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СПИСОК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, СКОРОЧЕНЬ 

 

АГ – артеріальна гіпертензія 

АТ – артеріальний тиск 

ГХ – гіпертонічна хвороба 

ЕКГ – електрокардіографія 

ЗСд – товщина задньої стінки лівого шлуночка в діастолу 

ЗХС – загальний холестерин 

ІВТС – індекс відносної товщини стінок 

ІММ – індекс маси міокарда 

ІМТ – індекс маси тіла 

ІЛ-6 – інтерлейкін-6 

КДО – кінцевий діастолічний об’єм 

КДР – кінцевий діастолічний розмір 

КСО – кінцевий систолічний об’єм 

КСР – кінцевий систолічний розмір 

МШПд – товщина міжшлуночкової перегородки в діастолу 

НМТ – нормальна маса тіла 

ОЖ – ожиріння 

СРП – С-реактивний протеїн 

ТГ – тригліцериди 

УО – ударний об’єм 

ФВ – фракція викиду 

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 
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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 

HQ – верхній квартиль 

LQ – нижній квартиль 

Max – максимум 

Me – медіана 

Min – мінімум 

r – коефіцієнт кореляції 

STD – стандартне відхилення 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Артеріальна гіпертензія (АГ) займає перше 

місце за поширеністю серед хронічних неінфекційних захворювань у 

більшості країн світу[90; 185]. 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 [3; 24; 49; 94 - 96]. 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 до 2025 року надмірну 

вагу матиме більше 50 % населення нашої планети [1; 10; 20; 152; 227; 236; 

249; 268; 320]. Ожиріння – не тільки надлишковий обсяг жирової тканини, 

воно являє собою складний комплекс метаболічних розладів, асоційований 

з високим ризиком розвитку ускладнення перебігу АГ [80; 147; 151; 198; 

219; 236; 251; 255]. Поєднання гіпертонічної хвороби 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 [41; 59; 99; 240; 318]. Подальше 

уточнення взаємозв’язків таких патогенетичних факторів, як 

гіперінсулінемія, дисліпідемія, фактори системної запальної відповіді, 

зокрема інтерлейкін-6 (ІЛ-6) і С-реактивний протеїн (СРП) та інших із 

клінічними проявами 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 
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сприятиме поглибленню знань про механізми розвитку пошкоджень 

основних органів-мішеней у пацієнтів із цим прогностично несприятливим 

коморбідним станом[36; 56; 91; 149; 154; 184; 185; 313]. 

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 % [34; 

35; 103; 157]. Якщо в період з 1988 по 1994 рік частка неалкогольної 

жирової хвороби печінки у структурі захворювань печінки в розвинених 

країнах становила 46,8 %, то в 1994–2004 рр. – 62,84 %, а у 2004–2008 рр. – 

75,1 % [34; 110]. Поняття неалкогольної жирової хвороби печінки містить 

у собі такі клініко-морфологічні стани, як стеатоз печінки, неалкогольний 

стеатогепатит, фіброз і цироз, що розвиваються в осіб, які не вживають 

алкоголь у гепатотоксичних дозах. Висока частота поєднання 

неалкогольної жирової хвороби печінки, ОЖ та ГХ у клінічній практиці 

обумовлена не тільки їхньою великою розповсюдженістю, а й спільністю 

факторів ризику і механізмів розвитку та характеризується високою 

активацією і дисфункцією нейрорегуляторних систем, факторів системної 

запальної відповіді, порушеннями ліпідного і вуглеводного обмінів [44; 

107; 115; 141; 217; 245; 247; 292; 294; 297; 300; 303; 305]. 

Механізми ремоделювання органів-мішеней у хворих на АГ у 

поєднанні з ОЖ залишаються мало вивченими, а рання діагностика їхнього 

ураження у цієї категорії хворих нерідко ускладнена [137; 161; 190; 207; 

208; 225; 231; 241; 243; 318]. Сьогодні увага дослідників зосереджена на 

вивченні взаємозв’язків пошкоджень різних органів, що детермінують 

прогноз у хворих із поєднаною патологією. Насамперед недооцінка 

тяжкості стану печінки призводить до прогресування захворювання, стає 

причиною неефективності терапії і в підсумку погіршує прогноз, 

збільшуючи відсоток летального результату, оскільки пацієнти з 
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неалкогольною жировою хворобою печінки схильні до підвищеного 

ризику серцево-судинних ускладнень. 

Спільність патогенезу ГХ та ОЖ, односпрямованість уражень серця, 

судин і печінки, а також взаємне обтяження клінічного перебігу та 

прогнозу в умовах коморбідності дозволяють клініцистам обґрунтовано 

комбінувати засоби терапії цих захворювань. Проте лікарі змушені 

постійно враховувати можливість лікарських взаємодій на рівні 

метаболізму, звертаючи увагу на функціональний стан печінки, а також 

шукати компроміси між ефективністю та безпекою комбінацій 

антигіпертензивних препаратів [62; 63; 101; 215]. Наявність поліорганних 

уражень на тлі порушень жирового обміну диктує необхідність 

диференційованих підходів до терапії, але рекомендації щодо 

медикаментозної корекції структурно-функціональних порушень особливо 

на ранніх, субклінічних, стадіях залишаються не розробленими [214]. 

Таким чином, актуальність теми зумовлена необхідністю вивчення у 

хворих на ГХ з ОЖ особливостей і механізмів порушень структурно-

функціонального стану серця, судин і печінки, а також їхьої 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 [48; 50; 184; 185]. 

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 
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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 та 2-го ступенів та із 

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 ессенціальних 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 артеріального тиску (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: гіпертонічна хвороба в поєднанні з ожирінням 

першого та другого ступенів. 

Предмет дослідження: особливості структурно-функціонального 

стану серця, судин і печінки, параметрів ліпідного спектра крові, вмісту у 
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крові інсуліну, СРП та ІЛ-6 у хворих на ГХ з ОЖ, їхні взаємозв’язки та 

динаміка під впливом різних варіантів лікування 

Методи дослідження: загально-клінічні, лабораторні (дослідження 

показників функціонального стану печінки, ліпідного спектру крові, 

визначення вмісту в крові інсуліну, СРП та ІЛ-6), інструментальні 

(електрокардіографія, ультразвукове дослідження серця із спектральною і 

тканинною допплерехокардіоскопією, ультразвукове дослідження судин із 

визначенням товщини інтима-медіа сонних артерій, швидкостей пульсових 

хвиль в сонних артеріях і черевній аорті, проба з реактивною гіперемією 

плечових артерій, ультразвукове дослідження печінки із визначенням 

розмірів і проведенням зсувнохвильової еластографії). 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 у 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 
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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 статистично значуще 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 
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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 хвилину, 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 дисертанта. 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, 

провідною 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. Особисто 

автором проведено статистичний аналіз результатів дослідження, створено 

базу даних на персональному комп’ютері, написано всі розділи дисертації, 

підготовлено наукові дані до публікації, сформульовано висновки і надано 

практичні рекомендації, забезпечено впровадження наукових розробок у 
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практичну діяльність лікувальних закладів, які висвітлено в матеріалах 

конференцій. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення 

дисертаційної роботи доповідались і обговорювалися 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. 
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РОЗДІЛ 1 

МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ПОРУШЕННЯ СТРУКТУРНО-

ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СЕРЦЯ, СУДИН І ПЕЧІНКИ 

У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ З ОЖИРІННЯМ  

ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ (Огляд літератури) 

 

1.1. Патогенетичні взаємозв'язки артеріальної гіпертензії 

і ожиріння та роль їхньої коморбідності в розвитку структурно-

функціонального ремоделювання серця і судин 

Артеріальна гіпертензія, будучи одним із найпоширеніших серцево-

судинних захворювань, суттєво впливає на структуру смертності та 

інвалідизації населення України [3; 48; 49; 94]. У віці від 40 до 50 років АГ 

реєструється в кожної другої особи. [51; 99]. Характеру неінфекційної 

пандемії набули сьогодні надлишкова маса тіла та ОЖ [1; 10; 20; 97; 168]. 

За даними Framingham Heart Study, підвищена маса тіла спостерігається в 

40–75 % хворих з АГ. У свою чергу, АГ при абдомінальному ОЖ 

спорстерігається в шість разів частіше, ніж у хворих із НМТ. Згідно з 

даними цього ж дослідження, при збільшенні ІМТ на кожні 10 % протягом 

шести міс АТ підвищується на 6,5 мм рт. ст. [143; 251]. Частота серцево-

судинних подій на 1 кг/м2 вище нормального ІМТ зростає на 5 %, а 

серцево-судинна смертність – на 10 %. Водночас при зниженні маси тіла 

на 5–10 % ризик серцево-судинних ускладнень знижується на 9 %, а 

загальна смертність – на 20 % [90; 193; 208; 317]. У ряді епідеміологічних 

досліджень було встановлено, що пряма залежність між масою тіла та 

серцево-судинною захворюваністю і смертністю зникала після виділення 

таких факторів ризику, як гіпертензія та метаболічні порушення [209; 252; 

268]. Однак роль ОЖ як незалежного фактора ризику продовжує бути 

предметом дискусії [40; 50; 80; 159]. В осіб із надмірною масою тіла та 

ожирінням за відсутності АГ, дисліпідемії та цукрового діабету II типу 

ризик кардіоваскулярної смертності не зростав [64; 68; 186; 258]. В інших 
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дослідженнях було показано, що ОЖ є незалежним фактором ризику 

кардіальної патології. Кількість хворих, в яких АГ поєднується з ОЖ, 

постійно збільшується, у зв’язку з чим необхідним є вивчення 

закономірностей взаємозумовленості цих двох неінфекційних пандемій 

сучасності для розробки методів ефективного лікування великої групи 

пацієнтів із поєднаною патологією та високим ризиком серцево-судинних 

ускладнень [41; 63; 149; 171; 185; 215]. 

Результати експериментів на тваринах і клінічних досліджень не 

тільки підтвердили причинно-наслідковий зв’язок між підвищенням АТ й 

ОЖ, а й визначили механізми цього зв’язку [25; 151; 217; 265]. 

Гіперінсулінемія та інсулінорезистентність, гіперлептинемія, 

гіперкортизолемія, ниркова дисфункція, зміни структурно-

функціонального стану судин, підвищена активність симпатичної нервової 

системи та ренін-ангіотензин-альдостеронової системи, зниження 

активності натрійуретичного гормону є основними патогенетичними 

факторами в розвитку АГ як на тлі ОЖ, так і за його відсутності [29; 290; 

306; 321]. У механізмах прогресування АГ при ОЖ важливу роль відводять 

активації ренін-ангіотензин-альдостеронової системи і симпатичної 

нервової системи, надмірній затримці натрію та рідини в організмі. Ці 

механізми тісно взаємопов’язані. Так, затримці натрію в організмі 

сприяють дієта з високим вмістом жирів, активація ренін-ангіотензин-

альдостеронової системи і симпатичної нервової системи, підвищення 

внутрішньониркового тиску [22; 237; 267; 323]. Наслідки гіперактивації 

симпатичної нервової системи при ОЖ та АГ мають різноплановий 

характер. До них належать інсулінорезистентність, підвищення рівня 

вільних жирних кислот [192; 204; 223; 232], лептину, підвищення 

чутливості центральних хеморецепторів, порушення барорефлекторної 

регуляції [201; 213; 254; 290]. Підвищення рівня норадреналіну в плазмі 

крові та пресорна відповідь при ізометричних навантаженнях і в ортостазі 

при ОЖ стимулюються висококалорійною дієтою. Активація симпатичної 
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нервової системи м’язової та ниркової тканин при ОЖ підтверджена 

результатами мікронейрографічних досліджень. Активація симпатичної 

нервової системи при надмірній масі тіла здебільшого є наслідком 

інсулінорезистентності, результатом зменшення щільності інсулінових 

рецепторів на збільшених у розмірах і кількісно адипоцитах. 

Інсулінорезистентність – це зниження реакції інсулінчутливих тканин до 

інсуліну при його достатній концентрації. Вона має селективний характер 

(не всі тканини стають резистентними до інсуліну). Інсулінорезистентність 

тканин неминуче сприяє прогресуванню гіперінсулінемії, яка в теперішній 

час розглядається як ключовий фактор у розвитку АГ при ОЖ [53; 321].  

Уявлення про здатність надлишку інсуліну викликати затримку 

натрію суперечливі. Одним із найбільш ранніх ефектів гуморальної 

дисрегуляції є порушення судинного тонусу, залежного від концентрації та 

активності різних нейрогормонів, у тому числі інсуліну. Наявні на сьогодні 

дані дозволяють говорити про те, що при інсулінорезистентності 

порушується інсулін-опосередкована вазодилатація, що сприяє 

підвищенню системного АТ. У здорових людей введення інсуліну 

одночасно стимулює синтез ендотеліну-1 та оксиду азоту, а в осіб із 

підвищеним АТ баланс синтезу вазоактивних ендотеліальних факторів 

зміщується в бік переважання синтезу ендотеліну та зменшення продукції 

ендотеліального оксиду азоту, що призводить до зниження інсулін-

опосередкованої вазодилатації. Також інсулін має властивості 

вазодилататора за рахунок здатності пригнічувати потенціалозалежний 

поток іонів Ca2+ і сприяє стимуляції транспорту глюкози, її 

фосфорилювання з утворенням глюкозо-6-фосфату, який активує 

транскрипцію кальцій-аденозинтрифосфатази, що в підсумку призводить 

до зниження вмісту внутрішньоклітинного Ca2+ та судинного опору. При 

ОЖ та ГХ на тлі інсулінорезистентності зазначені механізми порушуються, 

унаслідок чого підвищується судинний опір, збільшується 

післянавантаження на серце, розвиваються ураження судинної стінки – 
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пошкодження ендотелію, перебудова архітектоніки медії та адвентиції зі 

збільшенням в їхній структурі сполучнотканинного компонента [143; 155; 

187]. 

Структурне зменшення просвіту судин із потовщенням їхньої 

середньої оболонки є відповіддю на трансмуральний тиск і 

нейрогуморальну стимуляцію. Кількість еластичних волокон у середній 

оболонці артеріальної стінки зменшується, а колагенових – збільшується. 

Колаген стає більш жорстким, що в сукупності зумовлює розвиток 

склерозу та фіброзу судин. Зниження еластичності артерій призводить до 

підвищення пульсового АТ, підвищення швидкості поширення пульсової 

хвилі – артеріальної жорсткості, яка пов’язана з ендотеліальною 

дисфункцією, запаленням, атеросклерозом і кальцинозом, а також є 

незалежним чинником виникнення коронарних подій і серцево-судинної 

смертності. За даними літератури, зменшення швидкості пульсової хвилі 

на 1 м/с призводить до зниження загальної смертності на 29 %. 

Зменшенню еластичності великих судин при ОЖ сприяють підвищення 

маси абдомінального вісцерального жиру та зниження вмісту 

внутрішньоклітинного магнію [104; 125; 182]. 

Дослідження показали, що значне збільшення маси вісцеральної 

жирової тканини (за даними комп’ютерної томографії відповідне площі 

130 см2), як правило, поєднується з метаболічними порушеннями. Однак 

висока вартість комп’ютерної та магнітно-резонансної томографії обмежує 

їхнє використання в клінічній практиці [83]. 

Встановлено чітку кореляцію між ступенем розвитку вісцеральної 

жирової тканини та величиною окружності талії. Вісцеральна жирова 

тканина, на відміну від жирової тканини іншої локалізації, багатше 

іннервована, має більш широку мережу капілярів і безпосередньо 

сполучається з портальною системою. Вісцеральні адипоцити мають 

високу щільність b-адренорецепторів (особливо b3-типу), 

кортикостероїдних та андрогенних рецепторів і відносно низьку α2-
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адренорецепторів і рецепторів до інсуліну. Ці особливості визначають 

високу чутливість вісцеральної жирової тканини до ліполітичної дії 

катехоламінів і низьку – до антіліполітичної дії інсуліну[50; 68]. 

Важливу роль у розвитку інсулінорезистентності відіграє нещодавно 

відкритий білок резистин. Показано, що поліморфізм гена резистину є 

незалежним чинником-предиктором підвищення систолічного та 

діастолічного АТ у пацієнтів з цукровим діабетом ІІ типу – підвищення АТ 

частіше мають особи з GG-генотипом. Інші дослідження показали, що 

поліморфізм одного з нуклеотидів слугує потужним предиктором порушення 

чутливості до інсуліну. Тому припускають, що цей некодований нуклеотид у 

гені білка резистину може впливати на чутливість до інсуліну при ОЖ. 

Резистин викликає інсулінорезистентність гепатоцитів і м’язових клітин 

in vivo та in vitro [278]. 

