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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Актуальність теми. Артеріальна гіпертензія (АГ) посідає перше місце 

за поширеністю серед хронічних неінфекційних захворювань у більшості 
країн світу (ESH/ESC, 2013; Сіренко Ю. Н., 2014). Близько 90 % АГ 
становить гіпертонічна хвороба (ГХ), що діагностується в Україні в 40 % 
жінок і 39 % чоловіків. Її ускладнення мають значну питому вагу в структурі 
причин смертності та інвалідизації населення України (Коваленко В.М., 
Корнацький В. М., 2013; Свіщенко Є.П., 2014). Водночас до найбільш 
поширених захворювань належить ожиріння (ОЖ). На сьогодні близько двох 
мільярдів жителів Землі мають підвищену масу тіла, їхнє число неухильно 
зростає. За останніми даними зарубіжної літератури в розвинених країнах 
35,5 % чоловіків і 35,8 % жінок страждають на ОЖ, а 63,7 % дорослих жінок 
і 73,9 % дорослих чоловіків мають надмірну масу тіла. Згідно з прогнозами 
ВООЗ, чисельність людей з ожирінням прогресивно збільшується кожні 10 
років на 10 % і, згідно з прогнозами, до 2025 року надмірну вагу матиме 
більше 50 % населення нашої планети. Ожиріння – не тільки надлишковий 
обсяг жирової тканини, воно являє собою складний комплекс метаболічних 
розладів, асоційований із високим ризиком розвитку й ускладненням 
перебігу АГ (Flegal K.M. et al., 2013; Landsberg L., 2013; Wyatt H.R., 2013; 
Malik V.S., 2013). 

Поєднання ГХ з ожирінням сприяє більш швидкому просуванню 
пацієнта по етапах серцево-судинного континууму до фатального результату. 
Багато ланок у механізмах розвитку та прогресування ГХ й ОЖ залишаються 
ще недостатньо вивченими (Ивашкин В.Т., 2011; Wenzel U.O., 2013; 
Kotsis V., 2014). Подальше вивчення взаємозв’язків таких патогенетичних 
факторів, як гіперінсулінемія, дисліпідемія, фактори системної запальної 
відповіді, зокрема інтерлейкін-6 (ІЛ-6) і С-реактивний протеїн (СРП), та інші 
із клінічними проявами захворювань і показниками структурно-
функціонального стану серця та судин у хворих із поєднанням ГХ і ОЖ, а 
також динаміки клініко-лабораторних параметрів під впливом комплексної 
патогенетичної терапії сприятиме поглибленню знань про механізми 
розвитку пошкоджень основних органів-мішеней у пацієнтів із цим 
прогностично несприятливим коморбідним станом (Taylor A.E. et al., 2010; 
Tilg H., 2010; Yki-Järvinen H., 2014). 

Важливою мішенню при коморбідності ГХ із ОЖ є печінка. Неухильне 
зростання поширеності захворювань печінки дозволяє сьогодні називати їх 
другою епідемією століття. При цьому найбільш розповсюдженим 
захворюванням вважають неалкогольну жирову хворобу печінки, 
поширеність якої в загальній популяції становить до 20–30 % (Бабак О.Я., 
2014; Колесникова Е.В., 2014). Висока частота поєднання неалкогольної 
жирової хвороби печінки, ОЖ та ГХ у клінічній практиці обумовлена не 
тільки їхньою великою поширеністю, а й спільністю факторів ризику і 
механізмів розвитку (Misra V.L., 2009; Hamaguchi M., Takeda N., 2012). Таке 
поєднання характеризується високою активацією і дисфункцією 
нейрорегуляторних систем, факторів системної запальної відповіді, 



порушеннями ліпідного і вуглеводного обмінів. Ремоделювання серця, 
судин, печінки і є наслідком цих процесів (Muniyappa R., 2013; Flammer A.J., 
2014; Kong P., 2014). Механізми їхнього ремоделювання у хворих на ГХ у 
поєднанні з ОЖ залишаються мало вивченими, а рання діагностика уражень 
указаних життєво важливих органів у цієї категорії хворих нерідко 
ускладнена (Rakoski M.O. et al., 2010; Wenzel U.O., 2013; Corrado R.L., 2014). 

Недооцінка тяжкості стану печінки призводить до прогресування 
захворювання, стає причиною неефективності терапії і в підсумку погіршує 
прогноз, збільшуючи відсоток летальних результатів, оскільки пацієнти з 
неалкогольною жировою хворобою печінки схильні до підвищеного ризику 
серцево-судинних ускладнень (Драпкина О.М, 2013; Скляров Є.Я. та ін., 
2013; Динник О.Б. та ін., 2014; Hernaez R. et al., 2014). Спільність патогенезу 
ГХ та ОЖ, односпрямованість уражень серця, судин і печінки, а також 
взаємне обтяження клінічного перебігу та прогнозу в умовах коморбідності 
вимагає від клініциста призначення патогенетично обґрунтованої 
комбінованої терапії (Костюкевич О.И., 2011; Jordan J., 2014). Наявність 
поліорганних уражень на тлі порушень жирового обміну диктує необхідність 
диференційованих підходів до терапії, а рекомендації щодо медикаментозної 
корекції структурно-функціональних порушень особливо на ранніх, 
субклінічних, стадіях залишаються не розробленими (Мітченко О.І., 2014; 
Shantha G.P., 2013). 

Таким чином, актуальність теми зумовлена необхідністю подальшого 
вивчення у хворих на ГХ з ОЖ особливостей і механізмів порушень 
структурно-функціонального стану серця, судин і печінки, а також їхньої 
динаміки під впливом терапії для розробки методів ранньої діагностики 
ремоделювання органів-мішеней та оптимізації лікування цієї категорії 
хворих, що має важливе теоретичне і практичне значення. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт 
Харківської медичної академії післядипломної освіти і є фрагментом 
науково-дослідної роботи «Кардіальні і нейрогуморальні механізми розвитку 
хронічної серцевої недостатності у хворих із сумісною патологією» 
(№ державної реєстрації – 0111U003579). Здобувач є співвиконавцем теми. 

Мета дослідження – підвищення ефективності діагностики та корекції 
порушень структурно-функціонального стану серця, судин і печінки у хворих 
на ГХ з ОЖ на основі отримання нових наукових даних про особливості 
їхнього стану  та вплив на них різних схем патогенетично обґрунтованого 
лікування. 

Завдання дослідження: 
1. Визначити показники структурно-функціонального стану серця, судин і 
печінки у хворих на ГХ з ОЖ 1-го і 2-го ступенів та з нормальною масою тіла 
(НМТ) і встановити особливості ремоделювання органів-мішеней при 
поєднаній патології. 
2. Вивчити стан параметрів ліпідного та вуглеводного обмінів, факторів 
системної запальної відповіді у хворих на ГХ із різною масою тіла і 



встановити характер їхнього впливу на процеси ремоделювання органів-
мішеней у хворих на ГХ з ОЖ. 
3. Вивчити вплив есенціальних фосфоліпідів на динаміку показників 
структурно-функціонального стану серця, судин і печінки, параметрів 
ліпідного і вуглеводного обмінів, вмісту в крові СРП та ІЛ-6 у хворих на ГХ з 
ОЖ на тлі 12-тижневої комплексної патогенетичної терапії. 
4. Дослідити вплив суворого 20-тижневого дотримання режиму харчування 
та фізичної активності на динаміку АТ, маси тіла, показників структурно-
функціонального стану серця, судин і печінки, параметрів ліпідного і 
вуглеводного обмінів, факторів системної запальної відповіді на тлі 
комплексного патогенетично обґрунтованого лікування хворих на ГХ з ОЖ. 
5. Виявити детермінанти ремоделювання серця, судин і печінки та 
параметри-предиктори жирового гепатозу у хворих на ГХ з ОЖ. На цій 
основі розробити комплекс лікувально-діагностичних заходів, спрямованих 
на оптимізацію діагностики та підвищення ефективності корекції порушень 
структурно-функціонального стану органів-мішеней. 

