) чи проводилось стентування 
коронарних артерій (СКА) (n=150) або аорто-коронарне шунтування (n=40). 
Серед пацієнтів із НАЖХП виділяли хворих на неалкогольний жировий 
гепатоз (НАЖГ) (n=137) і НАСГ (n=83).

Діагностику та лікування хворих на стабільну ІХС проводили 
відповідно до існуючих стандартів ведення пацієнтів із ІХС, які грунтуються 
на клінічних протоколах надання медичної допомоги, затверджених 
наказами МОЗ України №152 від 02.03.2016, №164 від 03.03.2016, №455 
від  02.07.2014, рекомендаціях Європейської асоціації кардіологів (2013; 
2015; 2017). 

Діагностику та лікування хворих із НАЖХП виконували відповідно 
до наказу МОЗ України №826 від 06.11.2014, адаптованої клінічної 
настанови «Неалкогольна жирова хвороба печінки» (2014), рекомендацій 
Європейської асоціації з вивчення печінки, діабету та ожиріння (2016). 

Усі пацієнти були включені в дослідження не раніше, ніж через 3 
місяці після перенесеного гострого ІМ, коли було досягнуто стабільного 
перебігу ІХС, знято ризик пізніх ускладнень, проведено всі основні етапи 
реабілітаційних заходів. 

Критеріями невключення у дослідження були наявність в анамнезі 
захворювань печінки вірусного (HBV-, HCV-, HDV-інфекції), автоімунного, 
медикаментозного, алкогольного, токсичного чи метаболічного генезу, 
перенесеного гострого коронарного синдрому менше 3 місяців тому, 
складних порушень ритму та провідності, гемодинамічно значущих уражень 
клапанів серця, хронічної серцевої недостатності ФК IV NYHA, інсульту, 
транзиторних ішемічних атак, рефрактерної артеріальної гіпертензії, 
міокардиту, гострої серцевої недостатності, хронічних обструктивних 
захворювань легень, важкої форми цукрового діабету, хронічної хвороби 
нирок, ендокринних захворювань, декомпенсованих соматичних станів, 
онкологічних та лімфопроліферативних захворювань, нейропсихічної 
патології, що може впливати на комплайенс між пацієнтом та лікарем, 
відмова пацієнтів від участі у дослідженні та підписанні інформованої 
згоди. Відсутність алкогольного генезу гепатиту підтвержували за даними 
анамнезу (вживання етанолу менше 40 мл на день для чоловіків і 20 мл на 
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день для жінок) і негативним результатом за опитувальником CAGE.
Серед обстежених пацієнтів було 361 чоловіків (73,7%) і 129 жінок 

(26,3%). Середній вік хворих склав (55,6±5,4) років. 
Усі хворі були обстежені на початку дослідження, через 3, 6 та 12 місяців 

проведеної терапії. Контрольну групу склали 20 практично здорових осіб, 
співставних за статтю та віком. 

У хворих на стабільну ІХС вибір схеми ліпідознижуючої терапії 
проводили залежно від наявності та варіанту перебігу НАЖХП: без 
НАЖХП застосовували аторвастатин 40 мг/добу або розувастатин 20 
мг/добу; при НАЖГ – аторвастатин 20-40 мг/добу або розувастатин 
20 мг/добу; при НАСГ – аторвастатин 20 мг/добу або розувастатин 
10 мг/добу, або розувастатин 10 мг/добу в комбінації з омега-3 
поліненасиченими жирними кислотами по 1 капсулі 3 рази на добу.

Схему АТТ у обстежених пацієнтів визначали залежно від обраної 
тактики лікування у гострому періоді ІМ, а саме: хворим, яким не 
проводилось жодної реваскуляризаційної процедури призначали 
ацетилсаліцилову кислоту (АСК) у початковій дозі 75 мг/добу; пацієнтам, 
яким проводилось СКА – АСК у початковій дозі 75 мг/добу та клопідогрель 
75 мг/добу. Через 3-6 місяців лікування проводили корекцією АТТ залежно 
від зміни активності ферментів цитолізу.

Усім хворим із НАСГ призначали гепатопротекторну терапію 
адеметіоніном і гліциризинатом у початковому дозовому режимі залежно від 
стадії фіброзу печінки: при F2 стадії – адеметіонін 800 мг/добу перорально 
та гліциризинат по 1 капсулі 2 рази/добу перорально до 3 місяців; при 
F3 стадії – адеметіонін 800 мг/добу в/в і гліциризинат 40 мл/добу в/в 5 
днів із подальшим прийомом адеметіоніну 800 мг/добу перорально та 
гліциризинату по 2 капсули 2 рази/добу перорально до 3 місяців. Корекцію 
схеми гепатопротекторної терапії проводили кожні три місяці застосування 
відповідно до змін структурно-функціонального стану печінки. У пацієнтів 
без НАЖХП чи з НАЖГ гепатопротекторне лікування застосовували за 
необхідності залежно від динаміки активності ферментів цитолізу. 

Аналізували скарги хворих, їх анамнез захворювання та життя, дані 
стандартного об’єктивного обстеження. Якість життя пацієнтів оцінювали 
за допомогою українських версій опитувальників SF-36, MacNew, PHQ-15 і 
HADS, які пацієнти заповнювали власноруч. При інтерпретації результатів 
визначали загальний бал по кожній зі шкал. 

Реєстрацію електрокардіограми проводили на електрокардіографі 
Cardiofax (Electrokardiograph, ECG 8820G, Німеччина) у 12 стандартних 
відведеннях. За результатами електрокардіографії встановлювали 
наявність перенесеного ІМ, даючи оцінку площі та поширеності ішемії 
за зубцем Т, пошкодження міокарду за наявністю девіації сегмента ST, 
наявності патологічного зубця Q/QS, порушень ритму та провідності серця. 
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Вимірювали інтервал QT, розраховували коригований інтервал QT (QTc) та 
його дисперсію. 

Аналізували дані коронароангіографій, отриманих у період гострого ІМ, 
з метою розрахунку SS I та SS ІІ у режимі онлайн за допомогою калькулятора. 
Стан серцевої гемодинаміки вивчали методом ехокардіографії на апараті 
«Sonoace-4800» («Medison», Korea). Визначали кінцевий систолічний 
розмір ЛШ, кінцевий діастолічний розмір ЛШ, кінцевий систолічний об’єм 
ЛШ (КСО ЛШ), кінцевий діастолічний об’єм ЛШ (КДО ЛШ), ударний 
об’єм, товщину міжшлуночкової перегородки, товщину задньої стінки ЛШ, 
фракцію викиду ЛШ (ФВ ЛШ), масу міокарда ЛШ, індекс маси міокарда 
ЛШ (ІММ ЛШ), відносну товщину стінки ЛШ. 

Толерантність до фізичного навантаження визначали методом 
велоергометрії за допомогою апарата фірми «Corival» (Нідерланди) за 
стандартною методикою. 

Ультразвукове дослідження печінки проводили на апараті Sonoline 
Elegra Ultrasound Imaging System (Siemens Medical Systems, Issaquah, 
США), software version 6, with a 3.5-MHz transducer за загальновизнаною 
методикою.

Еластографію печінки виконували на апараті Siemens ACUSON S2000 
(Німеччина), даючи оцінку фіброзу печінки за величиною швидкості 
зсувної хвилі.

Ліпідний спектр крові характеризували за рівнем у плазмі крові 
загального холестерину (ЗХ), тригліцеридів (ТГ), холестерину ліпопротеїнів 
високої щільності (ХС ЛПВЩ), які визначали фотоколориметричним 
методом у модифікації Libermann-Burchard із використанням наборів 
реактивів «Вітал», Росія. Рівень холестерину ліпопротеїнів низької 
щільності (ХС ЛПНЩ) та коефіцієнту атерогенності визначали 
відповідними розрахунковими методами.

Функціональний стан печінки оцінювали за активністю 
аспартатамінотрансферази (АсАТ), аланінамінотрансферази (АлАТ), гама-
глутамілтранспептидази (ГГТП), лужної фосфатази, загального білка, 
альбуміну в сироватці крові, які визначали спектрофотометричними 
методами з використанням стандартних наборів. Рівень загального та 
непрямого білірубіну в сироватці крові визначали фотоколориметричним 
методом.

Індекси стеатозу печінки (ІСП), FIB-4, NFS і гепато-міокардіального 
фіброзу (ГМФ) розраховували за відповідними формулами.

Рівень цитокератину 18 М30, селенопротеїну Р, ФНП-альфа, ІЛ-
6, вч-СРП, NT-pro BNP, ММП-9, СТФР у крові визначали методом 
імуноферментного аналізу на імуноферментному аналізаторі PR2100 (Sanofi  
diagnostic pasteur, Франція) з використанням наборів фірми Human Sex-
depend test, тестів «Elisa» (Німеччина). Величину альфа-2-макроглобуліну, 
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гаптоглобіну, аполіпопротеїну А1, що входять до тесту ФіброМакс і 
колаген IV типу у крові визначали імунотурбідометричним методом на 
імуноферментному аналізаторі. Рівень sVCAM-1 у крові визначали методом 
імуноферментного аналізу на тому ж імуноферментному аналізаторі 
методом ELISA (реактиви фірми «Diaclone», Франція). 