Механізми пресорної дії притаманні і гормону жирової тканини 

лептину, пептиду, що складається зі 167 амінокислот і відіграє важливу 

роль у патогенезі як ОЖ, так і АГ. Лептин секретується адипоцитами білої 

жирової тканини, його рівень прямо корелює з кількістю жирової тканини і 

завжди підвищений у людей з ОЖ. Дані про те, що лептин знижує 

споживання їжі та регулює масу тіла, підтверджені як експериментально, 

так і клінічно. Однак роль лептину в розвитку та прогресуванні ОЖ, 

зокрема генетично детермінованої форми, вимагає подальшого вивчення 

[40; 253; 281]. У стадії активного обговорення перебуває питання про 

селективну лептинову резистентність. Пацієнти з ОЖ продовжують 

«переїдати», незважаючи на підвищений рівень лептину. Це свідчить про 

порушення в них механізму зворотного зв’язку, що також відіграє певну 

роль у розвитку АГ. На відміну від лептину, концентрація якого в осіб з 

ОЖ підвищена, рівень іншого гормону жирової тканини – адипонектину – 

зменшується зі зростанням маси тіла [134; 156; 173]. 

На розвиток і прогресування ГХ впливають багато факторів, серед 

яких останнім часом відзначають апелін. Пептид апелін – адипокін, 
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ендогенний ліганд апеліновіх (APJ або APLNR) рецепторів, властивості 

якого подібні до ліганду рецептора ангіотензину II 1-го типу. Апелін 

вважають медіатором серцево-судинного контролю [274]. 

В експериментальних умовах продемонстрований позитивний інотропний і 

вазодилатаційний ефекти апеліну. Дискутабельним залишається питання 

про його участь у прогресуванні ГХ. Деякі дослідники вважають, що 

апелін можна розглядати як своєрідний функціональний антагоніст 

периферійних ефектів ангіотензину II. Апелін безпосередньо сприяє 

засвоєнню глюкози та пригнічує ліполіз за допомогою регулювання 

фосфорилювання гормончутливої ліпази, зменшуючи вивільнення вільних 

жирних кислот у кровотік, сприяє підвищенню чутливості до інсуліну. 

Встановлено, що інсулін регулює секрецію апеліну жировими клітинами 

мишей і людини [21]. 

В умовах інсулінорезистентності при абдомінально-вісцеральному 

ОЖ, унаслідок зміни активності ліпопротеїнліпази та печінкової 

тригліцеридліпази, сповільнюється розпад ліпопротеїдів, багатих на 

тригліцериди. Найбільш частим варіантом дисліпідемії при метаболічному 

синдромі є ліпідна тріада: поєднання гіпертригліцеридемії, низького рівня 

холестерину ліпопротеїдів високої щільності (ХС ЛПВЩ) та підвищення 

фракції дрібних щільних частинок ХС ЛПНЩ. Дослідження Quebec 

Cardiovascular Study показали, що наявність такої тріади збільшує ризик 

розвитку серцево-судинних захворювань у 20 разів [89]. 

Взаємозв’язок механізмів розвитку обох захворювань демонструє 

наявність у хворих на ГХ із нормальною масою тіла та хворих на ГХ з ОЖ 

кореляцій ІМТ із рівнем ангіотензину II, активністю реніну та 

ангіотензинперетворюючого ферменту плазми [200]. У жінок з ОЖ 

виявлена гіперекспресія гена, що кодує ренін, ангіотензин-перетворюючий 

фермент і рецептори до ангіотензину II підшкірної абдомінальної жирової 

тканини [139]. Незважаючи на те, що експресія генів попередника 

ангіотензину II та ангіотензиногену при ОЖ невелика, до підвищення АТ 
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призводить збільшення рівня ангіотензину II в системній циркуляції в 

результаті підвищення маси жирової тканини [75; 106; 107]. Відомо, що 

жирова тканина володіє власною ренін-ангіотензин-альдостероновою 

системою. Адипоцити здатні синтезувати всі її компоненти, у тому числі й 

ангіотензину II, який стимулює рецептори, що мають при ОЖ підвищену 

афінність до паракринного ангіотензину II [189; 295]. Не виключено, що 

сам локальний ангіотензин II може бути чинником зростання кількості 

жирових клітин. Свою потужну вазоконстрикторну дію ангіотензин II 

реалізує через стимуляцію ангіотензинових рецепторів 1-го типу, 

локалізованих на ендотеліальних і гладком’язових клітинах, що 

призводить до гіперпродукції потужного вазоконстриктора ендотеліну-1. 

Крім того, ангіотензин II підсилює апоптоз ендотеліоцитів і викликає 

міграцію та проліферацію гладких міоцитів, що має велике значення в 

судинному ре моделюванні [135; 295]. 

Описані вище гуморальні процеси, як правило, генетично 

детерміновані і відбуваються на клітинному та молекулярному рівнях, у 

підсумку призводять до ремоделювання серцево-судинної системи в 

цілому. Доведено, що зменшення маси тіла при ОЖ супроводжується 

вираженим зниженням судинного опору та середнього АТ [17]. Структурні 

зміни відбуваються і в міокарді, який зазнає постійного навантаження та 

хронічної гіпоксії. У результаті розвиваються гіпертрофія кардіоміоцитів і 

гіперплазія екстрацелюлярного матриксу, активуються процеси апоптозу 

кардіоміоцитів, мікроциркуляторні зміни. Апоптоз є одним із механізмів 

втрати скорочувальної маси міокарда та його функції. При цьому 

спостерігають асоціацію між активацією апоптозу і зменшенням кількості 

кардіоміоцитів при серцевій недостатності [36; 229]. Є дані про асоціацію 

ГХ, ОЖ та їхнє поєднання з певним типом геометрії лівого шлуночка. 

Водночас існує думка, що ГХ без ожиріння частіше слугує причиною 

розвитку концентричної гіпертрофії лівого шлуночка, а при поєднанні ГХ з 

ожирінням, переважно, розвивається ексцентрична гіпертрофія [126; 154]. 
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Оскільки дилатація серця при концентричній гіпертрофії лівого шлуночка 

настає пізніше, ніж при ексцентричній гіпертрофії, швидка поява ознак 

серцевої недостатності є більш типовим сценарієм розвитку серцево-

судинного континууму за наявності поєднання ГХ з ОЖ, навіть, при 

корекції АТ [234; 288]. У результаті обстеження більше 5 тисяч пацієнтів у 

дослідженні Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA) виявлено тісний 

зв’язок ОЖ із наявністю концентричного ремоделювання лівого шлуночка, 

яке, як правило, передує виникненню концентричної гіпертрофії. 

Поєднання ГХ з ОЖ може призводити і до змішаного типу гіпертрофії 

лівого шлуночка, викликаної підвищенням перед- (прямий наслідок ОЖ) і 

післянавантаження (гіпертензивне ремоделювання серця). 

При ожирінні зростання метаболічних потреб організму призводить 

до збільшення об’єму циркулюючої крові та серцевого викиду. 

Підвищений рівень ангіотензину II викликає проліферацію фібробластів і 

наростання продукції колагену, що веде до вираженого фіброзу міокарда. 

Наростання процесів кардіального фіброзу відбувається і під впливом 

підвищених рівнів кортизолу та альдостерону [66; 188; 228; 300]. З іншого 

боку, збільшення маси серця у хворих з ОЖ може бути пов’язане з 

підвищенням вмісту в ньому фіброзної тканини. У результаті збільшується 

жорсткість стінки лівого шлуночка, зменшується його здатність до 

розслаблення, розвивається картина діастолічної дисфункції [36; 305]. 

Наявність поєднаної патології призводить до збільшення ризику серцево-

судинних ускладнень. Після поправки та стандартизації пацієнтів за 

основними факторами ризику стає очевидним, що на кожну одиницю 

підвищення ІМТ ризик розвитку хронічної серцевої недостатності (ХСН) 

збільшується на 5 % у чоловіків і на 7 % у жінок. При вираженому ОЖ 

ризик розвитку ХСН збільшується удвічі. ОЖ асоціюється зі збільшенням 

ризику порушень ритму, у тому числі фатальних. Інфільтрація 

мононуклеарними клітинами ділянки сино-атріального вузла, ліпоматозна 

гіпертрофія атріосептальної ділянки та відкладення жирових включень у 
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провідній системі – типові зміни в серці при ОЖ, тому стан міокарда при 

цьому захворюванні є «ідеальним» фоном для розвитку аритмій і раптової 

смерті, одним із факторів ризику якої є нерівномірність реполяризації 

шлуночків, котру, зазвичай, оцінюють за допомогою тривалості та 

дисперсії інтервалу QT [122; 162; 260]. 

ГХ та ОЖ асоціюються з підвищенням активності факторів 

системної запальної відповіді. ОЖ можна розглядати як стан “хронічного 

запалення” [133; 196; 270]. Крім збільшення утворення запальних 

субстанцій у типових місцях синтезу, їхнім джерелом можуть ставати самі 

адипоцити. Клітини жирової тканини продукують велику кількість 

запальних цитокінів: фактора некрозу пухлин альфа, ІЛ-6, СРП, інгібітора 

активатора плазміногену-1 та інших. Інгібітор активатора плазміногену-1 

сприяє прикріпленню ліпоцитів до міжклітинних структур, він знижує 

активність антигемостатичних механізмів судинної стінки та плазми. Це 

поєднується з продукцією адипоцитами фібриногену й інших 

протромботичних регуляторів і може сприяти прогресуванню АГ та 

серцево-судинним ускладненням. Фактор некрозу пухлин альфа 

синтезується адипоцитами вісцеральної жирової тканини і стимулює 

утворення ІЛ-6, потужного регулятора продукції таких чинників гострої 

фази запалення, як СРП, інгібітор активатора плазміногену-1 і фібриноген. 

Експресія фактора некрозу пухлин альфа найбільше виражена в 

адипоцитах вісцеральної жирової тканини. Як показано іn vivo, цей фактор 

може діяти в синергізмі з іншими цитокінами, що секретуються 

адипоцитами, а також стимулювати секрецію лептину. 

ІЛ-6 є молекулою гострої фази, яка володіє активністю при захисті 

організму і метаболізмі глюкози та ліпідів, а в пацієнтів з ОЖ синтезується 

в підвищених кількостях, відповідно стимулюючи синтез СРП. Виявлено 

пряму самостійну асоціацію між СРП та рівнем систолічного, 

діастолічного або середнього АТ. Однак в окремих публікаціях наведено 

результати, які вказують на те, що зв’язок між рівнями СРП й АТ не є 
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самостійним, а залежить переважно від ОЖ, або не простежується взагалі. 

В останніх дослідженнях триває пошук нових факторів системної 

запальної відповіді. 

ГХ та ОЖ стоять у ряду чинників ризику, значною мірою 

зумовлених активацією медіаторів системної запальної відповіді, ведуть до 

прогресуючих ушкодженнь органів-мішеней і в кінцевому підсумку – до 

клінічних маніфестацій серцево-судинних захворювань і ускладнень [28; 

64; 150; 212; 279; 286; 289]. 

 

1.2. Механізми розвитку та діагностика порушень структурно-

функціонального стану печінки у хворих на гіпертонічну хворобу 

в поєднанні з ожирінням 

Фактори прогресування ГХ і ОЖ (інсулінорезистентність, 

гіперінсулінемія, дисліпідемія, гіподинамія, паління, активація факторів 

оксидативного стресу і системної запальної відповіді, підвищена 

активність симпатичної нервової системи і ренін-ангіотензин-

альдостеронової системи), одночасно сприяють і розвитку неалкогольної 

жирової хвороби печінки. Тому метаболічне ураження печінки для 

пацієнтів із ГХ та ОЖ є досить типовим. При цьому у формуванні 

неалкогольної жирової хвороби печінки особливо важливе значення 

надається ОЖ. Так, за результатами дослідження «Dionysos study» 

гістологічно підтверджений стеатоз виявлявся в 46 % пацієнтів з ОЖ [57; 

210]. Здебільшого ГХ супроводжує центральний тип ОЖ, що 

характеризується інсулінорезистентністю та дисліпідемією. Це стало 

підставою для об’єднання їх у метаболічний синдром. Встановлено, що 

метаболічний синдром є предиктором уражень печінки, а неалкогольна 

жирова хвороба печінки вважається не тільки шостим критерієм 

метаболічного синдрому, а й самостійним чинником ризику серцево-

судинних захворювань [33; 65; 205; 304]. Кількість жиру в печінці корелює 

зі ступенем інсулінорезистентності, незалежно від маси, і цей зв’язок 
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обумовлений порушенням пригнічення інсуліном ендогенної продукції 

глюкози [123; 131]. Інсулінорезистентність сприяє розвитку дисліпідемії, 

активації ферментів, які розщеплюють тригліцериди жирової тканини, 

підвищенню рівня в крові вільних жирних кислот, які разом із 

гіперінсулінемією є ініціаторами біохімічних змін у печінці. Накопичення 

в цитоплазмі гепатоцитів вільних жирних кислот призводить до розвитку 

стеатозу печінки [61; 124]. Формування стеатозу знаменує перший етап 

патогенезу неалкогольної жирової хвороби печінки, так званий «перший 

удар». Надалі складні реакції між гепатоцитами і клітинами імунної 

системи на тлі активації факторів оксидативного стресу і системної 

запальної відповіді – «другий множинний удар» – призводять до 

трансформації стеатозу в неалкогольний стеатогепатит і цироз. 

Неалкогольна жирова хвороба печінки відображає маніфестацію 

метаболічного синдрому в паренхімі печінки [70; 198; 271]. Механізми 

переходу гепатозу в неалкогольний стеатогепатит залишаються до кінця не 

вивченими. Відповідно до теорії оксидативного стресу, як найважливішого 

універсального патогенетичного механізму розвитку неалкогольної 

жирової хвороби печінки, розглядаються ефекти перекисного окислення 

ліпідів, що пояснює основну частину спостережуваних при 

неалкогольному стеатогепатиті гістологічних змін.  

Процеси перекисного окислення ліпідів (альдегіди) призводять до 

пошкодження мембран гепатоцитів, формування гігантських мітохондрій і 

некрозу клітин. Крім того, альдегіди здатні активувати печінкові зірчасті 

клітини, які є основними продуцентами колагену, а також викликати 

перехресне зв’язування цитокератинів з формуванням тілець Меллорі 

[222]. Дуже важливим вважають поліморфізм генів, що регулюють імунні 

процеси. Проводяться вивчення поліморфізму miRNA-10b (регулює 

диференціювання адипоцитів, метаболізм ліпідів, секрецію інсуліну), 

ENPP1 (регулює процеси оксидативного стресу, запалення та 

фіброзування, зв’язування рецепторів з інсуліном), PNPLA3 (контроль 
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ліполізу в печінці), GCLC-129C/T (контроль синтезу ферментів 

антиоксидантного захисту), MTP-493G/T (контроль перенесення ТГ в 

аполіпопротеїни ліпопротеїдів дуже низької щільності), TRB3 (контроль 

передачі сигналу інсуліну, участь у механізмах розвитку 

інсулінорезистентності), гена білка плазми крові фетуіна-А (контроль 

чутливості тканин до інсуліну, у тому числі жирової), APOC3 (контроль 

катаболізму хіломікронів і передачі сигналу інсуліну в печінку) [142; 148; 

194; 282; 284; 307]. 

У механізмах розвитку уражень печінки у хворих на ГХ з ОЖ велике 

значення має нейроендокринна активність жирової тканини, яка відіграє 

центральну роль у метаболізмі ліпідів і глюкози і представляє широкий 

спектр біологічно активних факторів (адипоцитокінів), включаючи 

ангіотензиноген, фактор некрозу пухлин альфа, ІЛ-6, СРП, адипонектин, 

лептин, інгібітор активатора плазміногену-1 і ряд інших [164; 175; 310]. 

Зокрема лептин, що продукується адипоцитами, стимулює через рецептори 

печінкові зірчаті клітини, які є продуцентом фіброзного матриксу, що, у 

свою чергу, сприяє прогресуванню ураження печінки. Процес експансії 

жирової тканини супроводжується активацією макрофагів, здатних 

впливати на продукцію адипоцитокінів, активувати ренін-ангіотензин-

альдостеронову систему, а також продукувати фактор некрозу пухлин 

альфа, ІЛ-6 та інші прозапальні цитокіни [68; 217; 233]. Адипоцитокіни 

здатні впливати на метаболізм і функції багатьох органів і тканин, 

включаючи серце, судини, печінку, головний мозок. Рівень більшості 

адипоцитокінів плазми зростає зі збільшенням жирової маси та розміру 

адипоцитів. Навіть незначне збільшення маси тіла може призвести до 

перерозподілу вмісту ліпідів у тканинах і порушення їхнього нормального 

метаболізму [35; 55]. Прогресуюча при ОЖ дисфункція адипоцитів 

утягується в процес розвитку стеатозу печінки та інших метаболічних 

порушень.  
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У більшості пацієнтів неалкогольна жирова хвороба печінки 

тривалий час перебігає безсимптомно. За відсутності клінічних проявів 

продовження накопичення жиру в печінці може призводити до розвитку 

запальних реакцій, що знижують її метаболічну і дезінтоксикаційну 

активність. Цитокіни, сигнальні молекули, ядерні рецептори, ліпіди, 

транскрипційні фактори та ендокринні медіатори поглиблюють 

дисфункцію печінкових клітин [264]. Молекулярні механізми, що 

викликають акумуляцію жиру в печінці, вивчені недостатньо. Але є дані 

про те, що важливе значення в розвитку гепатозу відіграють порушення 

синтезу або секреції ліпопротеїнів, зниження окислення жирних кислот 

або збільшення їхнього синтезу, підвищення захоплення ліпідів [61; 294]. 