Об’єкт дослідження: перебіг ГХ у поєднанні з ОЖ першого та другого 
ступенів. 

Предмет дослідження: особливості структурно-функціонального стану 
серця, судин і печінки, параметрів ліпідного спектра крові, вмісту в крові 
інсуліну, СРП та ІЛ-6 у хворих на ГХ з ОЖ, їхні взаємозв’язки та динаміка 
під впливом різних варіантів лікування. 

Методи дослідження: загальноклінічні, лабораторні (дослідження 
показників ліпідного спектру крові, визначення вмісту в крові інсуліну, СРП 
та ІЛ-6, інструментальні (електрокардіографія, ультразвукове дослідження 
серця зі спектральною і тканинною допплер-ехокардіоскопією, ультразвукове 
дослідження судин із визначенням швидкостей пульсових хвиль у сонних 
артеріях і черевній аорті та проба з реактивною гіперемією плечових артерій, 
ультразвукове дослідження печінки з визначенням розмірів і проведенням 
зсувнохвильової еластометрії). Задля встановлення вірогідності отриманих 
результатів проведена математико-статистична обробка. 

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше у хворих на ГХ II 
стадії з ОЖ 1-го та 2-го ступенів доведено предикторне значення величини 
індексу маси тіла (ІМТ) та рівнів у крові тригліцеридів (ТГ) і СРП в оцінці 
показника жорсткості паренхіми печінки. 

Доповнені наукові уявлення про негативний вплив гіперінсулінемії, 
дисліпідемії та активації факторів системної запальної відповіді на показники 
структурно-функціонального стану серця, судин і печінки, що статистично 
значуще корелювали з індексом інсулінорезистентності НОМА ІR, рівнями 
ТГ та СРП у крові у хворих на ГХ II стадії при зростанні в них ІМТ більше 
34,9 кг/м2. 

Доповнено наукові докази ефективності патогенетично обґрунтованого 
лікування хворих на ГХ з ОЖ. Підтверджено додаткові можливості 
есенціальних фосфоліпідів потенціювати вазо- та кардіопротекторні ефекти 
комплексної патогенетичної терапії: встановлено, що включення в схему 



патогенетичного лікування есенціальних фосфоліпідів супроводжувалося 
зниженням величини співвідношення максимальних швидкостей раннього 
діастолічного наповнення лівого шлуночка за даними спектрального (Е) і 
тканинного (е) допплерівських досліджень (Е/е) на 18,59 % і збільшенням 
ендотелійзалежної вазодилатації на 12,47 %. 

Для підвищення ефективності комплексної 20-тижневої 
медикаментозної терапії хворих на ГХ II стадії з ОЖ 1-го і 2-го ступенів 
доведено необхідність суворого дотримання режиму харчування та фізичної 
активності, що сприяло більш вираженим зниженням ІМТ, інсулінемії, рівнів 
у крові загального холестерину (ЗХС), ТГ, холестерину ліпопротеїдів низької 
щільності (ХС ЛПНЩ), допплерівського співвідношення Е/е, показника 
жорсткості паренхіми печінки і збільшенню ендотелійзалежної вазодилатації 
плечових артерій, порівняно з пацієнтами, що не дотримувалися заходів 
щодо корекції способу життя. 

Практичне значення отриманих результатів. Розроблено та 
впроваджено в практику додатковий до ультразвукового новий спосіб 
визначення величини показника жорсткості паренхіми печінки у хворих на 
ГХ II стадії з ОЖ 1-го і 2-го ступенів із використанням значень ІМТ та рівнів 
у крові СРП і ТГ (Деклараційній патент України № 87512 UA, МПК 
G01N33/48 від 10.02.2014). 

Оптимізовано діагностику діастолічної дисфункції лівого шлуночка 
серця, ендотеліальної дисфункції та жирового гепатозу у хворих на ГХ II 
стадії з ОЖ 1-го і 2-го ступенів. 

Обґрунтовано включення есенціальних фосфоліпідів до схеми 
лікування хворих на ГХ II стадії з ОЖ 1-го і 2-го ступенів у добовій дозі 
1800 мг протягом 12 тиж, що сприяло поліпшенню стану діастолічної функції 
лівого шлуночка серця, функціонального стану ендотелію, зниженню 
показника жорсткості паренхіми печінки.  

Доповнено науково обґрунтовані рекомендації обов'язкового 
дотримання режиму заходів щодо корекції способу життя і доведена роль 
режиму дієтичного харчування із застосуванням дієти №8 і включенням 
основних критеріїв дієти №10с за Певзнером загальною калорійністю 1800 
ккал та режиму фізичної активності у вигляді щоденної ходьби в аеробному 
режимі протягом 40– 50 хв на добу зі швидкістю 70– 80 кроків за хв із 
загальною відстанню до 2 400 метрів за добу для підвищення ефективності 
комплексної медикаментозної терапії хворих на ГХ з ОЖ. 

Впровадження результатів дослідження у практику. Результати 
дослідження впроваджені в практичну діяльність терапевтичного відділення 
Комунальної установи «Сумська центральна районна лікарня», 
терапевтичного відділення Комунальної установи «Сумська міська клінічна 
лікарня № 1», терапевтичного відділення Комунальної установи «Сумська 
міська клінічна лікарня № 5», терапевтичного відділення амбулаторії №1 
Комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3 
м. Суми». Матеріали дисертації використовуються в навчальному процесі 
при підготовці лікарів-інтернів і слухачів на кафедрі сімейної та соціальної 



медицини Сум ДУ та на кафедрі внутрішньої медицини післядипломної 
освіти Сум ДУ. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота виконана особисто 
автором. Дослідження проведені на базі Комунальної установи «Сумська 
міська поліклініка № 3». Автором проведено патентно-ліцензійний пошук, 
аналіз наукової літератури за темою дисертації, важливою є участь автора в 
розробці основних теоретичних і практичних положень роботи. Автором 
самостійно розроблено карти обстеження тематичних хворих, здійснено 
відбір хворих і здорових для контрольної групи, виконано клінічне 
обстеження пацієнтів. За особистою участю автора проведено 
інструментальні та лабораторні дослідження. Автор брав участь у 
статистичному аналізі результатів дослідження, сформував базу даних на 
персональному комп’ютері, підготував усі розділи дисертації, наукові дані до 
публікації, сформулював висновки і практичні рекомендації, забезпечив 
впровадження наукових розробок у практичну діяльність лікувальних 
закладів, які висвітлено в матеріалах конференцій. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної 
роботи оприлюднені на науково-практичній конференції молодих вчених з 
міжнародною участю «Медицина ХХІ сторіччя» (м. Харків, 2012), на 
ІХ Всеросійському конгресі «Артериальная гипертензия: вчера, сегодня, 
завтра» (м. Іваново, Росія, 2013), на міжнародній науково-практичній 
конференції студентів і молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та 
клінічної медицини» (м. Суми, 2013), на ХIV Національному конгресі 
кардіологів України (м. Київ, 2013), на науково-практичній конференції 
«Актуальні наукові дослідження. Від теорії до практики» (м. Бєлосток, 
Польща, 2014), на науково-практичній конференції молодих вчених 
«Медицина ХХІ століття» (м. Харків, 2014), на міжнародному симпозіумі 
«The crossroads of lipid metabolism and diabetes» (м. Копенгаген, Данія, 2015), 
на міжнародній науково-практичній конференції студентів і молодих вчених 
«Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини» (м. Суми, 2015) 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 19 наукових 
праць: 6 статей у наукових фахових виданнях України, із них 3 одноосібно, 
3 статті в зарубіжних виданнях, у тому числі 2 статті в журналах, які входять 
до наукометричної системи Scopus, 1 деклараційний патент на корисну 
модель, 9 тез у матеріалах наукових конференцій, симпозіумів, конгресів і 
з’їздів. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота викладена на 207 
сторінках принтерного тексту, із них 147 сторінок основного тексту. 
Дисертація складається з вступу, огляду літератури, розділу клінічної 
характеристики хворих і методів дослідження, двох розділів із викладенням 
отриманих результатів та їхнього обговорення, розділу аналізу та 
узагальнення результатів, висновків, практичних рекомендацій та списку 
використаних джерел літератури, що містить 323 найменування, із них 127 – 
кирилицею, 196 – латиницею. Робота ілюстрована 40 таблицями та 19 
рисунками. 



ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

Матеріали і методи дослідження. У дослідження включені пацієнти, 
що перебували на амбулаторному лікуванні в комунальній установі «Сумська 
міська поліклініка № 3» у 2011–2013 роках. Умовами включення в 
дослідження були встановлені критерії та підписання пацієнтами 
інформованої згоди на проведення дослідження після детального 
ознайомлення з його планом. Усього в дослідженні взяли участь 151 особа. 

Критерії включення в дослідження: вік від 41 до 58 років, ГХ II стадії, 
2-го ступеня (рівень АТ менше 180/110 мм рт. ст., але більше 159/99 мм 
рт. ст.) із нормальною масою тіла (ІМТ до 24,9 кг/м2) (для групи порівняння); 
ГХ II стадії, 2-го ступеня (рівень АТ менше 180/110 мм рт. ст., але більше 
159/99 мм рт. ст.) з ОЖ 1-го (ІМТ від 30 кг/м2 до 34,9 кг/м2) та 2-го (ІМТ від 
35 кг/м2 до 39,9 кг/м2) ступенів (для груп втручання), збережена систолічна 
функція лівого шлуночка з діастолічною дисфункцією за типом порушення 
релаксації, рівень ЗХС крові не вище 7 ммоль/л (270 мг/дл) та відсутність в 
анамнезі прийому статинів протягом не менше 3 міс перед дослідженням, 
клінічні ознаки хронічної серцевої недостатності (ХСН) не вище II 
функціонального класу (ФК) (NYHA, 1964), задовільна ультразвукова 
візуалізація серця, судин і печінки, нормальні рівні біохімічних маркерів 
функцій печінки, отримання інформованої згоди на проведення 
діагностичних і лікувальних заходів, які передбачені протоколом. 

Критерії виключення з дослідження: вторинні форми АГ та ОЖ, ХСН 
вище ІІ ФК, ГХ 3-го ступеня та/або ІІІ стадії, ознаки хронічного легеневого 
серця, гострі та хронічні запальні захворювання, тяжкі соматичні 
захворювання (цукровий діабет, хвороби нирок, онкологічні, автоімунні 
захворювання тощо), вірусні гепатити, цирози печінки, запальні, токсичні та 
спадкові захворювання гепатобіліарної системи, гемодинамічно значущі 
порушення ритму та провідності, вади серця та клапанні регургітації вище 2-
го ступеня, інфаркт міокарда та інсульт, зловживання алкоголем в анамнезі. 
Діагноз ГХ встановлювався відповідно до рекомендацій Європейського 
товариства гіпертензії з діагностики та лікування АГ 2013р. Ожиріння 
встановлювали за критеріями ВООЗ (WHO, 2000) і Міжнародної федерації 
діабету (IDF, 2005). 

Відповідно до дизайну лікування були сформовані однорідні за статтю, 
віком групи: 1-а група (група контролю) – (n=25) практично здорові 
добровольці із НМТ (ІМТ від 18 до 24,9 кг/м2), які були порівняні за віком і 
статтю з групами хворих; 2-а група (група порівняння) – (n=24) пацієнти з 
ГХ II стадії 2-го ступеня та НМТ; 3-я група – хворі на ГХ II стадії 2-го 
ступеня з ОЖ 2-го ступеня, (n=21); 4-а група – хворі на ГХ II стадії 2-го 
ступеня з ОЖ 2-го ступеня, (n=23); 5-а група – хворі на ГХ II стадії 2-го 
ступеня з ОЖ 1-го ступеня, (n=32); 6-а група – хворі на ГХ II стадії 2-го 
ступеня з ОЖ 1-го ступеня, (n=26). Групи втручання (3, 4, 5 і 6-та) 
представлені 102 хворими на ГХ II стадії 2-го ступеня, серед яких було 20 
чоловіків (19,61 %); 58 хворих (56,86 %) з ОЖ 1-го ступеня та 44 хворих 



(43,14 %) з ОЖ 2-го ступеня. Згідно дизайну, групи 3 і 5 отримували базисну 
терапію в складі лізиноприлу в добовій дозі 10–30 мг, лерканідипіну в 
добовій дозі 10–15 мг, аторвастатину в добовій дозі 10 мг, ацетилсаліцилової 
кислоти в добовій дозі 75 мг. Групи хворих 4 та 6 на тлі зазначеної базисної 
терапії протягом 12 тиж отримували есенціальні фосфоліпіди в добовій дозі 
1800 мг.  

Протягом перших 12 тиж терапії всі пацієнти груп втручання суворо 
дотримувалися режиму заходів щодо корекції способу життя. Корекція 
харчової поведінки полягала в 4-разовому харчуванні, виключенні жирних і 
смажених страв, обмеженні кухонної солі до 3 г на добу, повному 
виключенні алкоголю, контролі складу харчового раціону та зниженні 
добової калорійності до 1 800 ккал (дієта №8 із включенням основних 
критеріїв дієти №10с за Певзнером). Із метою підвищення фізичної 
активності були застосовані дозовані навантаження в вигляді щоденної 
ходьби в аеробному режимі та максимально зручному швидкому темпі 
протягом 40–50 хв на добу з розподілом в два етапи по 20-25 хв за 
режимом 70-80 кроків за хв із загальною відстанню до 2400 метрів за добу. 
Енергетичні витрати в середньому склали від 12,6 до 25,2 кДж/хв або 150-
300 ккал/добу. 

Із 13-го по 20-й тиж терапії: група А (45 хворих, 44 %) продовжувала 
отримувати базисну терапію і суворо дотримуватися режиму харчування та 
фізичної активності; група Б (57 хворих, 56 %) отримувала препарати 
базисної терапії, але режимних заходів не дотримувалася. Групи хворих були 
порівняні за статтю, віком, ступенем ОЖ, кількістю пацієнтів, які приймали 
на першому етапі дослідження есенціальні фосфоліпіди. 

Дослідження проводилися відповідно до наказу МОЗ України від 
03.07.2006 р. №436 р. та Європейських рекомендацій щодо ведення пацієнтів 
з АГ 2007 та 2013 рр. ІМТ (кг/м2) розраховували за формулою Кетле 
(А. Quetelet). Тест шестихвилинної ходьби використовувався для визначення 
ФК ХСН. Ультразвукові дослідження пацієнтів проводили на 
ультразвуковому сканері «ULTIMA РА Expert» («РАДМІР», Україна) із 
використанням лінійного широкосмугового датчика 5–12 МГц, конвексного 
широкосмугового датчика 2–5 МГц і фазованого секторального датчика 2–
4 МГц у дуплексному режимі з кольоровим картуванням. Усім пацієнтам 
проводили одно- та двомірну ехокардіографію, спектральну і тканинну 
допплер-ехокардіографію. Ультразвукові дослідження магістральних судин 
шиї проводили в допплерівському режимі з кольоровим картуванням 
лінійним широкосмуговим датчиком 5–12 МГц. Вимірювали товщину 
комплексу інтима-медіа в стандартній точці (на 1,5 см проксимальніше 
біфуркації загальної сонної артерії) і на рівні біфуркації. Для оцінки 
жорсткості артеріальної стінки визначали швидкість пульсових хвиль у 
сонних артеріях і в черевній аорті W-Track-методом (методом фазового 
трекінгу, запатентованим виробниками сканера). Дослідження швидкостей 
пульсових хвиль у сонних артеріях і в черевній аорті проводили відповідно 
до Європейського консенсусу щодо оцінки артеріальної жорсткості (2012). 