Тромбоцитарний гемостаз оцінювали за показниками агрегаційної 
активності тромбоцитів (ступінь агрегації, швидкість агрегації, час 
агрегації, кількість тромбоцитів) за допомогою агрегатометра АР 2110 
«Солар» (Білорусія) з використанням аденозиндифосфату 2,5 мкмоль/л за 
стандартною методикою. Ризик виникнення кровотеч на тлі застосування 
подвійної АТТ у хворих, яким було проведено СКА, оцінювали за шкалою 
PRECISE DAPT.

Проводили черезшкірну пункційну трепан-біопсію печінки з 
визначенням її гістологічної структури 15 хворим із НАЖХП. Дослідження 
виконувалось голкою «MAGNUM» розміром 16G х 20 см, під місцевою 
анестезією та уль  тразвуковим контролем за загальноприйнятою 
методикою. За допомогою роторного мікротома одержували гістологічні 
зрізи товщиною 5 мкм, які забарвлювали гематоксиліном і еозином за 
методикою Маллорі-Слінченко. Гістологічну структуру печінки вивчали 
за допомогою світлового мікроскопа «ЛЮМАМ – И2», даючи оцінку 
активності захворювання, типу холестазу, ступеню хронічного запалення, 
білкової, жирової та вуглеводної дистрофії, стадії фіброзу за критеріями 
МЕТАVIR і BRUNT.

Статистичну обробку отриманих результатів проводили за допомогою 
проґрамного забезпечення – табличного процесора «Microsoft Excel» 
та пакета прикладних проґрам «Statistica» v. 10.0 StatSoft, USA. Оцінку 
вірогідності розходження середніх величин проводили за допомогою 
парного t-критерію Стьюдента. Середні величини подані у вигляді 
(Мm), де М – середнє значення показника, m – стандартна похибка 
середнього. Результати вважали статистично достовірними, якщо значення 
р<0,05. Наявність кореляційного взаємозв’язку визначали за допомогою 
коефіцієнта рангової кореляції (r) Spearman. Довгостроковий прогноз в 
обстежених хворих аналізували за допомогою методу Каплана-Мейєра, 
оцінюючи дворічну кумулятивну частку виживання (%) пацієнтів, різницю 
між групами визначали за критеріями Кокса (F) та Гехана-Вілкоксона. 

Результати дослідження та їх обговорення. Більш виражена клінічна 
симптоматика ІХС спостерігалась у хворих із поєднаним перебігом 
стабільної ІХС і НАЖХП порівняно з пацієнтами без НАЖХП. Стабільна 
стенокардія напруження ФК II діагностована в 90 (41,0%) хворих на 
стабільну ІХС і НАЖХП порівняно з 134 (49,6%) пацієнтами без НАЖХП; 
ФК III – у 130 (59,0%) пацієнтів порівняно з 136 (50,4%) хворими, відповідно. 

При аналізі показника QTc у хворих із ПІКС було виявлено групу 
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пацієнтів із прогностично несприятливою його величиною (понад 440 
мсек) – 57,1% хворих із поєднаним перебігом із НАЖХП порівняно з 
23,7% без НАЖХП (р<0,05). Тривалість інтервалу QTc у хворих із ПІКС і 
НАСГ була вищою на 13,8% порівняно з пацієнтами без НАЖХП (р<0,05) 
і суттєво не відрізнялась порівняно зі хворими з НАЖГ (р>0,05). Після 
проведення реваскуляризації міокарда шляхом СКА показник QTc >440 
мсек діагностували в 15,5% хворих без НАЖХП; у 44,9% – із НАЖГ; у 
78,4% – із НАСГ (р<0,05). 

У 150 хворих проаналізовано протоколи коронароангіографії під час 
реваскуляризації шляхом стентування в гострий період ІМ. У обстежених 
пацієнтів без НАЖХП найчастіше виявляли односудинне ураження: 
в 47,8% хворих – огинаючої гілки лівої коронарної артерії; в 34,2% – 
передньої міжшлуночкової гілки лівої коронарної артерії; в 18,0% – правої 
коронарної артерії. При поєднаному перебігу ІХС і НАЖХП у більшості 
випадків спостерігали багатосудинне ураження: двох коронарних артерій 
– в 36,1% хворих із НАЖГ і у 41,7% із НАСГ; трьох і більше коронарних 
артерій – у 14 (58,3%) осіб із НАСГ.

Зміни кардіогемодинаміки у хворих на стабільну ІХС характеризувались 
поєднанням дилатації порожнини ЛШ із фіброзуванням міокарда ЛШ 
і зниженням скоротливої здатності, що було найбільш значимим при 
НАЖХП. Проведення реваскуляризації міокарда у гострий період ІМ 
сприяло формуванню кращого стану серцевої гемодинаміки як у хворих 
із НАЖХП, так і без неї. Зокрема, КСО ЛШ і КДО ЛШ у хворих із ПІКС і 
НАЖХП були вищими на 17,3% і 14,6% за їх рівні у пацієнтів без НАЖХП 
(р<0,05). У хворих після СКА та НАЖХП величина цих показників була 
вищою на 19,8% і 17,3% порівняно з відповідним їх значенням у хворих 
без НАЖХП (р<0,05) і меншою на 18,3% та 10,6% порівняно з пацієнтами 
з ПІКС і НАЖХП (р<0,05). ІММ ЛШ у хворих із ПІКС без реваскуляризації 
перевищував значення в контрольній групі на 57,2% при НАЖХП (р<0,05) 
і на 36,8% без НАЖХП (р<0,05). У хворих після СКА цей показник був 
вищим за величину в контрольній групі на 34,8% при НАЖХП і на 19,4% 
без НАЖХП (р<0,05). ФВ ЛШ за наявності НАЖХП у хворих із ПІКС була 
нижчою на 31,8% порівняно з контролем (р<0,05) і на 13,4% порівняно з 
пацієнтами без НАЖХП (р<0,05); у хворих після СКА – на 19,8% порівняно 
з контролем (р<0,05) і на 12,3% порівняно з хворими без НАЖХП (р<0,05). 
Для хворих на стабільну ІХС характерним було зниження толерантності до 
фізичних навантажень, більш виражене за наявності НАСГ.

Наявність НАЖХП у хворих на стабільну ІХС обумовило підвищення 
жорсткості печінки за величиною швидкості зсувної хвилі, яка у пацієнтів 
із ПІКС і НАЖГ була вищою в 1,7 рази за рівень контролю (р<0,05) і в 
1,6 рази за показник у хворих без НАЖХП (р<0,05); при НАСГ – у 2,3 
рази порівняно з контролем (р<0,05), у 2,2 рази – порівняно з хворими без 
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НАЖХП (р<0,05) і в 1,3 рази порівняно з пацієнтами з НАЖГ (р<0,05). У 
хворих на стабільну ІХС без НАЖХП величина швидкості зсувної хвилі 
відповідала рівню контролю (р>0,05).

Прогресування постінфарктного ремоделювання міокарда у хворих 
із ПІКС і НАЖХП залежало від стадії фіброзу печінки та було найбільш 
вираженим за наявності НАСГ і F3 стадії фіброзу. Зокрема, КСО ЛШ у 
хворих із НАЖГ перевищував його значення в осіб без НАЖХП на 12,9% 
(р<0,05) при F1 стадії фіброзу; на 21,9% (р<0,05) при F2 стадії; на 52,0% 
(р<0,05) при F3 стадії; у хворих із НАСГ – на 36,6% (р<0,05) при F2 стадії 
та на 66,9% (р<0,05) при F3 стадії, відповідно. КДО ЛШ у хворих із НАЖГ 
був більшим порівняно з його величиною в осіб без НАЖХП на 13,9% 
(р<0,05) при F1 стадії фіброзу; на 22,0% (р<0,05) при F2 стадії; на 42,4% 
(р<0,05) при F3 стадії; у хворих із НАСГ – на 35,0% (р<0,05) при F2 стадії 
та на 52,9% (р<0,05) при F3 стадії, відповідно. ІММ ЛШ у хворих із НАЖГ 
переважав показник в осіб без НАЖХП на 10,0% (р<0,05) при F1 стадії 
фіброзу; на 17,0% (р<0,05) при F2 стадії; на 30,4% (р<0,05) при F3 стадії; у 
хворих із НАСГ – на 22,6% (р<0,05) при F2 стадії та на 46,4% (р<0,05) при 
F3 стадії, відповідно. ФВ ЛШ у хворих із НАЖГ була нижчою порівняно з 
показником у осіб без НАЖХП на 11,0% (р<0,05) при F1 стадії фіброзу; на 
16,9% (р<0,05) при F2 стадії; на 19,0% (р<0,05) при F3 стадії; у хворих із 
НАСГ – на 18,8% (р<0,05) при F2 стадії та на 23,9% (р<0,05) при F3 стадії, 
відповідно. 