Метаболічні розлади тісно пов’язані з активацією системної 

запальної відповіді, у тому числі й у самій жировій тканині. За даними 

Комітету експертів Національної академії клінічної хімії США, тільки 

високочутливий СРП відповідає всім критеріям «ідеального» біомаркера 

для включення в рекомендації з первинної профілактики серцево-судинних 

ускладнень [226; 248; 293]. Одним із регуляторів продукції СРП печінкою 

є ІЛ-6, який являє собою сполучний елемент між ОЖ і судинними 

ушкодженнями. Більше того, доведено, що зниження маси тіла в жінок з 

ОЖ, завдяки модифікації способу життя, асоціюється зі зниженням рівнів 

СРП та ІЛ-6 і підвищенням рівня адипонектину в крові. Водночас дієта з 

високим вмістом насичених жирів істотно, незалежно від генотипу, 

підвищує рівні прозапальних цитокінів. У розвитку порушень структурно-

функціонального стану печінки беруть участь фактори системної запальної 

відповіді, при цьому печінка розглядається не тільки як орган-мішень 

системної запальної відповіді, а і як безпосереднє джерело прозапальних 

цитокінів [163; 221]. 

Незаперечним є той факт, що хронічні гепатити, незалежно від 

ґенезу (у тому числі і неалкогольний стеатогепатит), супроводжуються 

підвищенням рівня в крові таких цитокінів, як СРП, фактор некрозу 
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пухлин альфа, ІЛ-6 та інші [309]. Цитокіни обумовлюють цілий каскад 

запальних реакцій, що призводить зрештою до пошкодження 

гладком’язових клітин, ендотеліальної дисфункції та пошкодження самих 

гепатоцитів, формуючи таким чином «хибне коло». Цитокіни сприяють 

збільшенню синтезу фібриногену та інгібітора активатора плазміногену-1 у 

печінці, що, доповнюючи гіперсекрецію його жировою тканиною, 

призводить до розвитку протромботичних станів. 

Є дані про те, що системне запалення може супроводжуватися 

підвищенням інсулінорезистентності і в здорових людей, створюючи 

передумови для розвитку метаболічного синдрому [314]. 

І інсулінорезистентність, і підвищення рівня СРП сьогодні розглядаються 

як незалежні фактори ризику неалкогольної жирової хвороби печінки [50; 

311]. У результаті проведення декількох досліджень було доведено високу 

чутливість СРП як прогностичного фактора серцево-судинних подій. 

Показано, що в пацієнтів із метаболічним синдромом значно підвищені 

рівні фібриногену, E-селектину, СРП та ІЛ-6, порівняно з пацієнтами без 

метаболічного синдрому [244]. У недавньому дослідженні на здорових 

добровольцях було встановлено, що плазмові рівні СРП, фібриногену та 

інгібітора активатора плазміногену-1 значно вищі в пацієнтів зі стеатозом 

печінки, ніж без стеатозу, навіть, після врахування таких факторів, як вік, 

ІМТ, рівень АТ та інсулінорезистентність. Встановлено, що рівні ІЛ-6 і 

СРП прямо корелюють зі ступенем фіброзу та запалення в печінці [211]. 

Є дані про те, що не тільки гепатити, а й стеатоз печінки, асоціюється з 

активацією системної запальної відповіді. Неалкогольна жирова хвороба 

печінки підтримує системне запалення і сприяє наростанню ендотеліальної 

дисфункції – ендотелійзалежна вазодилатація виявляється мінімальною в 

групі пацієнтів з АГ і стеатозом печінки, порівняно з пацієнтами без 

стеатозу [247; 292].  

Ендотеліальна дисфункція є характерною для пацієнтів з ГХ, а 

метаболічні розлади її погіршують. Існує значна кількість робіт, в яких 
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констатуються порушення судинно-рухової функції ендотелію при АГ 

[182; 297]. Уявлення про походження змін ендотеліальної регуляції 

судинного тонусу у хворих АГ неоднозначні. За даними одних авторів, 

дисфункція ендотелію, яка спостерігається при АГ, є скоріше наслідком 

захворювання, ніж його причиною, являючи собою пошкодження судинної 

стінки через хронічний вплив на неї високого тиску [259; 261]. Інші 

дослідники вважають, що порушення ендотелійзалежної вазодилатації при 

АГ є первинним феноменом, оскільки він діагностується в дітей пацієнтів 

із первинною (есенціальною) АГ без підвищення АТ, не корелює з рівнем 

АТ, не нормалізується при зниженні цифр АТ [144; 146]. Існують дані про 

наявність первинної дисфункції ендотелію у здорових осіб з обтяженою 

спадковістю по АГ [104]. Тому на питання про те, чи є дисфункція 

ендотелію фактором ризику АГ чи маркером захворювання, поки не має 

однозначної відповіді. Однак ендотеліальна дисфункція має системний 

характер і у хворих на ГХ проявляє себе пошкодженням практично всіх 

органів і систем, у тому числі печінки. 

Сьогодні увага дослідників зосереджена на вивченні взаємозв’язків 

пошкоджень різних органів-мішеней, що детермінують прогноз у хворих із 

поєднаною патологією. Так, великий інтерес становлять дані про 

взаємозв’язки уражень серцево-судинної системи та печінки [276; 302]. 

Є численні свідчення на користь прямого впливу хвороб печінки на 

серцево-судинну систему [113]. Цікавими є результати недавнього 

дослідження, яке продемонструвало, що в пацієнтів із неалкогольною 

жировою хворобою печінки за інших рівних умов достовірно вищий 

ступінь гіпертрофії лівого шлуночка [189]. На сьогодні йде активний пошук 

нових, «печінкових», маркерів серцево-судинних захворювань. Зокрема 

з’явилися дані про те, що підвищений рівень гамма-глютаміл-транспептидази 

є незалежним предиктором серцево-судинних ускладнень [165; 238; 287], а 

УЗ-ознаки жирового гепатозу асоціюються зі збільшенням ризику серцево-
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судинних подій. Встановлено зв’язок хронічних хвороб печінки, включаючи 

вірусні гепатити, із прогресуванням атеросклерозу [239]. 

Вплив хвороб печінки на серцево-судинну систему, на думку 

більшості дослідників, реалізується через розвиток інсулінорезистентності 

й активації системної запальної відповіді. Печінка є основним 

метаболічним органом і розглядається в метаболічному континуумі з 

позицій обміну ліпідів і глюкози, метаболізму ліків, як орган-мішень для 

інсулінорезистентності, атерогенної дисліпідемії та гепатотропних 

лікарських препаратів [4; 157; 205]. На рівні гепатоциту здійснюються 

основні процеси атерогенезу. При вивченні особливостей метаболізму 

холестерину при неалкогольній жировій хворобі печінки встановлено, що, 

незалежно від маси тіла, його синтез підвищений, а всмоктування в кишці 

знижене. Сьогодні накопичено достатньо підстав, щоб виділити 

неалкогольну жирову хворобу печінки як незалежний фактор ризику 

серцево-судинних захворювань [101; 294; 322]. Є докази і зворотного 

зв’язку – АГ, у свою чергу, ініціює розвиток жирової інфільтрації печінки, 

що діагностується більш ніж у 50 % за відсутності інших факторів ризику 

її розвитку. Неалкогольна жирова хвороба печінки частіше спостерігається 

в групі нон-діпперів (80 %) і асоціюється з подовженням інтервалу QT на 

електрокардіограмі [121]. 

Переважна більшість хворих на неалкогольну жирову хворобу 

печінки не пред’являють скарг і не демонструють клінічних ознак 

захворювання, навіть, на стадії стеатогепатиту, маючи єдиним проявом 

хвороби астенічний синдром. Але доброякісна хвороба, якою уявлялася 

раніше неалкогольна жирова хвороба печінки, може швидко прогресувати 

з переходом у запальну стадію – неалкогольний стеатогепатит, і далі 

протягом наступних 10–15 років у 15–20 % пацієнтів стати причиною 

розвитку фіброзу, цирозу печінки та гепатоцелюлярної карциноми [7; 70; 

301]. У зв’язку з цим дуже важливою є своєчасна діагностика 

неалкогольної жирової хвороби печінки, що включає детальний збір скарг 
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та анамнезу з оцінкою факторів ризику, особливостей способу життя, 

включаючи відомості про вживання алкогольних напоїв, ретельний огляд, 

фізикальні методи, визначення рівнів у крові білірубіну, трансаміназ і 

їхнього співвідношення, глікемії, ліпідного спектру крові. У ряді випадків 

необхідне виключення вірусної природи захворювання печінки, 

автоімунного гепатиту, хвороби Коновалова - Вільсона, ідіопатичного 

гемохроматозу, вродженої недостатності α-1-трипсину. За даними УЗД 

виявляють збільшення печінки, підвищення ехогенності її структури 

(«яскрава» печінка), дистальне згасання ехосигналу, збідненний характер 

судинного малюнка. Також оцінюють діаметр ворітної та селезінкових вен, 

наявність портокавальних анастомозів для виключення портальної 

гіпертензії. Однак при жировому гепатозі УЗД дозволяє виявити 

приблизно від 33 % жиру в паренхімі печінки і є малочутливим при 

прогресуванні в стеатогепатит і фіброз [166]. Для більш точної оцінки 

ступеня жирового гепатозу та контролю за динамікою лікування можуть 

використовуватися комп’ютерна томографія, магнітно-резонансна 

томографія, які дозволяють встановити діагноз при вмісті жиру в печінці 

від 5,56 %. 

Метод ультразвукової зсувнохвильової еластографії дозволяє 

неінвазивно, точно і за короткий проміжок часу оцінити ступінь змін 

печінкової паренхіми на підставі визначення щільності органу, яка зростає 

пропорційно накопиченню в органі сполучної тканини [12; 15; 72; 84; 86; 

145]. Недооцінка тяжкості стану печінки призводить до прогресування 

захворювання, стає причиною неефективності терапії і в підсумку 

погіршує прогноз, збільшуючи відсоток летального результату, оскільки 

пацієнти з неалкогольною жировою хворобою печінки схильні до 

підвищеного ризику серцево-судинних ускладнень. 

Біопсія печінки, як і раніше, залишається «золотим стандартом» в 

оцінці структурного стану печінки та ступеня фіброзу. Водночас цей метод 

має ряд обмежень, зумовлених, у першу чергу, його інвазивністю [118]. 
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Прогноз неалкогольного стеатогепатиту без лікування несприятливий: 

гістологічна стабільність протягом 10 років зберігається тільки в 53 %, 

поліпшення можливе в 4 % хворих, фіброз/цироз розвивається в 10–43 % 

пацієнтів, а печінкова недостатність – у 2–3 %. За даними інших 

досліджень, приблизно 80 % криптогенних цирозів печінки є результатом 

неалкогольного стеатогепатиту [7; 70; 207; 311]. 

На сьогоднішній день ведеться пошук інших неінвазивних методик 

оцінки ступеня прогресування неалкогольної жирової хвороби печінки і 

ризику розвитку фіброзу: NAFLD fibrosis score, BARD score, Original 

European Liver Fibrosis Panel score, Enhanced Liver Fibrosis score, HAIR 

score, Palekar’s score, BAAT score, Gholam’s score, Nippon score та інші, 

їхня чутливість і специфічність, порівняно з біопсією та еластографією 

печінки. На підставі останніх досліджень у 75 % пацієнтів застосування 

тестів дозволяло уникнути біопсії печінки і прогнозувало прогресування 

фіброзу в 90 % випадків [87; 172; 242]. 

Таким чином, у розвитку порушень структурно-функціонального 

стану печінки у хворих на ГХ у поєднанні з ОЖ беруть участь генетичні 

фактори, інсулінорезистентність та гіперінсулінемія, медіатори 

симпатоадреналової системи і ренін-ангіотензин-альдостеронової системи, 

дисліпідемія, фактори оксидативного стресу і системної запальної 

відповіді, прокоагуляційні субстанції, вазоактивні ендотеліальні фактори, 

гормони жирової тканини. Сучасний рівень розуміння наявності тісних 

взаємозв’язків механізмів розвитку уражень печінки, серця та судин не 

дозволяє ігнорувати стан однієї системи органів при ураженні іншої. 

Вивчення цих взаємозв’язків сприятиме оптимізації діагностики уражень 

органів-мішеней, більш ранньому початку медикаментозної терапії та 

поліпшенню прогнозу даної категорії пацієнтів. 
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1.3 Сучасні підходи до вибору комбінованої патогенетичної 

терапії хворих на гіпертонічну хворобу з ожирінням 

В умовах неухильного зростання захворюваності АГ та смертності 

від її ускладнень актуальність проблеми лікування ГХ й асоційованих із 

нею станів, об’єднаних спільними ланками патогенезу, набувають 

особливо важливого значення. Висока поширеність в популяції ГХ є 

причиною появи рекомендацій щодо її діагностики та лікування, які 

постійно оновлюються. Згідно з Європейськими рекомендаціями з 

лікування хворих з АГ, терапія пацієнтів із метаболічним синдромом, 

складовими якого є АГ та ОЖ, передбачає використання лікарських 

засобів, що діють метаболічно нейтрально (або сприятливо) і дозволяють 

завдяки високій ефективності і тривалій дії досягати цільових рівнів АТ та 

мають огранопротекторні властивості [184; 185]. Неодмінними умовами 

успішного лікування АГ є зменшення маси тіла шляхом дотримання 

режиму харчування, контролю складу та калорійності раціону, регулярні 

фізичні навантаження помірної інтенсивності, обмеження вживання 

алкоголю, тваринних жирів і солі та збільшення вживання грубої 

клітковини, овочів, фруктів, поліненасичених жирів (DASH-diet: Dietary 

Approaches to Stop Hypertension, дієти №8 та №10с за Певзнером). 

Обмеження споживання солі дозволяє знизити кількість і дозування 

антигіпертензивних препаратів [78; 180]. 

Важливу роль відіграє оптимальний вибір ефективних і безпечних 

комбінацій антигіпертензивних засобів, оскільки комбінована терапія є 

основною стратегією лікування хворих АГ і використовується як 

альтернатива монотерапії у вигляді низькодозових комбінацій у пацієнтів з 

АГ 1-ї стадії та показана всім хворим при рівні АТ більше 160/100 

мм рт. ст., а також пацієнтам із високим і дуже високим ризиком серцево-

судинних ускладнень, що перенесли інфаркт міокарда, інсульт, мають 

метаболічний синдром або супутній цукровий діабет. Комбінації бета-

адреноблокатора з тіазідовим діуретиком і бета-адреноблокатора з α-
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адреноблокатором, які негативно впливають на метаболізм ліпідів і 

вуглеводів і сприяють розвитку інсулінорезистентності, до числа 

раціональних не відносять [74; 153]. В обговорюваній клінічній групі 

препаратами першого вибору для базисної терапії вважають інгібітори 

ангіотензинперетворюючого ферменту або блокатори рецепторів 1-го типу 

до ангіотензину II, що блокують ефекти ренін-ангіотензин-альдостеронової 

системи і не чинять негативного впливу на ліпідний і пуриновий обміни, 

знижують інсулінорезистентність і поліпшують глікемічний контроль, 

викликають регресію ремоделювання серця та судин, мають 

органопротекторний вплив на органи-мішені, відновлюють баланс 

вазоактивних ендотеліальних факторів (блокатори рецепторів 1-го типу до 

ангіотензину ІІ стимулюють проліферацію PPAR-γ-рецепторів, що 

регулюють експресію генів, відповідальних за дозрівання преадипоцитів і 

активність транспортних білків глюкози) [69; 109; 216]. Але подвійна 

блокада ренін-ангіотензин-альдостеронової системи при спільному 

застосуванні інгібітора ангіотензинперетворюючого ферменту і сартана, 

незважаючи на свої переваги з точки зору уповільнення прогресуючого 

погіршення ниркової функції (дослідження RENAAL), призводить до 

зростання числа побічних ефектів (наростання рівня креатиніну, 

підвищення рівня калію), що нівелює користь від такого підходу, як було 

продемонстровано в дослідженні ONTARGET [280]. Для пацієнтів з АГ та 

метаболічним синдромом найбільш кращою розглядається комбінація 

інгібітора ангіотензинперетворюючого ферменту або блокатора рецепторів 

1-го типу до ангіотензину ІІ і антагоніста кальцію, які мають адитивну 

взаємодію, нівелюють небажані ефекти один одного, поліпшують ліпідний 

і вуглеводний обміни та функціональний стан ендотелію [43; 45; 283]. 