Стан судинно-рухової функції ендотелію (ендотелійзалежну вазодилатацію 
плечових артерій) вивчали за результатами проби з реактивною гіперемією. 
Дослідження проводили лінійним датчиком із частотою 5–12 МГц за 
методикою Celermajer D.S. у модифікації А. В. Іванової (1998). Проводили 
стандартне ультразвукове дослідження структури та розмірів печінки. Для 
оцінки жорсткості паренхіми печінки використовували метод ультразвукової 
діагностики – зсувнохвильову еластографію (сканер «ULTIMA РА Expert», 
«РАДМІР», Україна із функцією еластографії та конвексний датчик 2–
5 МГц). Цифрові значення жорсткості в кілопаскалях (кПа) із контрольного 
об'єму отримували за допомогою еластометрії. 

Стан ліпідного спектра сироватки крові досліджували з використанням 
автоматичного біохімічного аналізатора Olimpus AU400 (Beckman Couter, 
США). Коефіцієнт атерогенності обчислювали за формулою А. Н. Клімова 
(1984). Концентрацію інсуліну в сироватці крові, СРП та ІЛ-6  проводили на 
автоматичному імунохемілюмінесцентному аналізаторі Imulite 1000 (Simens 
DPS, США). Індекс інсулінорезистентності HOMA-IR обчислювали за 
формулою Д. Р. Метьюса та співавторів (D. R. Matthews et al., 1985). 

Статистичну обробку даних проводили з використанням пакета 
програм обробки даних загального призначення Statistica for Windows версії 
6.1. Дискриптивні (описові) характеристики для показників, вимірюваних у 
кількісній шкалі, були представлені медіаною (Ме) та середнім значенням 
(М) (показниками положення); стандартним відхиленням (STD) і верхнім і 
нижнім квартилями (HQ та LQ відповідно) (показниками розсіювання), 
мінімальним (Міn) і максимальним (Max) значеннями (показниками розмаху 
вибірки). Використовувалися методи непараметричної статистики: для 
дослідження залежності показника від групи використовували аналог 
дисперсійного аналізу – критерій Краскела - Уолліса та медіанний тест, для 
пов’язаних вибірок (динаміка показників) – критерій Вілкоксона, для 
незв’язаних вибірок – критерії Колмогорова - Смирнова та Манна - Уітні, для 
вивчення взаємозв’язків показників – коефіцієнт рангової кореляції Спірмена (r). 
Для розробки способу визначення показника величини жорсткості паренхіми 
печінки застосували метод багатовимірної статистики – дискримінантний аналіз і 
логістичну регресію. 

Результати дослідження та їх обговорення. Хворі всіх груп втручання 
мали збережену систолічну функцію серця та порушення діастолічної 
функції гіпертрофічного типу (типу порушення релаксації), що свідчило про 
мінімальні розлади діастолічного наповнення шлуночків у хворих із 
клінічними ознаками ХСН не вище II ФК. При аналізі типу геометричної 
моделі лівого шлуночка серця було встановлено, що в пацієнтів із НМТ і ОЖ 
переважала концентрична гіпертрофія лівого шлуночка. Її було 
діагностовано у хворих на ГХ із НМТ у 62,50 % випадків, у хворих на ГХ з 
ОЖ 1-го ступеня – у 84,48 % випадків і у 100 % хворих на ГХ з ОЖ 2-го 
ступеня. Нормальна геометрія лівого шлуночка виявилася в 1/5 частини 
хворих на ГХ із НМТ, у 1,72 % хворих на ГХ з ОЖ 1-го ступеня і не 
діагностувалась у жодного хворого з ОЖ 2-го ступеня. Ці дані свідчили про 



те, що збільшення маси тіла у хворих на ГХ асоціювалося зі збільшенням 
частоти виявлення концентричної гіпертрофії лівого шлуночка серця і 
зменшенням кількості осіб із його нормальною геометрією аж до її 
відсутності в пацієнтів із 2-м ступенем ОЖ. Результати дослідження 
ремоделювання серця у хворих на ГХ II стадії з ОЖ 1-го і 2-го ступенів 
виявили характерні особливості: наявність збереженої систолічної функції 
лівого шлуночка серця, діастолічної дисфункції за типом порушення 
релаксації, концентричної гіпертрофії лівого шлуночка в 91,2 % хворих. 
Хворі з ОЖ відрізнялися від хворих на ГХ із НМТ тенденцією до збільшення 
медіани ІВТС, що становила 4 %, медіана, мінімальне і максимальне 
значення показника склали відповідно – 0,52 ум. од. [0,39; 0,62], порівняно з 
0,50 ум. од. [0,30; 0,56] (критерій Манна – Уїтні, p = 0,052), статистично 
значуще більшими медіанами товщини комплексу інтима-медіа в стандартній 
точці (на 15,9 %) – 0,80 мм [0,63; 1,04], порівняно з 0,69 мм [0,51; 0,85] 
(p < 0,05), швидкостей пульсових хвиль у сонних артеріях (на 15,4 %) 8,49 
м/с [7,46; 10,01], порівняно з 7,36 м/с [5,55; 8,14] (p < 0,05), та в черевній 
аорті (на 11,1 %) – 8,24 м/с [7,04; 9,89] (p < 0,05), порівняно з 7,42 м/с [6,79; 
8,45], показника жорсткості паренхіми печінки (на 83,8 %) – 7,35 кПа [5,00; 
12,08], порівняно з 4,00 кПа [3,12; 4,44] (p < 0,05), і статистично меншою 
величиною ендотелійзалежної вазодилатації плечових артерій (на 25,7 %) – 
5,98  % [4,07; 7,12], порівняно з 8,05 % [7,00; 12,16] (критерій Манна – Уїтні, 
p < 0,05). 

 

 
Рис.1. Графіки величини показника жорсткості паренхіми печінки в групах 
1–6. 

Примітки: Elastsr – показник жорсткості паренхіми печінки, кПа; 
                  gr – група. 
Показник жорсткості паренхіми печінки виявився статистично значуще 

більшим за контрольне значення не тільки у хворих на ГХ з ОЖ 1-го і 2-го 
ступенів, а й у хворих на ГХ із НМТ. Це свідчить про те, що в ремоделюванні 
паренхіми печінки беруть участь не тільки фактори, пов’язані з наявністю 
ожиріння, а й механізми розвитку самої АГ в умовах нормальної маси тіла. 