Для хворих на стабільну ІХС характерною була наявність ІІб типу 
дисліпідемії за Фредріксоном, найбільш вираженої при НАСГ. Зокрема, у 
хворих із ПІКС і НАСГ рівень ЗХ був вищим у 1,7 рази порівняно з його 
величиною у хворих без НАЖХП (p<0,05) і в 1,3 рази порівняно з хворими 
з НАЖГ (p<0,05); ТГ – у 2,4 рази та 1,6 рази (p<0,05) відповідно; ХС ЛПНЩ 
– у 2,0 рази та 1,4 рази (p<0,05) відповідно; ХС ЛПВЩ був нижчим у 1,5 
рази та 1,3 рази (p<0,05) відповідно. Подібні зміни показників ліпідограми 
спостерігали у хворих, яким була проведена реваскуляризація міокарда. 

Особливостями перебігу НАЖХП у хворих на стабільну ІХС було 
порушення функціонального стану печінки з переважанням синдромів 
цитолізу та холестазу, та структурна перебудова печінки, що було 
вираженішим при НАСГ. При цьому, зниження білоксинтезувальної функції 
печінки в обстежених хворих не відзначали. Зокрема, у хворих із ПІКС і 
НАСГ активності АсАТ і АлАТ у крові були вищими в 5,4 рази (p<0,05) та 
5,9 рази (p<0,05) порівняно з їх величиною в контролі; в 4,9 рази (p<0,05) 
та 5,4 рази (p<0,05) порівняно з їх рівнем у хворих без НАЖХП; у 3,8 рази 
(p<0,05) і 4,5 рази (p<0,05) порівняно з їх значенням у хворих із НАЖГ, 
відповідно. Рівень ГГТП наростав поруч із прогресуванням НАЖХП і 
досягнув свого найбільшого значення у хворих із ПІКС і НАСГ, будучи 
при цьому більшим у 4,4 рази за показник у контролі (p<0,05); у 2,8 рази 
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– порівняно з хворими без НАЖХП (p<0,05); у 2,7 рази – порівняно з його 
величиною при НАЖГ (p<0,05). 

Встановлено прямі кореляційні взаємозвя’зки між ступенем фіброзу за 
шкалою METAVIR і рівнем ЗХ (r=0,6732; p=0,0001), ХС ЛПНЩ (r=0,8455; 
p=0,0001), ТГ (r=0,7836; p=0,0001), АсАТ (r=0,6259; p=0,0001), ГГТП 
(r=0,5462; p=0,0001) за наявності НАЖХП у хворих із ПІКС. 

ІСП у межах 60-80 був властивий 54,3% хворим із ПІКС і НАЖХП, 
із них 82,9% пацієнтів із НАЖГ і 17,1% хворих із НАСГ. ІСП понад 80 
відзначали в 45,7% хворих із ПІКС, серед яких 40,6% із НАЖГ і 59,4% 
із НАСГ. У групі хворих із ІСП 60-80 при НАСГ індекс маси тіла був 
вищим на 13,4% порівняно з пацієнтами з НАЖГ (p<0,05); при ІСП >80 
– перевищував значення хворих на НАСГ із ІСП 60-80 на 14,2% (p<0,05) 
відповідно. Подібні зміни спостерігали за величиною обводу талії. 

Сироваткові рівні селенопротеїну Р, цитокератину 18 М30 та 
прозапальних цитокінів наростали з прогресуванням стеатозу печінки. 
Зокрема, у хворих із ІСП 60-80 рівень селенопротеїну Р був більшим за 
показник у контролі в 2,8 рази (p<0,05); цитокератину 18 М30 – у 2,3 рази 
(p<0,05); ФНП-альфа – у 2,8 рази (р<0,05); ІЛ-6 – у 1,5 рази (р<0,05); вч-СРП 
– у 4,8 рази (р<0,05) відповідно. У хворих із ІСП >80 рівень селенопротеїну 
Р був більшим за показник у контролі в 4,1 рази (p<0,05); цитокератину 18 
М30 – у 3,3 рази (p<0,05); ФНП-альфа – у 4,1 рази (р<0,05); ІЛ-6 – у 3,6 рази 
(р<0,05); вч-СРП – у 8,4 рази (р<0,05) відповідно. 

Установлено прямі кореляційні взаємозв’язки між сироватковими 
рівнями цитокератину 18 М30 та селенопротеїну Р (r=0,634; р=0,0005); 
цитокератину 18 М30 та ФНП-альфа (r=0,573; р<0,001); цитокератину 
18 М30 та ІЛ-6 (r=0,472; р<0,001); селенопротеїну Р та вч-СРП (r=0,647; 
р<0,001), що свідчить про патогенетичну роль апоптозу, стеатозу та 
запалення у розвитку та прогресуванні НАЖХП у хворих на стабільну 
ІХС. Позитивна кореляція селенопротеїну Р та цитокератину 18 М30 
із прозапальними цитокінами вказує на їх безпосередню участь у 
прогресуванні НАЖХП в умовах активації системного запалення у хворих 
на стабільну ІХС, що створює передумови для більш ранньої діагностики 
та прогнозування перебігу коморбідної патології. 

У хворих із ПІКС встановлено наростання рівня циркулюючих 
біологічних маркерів поруч із прогресуванням фіброзу печінки, що було 
найбільш значимим при НАСГ і F3 стадії та свідчило про їх роль у розвитку 
не тільки печінкового фіброгенезу, але й формуванні міокардіального 
фіброзу. Зокрема, у хворих із НАЖГ і F1 стадією фіброзу рівень NT-pro 
BNP був вищим порівняно з показником у хворих без НАЖХП у 1,2 рази 
(р<0,05); ММП-9 – у 1,3 рази (р<0,05); СТФР – у 1,2 рази (р<0,05); колагену 
IV типу – у 1,3 рази (р<0,05) відповідно. У хворих із НАСГ і F2 стадією 
фіброзу рівень NT-pro BNP був більшим порівняно з його величиною у 
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пацієнтів без НАЖХП у 2,2 рази (р<0,05); ММП-9 – у 2,1 рази (р<0,05); 
СТФР – у 2,3 рази (р<0,05); колагену IV типу – у 1,6 рази (р<0,05) відповідно. 
При F3 стадії фіброзу ухворих із НАСГ рівень NT-pro BNP був більшим 
порівняно з його величиною у пацієнтів без НАЖХП у 4,4 рази (р<0,05); 
ММП-9 – у 3,0 рази (р<0,05); СТФР – у 3,3 рази (р<0,05); колагену IV типу 
– у 2,5 рази (р<0,05) відповідно. 

Виявлені прямі кореляції між рівнями ММП-9 і NT-pro BNP (r=0,7434; 
p=0,0001); ММП-9 та ІММ ЛШ (r=0,6731; p=0,0006); ММП-9 і ФВ ЛШ 
(r=0,5909; p=0,0011); СТФР і NT-pro BNP (r=0,6803; p=0,0015); СТФР та 
ІММ ЛШ (r=0,6105; p=0,0019); СТФР і ФВ ЛШ (r=0,5729; p=0,0012) у 
хворих на стабільну ІХС, поєднану з НАЖХП.

Величина індексу FIB-4 у хворих із поєднаним перебігом ПІКС і 
НАЖХП наростала паралельно з прогресуванням фіброзу печінки. Зокрема, 
цей показник у хворих із НАЖГ був вищим порівняно з пацієнтами без 
НАЖХП у 2,3 рази (р<0,05) при F1 стадії фіброзу; у 2,7 рази (р<0,05) при 
F2 стадії; у 3,7 рази (р<0,05) при F3 стадії; у хворих із НАСГ – у 3,2 рази 
(р<0,05) при F2 стадії та в 4,3 рази (р<0,05) при F3 стадії фіброзу, відповідно. 

Установлені прямі кореляційні зв’язки між стадією фіброзу печінки та 
індексом FIB-4 (r=0,73; p=0,0002); індексом NFS (r=0,78; p=0,0001); рівнем 
колагену IV типу (r=0,83; p=0,001); ІММ ЛШ (r=0,72; p=0,002), а також 
між рівнем колагену IV типу та ІММ ЛШ (r=0,76; p=0,001), що обумовило 
розробку способу сумарної оцінки фіброзу печінки та міокарда шляхом 
розрахунку індексу ГМФ.

Аналізуючи залежність величини індексу ГМФ від стадії фіброзу 
печінки встановлено, що у хворих із НАЖГ цей показник був більшим за 
його значення у пацієнтів без НАЖХП у 1,1 рази (р<0,05) при F1 стадії 
фіброзу; у 1,2 рази (р<0,05) при F2 стадії; у 1,5 рази (р<0,05) при F3 стадії; 
у хворих із НАСГ – у 1,3 рази (р<0,05) при F2 стадії та в 1,7 рази (р<0,05) 
при F3 стадії фіброзу, відповідно. Індекс ГМФ у межах 1,0-1,5 Од був 
свідченням відсутності кардіосклерозу; 1,6-2,0 Од – ознакою незначного 
ступеня кардіосклерозу; 2,1-3,0 Од – помірного ступеня; понад 3,0 Од – 
значного ступеня. Виявлено наявність прямого кореляційного взаємозв’язку 
між ступенем фіброзу печінки та індексом ГМФ (r=0,8157; p=0,0001), 
що вказує на взаємообтяжувальний вплив стабільної ІХС і НАЖХП. 
Проведено оцінку ризику прогресування кардіосклерозу за показником 
ІММ ЛШ залежно від ступеню фіброзу печінки: при F1 – r=0,19; p>0,05; 
при F2 – r=0,42; p<0,05; при F3 – r=0,61; p=0,006. Таким чином, r<0,35; 
p>0,05 свідчило про незначний ризик прогресування кардіосклерозу; r ≥ 
0,35 ≤ 0,50; p<0,05 – помірний ризик; r ≥ 0,50 ≤ 0,72; p=0,007 – високий 
ризик; r ≥ 0,72; p=0,003 – дуже високий ризик.