Прикладом вдалої фіксованої комбінації для лікування хворих на ГХ з ОЖ 

є амлодипін/валсартан, яка увійшла в п’ять багатоцентрових 

контрольованих рандомізованих досліджень, у тому числі в дослідження за 
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участю понад 5 тисяч хворих АГ, проведене в Японії (KYOTO HEART 

Study) [181]. 

Із групи інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту 

еталонним препаратом для лікування хворих на ГХ з ОЖ є гідрофільний 

препарат III покоління лізиноприл, що не проникає в жирову тканину, у 

зв’язку з чим доза, залежно від маси тіла, не коригується, і являє собою 

активну лікарську форму, не потребує печінкової біотрансформації, має 

тривалий період напіввиведення і призначається один раз на добу. 

Лізиноприл не конкурує з алкоголем та іншими лікарськими препаратами 

за систему цитохромів P-450, тому можливий його спільний прийом з 

антиаритмічними препаратами, серцевими глікозидами, антикоагулянтами 

тощо. Лікування лізиноприлом супроводжувалося достовірним зниженням 

індексу маси міокарда через 3, 6 і 12 міс, тенденцією до поліпшення 

діастолічної функції лівого шлуночка серця у хворих, які брали участь у 

дослідженні SAMPLE. Препарат довів свої можливості покращувати 

прогноз кардіологічних хворих у значній кількості великих 

багатоцентрових рандомізованих клінічних досліджень (TROPHY, 

DESIRE, GISSI-3, BRILLIANT, EUCLID, ATLAS, STOP-2, ALLHAT, 

SMILE-2, ETALON, ALFESS, АЛЬЯНС та ін.) [18; 30; 85; 158; 195; 231; 

243; 256; 296; 299]. Лізиноприл позитивно впливає на показники 

вуглеводного обміну та величину лептину у хворих з АГ та метаболічним 

синдромом. 

Оскільки одним з основних механізмів підвищення АТ при ГХ у 

поєднанні з ОЖ є гіперволемія на тлі гіперінсулінемії, діуретики теж могли 

б зайняти одне з перших місць при виборі антигіпертензивної терапії, але 

їхній негативний вплив на рівень калію в крові, вуглеводний, ліпідний і 

пуриновий обміни обмежують їхнє застосування в цієї категорії хворих 

(порушення толерантності до глюкози при безперервному прийомі 

тіазидового діуретика розвивається в середньому через 5 років в осіб 

молодого віку і через 1–2 роки – у літніх пацієнтів). Інгібітор 
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ангіотензинперетворюючого ферменту в комбінації з діуретиком, на думку 

експертів, є оптимальним вибором, при якому посилюються переваги та 

нівелюються недоліки кожного. У кількох клінічних дослідженнях 

оцінювався вплив цієї комбінації на прогноз у хворих із високим ризиком 

ускладнень (PROGRESS, ADVANCE, HYVET). Варто відзначити, що це 

призвело до значного зниження загальної смертності, частоти фатального 

інсульту та серцевої недостатності [2; 30; 105] 

Аналогічні гемодинамічні та метаболічні властивості мають 

блокатори рецепторів 1-го типу до ангіотензину ІІ, які блокують 

симпатичну активність і ренін-ангіотензин-альдостеронову систему в 

тканинах, що дозволяє вважати їх перспективними препаратами для 

лікування АГ у хворих із різними компонентами метаболічного синдрому 

[120]. Є дані про те, що ліпофільні блокатори рецепторів 1-го типу до 

ангіотензину ІІ телмісартан та ірбесартан здатні поліпшувати параметри 

вуглеводного і ліпідного обмінів, а призначення кандесартану хворим з 

АГ, порівняно з терапією бета-адреноблокатором атенололом, достовірно 

рідше призводить до розвитку метаболічного синдрому і цукрового діабету 

(ALPINE) [243]. Не виключено, що подальше вивчення ефективності 

блокаторів рецепторів 1-го типу до ангіотензину ІІ у хворих на ГХ із 

різними компонентами метаболічного синдрому поставить їх в один ряд з 

інгібіторами ангіотензинперетворюючого ферменту. 

Неселективні бета-адреноблокатори (атенолол, пропранолол) 

негативно впливають на вуглеводний і ліпідний обміни. Усі бета-

адреноблокатори у високих дозах гальмують вивільнення інсуліну з 

підшлункової залози і викликають розвиток порушення толерантності до 

глюкози та збільшення ваги, у зв’язку з чим не є препаратами першої лінії 

в терапії неускладненої АГ, поєднаної з ОЖ, але можуть застосовуватися в 

тих випадках, коли не вдається досягти цільового рівня АТ та для 

контролю тахікардії (препаратами вибору є селективні карведилол, 

бісопролол і небіволол) [31; 73]. 
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За даними багатьох великих досліджень, антагоністи кальцієвих 

каналів, що мають потужний вазолітичний потенціал, достовірно 

знижують число нових випадків цукрового діабету ІІ типу (INVEST, 

INSIGHT, АLLHAT ALFESS). Дані метааналізу результатів семи 

великомасштабних досліджень продемонстрували зменшення кількості 

нових випадків цукрового діабету ІІ типу у хворих на АГ при використанні 

антагоністів кальцієвих каналів – на 16 %, а інгібіторів 

ангіотензинперетворюючого ферменту або блокаторів рецепторів 1-го 

типу до ангіотензину ІІ – на 20 %. При цьому тіазидові діуретики і бета-

адреноблокатори негативно впливали на вуглеводний обмін і значно 

підвищували захворюваність на цукровий діабет ІІ типу  [79; 82; 174; 318]. 

Антагоністи кальцієвих каналів зменшували гіпертрофію лівого шлуночка 

і мали антиатеросклеротичні ефекти в дослідженні VHAS. При цьому 

самостійне значення антагоністів кальцієвих каналів у лікуванні хворих на 

ГХ у поєднанні з ОЖ вимагає подальшого вивчення.  

У сучасних умовах особлива увага при виборі приділяється 

ІІІ поколіню дигідропіридинових антагоністів кальцієвих каналів, серед 

яких лерканідипін має найбільшу доказову базу переваг, порівняно з 

іншими антигіпертензивними препаратами, зокрема і в межах своєї групи. 

Це доведено в багатьох великомасштабних дослідженнях (ELYPSE, 

LAURA, LERZAMIG, ELECTRA, TOLERANCE, COHORT, AGATE та ін.) 

[46; 190]. Більш виражена ефективність пов’язана з ліпофільністю 

лерканідипіну, що значно перевищує таку інших антагоністів кальцієвих 

каналів. Він глибоко проникає в ліпідний біошар клітинних мембран, де 

накопичується у високих концентраціях, утворюючи свого роду депо, і 

звідти поступово дифундує в просвіт кальцієвого каналу. Цим пояснюється 

поступовий початок і довготривалість його антигіпертензивної дії. Вміст 

лерканідипіну в клітинних мембранах судинної стінки в 10–15 разів вищий 

за інші препарати цієї групи, що визначає його найвищу вазоселектівність: 

730: 1, (у лацидипіну вона становить 193: 1, у амлодипіну – 95: 1, тоді як у 
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фелодипіну – 6: 1, а у нітрендипіну – 3: 1). Завдяки цій особливості він 

практично не має впливу на скоротливість міокарда, функцію синусового 

вузла й атріовентрикулярну провідність. Для нього не характерна 

активація симпатоадреналової системи та збільшення частоти серцевих 

скорочень (ЧСС), що важливо при застосуванні в пацієнтів на ГХ з ОЖ 

[71; 114]. В одному з досліджень після шести міс регулярної 

антигіпертензивної терапії лерканідипіном на тлі нормалізації АТ 

відзначено значне поліпшення стану мікроциркуляції: нормалізація 

діаметра та збільшення числа функціонуючих капілярів, зменшення 

вираженості агрегації та відновлення нормальної швидкості руху 

еритроцитів. Лерканідипін володіє найкращими серед антагоністів 

кальцієвих каналів нефропротективними властивостями, потенційними 

антиатерогенними ефектами, які, як вважають, не залежать від його 

антигіпертензивної дії. В іншому дослідженні в умовах експерименту 

продемонстровані його антиоксидантні, протизапальні та 

антипроліферативні властивості, а також здатність зменшувати 

вираженість атеросклеротичних уражень [100; 140].  

Результати порівняльних клінічних досліджень свідчать про те, що 

терапія лерканідипіном так само ефективна, як терапія іншими 

антагоністами кальцієвих каналів останнього покоління. Однак 

антигіпертензивна ефективність деяких препаратів не завжди поєднується 

з хорошим профілем переносимості. Серед небажаних ефектів найбільш 

частими були головні болі, припливи, набряк гомілок, які пов’язані з 

артеріальною дилатацією, підвищенням інтракапілярного тиску і 

надходженням рідини з внутрішньосудинного простору в інтерстицій. 

У двох великомасштабних дослідженях, що включали 7 046 пацієнтів із 

м’якою та помірною АГ, побічні ефекти на тлі терапії лерканідипіном у 

дозі 10–20 мг/добу спостерігали в 1,6 і 6,5 % випадків, що свідчило і про 

його хорошу переносимість. Про кращу переносимість лерканідипіну, 

порівняно з деякими препаратами цієї групи свідчать і результати іншого 
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дослідження, в якому в пацієнтів спостерігалися небажані побічні реакції 

на фоні прийому дигідропіридинових (амлодипіну, ніфедипіну, 

фелодипіну або нітрендипіну) антагоністів кальцієвих каналів. Після 

переведення цих пацієнтів на терапію 10 або 20 мг/добу лерканідипіну 

через один міс частота виникнення набряків знизилася на 46 %, частота 

виникнення припливів, головного болю, висипань – більш ніж на 50 %. 

При поверненні до лікування іншими антагоністами кальцієвих каналів 

частота побічних ефектів поверталася до вихідного рівня [138; 190] 

Агоністи імідазолінових рецепторів 1-го типу, моксонідин і 

рільменідин, зменшують центральну симпатичну імпульсацію, знижують 

активність ренін-ангіотензин-альдостеронової системи, підвищують 

чутливість периферійних тканин до інсуліну при її зниженні та зменшують 

інсулінемію, покращують глікемічний контроль, сприяють регресу 

гіпертрофії лівого шлуночка, у цілому, не чинять негативного впливу на 

ліпідний і вуглеводний обміни. Вони з успіхом можуть бути використані в 

комбінованій терапії хворих на ГХ. Однак відсутність даних про їхній 

позитивний вплив на прогноз у хворих з АГ не дозволяє рекомендувати ці 

препарати як засоби першої лінії [60; 95; 184]. 

Наявністю небажаних ефектів (сухість у роті, слабкість, сонливість, 

депресія, ортостатичні колапси, затримка рідини в організмі) обмежене 

застосування α-1-адреноблокаторів центральної дії першого (резерпін) і 

другого покоління (клонідин). Вони здатні підвищувати чутливість тканин 

до інсуліну, покращувати контроль глікемічного та ліпідного профілів, 

сприятливо впливати на гемостаз і функціональний стан ендотелію, проте 

результати дослідження ALLHAT показали збільшення на 25 % кількості 

серцево-судинних ускладнень на тлі застосування доксазозину, тому α-1-

адреноблокатори можуть використовуватися лише як додаткові препарати 

в комбінованій терапії АГ та метаболічного синдрому у випадках розвитку 

резистентної гіпертензії [96; 313]. 
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Крім призначення метаболічно нейтральних антигіпертензивних 

препаратів хворим ГХ з ОЖ необхідно пам’ятати про важливість зниження 

маси тіла, відновлення чутливості клітин до інсуліну та нормалізації 

глікемічного та ліпідного профілів крові [230; 273]. Тому медикаментозне 

лікування хворих на ГХ з ОЖ і неалкогольну жирову хворобу печінки 

необхідно проводити на тлі заходів, спрямованих на корекцію способу 

життя, які передбачають зниження калорійності добового харчового 

раціону до 1500–1700 ккал при чотири- чи п’ятиразововому харчуванні та 

зниженні вмісту ненасичених і насичених жирів відповідно до 10 %, 

ведення щоденника харчування, збільшення щоденної фізичної активності 

(ходьба на вулиці не менше 30 хв на день), виключення алкоголю та 

паління. Підвищити чутливість тканин до інсуліну можна за допомогою 

підвищення фізичної активності, а зменшити навантаження на інсулярний 

апарат – за рахунок застосування продуктів із низьким глікемічним 

індексом або за рахунок зменшення вуглеводного компонента харчового 

раціону [6; 13; 58; 96; 177; 228]. Недоліком способу підвищення фізичної 

активності в пацієнтів із метаболічним синдромом, запропонованого 

Європейським товариством кардіологів і Європейською асоціацією з 

вивчення діабету (2008), є те, що він не впливає на основний компонент 

метаболічного синдрому, а саме: на абдомінальне ожиріння. Цільовий 

рівень зниження маси тіла становить 5–10 % на рік [136; 183; 184]. Однак 

тільки в небагатьох великих дослідженнях був досягнутий успіх із пошуку 

предикторів зі зниження ваги і на теперішній час нікому не вдалося 

забезпечити повного відтворення цієї стратегії [26]. 

Лікування ожиріння – це раціональна мета для терапії неалкогольної 

жирової хвороби печінки, оскільки зниження ваги послаблює більшість 

чинників ушкодження печінки, включаючи інсулінорезистентність, вміст 

жирних кислот у печінці та синтез прозапальних і профібротичних 

адипокінів. За відсутності позитивного впливу корекції способу життя на 

масу тіла пацієнтів протягом трьох міс можливий розгляд питання про 
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призначення для зниження маси тіла фармакологічних препаратів 

(орлістат, сибутрамін, екзенатід і т. д.). Орлістат, пригнічуючи шлункову 

та панкреатичну ліпази, сприяє зниженню маси тіла, поліпшенню стану 

біохімічних маркерів, зменшенню стеатозу та фіброзу печінки. Орлістат у 

дозі 60 мг блокує всмоктування близько 25 % харчового жиру. 

Застосування орлістата 60 мг підвищує ефективність дієти на 50 %. 

Сибутрамін пригнічує зворотнє захоплення серотоніну і норадреналіну в 

центральній нервовій системі та пригнічує апетит [108; 298]. На підставі 

дослідження SCOUT Європейський комітет із лікарських препаратів у 2010 р. 

дійшов висновку, що ризик, пов’язаний із використанням препаратів, які 

містять сибутрамін, перевищує користь, і рекомендував призупинити дію 

ліцензії на їхній продаж на території Європейського Союзу [319]. Агоніст 

рецепторів глюкагоноподібного пептиду-1 екзенатид пригнічує надмірну 

секрецію глюкагону, стимулює секрецію інсуліну, уповільнює спорожнення 

шлунка і викликає відчуття ситості, що забезпечує помірне зниження ваги та 

зменшення стеатозу печінки, проте його підшкірний шлях введення обмежує 

прихильність пацієнтів до терапії [127].  

Препарат із групи бігуанідів метформін через ряд клітинних 

механізмів стимулює чутливість тканинних рецепторів до ендогенного 

інсуліну, знижує абсорбцію глюкози в кишці, зменшує явища стеатозу в 

печінці та нейтральний стосовно маси тіла [241; 272]. 

Тіазолідиндіони (піоглітазон і розиглітазон), агоністи активатора 

проліфератора пероксісомальних рецепторів типу g (PPARg), на тлі дієти і, 

порівняно з плацебо, знижують інсулінорезистентність тканин, 

поліпшують біохімічні показники крові та гістологічну картину печінки, 

але можуть сприяти деякому збільшенню маси тіла [92; 262]. 

Останніми роками привертає увагу нова група препаратів, що 

впливають на ендоканабіноїдну систему – блокаторів СВ1 

ендоканнабіноїдних рецепторів. Ендоканабіноїдна система в здорової 

людини, зазвичай, знаходиться в «німому» стані, активуючись «на вимогу» 



41 

 

під впливом стресу. Рімонабант, що належить до класу інгібіторів 

канабіноїдних рецепторів 1-го типу демонстрував обнадійливі результати 

щодо зниження маси тіла, відмови від куріння та поліпшення ліпідного і 

вуглеводного профілів у пацієнтів із цукровим діабетом ІІ типу . Препарат 

знижував вагу та інсулінорезистентність, рівні атерогенних ліпопротеїдів у 

крові, зменшував окружність талії та явища стеатозу в печінці. У січні 

2008 р. Європейське агентство лікарських засобів (ЕМЕА) призупинило 

продаж рімонабанта в зв’язку з можливістю серйозних 

психоневрологічних побічних реакцій [128]. 