При вивченні показників вуглеводного обміну було встановлено, що 
медіани рівнів інсуліну в крові та величини індексу HOMA в групах хворих 
на ГХ з ОЖ відрізнялися від медіан у групі з НМТ  – 23,19 мкМЕ/мл, 
порівняно з 18,15 мкМЕ/мл та 4,98 ум.од., порівняно з 3,42 ум.од. відповідно 
(критерій Манна - Уїтні, усі р< 0,05). Ці дані свідчили про прогресування 
інсулінорезистентності при наростанні маси тіла хворих на ГХ. При аналізі 
показників ліпідного обміну у хворих на ГХ з ОЖ виявилося, що від 
аналогічного показника в групі хворих на ГХ із НМТ достовірно відрізнялася 
тільки медіана ТГ  – 155,59 мг/дл, порівняно з 122,30 мг/дл (критерій 
Манна – Уїтні, р<0,05). Однак при аналізі величин медіан у групах хворих із 
різним ступенем ОЖ виявилося, що в групі хворих на ГХ з ОЖ 2-го ступеня, 
порівняно з групою хворих з ОЖ 1-го ступеня медіани ЗХС (210,00 мг/дл 
порівняно з 184,41 мг/дл), ТГ (171,25 мг/дл, порівняно з 149,38 мг/дл), ХС 
ЛПНЩ (128,40 мг/дл, порівняно з 107,81 мг/дл) і коефіцієнта атерогенності 
(3,63 ум. од., порівняно з 2,98 ум. од) достовірно вищі (критерій Манна – 
Уїтні, усі р < 0,05). Медіани всіх зазначених параметрів у групі хворих на ГХ 
з ОЖ 1-го і 2-го ступеня були вище медіан відповідних показників також і у 
контрольній групі (критерій Манна – Уїтні, усі р<0,05). Отримані дані 
свідчили про те, що збільшення маси тіла навіть до рівня 39,9 кг/м2 (до 
верхньої границі другого ступеня ожиріння) асоціювалось із вираженою 
атерогенною динамікою ліпідного спектра крові, найбільш раннім проявом 
якої є достовірне підвищення рівня ТГ уже при 1-му ступені ОЖ. 
Аналогічними виявилися зміни вмісту в крові СРП та ІЛ-6: медіани СРП та 
ІЛ-6 були достовірно вищі у хворих на ГХ з ОЖ (5,08 мг/л; 12,22 пг/мл) і ГХ 
з НМТ (4,50 мг/л; 8,11 пг/мл), ніж в осіб групи контролю (1,82 мг/л; 2,73 
пг/мл) відповідно (критерій Манна – Уїтні, усі р<0,05). Результати 
дослідження свідчили про те, що збільшення маси тіла у хворих на ГХ 
асоціювалось із прогресуючими порушеннями ліпідного, вуглеводного 
обмінів і активацією факторів системної запальної відповіді.  

Для уточнення характеру впливу порушень вуглеводного та ліпідного 
обмінів і активації запальних факторів на структурно-функціональний стан 
серця, судин і печінки у хворих на ГХ с ОЖ були вивчені взаємозв’язки 
метаболічних і запальних факторів з показниками ремоделювання органів-
мішеней. Було встановлено, що найбільш сильні кореляційні зв’язки були 
між величиною індексу HOMA з величинами ІВТС, з ІММ, з товщиною 
комплексу інтима-медіа в стандартній точці, з ендотелійзалежною 
вазодилатацією плечових артерій, з показником жорсткості паренхіми 
печінки та її лінійними розмірами (p<0,05). Величина СРП найбільш сильно 
корелювала з величинами ІВТС, з ендотелійзалежною вазодилатацією 
плечових артерій, з показником жорсткості паренхіми печінки та її лінійними 
розмірами (p<0,05). Величина ІЛ-6 сильних кореляційних зв’язків із 
показниками ремоделювання органів не утворила (p>0,05). Рівень ТГ 
найбільш сильно корелював із величинами ІММ, з товщиною комплексу 
інтима-медіа в стандартній точці, з ендотелійзалежною вазодилатацією 
плечових артерій, з лінійними розмірами печінки та показником жорсткості 



паренхіми печінки (p<0,05). Результати дослідження свідчили про участь 
інсулінорезистентності, порушень ліпідного обміну й активації системної 
запальної відповіді в розвитку ремоделювання серця, судин і печінки, що 
сприяло збільшенню товщини стінок лівого шлуночка і його маси, 
потовщенню комплексу інтима-медіа, зниженню ступеня ендотелійзалежної 
вазодилатації плечових артерій, збільшенню розмірів печінки та підвищенню 
жорсткості її паренхіми. У хворих на ГХ II стадії перевищення ІМТ величини 
34,9 кг/м2 асоціювалося зі збільшеннями індексу HOMA-IR і рівнів у крові 
ЗХС, ТГ, ХС ЛПНЩ, СРП та ІЛ-6, а наростання інсулінемії, дисліпідемії та 
активації системної запальної відповіді сприяли прогресуванню 
ремоделювання серця, судин і печінки, про що свідчили, насамперед, 
статистично значущі кореляційні зв’язки індексу HOMA-IR, ТГ і СРП з ІММ 
(r = 0,44, r = 0,45, r = 0,39; p<0,05), з товщиною комплексу інтима-медіа 
сонних артерій у стандартній точці (r = 0,48, r = 0,42 і r = 0,37; p<0,05) і з 
показником жорсткості паренхіми печінки (r = 0,50, r = 0,49, r = 0,38; p<0,05). 

Проведення порівняльного аналізу динаміки досліджуваних параметрів 
у хворих на ГХ з ОЖ, що отримували і не отримували на тлі 12-тижневої 
комплексної патогенетичної терапії есенціальні фосфоліпіди 
продемонструвало зіставну позитивну динаміку медіан систолічного та 
діастолічного артеріального тиску (АТ) і тесту з шестихвилинною ходьбою, 
що свідчило про відсутність впливу есенціальних фосфоліпідів на рівень АТ 
та фізичну працездатність хворих (критерій Вілкоксона, усі p<0,05). 
Зниження ІМТ у групах статистичної значущості не мало, що було пов’язано 
з коротким періодом спостереження (критерій Вілкоксона, р = 0,07 в усіх 
групах). Привертала увагу відсутність статистично значущого зниження 
величин товщини комплексу інтима-медіа в стандартній точці і на рівні 
біфуркації загальної сонної артерії і швидкостей пульсових хвиль у 
магістральних судинах, що так само можна пояснити малою тривалістю 
спостереження (12 тиж). Поліпшувалися показники систолічної та 
діастолічної функцій серця (p<0,05), що свідчило про ефективність 
патогенетично обґрунтованої базисної терапії. Медикаментозна терапія та 
заходи щодо корекції способу життя також сприяли тенденції до зменшення 
лінійних розмірів печінки (критерій Вілкоксона, p>0,05). Достовірно 
знижувалися рівні ЗХС, ТГ і ХС ЛПНЩ, що свідчило про позитивний вплив 
лікування на показники ліпідного обміну (критерій Вілкоксона, p<0,05). При 
достовірному зниженні індексу HOMA-IR достовірне зниження рівня 
інсуліну спостерігали тільки в групах хворих, які отримували есенціальні 
фосфоліпіди (критерій Вілкоксона, p<0,05). Динаміка параметрів системної 
запальної відповіді в усіх групах статистично значущих відмінностей не мала 
(критерій Вілкоксона, p > 0,05), що не відповідає даним інших дослідників 
щодо протизапальної дії есенціальних фосфоліпідів [Son Y. (et al.) ]. У 
хворих на ГХ II стадії з ОЖ 1-го і 2-го ступенів включення есенціальних 
фосфоліпідів у добовій дозі 1800 мг у схему патогенетичної терапії 
супроводжувалося більш значним, порівняно з пацієнтами, що не отримували 
есенціальні фосфоліпіди, зниженням атерогенних фракцій ліпопротеїдів: 



ЗХС – на 11,77 %, порівняно з 7,83 %; ТГ – на 7,45 %, порівняно з 4,45 %; ХС 
ЛПНЩ – на 17,22 %, порівняно з 12,57 %; зниженням інтегрального 
показника діастолічного наповнення лівого шлуночка – допплерівського 
співвідношення Е/е – на 18,59 %, порівняно з 8,11 %; показника жорсткості 
паренхіми печінки – на 23,85 %, порівняно з 9.57 %; інсулінемії – на 15,04 %, 
порівняно з 9,76 % та збільшенням ступеня ендотелійзалежної вазодилатації 
плечових артерій – на 12,47 %, порівняно з 8,87 %, що на нашу думку 
підтверджує можливість есенціальних фосфоліпідів потенціювати 
гіполіпідемічні, вазо- та кардіопротекторні ефекти комплексної 
патогенетичної терапії (усі p<0,05).  