У хворих на стабільну ІХС були наявні порушення процесу дезагрегації 
у вигляді вкорочення часу початку агрегації, збільшення ступеня та 
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швидкості агрегації, що залежало від наявності та варіанту перебігу 
НАЖХП і було найбільш суттєвим при НАСГ. Зокрема, у хворих із ПІКС і 
НАСГ час агрегації був меншим на 44,3% порівняно з контролем (р<0,05) 
і на 18,6% – порівняно з пацієнтами з НАЖГ (р<0,05); швидкість агрегації 
була більшою на 58,2% (р<0,05) і на 15,7% (р<0,05); ступінь агрегації – на 
57,2% (р<0,05) і на 14,7% (р<0,05); фактор Віллебрандта – на 56,5% (р<0,05) 
і на 14,1% (р<0,05) відповідно. 

Поглиблення ендотеліальної дисфункції за величиною sVCAM-1 у 
крові відбувалось по мірі прогресування НАЖХП. Зокрема, якщо у хворих 
із ПІКС без НАЖХП рівень sVCAM-1 був вищим на 14,8% за його значення 
у контролі (р<0,05), то в пацієнтів із НАСГ – на 68,7% порівняно з контролем 
(р<0,05) і на 24,7% порівняно з показником у осіб із НАЖГ (р<0,05). Високу 
агрегаційну активність тромбоцитів та ендотеліальну дисфункцію у хворих 
на стабільну ІХС, поєднану з НАЖХП, на нашу думку, слід розцінювати 
як маркер хронічної атеротромбогенності та тромбінемії, що є чинником 
високого серцево-судинного ризику. 

Між рівнями фактора Віллебрандта та sVCAM-1 виявлено прямі 
кореляційні взаємозв’язки, сила яких залежить від наявності та варіанту 
перебігу НАЖХП: без НАЖХП (r=0,4380; p=0,0001); при НАЖГ (r=0,4970; 
p=0,0002); при НАСГ (r=0,5319; p=0,0001), що вказує на зв’язок між 
порушеннями тромбоцитарного гемостазу та ендотеліальної функції та 
сприяє формуванню тромботичних станів при НАЖХП і, відповідно, 
прогресуванню такої поєднаної патології.

Якість життя хворих на стабільну ІХС за опитувальниками SF-36, 
MacNew, PHQ-15 та HADS була значно нижчою при поєднаному перебігу 
з НАЖХП, особливо за наявності НАСГ, за рахунок низької фізичної 
активності, психічного неблагополуччя, обмеження повсякденної 
діяльності та низької оцінки стану свого здоров’я. Для хворих на стабільну 
ІХС характерною була наявність тривожно-депресивних психічних 
розладів із переважанням тривожного компоненту в 65,0% випадків за умов 
відсутності НАЖХП; при НАЖХП сумарна частка психічних порушень 
складала 80-88% і характеризувалася домінуванням депресивних розладів, 
найбільш виражених на тлі НАСГ. 

Оцінюючи вплив модифікації способу життя на поєднаний перебіг 
стабільної ІХС і НАЖХП установлено: зниження індексу маси тіла на 20,3% 
у хворих із НАЖГ (p<0,05) і 19,4% у пацієнтів із НАСГ (p<0,05); зменшення 
рівня ХС ЛПНЩ на 25,0% і 23,6% (p<0,05); ТГ – на 25,6% і 24,6% (p<0,05); 
ЗХ на 27,2% і 25,4% (p<0,05); збільшення рівня ХС ЛПВЩ на 25,9% і 23,6% 
(p<0,05); зниження активностей АлАТ на 44,6% і 40,7% (p<0,05); АсАТ – 
на 46,7% і 49,3% (p<0,05); ГГТП – на 47,8% і 41,2% (p<0,05); зниження 
величини ІСП на 28,7% і 26,9% (p<0,05); зменшення рівня у крові колагену 
IV типу на 31,5% і 23,9% (p<0,05); альфа-2-макроглобуліну – на 42,0% і 
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33,2% (p<0,05); збільшення рівня аполіпопротеїну А1 на 25,6% і 20,8% 
(p<0,05) відповідно, що в сукупності позитивно впливає на поєднаний 
перебіг стабільної ІХС і НАЖХП, пригнічуючи процеси фіброзоутворення 
та жирової інфільтрації печінки, стримуючи прогресування такого 
коморбідного захворювання.

Ефективність впливу на тромбоцитарну ланку гемостазу за показниками 
агрегаційної активності тромбоцитів у хворих на стабільну ІХС залежала 
від наявності НАЖХП і піддавалась важчому контролю при НАСГ. Зокрема, 
час агрегації у хворих із ПІКС без НАЖХП через 3 місяці застосування АСК 
збільшився порівняно з базальним рівнем на 18,4% (р<0,05); швидкість 
агрегації зменшилась на 16,1% (р<0,05); ступінь агрегації знизився на 
19,1% (р<0,05); рівень фактора Віллебрандта зменшився на 16,0% (р<0,05) 
відповідно. Через 6 місяців лікування величини цих показників залишались 
стабільними в межах контролю. 

У хворих із ПІКС і НАЖГ ефективність АТТ залежала від динаміки 
активності ферментів цитолізу (АФЦ). Зокрема, через 3 місяці лікування 
час агрегації збільшився порівняно з базальним рівнем на 17,8% у хворих 
із АФЦ у межах норми (р<0,05) і на 17,1% у хворих із підвищеною АФЦ 
(р<0,05); швидкість агрегації зменшилась на 13,8% (р<0,05) і 13,2% 
(р<0,05); ступінь агрегації зменшився на 21,1% і 15,1% (р<0,05); рівень 
фактора Віллебрандта знизився на 15,8% і 13,4% (р<0,05) відповідно. Через 
6 місяців лікування у хворих із ПІКС і НАЖГ достатню ефективність АТТ 
відмічали у 50,0% осіб, у яких АФЦ відповідала нормі. У 27,8% хворих 
із недостатньою ефективністю АТТ АФЦ залишалась високою. За умов 
недостатньої ефективності АТТ через 6 місяців лікування доцільним було 
проведення її корекції шляхом посилення за рахунок збільшення дози АСК 
до 150 мг/добу в 72,2% пацієнтів із АФЦ у межах норми чи переходу на 
подвійну схему лікування з включенням клопідогрелю у дозі 75 мг/добу в 
27,8% хворих із високою АФЦ.

У хворих із ПІКС і НАСГ ефективність АТТ залежала від стадії фіброзу 
печінки. Зокрема, через 3 місяці лікування достатню ефективність АТТ 
спостерігали в 41,2% пацієнтів, що супроводжувалось збільшенням часу 
агрегації порівняно з базальним рівнем на 17,6% (р<0,05), зменшенням 
швидкості агрегації на 11,3% (р<0,05), ступеня агрегації – на 12,4% (р<0,05), 
рівня фактора Віллебрандта – на 12,6% (р<0,05) відповідно. Недостатня 
ефективність АТТ мала місце в 58,8% хворих із ПІКС і НАСГ, що виявлялось 
у відсутності достовірних змін показників часу, швидкості та ступеня 
агрегації, фактора Віллебрандта (р>0,05). Через 6 місяців застосування АТТ 
у хворих із ПІКС і НАСГ недостатню її ефективність виявляли у 39,2% 
хворих, що обумовило необхідність її корекції шляхом збільшення дози 
АСК до 150 мг/добу в 25,0% пацієнтів із АФЦ у межах норми чи переходу 
на подвійну схему лікування з включенням клопідогрелю у дозі 75 мг/добу 
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в 75,0% хворих із високою АФЦ. 
Динаміка змін показників АДФ-індукованої агрегації тромбоцитів у 

хворих після СКА залежала від наявності та варіанту перебігу НАЖХП. 
Зокрема, при відсутності НАЖХП у таких пацієнтів через 3 місяці лікування 
час агрегації збільшився порівняно з базальним рівнем на 12,6% (р<0,05); 
швидкість агрегації зменшилась на 13,1% (р<0,05); ступінь агрегації 
знизився на 18,6% (р<0,05); рівень фактора Віллебрандта зменшився 
на 17,0% (р<0,05) відповідно. Через 6 місяців лікування величини цих 
показників залишались стабільними в межах контролю. 

Установлено, що у хворих після СКА та НАЖГ ефективність АТТ 
також залежала від динаміки АФЦ. Зокрема, через 3 місяці лікування 
час агрегації збільшився порівняно з вихідним рівнем на 12,3% у хворих 
із АФЦ у межах норми (р<0,05) і на 11,3% у хворих із підвищеною АФЦ 
(р<0,05); швидкість агрегації зменшилась на 12,8% і 11,9% (р<0,05); ступінь 
агрегації зменшився на 18,1% і 17,2% (р<0,05); рівень фактора Віллебрандта 
знизився на 16,2% і 15,3% (р<0,05) відповідно. Через 6 місяців лікування у 
52,8% хворих відмічали достатню ефективність АТТ і в 47,2% пацієнтів – 
недостатню її ефективність, що потребувало проведення корекції шляхом 
посилення за рахунок збільшення дози АСК до 150 мг/добу у 76,5% хворих 
із АФЦ у межах норми чи клопідогрелю до 75 мг 2 рази на добу у 23,5% 
пацієнтів із високою АФЦ. 