Результати чотирьох ключових досліджень були опубліковані 

протягом останніх двох років. EQUATE, EQUIP, CONQUER, SEQUEL 

були проведені для оцінки довгострокової ефективності та безпеки 

комбінації фентермін/топірамат в огрядних пацієнтів із 

кардіометаболічними порушеннями. Зниження ваги супроводжувалося 

зниженням діастолічного та систолічного АТ, зменшенням доз 

антигіпертензивних препаратів, а також поліпшенням глікемічного 

контролю та контролю дисліпідемії [160; 179; 312]. Інша комбінація для 

лікування ОЖ, налтрексон/бупропіон, антагоніст опіоїдних рецепторів у 

поєднанні з інгібітором рецепторів зворотного захоплення норадреналіну 

та дофаміну не була допущена до застосування Управлінням із санітарного 

нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA). Під час 

випробувань було відзначено підвищення АТ і частоти пульсу, що вказує 

на можливий підвищений ризик серцево-судинних подій [176; 218]. 

Використання баріатричної хірургії для лікування ОЖ різко зросло 

за останні кілька років. Проводиться регульоване бандажування шлунка в 

пацієнтів, яким не вдалося знизити масу нехірургічним способом при ІМТ 

30–34 кг/м2 [16]. Ендоскопічні методи теж застосовуються для лікування 

пацієнтів із метаболічними порушеннями, будучи зворотними і з більш 

низьким профілем ризику, ніж традиційні хірургічні підходи, вони надалі 

займуть свою нішу в лікуванні морбідного ОЖ [224]. 
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Заходи, спрямовані на лікування та профілактику прогресування 

неалкогольної жирової хвороби печінки теж передбачають обов’язкове 

зниження маси тіла яке, поряд із фізичними навантаженнями, лікуванням 

дисліпідемії, призначенням антиоксидантів і гепатопротекторів на ранніх 

стадіях може призводити до повного регресу захворювання [5; 6; 203; 225]. 

З’являються нові дані не тільки про метаболічну нейтральність 

інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту, а й про безпосередній 

позитивний їхній вплив у разі поєднання ГХ, ОЖ та неалкогольної жирової 

хвороби печінки на стан її паренхіми, при цьому лізиноприл може бути 

препаратом вибору в таких хворих, що підтверджується в 

експериментальних роботах: на тлі прийому лізиноприлу значно 

зменшується мононуклеарна інфільтрація печінки та виявляється 

максимальною її регенерація [120]. 

Із точки зору поліпшення прогнозу при серцево-судинних 

захворюваннях і метаболічному синдромі переконливо доведено 

необхідність тривалого прийому статинів. Показано, що при підвищенні 

рівня ЗХС більше 8,5 ммоль/л у 4 рази зростає ризик фатальних 

кардіоваскулярних захворювань, а при поєднанні з АГ – у 9 разів, у разі 

наявності трьох факторів ризику: гіперхолестеринемії, куріння і АГ – у 16 

разів. Доведено, що статини зменшують продукцію ендотелієм білка-

хемоатрактанта моноцитів і локальних факторів і медіаторів запалення. 

Дослідження JUPITER було першим клінічним дослідженням, яке довело, 

що терапія статинами (розувастатин у дозі 20 мг) може мати ранній 

сприятливий клінічний ефект в осіб без встановлених серцево-судинних 

захворювань, що мали нормальний або низький рівень ХС ЛПНЩ 

(<3,4 ммоль/л), але високий рівень СРП. В інших дослідженнях було 

показано, що терапія аторвастатином 10 мг на добу протягом шести міс 

достовірно знижує рівень СРП, але не знижує рівень лептину [19; 32; 42]. 

За останні п’ять років численні дослідження продемонстрували не тільки 

безпеку їхнього призначення хворим із неалкогольною жировою хворобою 
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печінки, а і їхню здатність покращувати гістологічні характеристики 

печінки при неалкогольному стеатогепатиті. У пітавастатину виявлена 

здатність пригнічувати стеатоз, фіброз і канцерогенез при неалкогольній 

жировій хворобі печінки в щурів [4; 263]. У дослідженнях на мишах 

езетіміб знижував активність трансаміназ і сприяв зменшенню стеатозу та 

фіброзу печінки [178].  

Похідний фіброєвої кислоти гемфіброзил після чотиритижневого 

курсу лікування хворих з АГ сприяв значному зниженню активності 

транаміназ (p < 0,01), незалежно від початкового рівня тригліцеридів. За 

сучасними даними, він покращує біохімію, але не впливає на структуру, 

тому в лікуванні неалкогольного стеатогепатиту зараз цю групу не 

використовують. Як гепатопротектори та антиоксиданти при 

неалкогольній жировій хворобі печінки використовуються вітамін Е, 

урсодезоксихолева кислота, L-карнітин, пентоксифілін, есенціальні 

фосфоліпіди [14; 27; 129; 161; 257]. Нещодавно закінчилися два великі 

плацебоконтрольовані дослідження ефективності урсодезоксихолевої 

кислоти при лікуванні неалкогольного стеатогепатиту, де було 

продемонстровано виразне зниження в групі, що отримувала 

урсодезоксихолеву кислоту, рівнів аланінтрансамінази, гамма-глютаміл-

транспептидази, ФіброТесту та вмісту глюкози, а в іншому 

плацебоконтрольованому дослідженні гістологічні параметри не 

розрізнялися через 18 міс у групах, які отримували урсодезоксихолеву 

кислоту та плацебо [117; 202]. На сьогодні очевидно, що 

урсодезоксихолеву кислоту необхідно застосовувати у високих дозах, 

бажано у складі комбінованої терапії, а дослідження ефективності жовчних 

кислот необхідно продовжувати [197]. Таким чином, для ефективного 

фармакологічного впливу на компоненти метаболічного синдрому 

необхідне поліпшення як функції та структури всіх органів-мішеней, так і 

їхнього клітинного (мембранного, рецепторного, мітохондріального і т. д.) 

потенціалу. 
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Фосфоліпіди присутні у всіх клітинних мембранах, але головним 

джерелом і споживачем є печінка [67; 112]. У клінічній практиці при 

неалкогольній жировій хворобі печінки широко використовується 

препарат Ессенціале форте Н, який володіє мембраностабілізаційним, 

гепатопротекторним, гіполіпідемічним, гіпоглікемічним ефектами 

(зменшує інсулінорезистентність тканин). Він уповільнює синтез колагену 

і підвищує активність колагенази (гальмує фіброгенез). Вивченню ефектів 

цього препарату було вже присвячено більше 250 досліджень [5; 88; 111]. 

Есенціальні фосфоліпіди виділені з застосуванням технологій високого 

очищення з соєвих бобів. Їхніми активними інгредієнтами є 

поліненасичені фосфатидилхолінові молекули. Основним активним 

інгредієнтом есенціальних фосфоліпідів прийнято вважати 

поліненасичений фосфатидилхолін – 1,2-дилінолеоїл-фосфатидилхолін, що 

являє собою головну відмінність есенціальних фосфоліпідів від 

фосфоліпідів мембран організму людини, у складі яких переважають 

насичені чи мононенасичені жирні кислоти. 1,2-дилінолеоїл-

фосфатидилхолін, заповнюючи більший простір у мембранах, ніж насичені 

жирні кислоти, сприяє активації мембранозалежних процесів обміну 

різних субстратів у печінці. Встановлено, що молекули 1,2-дилінолеоїл-

фосфатидилхоліну вбудовуються безпосередньо в структуру пошкоджених 

гепатоцитів і усувають їхні дефекти, що веде до нормалізації бар’єрної 

функції мембран. Це сприяє зниженню надходження кисню в печінкові 

клітини, зменшенню процесів перекисного окислення ліпідів і утворення 

вільних радикалів [67; 88]. Потрапляючи в організм у вигляді лікарської 

речовини, есенціальні фосфоліпіди  підтримують нормальну плинність і 

репарацію клітинних мембран, позитивно впливають на метаболізм ліпідів 

і білків, дезінтоксикаційну функцію печінки, володіють антиапоптозною 

дією, активують мітохондріальні ферменти та ферменти, що уповільнюють 

синтез колагену і підвищують активність колагенази, зменшують 

енерговитрати, беруть участь у стабілізації фізико-хімічних властивостей 
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жовчі, пригнічують жирове переродження гепатоцитів [39]. 

Поліненасичений фосфатидилхолін стимулює секрецію apoліпопротеїну A-

1 у клітинах HepG2 шляхом стимулювання MAPK-рецептора активатора 

проліферації пероксисом aльфа. Вважалося, що 1,2-дилінолеоїл-

фосфатидилхолін діє значно ефективніше, ніж поліенілфосфатидилхолін, 

але додаткові дослідження на клітинах HepG2 і первинних гепатоцитах 

людини показали, що 1,2-дилінолеоїл-фосфатидилхолін та 

поліенілфосфатидилхолін (у кількісному відношенні – друга за значимістю 

молекула фосфатидилхоліну у складі есенціальних фосфоліпідів) не тільки 

стимулюють секрецію ліпопротеїнів високої щільності, а й сприяють 

підвищенню вивільнення печінкової ліпази. Крім того, у роботі Y. Son et 

al. [169] наочно продемонстровані протизапальні ефекти 1,2-дилінолеоїл-

фосфатидилхоліну. 

Для лікування неалкогольної жирової хвороби печінки продовжують 

розроблятися нові препарати: пероральний інгібітор каспаз (ферментів, що 

забезпечують апоптоз) GS 9450, інгібітор апоптозу TRO19622, що 

збільшує тривалість життя кардіоміоцитів, нейронів і гепатоцитів 

(зв’язується з білками мембрани мітохондрій, що регулюють апоптоз), 

інгібітор фосфодіестерази ASP9831, антагоніст канабіноїдних рецепторів 

1-го типу CP-945598, рекомбінантний лептин. Також на щурах 

досліджений алкалоїд софори софокарпін, при застосуванні якого 

відзначалося зниження трансаміназ, прозапальних цитокінів, 

стимулювався синтез адипонектину [176; 285]. 

Таким чином, вимоги до комплексної патогенетичної терапії хворих 

на ГХ у поєднанні з ОЖ полягають у забезпеченні зниження гіперактивації 

симпатичної нервової системи і ренін-ангіотензин-альдостеронової 

системи, досягненні цільового рівня АТ (комбінована антигіпертензивна 

терапія), вираженій органопротекції, поліпшенні прогнозу, зменшенні 

інсулінорезистентності, корекції дисліпідемії та в ефективному зниженні 

маси тіла. 
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Широке розповсюдження комбінації ГХ та ОЖ, багатофакторність 

патогенезу уражень серця, судин і печінки в умовах коморбідності, 

нечисленність досліджень, присвячених вивченню ефективності лікування 

цієї групи пацієнтів, відсутність конкретних рекомендацій щодо вибору 

лікування в даній клінічній ситуації вимагають подальших досліджень 

впливу комплексної медикаментозної та немедикаментозної терапії на 

структурно-функціональний стан органів-мішеней для отримання 

доказової бази даних, що дозволяє почати розробку рекомендацій щодо 

лікування та профілактики цих небезпечних збільшенням серцево-

судинного ризику захворювань, поєднання яких призводить до взаємного 

ускладнення течії та погіршення прогнозу. 

Результати розділу опубліковані в таких працях: 

1. Гемодинамічні та метаболічні показники у хворих на артеріальну 

гіпертензію з різною масою тіла в динаміці лікування / В. А. Сухонос 

Н. В. Деміхова, В. Г. Псарєва, Т. М. Руденко // Науковий вісник 

Ужгородського університету. – 2012. – Серія «Медицина». – 

Вип. 3 (45). – С. 3–6. 

2. Активация перекисного окисления липидов у больных артериальной 

гипертензией почечного генеза / В. А. Сухонос, Н. В. Демихова, 

В. Г. Псарёва, О. А. Приходько // Georgian Medical News. – 2013. – 

№ 2 (215). – С. 51–54. 

3. Оценка факторов системного воспалительного ответа при артериальной 

гипертензии с ожирением / В. А. Сухонос // Артериальная гипертония: 

вчера, сегодня, завтра : материалы IX Всероссийского конгресса (20–

22 марта 2013 г.) / Российское общество по гипертонии. – Иваново, 

2013. – С. 30. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1 Клінічна характеристика хворих на гіпертонічну хворобу 

II стадії з ожирінням 1-го та 2-го ступенів 

У дослідження були включені пацієнти, що перебували на 

амбулаторному лікуванні в Комунальній установі «Сумська міська 

поліклініка № 3» у 2011–2013 роках. При відборі хворих аналізувалися 

скарги, дані анамнезу, медичної документації, огляду та клініко-

лабораторно-інстументального обстеження. Умовами включення в 

дослідження були встановлені критерії та підписання пацієнтами 

інформованої згоди на проведення дослідження після детального 

ознайомлення з його планом. Для формування основної групи був 

проведений скринінговий аналіз 432 диспансерних карт хворих на АГ. Для 

подальшого дослідження відібрано 202 карти пацієнтів із ГХ, із них 24 

карти пацієнтів із нормальною масою тіла (до 24,9 кг/м2) – для групи 

порівняння.  

Критерії включення в дослідження: 

1. Вік від 41 до 58 років. 

2. 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 (НМТ) (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) з попередньо встановленим діагнозом не менше трьох 

років тому. 

 3. Збережена систолічна функція лівого шлуночка із діастолічною 

дисфункцією за типом порушення релаксації, у зв’язку з наявністю цього 

типу практично у всіх хворих. 
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4. Рівень загального холестерину крові не вище 7 ммоль/л (270 мг/дл) 

та відсутність в анамнезі прийому статинів протягом не менше 3 міс перед 

дослідженням. 

5. Нормальні рівні біохімічних маркерів функцій печінки. 

6. Клінічні ознаки хронічної серцевої недостатності (ХСН) не вище II 

функціонального класу (ФК) (NYHA, 1964). 

7. Задовільна ультразвукова візуалізація серця, судин і печінки. 

8. Отримання інформованої згоди на проведення діагностичних і 

лікувальних заходів, які передбачені протоколом. 

Критерії виключення з дослідження:  

1. Вторинні форми АГ та ожиріння.  

2. ХСН вище ІІ ФК. 

3. ГХ 3-го ступеня та/або ІІІ стадії. 

4. Ознаки хронічного легеневого серця. 

5. Гострі та хронічні запальні захворювання. 

6. Тяжкі соматичні захворювання (цукровий діабет, хвороби нирок, 

онкологічні, автоімунні захворювання тощо). 

7. Вірусні гепатити, цирози печінки, запальні, токсичні та спадкові 

захворювання гепатобіліарної системи, наявність біохімічних маркерів 

порушення функції печінки. 

8. Гемодинамічно значущі порушення ритму та провідності, вади 

серця та клапанні регургітації вище 2-го ступеня. 

9. Інфаркт міокарда та інсульт. 

10. Зловживання алкоголем в анамнезі. 

Пояснення до критеріїв включення/виключення. 

Гіпертонічна хвороба з хронічною серцевою недостатністю вище ІІ 

ФК терапії на тлі супутнього ОЖ та/або з легеневою гіпертензією, як 

правило, супроводжується ішемічною хворобою серця і вираженими 

порушеннями майже всіх ланок гомеостазу та зривом компенсаторних 

механізмів, що не є предметом дослідження. Низька ефективність 
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лікування в таких хворих виключає можливість порівняння різних схем 

терапії. 

Відбір хворих на ГХ 2-го ступеня, ІІ стадії, ОЖ не вище 2-го ступеня 

та вікові обмеження зумовлені необхідністю уніфікації діагностики та 

лікування працездатної групи хворих із даною коморбідною патологією. 

Жорсткі ліпідні критерії (рівень загального холестерину не вище 

7 ммоль/л (270 мг/дл)) були необхідні для виключення тяжких спадкових 

дисліпідемій, які потребують більш агресивної гіполіпідемічної терапії. 

Відповідно до критеріїв включення/виключення з дослідження в 

період скринінгу було виключено 76 осіб: 53 – вторинна, у тому числі АГ 

ниркового генезу, 9 – ішемічна хвороба серця та гемодинамічно значущі 

порушення ритму, 14 осіб захворіли на гостру респіраторну вірусну 

інфекцію в період скринінгу. 

Наступний етап рандомізації проводився безпосередньо зі 126 

пацієнтами з попередньо встановленим діагнозом не менше трьох років 

тому, які були відібрані та викликані активно, при проведенні щорічного 

обов’язкового медичного огляду, або зверталися за медичною допомогою 

протягом двох із половиною років. На цьому етапі на підставі аналізу 

скарг, анамнезу, фізикального дослідження пацієнта, даних лабораторних 

досліджень, ультразвукового дослідження відповідно до критеріїв 

включення/виключення, згоди пацієнта на участь у дослідженні 

вирішилося питання включення в дослідження. 