Результати вивчення впливу 20-тижневого суворого дотримання 
режиму харчування та фізичної активності хворими на ГХ з ОЖ на тлі 
патогенетичного лікування на показники структурно-функціонального стану 
органів-мішеней і їхній клініко-гемодинамічний та нейрогуморальний 
статуси показали, що суворе дотримання режиму заходів щодо корекції 
способу життя, порівняно з результатами у хворих, що порушували режим 
заходів, призводило до досягнення цільового рівня АТ у 100 %, порівняно з 
91% хворих, більш вираженим зниженням величин ІМТ (в 1,2 раза: на 
3,73 %, порівняно з 3,32 %), вмісту в крові інсуліну (в 1,6 раза – на 21,62 %, 
порівняно з 13,23 %), ЗХС (в 1,9 раза – на 20,13 %, порівняно з 10,65 %), ТГ 
(в 1,5 раза – на 13,01 %, порівняно з 8,54 %) , ХС ЛПНЩ (в 1,9 раза – на 
31,87 %, порівняно з 17,02 %), інтегрального показника діастолічного 
наповнення лівого шлуночка Е/е (в 2,7 раза – на 16,24 %, порівняно з 6,05 %), 
показника жосткості паренхіми печінки (в 1,1 раза – на 23,26 %, порівняно з 
21,97 %) і збільшенням ступеня ендотелійзалежної вазодилатації плечових 
артерій (в 1,8 раза – на 11,48 %, порівняно з 6,38 %) (усі p<0,05). 

Медіани товщини комплексу інтима-медіа в стандартній точці і 
товщини комплексу інтима-медіа на рівні біфуркації загальної сонної артерії 
змін не зазнавали, але визначилась незначна тенденція до зниження 
швидкостей пульсових хвиль у сонних артеріях і аорті (критерій Манна – 
Уїтні, p > 0,05 для всіх параметрів). Медіана вмісту в крові ключового 
фактора системної запальної відповіді – СРП – за 8 тиж лікування в групі А 
статистично незначуще знизилася на 9,60 % порівняно зі підвищенням цього 
показника в групі Б (критерій Вілкоксона, усі p > 0,05), що свідчило про 
протизапальні ефекти суворого дотримання режиму харчування та фізичної 
активності. Медіана рівня в крові ІЛ-6 в обох групах мала тенденцію до 
підвищення на 1,16 %. (критерій Вілкоксона, p > 0,05). Неоднозначні 
коливання рівня ІЛ-6, вірогідно, пов’язані з різними джерелами його синтезу: 
окрім адипоцитів синтез цього цитокіну відбувається в фібробластах, 
ендотеліоцитах, моноцитах та інших клітинах [Yiannikouris F., 2010; 
Vlasova M., 2010]. 

Оскільки основне завдання дослідження було спрямоване на 
розроблення комплексу лікувально-діагностичних заходів з оптимізації 
діагностики та підвищення ефективності корекції порушень структурно-
функціонального стану органів-мішеней у хворих на ГХ з ОЖ, в обстеженого 



контингенту хворих було проаналізовано ступінь динаміки досліджуваних 
показників і проведено пошук детермінант ремоделювання органів мішеней 
та предикторів оцінки жирового гепатозу. У хворих, які отримували і не 
отримували протягом 12 тиж базисну терапію та есенціальні фосфоліпіди, 
статистично значуще зменшилися показник жорсткості паренхіми печінки, 
лінійні розміри печінки, інтегральний параметр діастолічного наповнення 
лівого шлуночка Е/е і статистично значуще збільшився ступінь 
ендотелійзалежної вазодилатації плечових артерій. Ці дані свідчили про те, 
що визначення допплерівського співвідношення Е/е, ендотелійзалежної 
вазодилатації плечових артерій, розмірів печінки та жорсткості її паренхіми 
можуть бути використані для діагностики та контролю за ефективністю 
корекції порушень діастолічної функції лівого шлуночка серця, 
функціонального стану судинного ендотелію та структурного 
ремоделювання печінки вже по закінченні 12-го тиж терапії. Для визначення 
параметрів, які мають предикторне значення в оцінці жирового гепатозу, 
нами використано модель множинної регресії: роль залежної змінної 
(відгуку) відіграв показник жорсткості паренхіми печінки, а незалежні 
фактори (предиктори) відбиралися з досліджуваних параметрів). 

Визначення величини показника жорсткості паренхіми печінки (ПЖ) 
виявилося можливим за трьома параметрами – величинами ІMT, вмістом у 
крові CРП і TГ. ПЖ = (0,3 х ІMT) + (0,3 х CРП) + (0,05 х TГ) – 10,4. 

Розроблений спосіб визначення показника жорсткості паренхіми 
печінки запатентований як корисна модель, простий і не вимагає повторного 
проведення методу зсувнохвильової еластографії, спрямований на 
оптимізацію діагностики та контролю за ефективністю корекції структурного 
ремоделювання печінки у хворих на ГХ з ОЖ 1-го і 2-го ступенів. 

 
ВИСНОВКИ 

1. На гіпертонічну хворобу, ускладнення якої мають значну питому 
вагу в структурі серцево-судинної смертності, страждає близько 50 % 
дорослого населення України. При цьому близько половини з них мають 
супутнє ожиріння, яке обтяжує перебіг і прогноз поєднаної патології. 
Особливості процесів ремоделювання органів-мішеней та їхньої динаміки 
при проведенні лікування в умовах даної коморбідності вивчені недостатньо. 
Їхнє дослідження необхідне з метою розробки методів підвищення 
ефективності діагностики та корекції порушень структурно-функціонального 
стану серця, судин і печінки для профілактики ускладнень. 

2. Хворим на ГХ II стадії з ОЖ 1-го і 2-го ступенів властиві: збережена 
систолічна функція лівого шлуночка серця, діастолічна дисфункція за типом 
порушення релаксації, переважання концентричної гіпертрофії лівого 
шлуночка і на відміну від хворих із НМТ більші медіани показника 
жорсткості паренхіми печінки – на 83,8 %, товщини комплексу інтима-медіа 
в стандартній точці – на 15,9 %, швидкостей пульсових хвиль у сонних 
артеріях – на 15,4 % та в черевній аорті – на 11,1 %, а також менша на 25,7 % 



медіана ендотелійзалежної вазодилатації плечових артерій (критерій Манна – 
Уїтні, усі p < 0,05).  

3. Наростання інсулінемії, дисліпідемії та активації системної запальної 
відповіді сприяло прогресуванню ремоделювання серця, судин і печінки, про 
що свідчили статистично значущі кореляційні зв’язки індексу HOMA-IR, ТГ 
та СРП з ІММ (r = 0,44, r = 0,45, r = 0,39; усі p < 0,05), із товщиною 
комплексу інтима-медіа в стандартній точці (r = 0,48, r = 0,42 і r = 0,37; усі 
p < 0,05) і з показником жорсткості паренхіми печінки (r = 0,50, r = 0,49, 
r = 0,38; усі p < 0,05). 

4. Включення есенціальних фосфоліпідів у добовій дозі 1800 мг 
протягом 12 тижнів у схему патогенетичної терапії хворих на ГХ II стадії з 
ОЖ 1-го і 2-го ступенів супроводжувалось більш чіткою позитивною 
динамікою рівнів ЗХС, ТГ, ХС ЛПНЩ, інсулінемії, а також зниженням Е/е на 
18,59 % і показника жорсткості паренхіми печінки на 23,85% та збільшенням 
ендотелійзалежної вазодилатації плечових артерій на 12,47 %, (усі p < 0,05). 