У хворих після СКА та НАСГ ефективність АТТ залежала від стадії 
фіброзу печінки. Зокрема, через 3 місяці лікування таких хворих достатню 
ефективність АТТ спостерігали в 41,7% пацієнтів, що супроводжувалось 
збільшенням часу агрегації порівняно з базальним рівнем на 13,0% (р<0,05); 
зменшенням швидкості агрегації на 20,1% (р<0,05), ступеня агрегації – на 
25,8% (р<0,05), рівня фактора Віллебрандта – на 24,3% (р<0,05) відповідно. 
Недостатня ефективність АТТ мала місце в 58,3% хворих, що виявлялось у 
відсутності достовірних змін часу агрегації (р>0,05); зменшенні швидкості 
агрегації на 13,7% (р<0,05), ступеня агрегації – на 15,5% (р<0,05), рівня 
фактора Віллебрандта – на 15,0% (р<0,05) відповідно. Через 6 місяців 
застосування АТТ недостатню її ефективність виявляли у 45,8% хворих, 
що обумовило необхідність корекції шляхом збільшення дози АСК до 150 
мг/добу в 36,4% пацієнтів із АФЦ у межах норми чи переходу на потрійну 
схему лікування з включенням ривароксабану в дозі 2,5 мг 2 рази на добу 
в 63,6% хворих із високою АФЦ. У хворих після СКА впродовж всього 
періоду лікування не спостерігали підвищення ризику виникнення кровотеч 
за шкалою PRECISE DAPT.

Ефективність ліпідзнижуючої терапії у хворих на стабільну ІХС 
залежала від наявності НАЖХП, варіанту її перебігу, обраного статину 
та тривалості приймання. Визначено перевагу гіполіпідемічного ефекту 
розувастатину у дозі 20,0 мг/добу перед аторвастатином у дозі 40,0 
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мг/добу у хворих із ПІКС без НАЖХП, що супроводжувалось зниженням 
у сироватці крові вмісту ЗХ на 15,1% (p<0,05), ТГ – на 16,0% (p<0,05), 
ХС ЛПНЩ – на 41,8% (p<0,05); збільшенням вмісту ХС ЛПВЩ на 10,5% 
(p<0,05) і забезпечило досягнення їх цільових значень через 3 місяці 
лікування у 87,8% хворих, які отримували розувастатин проти 82,3% 
пацієнтів, що приймали аторвастатин.

У хворих із ПІКС і НАЖГ достовірну перевагу мало тривале 
застосування розувастатину в дозі 20,0 мг/добу порівняно з аторвастатином 
у дозі 20,0–40,0 мг/добу, що проявлялося зменшенням вмісту у сироватці 
крові ХС ЛПНЩ на 57,7% вже через 3 місяці лікування та досягненням 
стійких цільових показників ліпідного спектру крові на 6-му місяці 
спостереження у 84,2% хворих. 

При поєднаному перебігу ПІКС і НАСГ із позиції максимальної 
ефективності та безпечності найбільш доцільним було застосування 
розувастатину в дозі 10 мг/добу та омега-3 поліненасичених жирних 
кислот, що обумовило досягнення цільового рівня ХС ЛПНЩ <1,8 ммоль/л 
у 76,5% пацієнтів вже через 3 місяці лікування зі збереженням стійкого 
гіполіпідемічного ефекту протягом 6 місяців у 88,2% хворих, порівняно 
з призначенням розувастатину в дозі 10 мг/добу, що супроводжувалось 
досягненням цільового рівня в 71,4% випадків тільки через 6 місяців терапії 
та аторвастатином у дозі 20 мг/добу, що характеризувалось достовірним 
впливом на концентрацію показників ліпідного спектру крові, проте не 
забезпечило досягнення їх цільового рівня навіть через 6 місяців лікування.

У хворих без НАЖХП, яким була проведена реваскуляризація міокарда, 
найбільш ефективним було застосування розувастатину в дозі 20,0 мг/добу, 
що супроводжувалось досягненням цільових рівнів показників ліпідограми 
вже через 3 місяці лікування у 92,7% пацієнтів зі збереженням стійкого 
гіполіпідемічного ефекту протягом 6 місяців, порівняно з призначенням 
аторвастатину в дозі 40,0 мг/добу, що обумовило досягнення бажаних рівнів 
у 89,1% випадків тільки через 6 місяців лікування. При супутньому НАЖГ 
у таких хворих достовірну перевагу мало застосування розувастатину в 
дозі 20,0 мг/добу, порівняно з аторвастатином у дозі 20,0–40,0 мг/добу, що 
проявлялось досягненням стійких цільових рівнів показників ліпідограми 
на 6 місяці лікування у 91,7% пацієнтів.

У хворих після реваскурязизації міокарда при супутньому НАСГ 
найбільш доцільним було призначення комбінованої гіполіпідемічної 
терапії розувастатином у дозі 10 мг/добу та омега-3 поліненасичених 
жирних кислот із метою забезпечення найбільш ефективного та стійкого 
контролю показників ліпідного спектру крові, що супроводжувалось 
досягненням цільового рівня ХС ЛПНЩ <1,8 ммоль/л у 80,0% пацієнтів 
уже через 3 місяці лікування зі збереженням стійкого гіполіпідемічного 
ефекту протягом 6 місяців у 90,0% хворих, порівняно з призначенням 
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розувастатину в дозі 10 мг/добу, що обумовило досягнення цільового рівня 
в 60,0% випадків тільки через 6 місяців терапії та аторвастатином у дозі 
20 мг/добу, що характеризувалось достовірним впливом на концентрацію 
показників ліпідограми, проте не забезпечило досягнення їх цільового 
рівня навіть через 6 місяців лікування. 

Гепатопротекторна терапія у хворих на стабільну ІХС без НАЖХП 
призначалась за необхідності на третьому місяці спостереження 30,0% 
пацієнтів із ПІКС і 23,3% хворих після СКА, що супроводжувалось 
зниженням активностей АсАТ порівняно з базальним рівнем на 46,6% і 
46,4% (p<0,05); АлАТ – на 46,1% і 45,8% (p<0,05); ГГТП – на 44,5% і 45,1% 
(p<0,05) відповідно.

За умов наявності НАЖГ гепатопротекторна терапія на третьому місяці 
спостереження призначалась 47,2% хворим із ПІКС і 47,2% пацієнтам після 
СКА, що забезпечило нормалізацію показників функціонального стану 
печінки через 3 місяці лікування в 33,3% хворих із ПІКС і 36,1% пацієнтів 
після СКА, проте у 13,9% осіб із ПІКС і 11,1% хворих після СКА АФЦ 
залишалася підвищеною порівняно з контролем та обумовило необхідність 
подовження застосування гепатопротекторної терапї у них. 

Застосування індивідуально підібраних схем диференційованої 
гепатопротекторної терапії у хворих із поєднаним перебігом ПІКС і НАЖГ 
забезпечило достовірне зниження рівня біологічних маркерів стеатозу та 
прозапальних цитокінів. Зокрема, рівень селенопротеїну Р через 6 місяців 
лікування зменшився порівняно з показником до лікування на 70,3% 
(p<0,05) у хворих із АФЦ в межах норми та на 66,2% (p<0,05) у хворих 
із високою АФЦ; цитокератину 18 М30 – на 63,1% і 57,8% (p<0,05); 
ФНП-альфа – на 70,7% і 66,8% (p<0,05); ІЛ-6 – на 65,8% і 60,8% (p<0,05) 
відповідно. У пацієнтів після СКА та НАЖГ динаміка цих показників мала 
подібний характер. 

У хворих із ПІКС і НАСГ ефективність гепатопротекторної терапії 
залежала від стадії фіброзу печінки та була найбільш суттєвою при F2 
стадії фіброзу, що характеризувалось зниженням через 6 місяців лікування 
порівняно з базальним рівнем активностей АсАТ на 48,6% (p<0,05), АлАТ 
– на 48,5% (p<0,05), ГГТП – на 48,6% (p<0,05); величини швидкості зсувної 
хвилі – на 33,5% (p<0,05); рівня колагену IV типу – на 31,2% (p<0,05); 
ММП-9 – на 40,6% (p<0,05); СТФР – на 53,5% (p<0,05); індексу FIB-4 – 
на 52,1% (p<0,05); індексу ГМФ – на 23,5% (p<0,05) відповідно. У хворих 
із ПІКС і НАСГ при F3 стадії фіброзу застосування гепатопротернорної 
терапії сприяло покращенню функціонального стану печінки через 6 місяців 
лікування, проте не забезпечило суттєвого впливу на показники фіброзу, 
обумовлюючи лише стримання прогресування захворювання. Зокрема, 
активність АсАТ через 6 місяців терапії зменшилась порівняно з базальною 
величиною на 52,1% (p<0,05); АлАТ – на 55,3% (p<0,05); ГГТП – на 56,0% 
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(p<0,05); ММП-9 – на 18,3% (p<0,05); СТФР – на 19,2% (p<0,05); індекс 
FIB-4 – на 26,8% (p<0,05); індекс ГМФ – на 22,5% (p<0,05) відповідно, 
при цьому рівень колагену IV типу та величина швидкості зсувної хвилі 
достовірно не змінились (p>0,05).