Усього в дослідженні взяли участь 151 особа: 1-а група – 

25 практично здорових добровольців, які були зіставні за віком і статевою 

приналежністю без серцево-судинних та інших хронічних захворювань із 

НМТ (ІМТ від 18 до 24,9 кг/м2) і утворили групу контролю; 2-а група (група 

порівняння) – 24 пацієнти з ГХ II стадії 2-го ступеня та НМТ. Групи 

втручання – 102 хворі на ГХ II стадії 2-го ступеня віком від 41 до 58 (Ме 

віку 50 років), серед яких було 20 чоловіків (19,61  %): 58 хворих 
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(56,86 %) з ОЖ 1-го ступеня та 44 хворі (43,14 %) з ОЖ 2-го ступеня. 

Оскільки хворі з цим поєднанням були представлені двома стадіями ОЖ, 

перед початком лікування вони були поділені на чотири зіставні за 

статтю та віком групи (для двох схем різної медикаментозної терапії) у 

межах кожної стадії ожиріння: 3-я група – хворі на ГХ II стадії 2-го 

ступеня з ОЖ 2-го ступеня, 21 особа; 4-а група – хворі на ГХ II стадії 2-

го ступеня з ОЖ 2-го ступеня, 23 особи; 5-а група – хворі на ГХ II стадії 

2-го ступеня з ОЖ 1-го ступеня, 32 особи; 6-а група – хворі на ГХ II 

стадії 2-го ступеня з ОЖ 1-го ступеня, 26 осіб. 

Поділ груп за ІМТ наведено на рисунку 2.1. 

 

Рис. 2.1. Графіки величини ІМТ у групах 1–6. 

Примітки: ІМТ – індекс маси тіла, кг/м2; gr – група.  

Найчастіше в усіх досліджуваних групах пацієнти пред’являли 

скарги загального характеру: на слабкість, підвищену стомлюваність, 

порушення сну. Хворі на ГХ з ОЖ, порівняно з ГХ НМТ частіше 

скаржилися на серцебиття та перебої в ділянці серця. Також у групах 

втручання відзначався симптом періодичого головного болю різної 

локалізації та інтенсивності, який хворі пов’язували з нервово-психічною 

напругою або метеозалежністю. Ці симптоми супроводжувалися 
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підвищенням АТ. Дискомфорт у правому підребер’ї мав характер 

періодичного, не пов’язаного з прийомом їжі, відчуття важкості. 

Диспепсичні явища були представлені здуттям живота, непереносимістю 

жирної їжі, порушенням аппетиту тощо. Скарги пацієнтів у групах ГХ 

НМТ та ГХ ОЖ 1-го і 2-го ступенів наведені в табл. 2.1. 

Таблиця 2.1 

Скарги пацієнтів у досліджуваних клінічних групах,  

абсолютне число (%) 

Скарги 
Хворі на ГХ НМТ 

(n = 24) 

Хворі на ГХ 

з ОЖ 1-го  

і 2-го ступенів 

(n = 102) 

Задишка при звичайних фізичних 

навантаженнях 
20 (83 %) 102 (100 %) 

Серцебиття при звичайних 

фізичних навантаженнях 
6 (25 %) 93 (91 %) 

Перебої в роботі серця 2 (8 %) 44 (43 %) 

Стомлюваність при звичайних 

фізичних навантаженнях 
16 (66 %) 99 (97 %) 

Слабкість 11 (46 %) 95 (93 %) 

Періодичний головний біль 19 (79 %) 94 (92 %) 

Порушення сну 5 (21 %) 81 (79 %) 

Дискомфорт у правому підребер’ї 7 (29 %) 76 (74 %) 

Диспепсичні явища 3 (12 %) 33 (32 %) 

Метеозалежність 14 (58 %) 88 (86 %) 

При аналізі анамнестичних даних у групах хворих на ГХ з ОЖ 

зниження фізичної активності виявлено у 89 (87,26 %) пацієнтів. 

Чотириразового режиму харчування не дотримувався жоден хворий, 

триразове харчування відзначали 20 (19,61 %) хворих, дворазове та 

одноразове за добу приймання їжі встановлені відповідно у 61 (59,80 %) і 

21 (20,59 %) пацієнта. Обтяжена спадковість по АГ мала місце у 61 

(59,80 %) хворого, обтяжена спадковість по ОЖ – у 65 (63,73 %) хворих із 
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ОЖ. Як видно з таблиці 2.2, хворі на ГХ з ОЖ в 3,8 раза частіше 

відзначали наявність обтяженої ОЖ спадковості, що свідчило про важливу 

роль генетичного фактора в розвитку цього захворювання. У групі 

поєднаної патології в 1,5 раза частіше виявляли зниження фізичної 

активності, більше 80 % хворих приймали їжу 1–2 рази на день, а п’ята 

частина пацієнтів дотримувалась одноразового харчування, що також 

сприяло розвитку ожиріння. Паління як фактор ризику серцево-судинних 

захворювань, а також фактор прогресування ожиріння, спостерігали майже 

з однаковою частотою в усіх групах втручання, загалом він становив 

37,26 %. У групі порівняння паління відзначали в 20,83 % випадків. Дані 

анамнезу подані в табл. 2.2. 

Таблиця 2.2  

Анамнестична характеристика включених у дослідження пацієнтів 

 

Контрольна 

група (n = 25) 

Хворі на ГХ 

НМТ (n = 24) 

Хворі на ГХ 

з ОЖ (n = 102) 

Абсолют-

не число 
% 

Абсолют-

не число 
% 

Абсолют-

не число 
% 

Чоловіки 5 20,00 5 20,83 20 19,61 

Паління 5 20,00 5 20,83 38 37,26 

Зниження 

фізичної 

активності 

4 16,00 14 58,33 89 87,26 

Харчування 

1 раз на добу 
0 0,00 0 0,00 21 20,59 

Харчування 

2 рази на добу 
3 12,00 5 20,83 61 59,80 

Харчування 

3 рази на добу 
15 62,50 16 66,67 20 19,61 

Харчування 

4 рази на добу 
7 28,00 3 12,50 0 0,00 

Обтяжена по АГ 

спадковість 
9 36,00 12 50,00 61 59,80 

Обтяжена по 

ОЖ спадковість 
4 16,00 4 16,67 65 63,73 



53 

 

Клінічне обстеження пацієнтів усіх груп, як видно з таблиці 2.3, 

показало, що в групах хворих з ОЖ розширення лівої межі відносної 

тупості серця встановлено у 88 (86,28 %), акцент 2-го тону над аортою 

вислуховувався у 87 (85,29 %) хворих, ослаблене дихання в нижніх 

відділах грудної клітки вислуховувалося в 91 (89,22 %) хворого. ФК ХСН 

визначали за допомогою тесту з 6-хвилинною ходьбою.  

Таблиця 2.3  

Клінічна характеристика включених у дослідження пацієнтів 

Параметр 

Контрольна 

група (n = 25) 

Хворі на ГХ 

НМТ (n = 24) 

Хворі на ГХ 

та ОЖ (n = 102) 

Абсо-

лютне 

число 

% 

Абсо-

лютне 

число 

% 

Абсо-

лютне 

число 

% 

Розширення лівої 

межі відносної 

серцевої тупості 

0 0,00 13 54,17 88 86,28 

Акцент II тону над 

аортою 
0 0,00 19 79,17 87 85,29 

Ослаблене дихання 

в нижніх відділах 

легень 

0 0,00 17 70,83 91 89,22 

ІІ функціональний 

клас ХСН (NYHA) 
0 0,00 24 100,0 102 100,0 

Збільшення 

розмірів печінки 

(перкуторно) 

0 0,00 0 0,00 34 33,33 

ЕКГ: неповна 

блокада правої 

ніжки пучка Гіса 

0 0,00 0 0,00 12 11,77 

ЕКГ: шлуночкова 

екстрасистолія 
0 0,00 0 0,00 11 10,78 

ЕКГ: політопні 

екстрасистоли 
0 0,00 0 0,00 2 1,96 
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Усі хворі належали до групи ХСН ІІ ФК за класифікацією NYHA 

(Нью-Йоркської Асоціації Серця) і долали за 6 хв відстань від 301 до 

425 м. Незначне збільшення розмірів печінки при перкусії виявлено тільки 

в 34 (33,33 %) хворих із ОЖ. 

За даними електрокардіографії (ЕКГ), у 12 (11,77 %) хворих мала 

місце неповна блокада правої ніжки пучка Гіса, у 11 (10,78 %) – 

шлуночкова екстрасистолія, у двох (1,96 %) пацієнтів виявлено політопний 

характер екстрасистол. Зазначені порушення ритму були гемодинамічно 

незначущі. 

Верифікація клінічного діагнозу. Діагноз ГХ встановлювався 

відповідно до рекомендацій Європейського товариства гіпертензії з 

діагностики та лікування АГ 2013р [165], рекомендацій Української 

асоціації кардіологів з профілактики та лікування АГ [95; 96] і наказу 

МОЗ № 436 «Протокол надання медичної допомоги хворим із 

гіпертонічною хворобою (есенціальною артеріальною гіпертензією) I–II 

стадії» [91]. Діагноз ожиріння встановлювали за критеріями ВООЗ 

(WHO, 2000) і Міжнародної федерації діабету (IDF, 2005) [18; 20]. 

Відповідно до дизайну лікування вся група втручання після 

семиденного безмедикаментозного періоду «відмивання» була розділена 

на чотири однорідні за статтю, віком, ІМТ і рівнем АТ групи. У випадках 

підйомів АТ протягом безмедикаментозного періоду пацієнти ситуаційно, 

отримували каптоприл і ніфедипін. 

Протягом 12 тижнів хворі 3-ї та 5-ї груп (53 хворих – 52 %) 

отримували стандартну терапію у складі інгібітора 

ангіотензинперетворюючого ферменту лізиноприлу (Лізиноприл-

ратіофарм, Teva, Ізраїль) у добовій дозі 10–30 мг, антагоніста кальцієвих 

каналів лерканідипіну в добовій дозі 10–15 мг (Леркамен, Berlin-Chemie 

(Menarini Group), Німеччина), препарату з групи статинів – 

аторвастатину (Сторвас, Ranbaxy, Індія) у добовій дозі 10  мг, 
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ацетилсаліцилової кислоти (Кардіомагніл, Nycomed, Австрія ) у добовій 

дозі 75 мг, яка призначалася після зниження рівня АТ нижче 140/90  мм 

рт. ст. Хворі 4-ї та 6-ї груп (49 хворих – 48 %) на тлі зазначеної базисної 

терапії протягом 12 тиж отримували есенціальні фосфоліпіди (Есенціале 

форте Н, Sanofi, Франція) у добовій дозі 1800 мг (по дві капсули тричі на 

день після їжі). Протягом 12 тижнів терапії всі пацієнти 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  грамів на добу, 

повному виключенні алкоголю, контролі складу харчового раціону, та 

зниженні добової калорійності до 1 800 ккал. Таким критеріям 

відповідає модифікована дієта №8 із включенням основних критеріїв 

дієти №10с за Певзнером, яка повинна бути рекомендована хворим на 

гіпертонічну хворобу ІІ стадії в поєднанні з ожирінням. 

Енергетична цінність раціону: 1800 ккал (7400 кДж)/ на 1 добу.  

Хімічний склад: білків 110 г, жирів 80 г, вуглеводів 170 г .  

Рекомендований склад харчового раціону: знежирене молоко і 

молочнокислі продукти – до 400 г, нежирний сир до 100 г; масло 

вершкове – до 10 г; м'ясо (нежирні сорти яловичини, телятини, 

кролятини, курятини, індичатини) – до 110 г; риба, морепродукти 

(тріска, скумбрія, морська капуста) – 110 г; яйце куряче - ½; рослинні 

олії (соняшникова, оливкова) – до 25 г; різні, переважно свіжі овочі 

(капуста, морква, буряк, зелень та інші) – до 800 г; фрукти та ягоди 

(яблука, груші, смородина, інші) – до 400 г; хліб житній, 

цільнозерновий, висівковий; бобові, крупи (вівсяна, гречана, інші) – до 

250 г; слабо мінералізована вода до 1,2 л з розрахунку на 1 добу.  

Термічна обробка: всі страви з м’яса, риби, яєць, круп та деяких овочів – 

у відвареному вигляді, в свіжому – більшість овочів, фрукти.  
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Оскільки хворі знаходились під амбулаторним спостереженням, 

без відриву від виконання професійних обов’язків в звичайних 

побутових умовах, всім пацієнтам були розроблені уніфіковані 

рекомендації з розрахуноком складу та калорійності їжі в вигляді 

таблиць з календарним планом. 

Із метою підвищення фізичної активності були застосовані 

дозовані навантаження в вигляді щоденної ходьби в аеробному режимі 

протягом 40–50 хв на добу з розподілом в два етапи по 20-25 хвилин 70-

80 кроків за хвилину із загальною відстанню до 2 400 метрів за добу. 

Енергетичні витрати в середньому склали від 12,6 до 25,2 кДж/хв або 

150-300 ккал/добу [13]. Для контролю за виконанням рекомендацій хворі 

кожного дня самостійно робили відмітки про виконання і в кінці кожної 

точки дослідження оцінювались результати. 

Із 13-го по 20-й тиж терапії частина пацієнтів (група А – 45 

хворих, 44 %) продовжувала отримувати базисну терапію і суворо 

дотримуватися режиму харчування та фізичної активності, друга 

частина пацієнтів (група Б – 57 хворих, 56 %) отримувала препарати 

базисної терапії, але режимних заходів не дотримувалася (перевищення 

встановленої межі добової калорійності до 2500 ккал і ходьба – 2-3 дні 

на тиж). Таким чином, оцінка досліджуваних показників проводилась у 

трьох контрольних точках – у початковому стані після періоду 

«відмивання», через 12 тиж лікування з оцінкою впливу включення в 

схему терапії есенціальних фосфоліпідів і через 20 тиж лікування з 

оцінкою впливу на структурно-функціональний стан серця, судин і 

печінки постійного протягом 20 тиж суворого дотримання заходів щодо 

корекції харчування та фізичної активності. Дизайн дослідження 

наведений на рисунку 2.2. 

 

 



57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Дизайн дослідження 

Група  

втручання, 

n = 102 

Група контролю: 

здорові  

група 1 (n = 25) 

Скринінг 

хворих 

на АГ 

Хворі на ГХ  

II стадії з ОЖ  

2-го ступеня 

групи 3, 4 (n = 44) 

Хворі на ГХ 

II стадії з ОЖ  

1-го ступеня, 

групи 5, 6 (n = 58) 

Групи втручання: 

 хворі на ГХ ІІ стадії з ОЖ 1-2 ступенів,  

групи 3, 4, 5, 6 (n = 102) 

Лікування  

12 тиж 

Група порівняння: 

хворі на ГХ  

ІІ стадії НМТ,  

група 2 (n = 24) 

Базисна терапія  

 (Інгібітор 

ангіотензинперетворюючого 

ферменту + Антагоніст кальцієвих 

каналів + Статин + 

Ацетилсаліцилова кислота) + 

Есенціальні фосфоліпіди 

 групи 4, 6 (n = 49) 

Базисна терапія  

(Інгібітор 

ангіотензинперетворюючо-

го ферменту + Антагоніст 

кальцієвих каналів + 

Статин + 

Ацетилсаліцилова 

кислота), групи 3, 5 (n = 53) 

Група втручання: 

 хворі на ГХ ІІ стадії та ОЖ 1-2 ступенів  

 (n = 102) 

Лікування 

20 тиж 

Суворе дотримання  

режиму харчування  

та фізичної активності  

протягом 20 тиж лікування,  

група А (n = 45) 

Порушення режиму харчування 

та фізичної активності 

протягом останніх  

8 тиж лікування,  

група Б (n = 57) 
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2.2 Методи дослідження структурно-функціонального стану 

серця, судин і печінки у хворих на гіпертонічну хворобу II стадії 

з ожирінням 1-го та 2-го ступенів 

Усі включені в дослідження пацієнти проходили загальноклінічне 

обстеження. Аналізувалися скарги, дані анамнезу, огляду, фізикальних 

методів обстеження. Велике значення надавалося уточненню характеру 

харчової поведінки та характеру фізичної активності. Проводився 

ретельний аналіз електрокардіограм (ЕКГ), записаних у 12 стандартних 

відведеннях, результатів клінічних і біохімічних досліджень крові та сечі. 

Виключалися вірусні захворювання печінки. Найбільш важливими були 

ультразвукові методи дослідження серця, судин і печінки. Ультразвукове 

дослідження органів черевної порожнини, заочеревинного простору, 

щитоподібної залози та консультації ендокринолога проводилися для 

виключення симптоматичних форм АГ та ОЖ, а також супутніх 

захворювань. 