5. Суворе дотримання хворими на ГХ II стадії з ОЖ 1-го і 2-го ступенів 
режиму харчування та фізичної активності протягом 20 тижнів на тлі 
патогенетичної терапії сприяло досягненню цільового рівня АТ у 100 % 
хворих, зниженню медіан ІМТ – в 1,2 раза, рівнів інсуліну – в 1,6 раза, ЗХС – 
в 1,9 раза, ТГ – в 1,5 раза, ХС ЛПНЩ – в 1,9 раза, допплерівського 
співвідношення Е/е – у 2,7 раза, показника жорсткості паренхіми печінки – в 
1,1 раза та збільшенню ендотелійзалежної вазодилатації плечових артерій – в 
1,8 раза (усі p<0,05). 

6. У хворих на ГХ II стадії з ОЖ 1-го і 2-го ступенів детермінантами 
ремоделювання серця, судин та печінки виявилися відповідно величини 
допплерівського співвідношення Е/е, ендотелійзалежної вазодилатації 
плечових артерій та показник жорсткості паренхіми печінки, які 
демонстрували достовірну позитивну динаміку вже через 12 тижнів 
комплексного лікування, а величина ІМТ, рівні в крові ТГ і СРП мали 
предикторне значення в оцінці жорсткості паренхіми печінки. 
 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
1. Для оптимізації діагностики та контролю за ефективністю корекції 

порушень структурно-функціонального стану серця, судин і печінки у хворих 
на ГХ II стадії з ожирінням 1-го і 2-го ступенів рекомендується динамічне 
визначення допплерівського співвідношення Е/е, проведення, проби з 
реактивною гіперемією плечових артерій та зсувнохвильової еластографії 
печінки. 

2. Рекомендовано в даної категорії пацієнтів розраховувати показник 
жорсткості паренхіми печінки за формулою: показник жорсткості паренхіми 
печінки = (0,3 х ІMT) + (0,3 х CРП) + (0,05 х TГ) – 10,4. 

3. Для підвищення ефективності лікування хворих на ГХ II стадії з ОЖ 
1-го і 2-го ступенів рекомендується додаткове призначення есенціальних 
фосфоліпідів у добовій дозі 1800 мг протягом 12 тиж. 



4. Хворим на ГХ II стадії з ОЖ 1-го і 2-го ступенів рекомендується 
суворе дотримання заходів щодо корекції способу життя: режиму дієтичного 
харчування з застосуванням дієти №8 і включенням основних критеріїв 
дієти №10с за Певзнером загальною калорійністю 1 800 ккал та режиму 
фізичної активності у вигляді щоденної ходьби в аеробному режимі 
протягом 40 – 50 хв на добу зі швидкістю 70– 80 кроків за хв із загальною 
відстанню до 2 400 метрів за добу для підвищення ефективності 
комплексної медикаментозної терапії. 
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товариство. – Х., 2014. – С. 111–112. Здобувач провела клінічні дослідження. 
Співавтори надавали консультативну допомогу в зборі матеріалу та 
оформленні тез. Науковий керівник професор Кочуєва М.Н. провела 
редагування, підготовку матеріалів до друку. 

17. Structural and Functional Status of Target Organs in Patients with 
Essential Hypertension and Obesity / В.А. Сухонос, М. . Кочуева, 
А.С. Шалимова, В.Г. Псарёва, Н.М. Кириченко, А.Н. Беловол // The 
Crossroads of Lipid Metabolism and Diabetes : abstracts of the symposium (April 



19–24, 2015) / Keystone Symposia on Molecular and Cellular Biology. – 
Copenhagen, 2015. – P. 66. Здобувач провела клінічні дослідження. 
Співавтори надавали консультативну допомогу в зборі матеріалу та 
оформленні тез. Науковий керівник професор Кочуєва М.Н. провела 
редагування, підготовку матеріалів до друку. 

18. Використання есенціальних фосфоліпідів у комплексному 
лікуванні хворих на гіпертонічну хворобу з ожирінням / В.А. Сухонос, 
М.М. Кочуєва, В.Г. Псарєва, Н.М. Кириченко, Г.А. Ащаулова, С.Б. Гурина // 
Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини : зб. тез доповідей 
ІІІ Міжнар. науково-практ. конф. студентів і молодих вчених (23–24 квітня 
2015 р.) / Медичний інститут Сумського державного університету. – Суми : 
СумДУ, 2015. – С. 79–80. Здобувач провела клінічні дослідження. Співавтори 
надавали консультативну допомогу в зборі матеріалу та оформленні тез. 
Науковий керівник професор Кочуєва М.Н. провела редагування, підготовку 
матеріалів до друку. 

19. Ефективність немедикаментозного лікування хворих на 
гіпертонічну хворобу з ожирінням / В.А. Сухонос, М.М. Кочуєва, 
В.Г. Псарєва, Н.М. Кириченко, А.О. Привалова, М.М. Дичко // Актуальні 
питання теоретичної та клінічної медицини : зб. тез доповідей ІІІ Міжнар. 
науково-практ. конф. студентів і молодих вчених (23–24 квітня 2015 р.) / 
Медичний інститут Сумського державного університету. – Суми : СумДУ, 
2015. – С. 80–81. Здобувач провела клінічні дослідження. Співавтори 
надавали консультативну допомогу в зборі матеріалу та оформленні тез. 
Науковий керівник професор Кочуєва М.Н. провела редагування, підготовку 
матеріалів до друку. 

 
АНОТАЦІЯ 

Сухонос В.А. Порушення структурно-функціонального стану 
серця, судин і печінки у хворих на гіпертонічну хворобу з ожирінням та 
їх корекція. Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 
спеціальністю 14.01.02 – внутрішні хвороби. ДВНЗ «Івано-Франківський 
національний медичний університет» МОЗ України, Івано-Франківськ, 2015. 

Дисертація присвячена підвищенню ефективності діагностики та 
корекції порушень структурно-функціонального стану серця, судин і печінки 
у хворих на ГХ з ОЖ. 

У 126 хворих на гіпертонічну хворобу з нормальною масою тіла і з 
ожирінням 1 і 2 ступеня вивчені особливості змін ліпідного, вуглеводного 
обмінів, факторів системної запальної відповіді, встановлено характер 
їхнього впливу на процеси ремоделювання органів-мішеней та оцінена 
ефективність включення в схему патогенетичної терапії есенціальних 
фосфоліпідів та під впливом суворого 20-тижневого дотримання режиму 
харчування та фізичної активності на тлі патогенетично обґрунтованого 
лікування. Встановлені параметри-предиктори та запропонований спосіб 
визначення показника жорсткості паренхіми печінки, визначені детермінанти 



ремоделювання органів-мішеней, динамічне визначення яких сприяє 
поліпшенню якості діагностики та контролю за ефективністю лікування. 

Ключові слова: гіпертонічна хвороба, ожиріння, структурно-
функціональний стан серця, судин і печінки, корекція способу життя, 
есенціальні фосфоліпіди. 

 
АННОТАЦИЯ 

Сухонос В. В. Нарушение структурно-функционального состояния 
сердца, сосудов и печени у больных гипертонической болезнью с 
ожирением и их коррекция. Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских 
наук по специальности 14.01.02 – внутренние болезни – Ивано-Франковский 
национальный медицинский университет МЗ Украины, Ивано-Франковск, 
2015. 