Комплексне лікування хворих на стабільну ІХС і НАЖХП сприяло 
поліпшенню якості життя через 12 місяців терапії за рахунок позитивної 
динаміки показників їх фізичної активності, психічного стану та більш 
високої сумарної оцінки стану свого здоров’я за опитувальником SF-36. 
Зокрема, зміна сумарної оцінки якості життя через 12 місяців лікування 
порівняно з вихідною величиною у хворих із ПІКС склала +11,2 бали (при 
НАЖГ) (p<0,05) і +6,2 бали (при НАСГ) (p<0,05); у хворих після СКА – 
+13,0 бали і +8,1 бали (p<0,05) відповідно. 

Наявність НАЖХП у хворих на стабільну ІХС обумовлювало 
погіршення перебігу захворювання та сформувало найбільш негативний 
прогноз у хворих із НАСГ у дворічній перспективі. Зокрема, повторний ІМ 
виникав у 26,9% осіб без НАЖХП; у 32,6% хворих – із НАЖГ (р>0,05) і в 
90,2% пацієнтів із НАСГ (р<0,05); збільшення кількості дестабілізацій ІХС 
за рік – у 28,1%; 44,9% (р<0,05) і 70,6% (р<0,05) відповідно. Реваскуляризація 
міокарда забезпечувала більш сприятливий перебіг ІХС, що виявлялося у 
меншій кількості негативних серцево-судинних подій впродовж дворічного 
періоду спостереження. 

Подовження QTc >440 мсек у хворих із ПІКС асоціювалось із високим 
ризиком виникнення кінцевої точки впродовж дворічного спостереження 
та низьким відсотком кумулятивної частки виживання у таких пацієнтів. 
Зокрема, кумулятивна частка виживання при виникненні повторного ІМ у 
хворих із ПІКС, подовженим інтервалом QTc і НАСГ складала всього 42,9% 
порівняно з 68,7% при НАЖГ (р<0,05) і 86,3% – у хворих без НАЖХП 
(р<0,05). 

Прогноз у пацієнтів, яким було проведено СКА, залежав не тільки 
від анатомічних та клінічних обставин, які сформували SS ІІ, але й від 
перебігу НАЖХП і був найбільш прогностично несприятливим при 
поєднанні SS II ≥29 балів і НАСГ. Зокрема, у хворих із SS II ≥29 балів 
повторну реваскуляризацію проводили в 7,1% пацієнтів без НАЖХП; у 
31,2% – при НАЖГ (р<0,05); у 66,7% – при НАСГ (р<0,05). Рівень SS II 
<29 балів у хворих після СКА асоціювався з більш сприятливим прогнозом 
порівняно з такими пацієнтами з величиною SS II ≥29 балів. Наявність 
супутньої НАЖХП, особливо НАСГ, значно погіршувало прогноз хворих 
після СКА незалежно від рівня SS II. Зокрема, у пацієнтів із SS II <29 балів 
без НАЖХП кумулятивна частка виживання при повторному ІМ складала 
100,0% порівняно з 78,6% – при НАСГ (р<0,05); при SS II ≥29 балів без 
НАЖХП – 100,0% проти 60,0% (р<0,05) відповідно.
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ВИСНОВКИ

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення та нове 
вирішення актуальної проблеми внутрішньої медицини, що полягає 
у вивченні клінічно-патогенетичних закономірностей поєднання 
стабільної ІХС і НАЖХП, та розробки нових підходів до діагностики, 
немедикаментозного лікування й застосування тривалої диференційованої 
антитромботичної та гепатопротекторної терапії у цієї категорії хворих.

1. Поєднаному перебігу стабільної ІХС і НАЖХП порівняно з 
пацієнтами без НАЖХП властиве збільшення частоти ангінозних нападів 
на 9,3% у хворих із неалкогольним жировим гепатозом і на 19,8% у 
хворих із неалкогольним стеатогепатитом (p<0,05); збільшення кінцевого 
діастолічного об’єму лівого шлуночка на 26,2% і 43,9% (p<0,05); кінцевого 
систолічного об’єму лівого шлуночка на 29,0% і 51,8% (p<0,05); індексу маси 
міокарда лівого шлуночка на 19,1% і 34,5% (p<0,05) відповідно. У 87,8% 
хворих із рівнем у крові холестерину ліпопротеїнів низької щільності >4,0 
ммоль/л і тригліцеридів >3,0 ммоль/л мають місце ознаки неалкогольного 
стеатогепатиту зі збільшенням швидкості зсувної хвилі еластографії більш 
як у 2 рази. За наявності НАЖХП, особливо неалкогольного стеатогепатиту, 
у хворих на стабільну ІХС зростає частота повторного інфаркту 
міокарда (на 63,3%), збільшується функціональний клас стенокардії 
напруження (на 71,6%) і прогресує хронічна серцева недостатність (на 
67,8%). Прогноз виживання впродовж двох років у пацієнтів, яким була 
проведена реваскуляризація міокарда, з SYNTAX score II ≥29 балів на тлі 
неалкогольного стеатогепатиту при повторному інфаркті міокарда складає 
60,0% порівняно з 96,1% у хворих із неалкогольним жировим гепатозом і 
100,0% у хворих без НАЖХП (p<0,05); при повторній реваскуляризації – 
31,8% порівняно з 58,8% і 85,8% (p<0,05) відповідно. Якість життя хворих 
знижується з прогресуванням НАЖХП та є найнижчою у пацієнтів із 
постінфарктним кардіосклерозом і неалкогольним стеатогепатитом. 

2. У хворих на стабільну ІХС, поєднану з НАЖХП, із індексом стеатозу 
печінки понад 80 рівень у крові селенопротеїну Р і цитокератину 18 М30 
зростає порівняно з пацієнтами з індексом стеатозу печінки в межах 60-80 
у 1,48 рази та 1,45 рази (p<0,05) відповідно. У хворих із індексом стеатозу 
печінки понад 80 рівень фактора некрозу пухлин-альфа, інтерлейкіну-6 
та високочутливого С-реактивного протеїну у крові збільшується 
порівняно з пацієнтами з індексом стеатозу печінки в межах 60-80 у 1,43 
рази, 1,49 рази та 1,69 рази (p<0,05) відповідно. Між маркерами стеатозу, 
системного запалення, рівнем ліпідів у крові та показником еластографії 
(швидкість зсувної хвилі) наявний прямий кореляційний взаємозв’язок: 
рівнем цитокератину 18 М30 та фактора некрозу пухлин-альфа (r=0,573, 
р<0,001); рівнем селенопротеїну Р та високочутливого С-реактивного 
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протеїну (r=0,647, р=0,0005); рівнем цитокератину 18 М30 та швидкістю 
зсувної хвилі (r=0,689, р=0,0003); рівнем селенопротеїну Р та холестерину 
ліпопротеїнів низької щільності (r=0,643, р=0,0005).

3. Для хворих на стабільну ІХС, поєднану з НАЖХП, властиве 
прогресування процесів фіброзоутворення у печінці та міокарді, що 
характеризується наявністю кореляційних взаємозв’язків: між рівнем 
матриксної металопротеїнази-9 та індексом маси міокарда лівого шлуночка 
(r=0,6731; р=0,0006); між рівнем сполучнотканинного фактора росту 
та NT-pro BNP (r=0,6803; р=0,0015); між величиною швидкості зсувної 
хвилі та індексом FIB-4 (r=0,7324; р=0,0002); між рівнем колагену IV типу 
та індексом маси міокарда лівого шлуночка (r=0,7632; р=0,0001); між 
рівнем індексу гепато-міокардіального фіброзу та NT-pro BNP (r=0,7306; 
р=0,0002); між рівнем індексу гепато-міокардіального фіброзу та індексом 
маси міокарда лівого шлуночка (r=0,8126; р=0,0001). 

4. Хворим на стабільну ІХС властиві порушення тромбоцитарної ланки 
гемостазу: збільшення ступеня агрегації на 37,0% при неалкогольному 
жировому гепатозі (p<0,05) та на 57,2% – при неалкогольному 
стеатогепатиті (p<0,05); збільшення рівня у крові sVCAM-1 на 17,8% і 
46,9% (p<0,05) відповідно. Між рівнем у крові фактора Віллебрандта 
існують прямі кореляційні взаємозв’язки з: sVCAM-1 (r=0,5144; р<0.001); 
активністю аланінамінотрансферази (r=0,6326; р=0,0002); цитокератином 
18 М30 (r=0,6743; р=0,0001); холестерином ліпопротеїнів низької щільності 
(r=0,5874; р<0,001); фактором некрозу пухлин-альфа (r=0,5187; р<0,001).