Визначення маси тіла. Індекс маси тіла в кг/м2 розраховували за 

формулою Кетле (А. Quetelet): 

ІМТ = маса тіла, кг/ (зріст, м)2[128]  (2.1) 

У таблиці 2.4 наведено загальноприйняту класифікацію рівня маси 

тіла в дорослих за ІМТ ВООЗ (WHO  

 

Таблиця 2.4 

Класифікація рівня маси тіла за ІМТ 

ІМТ (кг/м2) Класифікація 

<18,5 Дефіцит маси тіла 

18,5–24,9 Нормальна маса тіла 

25,0–29,9 Надлишкова маса тіла 

30,0–34,9 Ожиріння 1-го ступеня 

35,0–39,9 Ожиріння 2-го ступеня 

≥40,0 Ожиріння 3-го ступеня 
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Тест шестихвилинної ходьби використовувався для визначення ФК 

серцевої недостатності. До проведення тесту хворим визначався рівень АТ, 

ЧСС та ЕКГ. Хворому пропонувалася ходьба в індивідуально підібраному 

максимальному темпі протягом шести хв. Результати 6-хвилинного тесту 

визначали ФК ХСН: 0 – більше 550 м, І – 426–500 м, ІІ – 301–425 м, ІІІ – 

151–300 м, ІV – менше 150 м. 

Ультразвукові методи дослідження. Ультразвукові методи 

дослідження пацієнтів проводили на ультразвукових сканерах фірми 

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 в імпульсному режимі фазованим датчиком із частотою 

2–4 МГц, спектральну і тканинну допплер-ехокардіографію зі стандартних 

доступів на апараті «ULTIMA РА Expert» («РАДМІР», Україна) за 

загальноприйнятими методиками [37; 47; 77; 98; 119]. Ехокардіографічні 

дослідження проводили вранці натщесерце після 30-хвилинного 

відпочинку пацієнтів за відсутності тахікардії, що заважає візуалізації, при 

частоті серцевих скорочень не більше 80 на хв. Визначали діастолічний 

розмір лівого передсердя і кінцевий діастолічний розмір лівого шлуночка 

(КДР), кінцевий систолічний розмір лівого шлуночка (КСР), діастолічні 

величини товщини міжшлуночкової перетинки (МШПд) і задньої стінки 

лівого шлуночка (ЗСд). Розраховували індекс відносної товщини стінок 

лівого шлуночка (ІВТС) за формулою: 

ІВТС = (МШПд + ЗСд) / КДР  (2.2) 

масу міокарда лівого шлуночка, г – за формулою: 

Маса міокарда = {1,04 х [ (МШПд + КДР + ЗСд) 3 – (КДР) 3]} – 13,6  (2.3) 

 

Індекс маси міокарда (ІММ, г/м2) розраховували як відношення маси 

міокарда до площі поверхні тіла. 
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Площа поверхні тіла обчислювалася за формулою Дю Буа: 

Площа поверхні тіла = зріст (см)0,725 х маса (кг)0,425 х 0,007184  (2.4) 

Кінцеві діастолічний (КДО, мл) і систолічний (КСО, мл) об’єми 

лівого шлуночка обчислювали методом Simpson і за формулами L. 

Теichnolz: 

КДО = 7: [ (2,4 + КДР) × КДР3],  (2.5) 

КСО = 7: [ (2,4 + КСР) × КСР3].  (2.6) 

Ударний об’єм (УО, мл) лівого шлуночка обчислювали за 

формулою: 

УО = КДО – КСО.  (2.7) 

Фракцію викиду (ФВ, %) лівого шлуночка обчислювали за 

формулою: 

ФВ = [ (КДО – КСО) / КДО] × 100 %.  (2.8) 

Ступінь скорочення передньо-заднього розміру лівого шлуночка в 

систолу (%) розраховували за формулою: 

Ступінь скорочення передньо-заднього  

розміру лівого шлуночка в систолу = (2.9) 

=[(КДР – КСР) / КДР] × 100 %.   

Швидкість циркулярного скорочення волокон міокарда лівого 

шлуночка в систолу (окр/с-1) розраховували за формулою: 

Швидкість циркулярного скорочення волокон  

міокарда лівого шлуночка в систолу = (2.10) 

=[ (КДР – КСР) / КДР] × Т   

де Т – час систоли лівого шлуночка (с). 

Типи геометрії лівого шлуночка оцінювали відповідно до 

класифікації А. Генау (A. Ganau) [275] за співвідношенням ІММ і ІВТС: 

1) нормальна геометрія: лівого шлуночка: ІММ ≤ N, ІВТС ≤ 0,42; 
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2) концентричне ремоделювання лівого шлуночка: ІММ < N, 

ІВТС > 0,42; 

3) концентрична гіпертрофія лівого шлуночка: ІММ > N, 

ІВТС > 0,42; 

4) ексцентрична гіпертрофія лівого шлуночка: ІММ > N, ІВТС ≤ 0,42. 

Для оцінки стану діастолічної функції серця використовували методи 

спектральної і тканинної допплер-ехокардіографії. Досліджували 

наповнення обох шлуночків серця, однак, враховуючи їхні тісні анатомо-

фізіологічні взаємодії та односпрямованість характеристик гемодинаміки, 

а також із метою спрощення сприйняття результатів дослідження в тексті 

дисертаційної роботи описувалися параметри тільки лівого шлуночка. 

Для вивчення стану діастолічної функції лівого шлуночка серця 

методом спектрального допплерівського дослідження вимірювали 

інтеграли максимальних швидкостей потоків раннього (Е, см/с) і пізнього 

(передсердного) (А, см/с) діастолічного наповнення, обчислювали їхнє 

співвідношення (Е/А), вимірювали час уповільнення потоку раннього 

діастолічного наповнення Е (мс), час ізоволюмічного розслаблення лівого 

шлуночка (мс) (тривалість періоду від закриття аортального клапана до 

відкриття мітрального клапана). Аналогічні вимірювання проводили в 

режимі тканинного допплерівського дослідження, після чого оцінювали 

співвідношення інтегралів максимальних швидкостей раннього 

діастолічного потоку за даними спектрального і тканинного 

допплерівських досліджень (Е/е), яке в нормі та в умовах мінімальних 

діастолічних розладів, тобто в першій стадії діастолічної дисфункції, стадії 

порушення релаксації, не приймає значення, більше 10. Зіставлення даних 

спектрального допплерівського дослідження лівого шлуночка з даними 

тканинної допплер-ехокардіографії проводили як для верифікації типу 

його діастолічної дисфункції, так і для оцінки систолічної функції лівого 

шлуночка – усереднена максимальна систолічна швидкість кільця 

мітрального клапана (середня за даними дослідження на латеральній і 
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медіальній частинах мітрального кільця), що перевищувала 10 см/с, 

свідчила про наявність збереженої систолічної функції лівого шлуночка 

серця, а співвідношення максимальних швидкостей піків «е» та «а» 

тканинної допплерограми менше 1 – про наявність першого ступеня 

діастолічної дисфункції лівого шлуночка серця (типу порушення 

релаксації). Далі по кривій кровотоку в легеневій артерії оцінювали 

ймовірність наявності легеневої гіпертензії та розраховували середній тиск 

у легеневій артерії за Кitabatake, який у нормі і при першій стадії 

діастолічної дисфункції не перевищує 20 мм рт. ст. Для цього в режимі 

імпульснохвильового допплеру вимірювали час прискорення кровотоку в 

легеневій артерії і час викиду крові правим шлуночком. Далі обчислювали 

величину співвідношення часу прискорення кровотоку в легеневій артерії 

до часу викиду крові правим шлуночком (у нормі становить 0,40–0,45 мс) 

та з використанням спеціальної таблиці визначали середній тиск у 

легеневій артерії за Кitabatake. Збільшення значення співвідношення 

вказувало на підвищення тиску в легеневій артерії. Кінцевий діастолічний 

тиск у лівому шлуночку, який у нормі не перевищує 15 мм рт. ст., 

розраховували за формулою: 

Кінцевий діастолічний тиск в лівому шлуночку = 

=0,48 × PVar –1,6 (2.11) 

де PVar – максимальна швидкість діастолічної ретроградної хвилі 

«а» кривої кровотоку в легеневих венах (см/с) [37; 47]. 

Ультразвукові дослідження магістральних судин шиї проводили в 

допплерівському режимі з кольоровим картуванням лінійним 

широкосмуговим датчиком 5–12 МГц. Сканування виконували в 

положенні пацієнта лежачи на спині з дещо відхиленою назад головою. 

Режим кольорового картування кровотоку використовувався для вивчення 

стану гемодинаміки. Вимірювали товщина комплексу інтима-медіа в 

стандартній точці (на 1,5 см проксимальніше біфуркації загальної сонної 

артерії) і на рівні біфуркації. Для оцінки жорсткості артеріальної стінки 
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визначали швидкість пульсових хвиль у сонних артеріях і в черевній аорті 

W-Track-методом (методом фазового трекінгу, запатентованим 

виробниками сканера). Для визначення швидкості пульсової хвилі в 

черевній аорті (від гирла лівої підключичної артерії до стегнової) 

використовували фазований датчик частотою 2–4 МГц. Дослідження 

швидкостей пульсових хвиль у сонних артеріях і в черевній аорті 

проводили відповідно до Європейського консенсусу щодо оцінки 

артеріальної жорсткості (2012) [187; 188; 308]. Використовували 

синхронізований з ЕКГ запис допплерівського спектра в гирлі лівої 

підключичної артерії з супрастернального доступу і в черевній аорті на 

рівні біфуркації в п’яти серцевих циклах. Виміри проводили тричі, після 

чого результати усереднювалися [170]. 

Стан судинно-рухової функції ендотелію вивчали за результатами 

проби з реактивною гіперемією (ендотелійзалежною вазодилатацією 

плечової артерії). Дослідження проводили вранці натщесерце в положенні 

пацієнта лежачи на спині лінійним датчиком із частотою 5–12 МГц за 

методикою Celermajer DS [250] у модифікації А. В. Іванової (1998) [8; 81]. 

Перед дослідженням на плече накладали манжетку сфігмоманометра і 

вимірювали АТ. У початковому стані визначали діаметр плечової артерії, 

далі нагнітали повітря до значення, що перевищує вихідний рівень 

систолічного АТ на 50 мм рт. ст., зберігаючи тиск у манжеті протягом 5 хв. 

Через 5 хв різко випускали повітря з манжети. Протягом 5 хв після 

випускання повітря вимірювали діаметр артерії і максимальну його 

величину приймали за кінцевий результат. Пробу проводили тричі на обох 

руках з 15-хвилинними перервами. Діаметр плечової артерії вимірювали 

від передньої до задньої лінії, що розділяють м’язову й адвентиційну 

оболонки судини. Ступінь ендотелійзалежної вазодилатації плечових 

артерій обчислювали як процентне співвідношення максимального 

діаметра плечової артерії після проведення проби до діаметра до проби. 

У нормі вона повинна перевищувати 10 %. 
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Проводили стандартне ультразвукове дослідження структури та розмірів 

печінки. Визначали величини товщини хвостатої, лівої та правої часток 

печінки і косий вертикальний розмір правої частки за загальноприйнятими 

методиками [11]. Для оцінки жорсткості паренхіми печінки 

використовували метод ультразвукової діагностики – зсувнохвильову 

еластографію, що дозволяє неінвазивно, точно і за короткий проміжок часу 

оцінити жорсткість печінкової паренхіми на підставі визначення щільності 

органа, яка зростає пропорційно накопиченню в ньому жиру та сполучної 

тканини. Для проведення зсувнохвильової еластографії використовувався 

сканер «ULTIMA РА Expert» («РАДМІР», Україна) із функцією 

еластографії та конвексний датчик 2–5 МГц. Дослідження проводилось в 

позиції пацієнта лежачи на спині або лівому боці в розслабленому, 

спокійному стані, в режимі довільного дихання. Права рука піднята і 

заведена за голову для максимального розширення міжреберних 

проміжків. За 2-3 дні до дослідження рекомендувався прийом за схемою 

ферментів і піногасників, утримання від приймання їжі - за 5-8 годин. При 

скануванні акустичний доступ до правої частки печінки формувався через 

VII-IX міжребер'я відповідно V, VI, VII сегментам печінки. Датчик 

встановлювався в межах передньої і середньої аксилярних ліній уздовж 

ребер. Зображення з двовимірним просторовим розподілом колірних 

пікселів в області інтересу, що кодують відповідні значення жорсткості 

тканин за шкалою модуля Юнга в кілопаскалях (кПа) забезпечувало в 

реальному масштабі часу чорно-біле подання органу у В-режимі і 

кількісну колірну карту жорсткості для виконання навігації. Площина 

сканування відводилась від попадання в область інтересу великих судин, 

портальних трактів, жовчного міхура і зв'язок. Верхня межа області 

інтересу розташовувалась на глибині не менше 10 мм від поверхні печінки, 

щоб уникнути множинних віддзеркалень, які викликають артефакт 

реверберації і завищують значення жорсткості. Цифрові значення 

жорсткості в кПа з контрольного об'єму отримувались за допомогою 

еластометрії. У кожній серії кількість успішних вимірювань становила не 
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менше 10. Далі визначали медіану вимірювань середніх значень в 

контрольному об'ємі, яка характеризувала жорсткість у кПа. Також 

розраховували показник інтерквартільного розмаху. Однорідним результат 

вимірювання вважався в тому випадку, якщо співвідношення 

інтерквартільний розмах/медіана становило менше 30% [15; 23; 38; 72; 84; 

86; 277]. 

Лабораторні методи дослідження. Вивчення стану ліпідного 

спектра сироватки крові проводили із використанням автоматичного 

біохімічного аналізатора Olimpus AU400 (Beckman Couter, США). Вміст у 

крові ХС ЛПНЩ обчислювався за формулою Фрідвальда [264]: 

ХС ЛПНЩ = ЗХС – (ХС ЛПВЩ + ТГ/5) (мг/дл)  (2.12) 

Коефіцієнт атерогенності обчислювався за формулою А. Н. Клімова 

(1984): 

Коефіцієнт атерогенності = (ЗХС – ХС ЛПВЩ) / ХС ЛПВЩ  (2.13) 

Концентрацію інсуліну, СРП  та ІЛ-6 в сироватці крові 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) [65]: 

HOMA-IR = [глюкоза (ммоль/л)] × [інсулін (мкМЕ/л)] / 22,5  (2.14) 

Статистична обробка даних проводилася з використанням пакета 

програм обробки даних загального призначення Statistica for Windows 

версії 6.1 (русифікована версія). 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). 

Оскільки розподіл усіх досліджуваних кількісних показників достовірно 
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відрізнявся від нормального (критерій Колмогорова – Смирнова), у зв’язку 

з чим критерії, засновані на оцінках середнього та дисперсії (параметричні 

критерії), могли дати неправильні результати, 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) використовували 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 використовували методи багатовимірної статистики – 

дискримінантний аналіз і логістичну регресію [93; 116]. 



67 

 

РОЗДІЛ 3 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСІВ РЕМОДЕЛЮВАННЯ СЕРЦЯ, СУДИН 

І ПЕЧІНКИ ТА ВПЛИВ НА НИХ НЕЙРОГУМОРАЛЬНИХ 

ФАКТОРІВ У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ З РІЗНОЮ 

МАСОЮ ТІЛА 

 

3.1. Показники структурно-функціонального стану серця, судин і 

печінки у хворих на гіпертонічну хворобу II стадії з ожирінням 1-го та 

2-го ступенів  

Особливості процесів ремоделювання органів-мішеней, тобто їхніх 

структурно-функціональних порушень, у хворих на ГХ з ОЖ, особливо на 

ранніх стадіях, залишаються недостатньо вивченими. Цій проблемі 

присвячено порівняльний аналіз структурно-функціонального стану серця, 

судин і печінки у хворих на ГХ II стадії з ОЖ 1-го і 2-го ступенів і у 

хворих на ГХ із нормальною масою тіла. 

Хворі основної групи спостереження характеризувалися 

нормальними розмірами порожнин серця, збереженою ФВ лівого 

шлуночка і наявністю діастолічної дисфункції за типом порушення 

релаксації, відповідно 1-му ступеню тяжкості діастолічних розладів. 

Медіана лівого передсердя становила 35,99 мм із мінімумом і максимумом 

показника від 29,88 мм до 39,40 мм. Товщина МШПд варіювала від 0,94 см 

до 1,55 см при медіані показника 1,29 см, що перевищує нормальну 

величину. Медіана ЗСд також перевищувала норму і становила 1,27 см. 

Величина КДР лівого шлуночка варіювала від 4,20 см до 5,40 см, її медіана 

набула значення 4,94 см. Медіана КСР лівого шлуночка і його мінімальне 

та максимальне значення становили 3,10 см, 2,24 см і 3,60 см відповідно. 

Медіани розрахункових величин кінцевого систолічного і діастолічного 

об’ємів лівого шлуночка відповідно становили 114,97 мл і 37,77 мл. 