Диссертация посвящена разработке подходов к повышению 
эффективности диагностики и коррекции нарушений структурно-
функционального состояния органов-мишеней у больных гипертонической 
болезнью с ожирением на основе получения новых научных данных об 
особенностях их состояния и влиянии на них различных схем 
патогенетически обоснованного лечения. В работе представлены результаты 
исследования показателей структурно-функционального состояния сердца, 
сосудов и печени, липидного и углеводного обменов, уровней в крови 
факторов системного воспалительного ответа у 102 больных 
гипертонической болезнью с ожирением 1 и 2 степени и 24 больных с 
нормальной массой тела. 

В результате сравнительного анализа изучаемых параметров у больных 
гипертонической болезнью с ОЖ и нормальной массой тела установлены 
ассоциации роста массы тела до ожирения 1 и 2 степени со статистически 
значимым увеличением размеров печени, показателя жёсткости её 
паренхимы, толщины интимы-медии сонных артерий, скоростей пульсовых 
волн в сонных артериях и брюшной аорте, а также статистически значимо 
меньшей величиной эндотелийзависимой вазодилатации плечевых артерий. 
У больных гипертонической болезнью определён критический уровень 
индекса массы тела (34,9 кг/м2), превышение которого ассоциируется со 
статистически значимыми увеличениями индекса инсулинорезистентности и 
уровней в крови общего холестерина, триглицеридов, липопротеидов низкой 
плотности, С-реактивного протеина и интерлейкина-6.  

Установлена взаимосвязь нарастания инсулинемии, дислипидемии и 
активации системного воспалительного ответа (увеличения концентраций в 
крови С-реактивного протеина и интерлейкина-6) с прогрессированием 
процессов ремоделирования сердца, сосудов и печени, подтверждением чему 
являются выявленные статистически значимые корреляционные связи 
величин индекса инсулинорезистентности и уровней в крови триглицеридов 
и С-реактивного протеина с величинами индекса массы миокарда левого 



желудочка, толщины интимы-медии сонных артерий и показателя жёсткости 
паренхимы печени. 

Доказаны выраженные позитивные эффекты включения в схему 
патогенетической терапии больных гипертонической болезнью с ожирением 
эссенциальных фосфолипидов – статистически значимо бо́льшие по 
сравнению с эффектами лечения пациентов, не получавших эссенциальные 
фосфолипиды, снижения линейных размеров печени и показателя жёсткости 
её паренхимы, уровней общего холестерина, триглицеридов, липопротеидов 
низкой плотности, инсулинемии, а также достоверно бо́льшие снижение 
соотношения максимальных скоростей потока раннего наполнения левого 
желудочка сердца при спектральном и тканевом допплеровском 
исследовании и увеличение эндотелийзависимой вазодилатации плечевых 
артерий, что свидетельствует о наличии у эссенциальных фосфолипидов 
дополнительных способностей потенцировать вазо- и кардиопротекторные 
эффекты комплексной патогенетической терапии.  

Доказана не менее приоритетная, по сравнению с медикаментозной 
терапией, роль мероприятий по коррекции образа жизни: строгое соблюдение 
больными гипертонической болезнью с ожирением режима питания и 
физической активности в течение 20 недель на фоне патогенетической 
терапии сопровождается достижением целевого уровня артериального 
давления у 100% больных, статистически значимо более выраженными по 
сравнению с пациентами, не соблюдающими режим мероприятий по 
коррекции образа жизни, снижениями индекса массы тела, инсулинемии, 
уровней общего холестерина и атерогенных фракций липопротеидов, 
соотношения максимальных скоростей потока раннего наполнения левого 
желудочка сердца при спектральном и тканевом допплеровском 
исследовании, показателя жёсткости паренхимы печени и увеличением 
эндотелийзависимой вазодилатации плечевых артерий. 

Установлены предикторы жёсткости паренхимы печени, которыми 
являются индекс массы тела и уровни в крови С-реактивного протеина и 
интерлейкина-6. Для повышения качества диагностики и контроля за 
эффективностью лечения жирового гепатоза у больных гипертонической 
болезнью с ожирением предложен дополнительный к ультразвуковому 
исследованию расчёт показателя жёсткости паренхимы печени по формуле, 
имеющей высокую степень точности прогнозирования (коэффициент 
множественной корреляции R=0,96). Для оптимизации диагностики и 
контроля за эффективностью  коррекции диастолической дисфункции левого 
желудочка сердца, эндотелиальной дисфункции и жирового гепатоза у 
больных гипертонической болезнью с ожирением 1 и 2 степени доказана 
целесообразность динамического определения соотношения максимальных 
скоростей потока раннего наполнения левого желудочка сердца при 
спектральном и тканевом допплеровском исследовании, проведения 
сдвигововолновой эластографии печени и пробы с реактивной гиперемией.  



Ключевые слова: гипертоническая болезнь, ожирение, структурно-
функциональное состояние сердца, сосудов и печени, коррекция образа 
жизни, эссенциальные фосфолипиды. 

 
SUMMARY 

Sukhonos V. A. Disruptions in structural and functional status of heart, 
angeions and liver in obese hypertensive patients and their remodeling. – 
Manuscript. 

Ph.D. thesis in Medical Science in specialty 14.01.02 – Internal Diseases – 
SHEI «Ivano-Frankivsk National Medical University» of Ministry of Healthcare of 
Ukraine, Ivano-Frankivsk, 2015. 

The thesis is devoted to improving the diagnostics effectiveness and 
disruptions remodeling in structural and functional status of heart, angeions and 
liver in obese hypertensive patients.  

The changes in lipid and carbohydrate metabolism and the system 
inflammatory response factors in 126 hypertensive patients with normal body 
weight and with 1 and 2 obesity level are studied; their impact on target organs 
remodeling is also determined. The effectiveness of including in scheme the 
pathogenetic therapy of essential phospholipids and influenced by strict 20-week 
dietary regime and physical activity against complex pathogenetically 
substantiated treatment is measured. The parameters-predictors are determined as 
well as the way to specify the liver pulp rigidity predictor is offered; the 
determinants to remodel target organs whose dynamic definition contributes to 
enhancing the diagnostics and controlling the treatment efficacy are identified.  

Keywords: hypertensive disease, obesity, structural and functional status of 
heart, angeions and liver, lifestyle remodeling, essential phospholipids. 

 



СПИСОК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, СКОРОЧЕНЬ 
АГ – артеріальна гіпертензія 
АТ – артеріальний тиск 
ГХ – гіпертонічна хвороба 
ЕКГ – електрокардіографія 
ЗХС – загальний холестерин 
ІВТС – індекс відносної товщини стінок 
ІММ – індекс маси міокарда 
ІМТ – індекс маси тіла 
ІЛ-6 – інтерлейкін-6 
НМТ – нормальна маса тіла 
ОЖ – ожиріння 
СРП – С-реактивний протеїн 
ТГ – тригліцериди 
ФК – функціональний клас 
ХС ЛПВЩ – холестерин ліпопротеїдів високої щільності 
ХС ЛПНЩ – холестерин ліпопротеїдів низької щільності 
ХСН – хронічна серцева недостатність 
ЧСС – частота серцевих скорочень 
А – максимальна швидкість діастолічного наповнення лівого 

шлуночка серця в систолу лівого передсердя 
Е – максимальна швидкість раннього діастолічного наповнення 

лівого шлуночка серця за даними спектрального допплерівського 
дослідження 

е – максимальна швидкість раннього діастолічного наповнення 
лівого шлуночка серця за даними тканинного допплерівського дослідження 

Е/А – співвідношення максимальних швидкостей раннього та 
передсердного діастолічного наповнення лівого шлуночка 

Е/е – співвідношення максимальних швидкостей раннього 
діастолічного наповнення лівого шлуночка за даними спектрального (Е) і 
тканинного (е) допплерівських досліджень 

Max – максимум 
Me – медіана 
Min – мінімум 
r – коефіцієнт кореляції 
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