5. Модифікація способу життя у хворих на стабільну ІХС, 
поєднану з НАЖХП, сприяє зниженню індексу маси тіла на 20,3% у 
пацієнтів із неалкогольним жировим гепатозом (p<0,05) і на 19,4% – у 
хворих із неалкогольним стеатогепатитом (p<0,05); зменшенню ознак 
дисліпідемії зі зниженням рівня у крові холестерину ліпопротеїнів 
низької щільності на 25,0% і 23,6% (p<0,05) та тригліцеридів на 25,6% і 
24,6% (p<0,05) відповідно; синдрому цитолізу зі зменшенням активності 
у крові аланінамінотрансферази на 44,6% і 40,7% (p<0,05) та гама-
глутамілтранспептидази на 47,8% і 41,2% (p<0,05) відповідно; зниженню 
величини індексу стеатозу печінки на 28,7% і 26,9% (p<0,05) та зменшенню 
рівня у крові маркерів фіброзу: колагену IV типу на 31,5% і 23,9% (p<0,05); 
альфа-2-макроглобуліну на 42,0% і 33,2% (p<0,05) відповідно. 

6. Антитромбоцитарна терапія у хворих на стабільну ІХС за наявності 
НАЖХП з метою досягнення цільових показників потребує контролю кожні 
три місяці за показниками функціонального стану печінки та агрегаційних 
властивостей крові, та за необхідності їх корекції залежно від наявності 
неалкогольного жирового гепатозу чи неалкогольного стеатогепатиту. 
Диференційоване проведення моно-, подвійної, посиленої чи потрійної 
антитромбоцитарної терапії з врахуванням функціонального стану печінки 
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супроводжується підвищенням ефективності лікування через 3 і 6 місяців 
її призначення.

7. Ефективність застосування аторвастатину та розувастатину у 
хворих на стабільну ІХС, що поєднана з НАЖХП, залежить від варіанту 
перебігу НАЖХП та дозових режимів ліпідознижуючої терапії. У хворих 
на стабільну ІХС на тлі неалкогольного жирового гепатозу тривале 
застосування розувастатину в дозі 20,0 мг/добу проявляється зменшенням 
вмісту у сироватці крові холестерину ліпопротеїнів низької щільності 
на 57,7% вже через 3 місяці лікування (p<0,05) та досягненням стійкого 
ефекту через 6 місяців терапії у 84,2% випадках. У хворих на стабільну ІХС 
на тлі неалкогольного стеатогепатиту поєднане застосування розувастатину 
в дозі 10 мг/добу та омега-3 поліненасичених жирних кислот обумовлює 
досягнення цільового рівня холестерину ліпопротеїнів низької щільності 
<1,8 ммоль/л у 76,5% пацієнтів вже через 3 місяці лікування зі збереженням 
стійкого гіполіпідемічного ефекту протягом 6 місяців у 88,2% хворих, 
порівняно з призначенням лише розувастатину (p<0,05).

8. У лікуванні хворих на стабільну ІХС, що поєднана з НАЖХП, 
доцільним є проведення диференційованої гепатопротекторної терапії зі 
застосуванням адеметіоніну та гліциризинату, яка сприяє поліпшенню 
функціонального стану печінки, забезпечує достовірне зниження рівня 
прозапальних цитокінів і біологічних маркерів стеатозу упродовж 12 
місяців. Диференційована гепатопротекторна терапія адеметіоніном і 
гліциризинатом через 6 місяців лікування призводить до достовірного 
зменшення рівня у крові активності ферментів цитолізу, сприяє зниженню 
рівня у крові маркерів фіброзу (матриксної металопротеїнази-9, колагену 
IV типу, сполучнотканинного фактора росту, альфа-2-макроглобуліну), що 
супроводжується поліпшенням клінічного перебігу захворювання. 

9. Оцінка клінічно-патогенетичних особливостей перебігу стабільної 
ІХС і НАЖХП залежно від варіантів захворювання, лікувальної тактики 
та прогнозу зі встановленням клінічно-функціональних ознак, проявів 
дисліпідемії, системного запалення та фіброзоутворення, та розробка на 
цій основі диференційованих персоніфікованих підходів до проведення 
антитромбоцитарної, ліпідознижуючої й гепатопротекторної терапії 
сприяє підвищенню ефективності лікування, поліпшенню якості життя, 
попередженню ускладнень та стриманню прогресування поєднаної 
патології. 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. У веденні хворих зі стабільною ішемічною хворобою серця необхідно 
враховувати наявність та варіант перебігу неалкогольної жирової хвороби 
печінки шляхом оцінки її структурно-функціонального стану за рівнем у 



25

крові ферментів цитолізу, прозапальних цитокінів, біологічних маркерів 
стеатозу та фіброгенезу з наступним розрахунком індексів FIB-4, NFS та 
гепато-міокардіального фіброзу.

2. У комплексному лікуванні хворих із поєднаним перебігом стабільної 
ішемічної хвороби серця та неалкогольної жирової хвороби печінки 
слід застосовувати диференційований підхід до антитромбоцитарної 
терапії, який має передбачати динамічний контроль за показниками 
тромбоцитарного гемостазу й стану печінки кожні три місяці 
спостереження з можливістю її посилення зі включенням до лікування 
гепатопротекторних засобів за індивідуально підібраною схемою залежно 
від величини наростання активності ферментів цитолізу у крові.

3. У хворих на стабільну ішемічну хворобу серця, яким у гострому періоді 
інфаркту міокарда не проводилось жодної реваскуляризаційної процедури, 
та неалкогольну жирову хворобу печінки на стадії стеатозу найбільш 
доцільним є застосування ацетилсаліцилової кислоти у початковій дозі 75 
мг/добу та розувастатину у дозі 20 мг/добу під динамічним контролем за 
функціональним станом печінки кожні три місяці лікування та включення, 
за необхідності, індивідуально підібраної схеми дозових режимів 
гепатопротекторної терапії адеметіоніном і гліциризинатом й проведення 
корекції антитромбоцитарної терапії через 6 місяців її призначення шляхом 
посилення за рахунок збільшення дози ацетилсаліцилової кислоти до 150 
мг/добу у пацієнтів із активністю ферментів цитолізу у межах норми чи 
переходу на подвійну схему лікування з включенням клопідогрелю у дозі 
75 мг/добу у хворих із високою активністю ферментів цитолізу.

4. У хворих на стабільну ішемічну хворобу серця, яким у гострому періоді 
інфаркту міокарда не проводилось жодної реваскуляризаційної процедури, 
та неалкогольну жирову хворобу печінки на стадії стеатогепатиту найбільш 
доцільним є застосування антитромбоцитарної терапії ацетилсаліциловою 
кислотою у початковій дозі 75 мг/добу, ліпідознижуючої терапії 
розувастатином у дозі 10 мг/добу в комбінації з омега-3 поліненасиченими 
жирними кислотами та гепатопротекторної терапії адеметіоніном і 
гліциризинатом за індивідуально підібраними схемами дозових режимів 
залежно від стадії фіброзу печінки під динамічним контролем за 
структурно-функціональним станом печінки кожні три місяці лікування та, 
за необхідності, проведення корекції антитромбоцитарної терапії через 3 і 6 
місяців її призначення шляхом збільшення дози ацетилсаліцилової кислоти 
до 150 мг/добу у пацієнтів із активністю ферментів цитолізу у межах норми 
чи переходу на подвійну схему лікування з включенням клопідогрелю у 
дозі 75 мг/добу у хворих із високою активністю ферментів цитолізу на тлі 
проведеного лікування. 

5. У хворих на стабільну ішемічну хворобу серця, яким у гострому 
періоді інфаркту міокарда проводились реваскуляризаційні процедури, 
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та неалкогольну жирову хворобу печінки на стадії стеатозу найбільш 
доцільним є застосування подвійної антитромбоцитарної терапії 
ацетилсаліциловою кислотою у початковій дозі 75 мг/добу та клопідогрелем 
у дозі 75 мг/добу, ліпідознижуючої терапії розувастатином у дозі 20 мг/добу 
під динамічним контролем за функціональним станом печінки кожні три 
місяці лікування та включення, за необхідності, індивідуально підібраної 
схеми дозових режимів гепатопротекторної терапії адеметіоніном і 
гліциризинатом й проведення корекції антитромбоцитарної терапії через 
6 місяців її призначення шляхом посилення за рахунок збільшення дози 
ацетилсаліцилової кислоти до 150 мг/добу у пацієнтів із активністю 
ферментів цитолізу у межах норми чи клопідогрелю до 75 мг 2 рази на 
добу за умов наростання активності ферментів цитолізу на тлі проведеного 
лікування. 

6. У хворих на стабільну ішемічну хворобу серця, яким у гострому 
періоді інфаркту міокарда проводились реваскуляризаційні процедури, 
та неалкогольну жирову хворобу печінки на стадії стеатогепатиту 
найбільш доцільним є застосування подвійної антитромбоцитарної 
терапії ацетилсаліциловою кислотою у початковій дозі 75 мг/добу та 
клопідогрелем у дозі 75 мг/добу, ліпідознижуючої терапії розувастатином 
у дозі 10 мг/добу в комбінації з омега-3 поліненасиченими жирними 
кислотами та гепатопротекторної терапії адеметіоніном і гліциризинатом 
за індивідуально підібраними схемами дозових режимів залежно від стадії 
фіброзу печінки під динамічним контролем за структурно-функціональним 
станом печінки кожні три місяці лікування та, за необхідності, проведення 
посилення антитромбоцитарної терапії через 3 місяці її призначення за 
рахунок збільшення дози ацетилсаліцилової кислоти до 150 мг/добу у 
пацієнтів із активністю ферментів цитолізу у межах норми чи клопідогрелю 
до 75 мг 2 рази на добу (за умов наростання активності ферментів цитолізу 
на тлі проведеного лікування) або перехід на потрійну схему лікування з 
включенням ривароксабану у дозі 2,5 мг 2 рази на добу через 6 місяців її 
застосування на тлі низької ефективності у хворих із високою активністю 
ферментів цитолізу.
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АНОТАЦІЯ

Вакалюк І. І. Стабільна ішемічна хвороба серця на тлі 
неалкогольної жирової хвороби печінки: клініко-патогенетичні 
особливості, прогнозування перебігу та диференційований підхід 
до антитромботичної та гепатопротекторної терапії. – На правах 
рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за 
спеціальністю 14.01.02 – внутрішні хвороби. – Львівський національний 
медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, Львів, 2018.

Дисертація присвячена вивченню особливостей перебігу та лікування 
хворих на стабільну ішемічну хворобу серця та неалкогольну жирову 
хворобу печінки.

Доведено, що диференційовані підходи до антитромбоцитарної, 
ліпідознижуючої й гепатопротекторної терапії сприяють підвищенню 
ефективності лікування, покращенню якості життя, попередженню 
ускладнень та стриманню прогресування поєднаної патології. 

Розроблено клінічно-діагностичний алгоритм введення хворих на 
стабільну ішемічну хворобу серця. Запропоновано схему комплексного, 
диференційованого, патогенетично-обгрунтованого лікування таких 
хворих.
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Ключові слова: стабільна ішемічна хвороба серця, неалкогольна 
жирова хвороба печінки, прогнозування, антитромбоцитарна терапія, 
гепатопротекторна терапія.

АННОТАЦИЯ

Вакалюк И. И. Стабильная ишемическая болезнь сердца на фоне 
неалкогольной жировой болезни печени: клинико-патогенетические 
особенности, прогнозирование течения и дифференцированный подход 
к антитромботической и гепатопротекторной терапии. – На правах 
рукописи.

Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских 
наук по специальности 14.01.02 – внутренние болезни. – Львовский 
национальный медицинский университет имени Данила Галицкого МЗ 
Украины, Львов, 2018.

Диссертация посвящена изучению особенностей течения и лечения 
больных со стабильной ишемической болезнью сердца и неалкогольной 
жировой болезнью печени.

Доказано, что дифференцированные подходы к антитромбоцитарной, 
липидоснижающей и гепатопротекторной терапии способствуют 
повышению эффективности лечения, улучшению качества жизни, 
предупреждению осложнений и сдерживанию прогрессирования 
сочетанной патологии.

Разработан клинико-диагностический алгоритм введения больных 
со стабильной ишемической болезнью сердца. Предложена схема 
комплексного, дифференцированного, патогенетически обоснованного 
лечения таких больных. 

Ключевые слова: стабильная ишемическая болезнь сердца, 
неалкогольная жировая болезнь печени, прогнозирование, 
антитромбоцитарная терапия, гепатопротекторная терапия.

ANNOTATION

Vakalyuk I. I. Stable coronary heart disease subsequent to non-alcoholic 
fatty liver disease: clinical and pathogenetic features, prognosis of the course 
and the differentiated approach to antithrombotic and hepatoprotective 
therapy. – The manuscript.

The thesis to obtain the academic degree of Doctor of Medical Sciences, 
specialty 14.01.02 – Internal Diseases. – Danylo Halytsky Lviv National Medical 
University Ministry of Health of Ukraine, Lviv, 2018.

According to the World Health Organization, coronary heart disease 
(CHD) is a major cause of mortality in the world. In turn, non-alcoholic fatty 
liver disease (NAFLD) takes one of the leading positions among diffuse liver 
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diseases worldwide and occurs in 17-33% of patients in the general population. 
In the modern times of scientifi c research, much attention is focused at exploring 
common pathogenetic mechanisms of the CHD and NAFLD formation with the 
purpose of developing a comprehensive and individual approach to the treatment 
and prevention of such comorbid pathology. Identifi cation of the relationship 
between fi brotic changes in myocardium and liver of patients with this related 
pathology, as well as the contribution of the NAFLD in the progression of the 
CHD is still understudied. Studying the features of pathological myocardial 
remodeling of the in patients into stable CHD depending on structural and 
functional condition of liver in interrelation with condition of lipid blood 
spectrum and blood coagulation system is relevant. Furthermore, assessment 
of the possibility, effi ciency and safety of using antithrombotic, cholesterol-
lowering and hepatoprotective therapy under stable CHD related with NAFLD 
determines the prospects for searching in this direction.

The aim of the study was to increase the treatment effi ciency of the patients 
with stable CHD combined with NAFLD based on the study of clinical and 
pathogenetic patterns of comorbid pathology, the development of the new 
approaches to non-medicated treatment and the use of long-term differentiated 
antithrombotic and hepatoprotective therapy in this category of patients.

A study is based on the results of examination of 490 patients, including 220 
patients with combined course of stable CHD and NAFLD and 270 patients with 
stable CHD without NAFLD. Among the patients with NAFLD those with non-
alcoholic fatty hepatosis and non-alcoholic steatohepatitis (NASH) are isolated. 
Among the patients with stable CHD those who at acute stage of myocardial 
infarction did not have any revascularisation procedure conducted, who had the 
coronary artery bypass grafting or сoronary artery bypass surgery conducted are 
isolated. All patients were included in the studies during 3 months in a row after 
the acute phase of acute coronary syndrome, when a steady course of CHD was 
achieved, the risk of later complications was removed, and all the major stages of 
rehabilitation measures were taken. 

It is established that changes in cardiac hemodynamics of the patients 
with stable CHD are featured by combination of the left ventricle dilation 
with its hypertrophy and reduced contractility, which determines formation of 
concentric hypertrophy, more signifi cant in NAFLD. Performing of myocardial 
revascularization in an acute period of myocardial infarction contributes to the 
formation of better cardiac hemodynamics condition both of the patients with 
and without NAFLD. It is proved that myocardial postinfarction remodeling 
progression in patients with postinfarction cardiosclerosis and NAFLD depends 
on the stage of liver fi brosis and is the most unfavourable under NASH. 

It is found that the life quality is signifi cantly lower in patients with combined 
course of stable CHD and NASH, due to their low physical activity, mental 
ill-being, limited daily activities, low assessment of the health condition. It is 
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recorded that the long-term prognosis for the patients to whom coronary artery 
bypass grafting had been applied depends not only on the anatomical and clinical 
indicators of the SYNTAX score (SS) II, but also on the course of NAFLD and 
is the most unfavourable amid combination of SS II ≥ 29 points and NASH in 
such patients.

A new scientifi c data on the pathogenesis of impaired functional condition 
of the liver and cardiovascular system of the patients with combined course 
of stable CHD and NAFLD during the long-term treatment are supplemented. 
It is proved the dependence of dyslipidaemia progression, increased serum 
selenoprotein P, cytokeratin 18 M30, proinfl ammatory cytokines and markers of 
fi brogenesis levels in relation to the NAFLD progression in the patients with stable 
CHD, that testifi es to its close interrelation with NAFLD, and the biomarkers 
themselves can be considered as an alternative to non-invasive diagnostics of this 
disease in the patients with stable CHD. Determination of the liver stiffness by 
elastography, calculation of FIB-4 and NFS indices contributes to early detection 
of liver fi brotic changes that in general determines feasibility of incorporating 
these methods into the protocol of examination of the patients with stable CHD 
combined with NAFLD. Existence of the relationships between the share wave 
velocity and FIB-4 and NFS indices in the patients with stable CHD combined 
with NAFLD indicates a multifactoriality of the liver fi brosis progression.

It is proved that for the patients with stable CHD are typical violations of 
the thrombocyte linkage of haemostasis that includes strengthened platelets 
aggregation and increased value of Willebrand factor amid progression of 
NAFLD. It is defi ned at fi rst that existence of a high platelets aggregational 
activity and endothelial dysfunction in the patients with stable CHD combined 
with NAFLD should be regarded as a marker of chronic aterothrombogenicity 
and thrombinemia that are factors of high cardiovascular risk in this category of 
patients. 

It is determined that the effi ciency of infl uence on thrombocyte linkage 
of haemostasis by indicators of platelets aggregational activity in patients with 
stable CHD depends on the presence of NAFLD and is a more diffi cult to control 
under NASH that determines the need of differentiated approach to the long-term 
correction of blood coagulation system depending on the presence of NAFLD. 

Proposed concept of the differentiated antithrombotic and hepatoprotective 
treatments of the patients with stable CHD with or without NAFLD requires 
monitoring of the platelet haemostasis indices and liver condition every three 
months of antithrombotic therapy with possibility (if necessary) strengthening 
and inclusion of hepatoprotective agents according to the appropriate scheme 
depending on the growth of the blood liver enzymes levels. 

Key words: stable coronary heart disease, non-alcoholic fatty liver disease, 
prognostication, antithrombotic therapy, hepatoprotective therapy.
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