Величина ФВ лівого шлуночка коливалася від 56,04 % до 79,10 % при 

медіані показника 66,63 %. Медіани ступеня скорочення передньо-
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заднього розміру лівого шлуночка в систолу і швидкості циркулярного 

скорочення волокон міокарда лівого шлуночка в систолу відповідно 

становили 37,02 % і 1,1 окр/с-1. Медіана ІВТС мала значення 0,52 при 

варіабельності показника в межах від 0,39 до 0,62. Маса міокарда 

варіювала від 174,68 г до 430,54 г при медіані 297,93 г. Медіана ІММ 

лівого шлуночка мала значення 143,50 г/м2 при варіабельності показника 

від 89,08 г/м2 до 202,11 г/м2 (таб. 3.1). 

Таким чином, величини параметрів структурно-функціонального стану 

серця хворих на ГХ з ОЖ демонстрували відсутність дилатації камер серця і 

збільшення товщини стінок лівого шлуночка, ІВТС та ІММ. Параметри 

систолічної функції лівого шлуночка – ФВ, ступінь скорочення передньо-

заднього розміру лівого шлуночка в систолу і швидкість циркулярного 

скорочення волокон міокарда лівого шлуночка в систолу – свідчили про її 

збережену нормальну величину, що дозволяє забезпечувати пропульсивну 

здатність серця. 

Оцінка геометричної моделі лівого шлуночка серця проводили 

відповідно до критеріїв для ІВТС та ІММ лівого шлуночка, 

запропонованих європейськими рекомендаціями щодо ведення пацієнтів з 

АГ 2013 – за патологічні брали значення ІВТС 0,42 і більше та значення 

ІММ – більше 95 г/м2 і 115 г/м2 для жінок і чоловіків відповідно [165]. 

Переважна більшість хворих із ОЖ (91,18 %) мали концентричну 

гіпертрофію лівого шлуночка, у 6,86 % хворих мала місце ексцентрична 

гіпертрофія лівого шлуночка, в одного пацієнта (0,98 %) виявлено 

концентричне ремоделювання лівого шлуночка і в одного (0,98 %) – 

нормальну геометрію. Порівняльна характеристика геометричного 

ремоделювання лівого шлуночка серця в пацієнтів контрольної групи та 

хворих на ГХ з ОЖ наведена в таблиці 3.2. 

 



69 

 

Таблиця 3.1  

Параметри структурно-функціонального стану серця у хворих на ГХ з 

ОЖ (n = 102) 

Параметр Ме Min Max LQ HQ STD 

Ліве 

передсердя, 

мм 

35,99* 29,88 39,40 35,08 37,09 1,62 

MШПд, см 1,29* 0,94 1,55 1,15 1,35 0,15 

КДР, см 4,94* 4,20 5,44 4,80 5,10 0,27 

ЗСд, см 1,27* 0,92 1,57 1,13 1,33 0,15 

КСР, см 3,10 2,44 3,60 2,92 3,30 0,25 

KДO, мл 114,97* 78,58 143,74 107,52 123,81 14,44 

KСO, мл 37,77 21,01 54,43 32,76 44,13 7,28 

ФВ, % 66,63 56,04 79,19 64,46 69,70 4,70 

Ступінь 

скорочення 

передньо-

заднього 

розміру 

лівого 

шлуночка в 

систолу, % 

37,02 29,41 48,00 35,29 39,39 3,71 

Швидкість 

циркулярного 

скорочення 

волокон 

міокарда 

лівого 

шлуночка в 

систолу, 

окр/с-1 

1,11 0,66 1,56 1,03 1,19 0,14 

ІВTС, ум. од. 0,52* 0,39 0,62 0,48 0,55 0,06 

ІMM, г/м2 143,50* 89,08 202,11 125,45 157,51 27,17 

Примітка. * – статистична значущість відмінностей показника з 

показником групи контролю менше 0,05 (Критерій Манна – Уїтні, 

p < 0,05). 
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Таблиця 3.2  

Типи геометричної моделі лівого шлуночка серця в обстежених 

пацієнтів (n = 102) 

Тип 

геометрії 

лівого 

шлуночка 

Контроль 

(n = 25) 

ГХ ІІ стадії, 

НМТ (n = 24) 

ГХ ІІ стадії, 

ОЖ 1-го 

ступеня 

(n = 58) 

ГХ ІІ стадії, 

ОЖ 2-го 

ступеня 

(n = 44) 

Абсо-

лютне 

число 

% 

Абсо-

лютне 

число 

% 

Абсо-

лютне 

число 

% 

Абсо-

лютне 

число 

% 

Нормальна 

геометрія 
24,00 96,00 5,00 20,83 1,00 1,72 – – 

Концен-

тричне 

ремоделю-

вання 

1,00 4,00 1,00 4,17 1,00 1,72 – – 

Концен-

трична 

гіпертрофія 

– – 15,00 62,50 49,00 84,48 44,00 100 

Ексцен-

трична 

гіпертрофія 

– – 3,00 12,50 7,00 12,08 – – 

 

Найбільше поширення в групі хворих на ГХ з ОЖ мала місце 

концентрична гіпертрофія лівого шлуночка. При порівнянні типів моделі 

лівого шлуночка у хворих із 1-м і 2-м ступенями ОЖ виявлено, що при ОЖ 

2-го ступеня всі пацієнти мали концентричну гіпертрофію лівого 

шлуночка, а в групі хворих із 1-м ступенем ОЖ на тлі переважання 

концентричної гіпертрофії в 12,08 % мала місце ексцентрична гіпертрофія 

і в 1,72 % випадків виявлялися нормальна геометрія та концентричне 

ремоделювання лівого шлуночка. 

Таким чином, при наростанні маси тіла у хворих на ГХ 

зменшувалась імовірність наявності нормальної геометрії, концентричного 

ремоделювання та ексцентричної гіпертрофії і збільшувалася частота 
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концентричної гіпертрофії лівого шлуночка до 100 % у хворих з ОЖ 2-го 

ступеня. 

Найбільш чутливими маркерами типу діастолічної дисфункції 

шлуночків є середній тиск у легеневій артерії, Е/е, час уповільнення 

потоку раннього діастолічного наповнення Е, характер кровотоку в 

легеневих венах. У нашому дослідженні характер кровотоку в легеневих 

венах доводив відсутність легеневої гіпертензії, що свідчило на користь 

типу порушення релаксації. Результати дослідження показали, що медіана 

середнього тиску в легеневій артерії становила 16,44 мм рт. ст., розмах 

вибірки – від 11,45 мм рт. ст. до 20 мм рт. ст., тобто в жодного пацієнта 

середній тиск у легеневій артерії не перевищив 20 мм рт. ст., що 

заперечувало наявність хворих із псевдонормальним спектром 

трансмітрального кровотоку. Типовими для першої стадії діастолічних 

порушень виявилися не тільки значення середнього тиску в легеневій 

артерії: величини співвідношення Е/А варіювали від 0,62 до 0,89, тобто 

були менше 1,00, величини часу уповільнення потоку раннього 

діастолічного наповнення Е коливалися від 0,20 с до 0,32 с (показник 

перевищував у переважній більшості випадків величину 0,22 с) і час 

ізоволюмічної релаксації лівого шлуночка набув значення від 0,11 с до 

0,16 с, перевищуючи величину 0,10 с.  

Показники діастолічної функції лівого шлуночка, які свідчили про 

наявність у хворих груп втручання порушень діастолічного наповнення 

шлуночків за типом порушення їхньої релаксації, надані в таблиці 3.3. 

Медіана товщина комплексу інтима-медіа в стандартній точці в групі 

хворих на ГХ з ОЖ становила 0,80 мм, міжквартільний розмах – від 

0,73 мм до 0,88 мм при варіюванні величин показника від 0,63 мм до 

1,04 мм. Медіана товщини комплексу інтима-медіа на рівні біфуркації 

загальної сонної артерії набула значення 1,20 мм, при цьому величина 

параметра варіювала від 1,12 мм до 1,26 мм. Статистично значуще більші 

значення медіани товщини комплексу інтима-медіа на рівні біфуркації 
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загальної сонної артерії, порівняно з медіаною товщини комплексу інтима-

медіа в стандартній точці (p < 0,05), імовірно, були пов’язані з більш 

вираженим негативним впливом турбулентного кровотоку на інтиму та 

медію судинної стінки в ділянці розгалуження сонної артерії в умовах АГ. 

 

Таблиця 3.3  

Параметри діастолічної функції лівого шлуночка серця у хворих на 

гіпертонічну хворобу з ожирінням (n = 102) 

Параметр Me Min Max LQ HQ STD 

Середній тиск у 

легеневій 

артерії, мм рт. ст 

16,44 11,45 20,00 15,13 17,90 1,89 

E/A, ум. од. 0,75* 0,62 0,89 0,71 0,78 0,05 

Час 

уповільнення 

потоку раннього 

діастолічного 

наповнення Е, с 

0,24* 0,20 0,32 0,23 0,26 0,02 

Час 

ізоволюмічної 

релаксації лівого 

шлуночка, с 

0,13* 0,11 0,16 0,12 0,14 0,01 

Кінцевий 

діастолічний 

тиск в лівому 

шлуночку, мм 

рт. ст. 

10,82 9,67 12,53 10,56 11,32 0,63 

E/e, ум. од. 7,29* 5,38 8,91 6,69 7,74 0,73 

Примітка. * – статистична значущість відмінностей показника з 

показником групи контролю менше 0,05 (критерій Манна – Уїтні, p < 0,05). 

 

Величини медіан швидкостей пульсових хвиль у сонних артеріях і в 

черевній аорті відповідно становили 8,49 м/с і 8,24 м/с. Медіана показника 

ендотелійзалежної вазодилатації плечових артерій становила 5,98 %, 

опинившись значно нижче нижньої межі норми, яка дорівнює 10 %. Таким 

чином, пацієнти з ГХ й ОЖ характеризувалися значними збільшеннями 
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товщини інтіма-медіа сонних артерій, швидкостей пульсових хвиль у 

сонних артеріях і в черевній аорті, а також вираженим зниженням 

ендотелійзалежної вазодилатації плечових артерій, що свідчило про 

наявність ознак ремоделювання судин (табл. 3.4). 

Таблиця 3.4  

Показники структурно-функціонального стану магістральних судин у 

хворих на гіпертонічну хворобу з ожирінням (n = 102) 

Параметр Me Min Max LQ, HQ STD 

Товщина 

комплексу 

інтима-медіа в 

стандартній 

точці, мм 

0,80* 0,63 1,04 0,73 0,88 0,12 

Товщина 

комплексу 

інтима-медіа на 

рівні біфуркації 

загальної сонної 

артерії, мм 

1,20* 1,12 1,26 1,17 1,21 0,03 

Швидкість 

пульсової хвилі у 

сонних артеріях, 

м/с 

8,49* 7,46 10,01 8,02 8,99 0,58 

Швидкість 

пульсової хвилі в 

черевній аорті, 

м/с 

8,24* 7,04 9,89 7,94 8,86 0,63 

Ендотелійзалежна 

вазодилатація 

плечових артерій, 

% 

5,98* 4,07 7,12 4,95 6,55 0,95 

Примітка. * – статистична значущість відмінностей показника з 

показником групи контролю менше 0,05 (критерій Манна – Уїтні, p < 0,05). 

 

Оскільки в дослідження включали тільки пацієнтів із відсутністю 

позитивних маркерів вірусних гепатитів на момент дослідження, а також 

без інших хронічних захворювань гепатобіліарної системи, ультразвукова 
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симптоматика при дослідженні печінки різноманітністю не відрізнялася і 

була відносно мізерною. Були виявлені характерні для жирового гепатозу 

ультразвукові ознаки: збільшення розмірів печінки, дифузне підвищення 

ехогенності паренхіми, збіднення судинного малюнка, дорсальне згасання 

ехосигналу. Медіана товщини хвостатої частки печінки становила 

36,32 мм, розмах значень – від 30,34 мм до 49,43 мм, міжквартільний 

інтервал становив від 34,56 мм до 38,45 мм. Медіана товщини лівої частки 

печінки мала значення 64,38 мм, міжквартільний розмах – від 60,92 мм до 

68,82 мм, величина показника варіювала від 50,62 мм до 77,18 мм. 

Товщина правої частки печінки характеризувалася медіаною, що становила 

129,56 мм, міжквартільним розмахом від 126,54 мм до 132,44 мм і 

варіаціями значень від 118,78 мм до 138,29 мм. Медіана косого 

вертикального розміру правої частки печінки набула значення 155,69 мм, 

значення варіювали від 143,37 мм до 177,00 мм при міжквартільному 

розмаху від 151,00 мм до 169,23 мм (табл. 3.5). 

При ретельному аналізі було виявлено, що в дослідженні, яке 

включало пацієнтів тільки з 1-м і 2-м ступенями ОЖ, не виявилося 

жодного хворого, що мав нормальні всі чотири основні розміри печінки. 

Це свідчило про раннє збільшення розмірів печінки в разі розвитку 

супутнього ожиріння та можливий вплив на її стан наявності АГ, навіть, в 

умовах нормальної маси тіла. Методом зсувнохвильової еластографії 

печінки вивчався показник жорсткості її паренхіми. Для підвищення 

чутливості показника в дослідження включали тільки осіб, в яких дані 

анамнезу, біохімічних та імунологічних досліджень виключали наявність 

цирозу печінки та інших її захворювань, передусім вірусної етіології. Як 

видно з табл. 3.5, медіана показника жорсткості паренхіми печінки 

становила 7,35 кПа, міжквартільний розмах – від 6,12 кПа до 10 кПа при 

варіації величини показника в групі від 5 кПа до 12 кПа. 
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Таблиця 3.5  

Показники структурного стану печінки у хворих на 

гіпертонічнухворобу з ожирінням (n = 102) 

Параметр Me Min Max LQ HQ STD 

Товщина 

хвостатої 

частки 

печінки, мм 

36,32* 30,34 49,43 34,56 38,45 3,75 

Товщина 

лівої частки 

печінки, мм 

64,38* 50,62 77,18 60,92 68,82 4,83 

Товщина 

правої частки 

печінки, мм 

129,56* 118,78 138,29 126,54 132,44 4,14 

Косий 

вертикальний 

розмір правої 

частки 

печінки, мм 

155,69* 143,37 177,00 151,00 160,23 6,69 

Показник 

жорсткості 

паренхіми 

печінки, кПа 

7,35* 5,00 12,08 6,12 10,00 2,06 

Примітка. * – статистична значущість відмінностей показника з 

показником групи контролю менше 0,05 (критерій Манна – Уїтні, p < 0,05). 

 

Таким чином, хворі на ГХ II стадії з ХСН II ФК і супутнім ОЖ 1-го 

та 2-го ступенів характеризувалися збільшенням розмірів печінки і 

підвищенням величини показника жорсткості паренхіми печінки. 

Порівняння величин досліджуваних показників із величинами аналогічних 

параметрів у групі контролю свідчило про наявність статистично значущих 

відмінностей більшості з них. Так, при аналізі показників структурно-

функціонального стану серця, судин і печінки статистично значущих 

відмінностей не було виявлено тільки при порівнянні медіан КСР, КСО, ФВ 

лівого шлуночка, ступеня скорочення передньо-заднього розміру лівого 

шлуночка в систолу і швидкості циркулярного скорочення волокон 
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міокарда лівого шлуночка в систолу лівого шлуночка (p > 0,05), що 

підтверджувало збережену систолічну функцію лівого шлуночка, зіставну по 

величині з такою в групі контролю. Медіани всіх інших раніше 

перерахованих показників мали статистично значущі відмінності від медіан 

аналогічних показників у контролі (критерій Манна – Уїтні, p < 0,05). 

Результати дослідження показників структурно-функціонального 

стану серця, судин і печінки у хворих на ГХ II стадії з ХСН II ФК й ОЖ 1-

го і 2-го ступенів свідчили про наявність у них збереженої систолічної 

функції лівого шлуночка серця, діастолічної дисфункції за типом 

порушення релаксації, переважання концентричної гіпертрофії лівого 

шлуночка (у 91,2 % хворих), статистично значущих збільшень 

діастолічних розмірів лівих камер серця, товщини стінок лівого шлуночка, 

товщини інтима-медіа в сонних артеріях, швидкостей пульсових хвиль у 

магістральних судинах, усіх розмірів печінки, показника жорсткості її 

паренхіми та зниження ступеня ендотелійзалежної вазодилатації плечових 

артерій. Перераховані зміни відображали процеси ремоделювання серця, 

судин і печінки в умовах даної коморбідності. 

 

3.2 Порівняльна характеристика параметрів структурно-

функціонального стану серця, судин і печінки у хворих на 

гіпертонічну хворобу II стадії з нормальною масою тіла 

та з ожирінням 

Під час дослідження показників структурно-функціонального стану 

серця у групі хворих на ГХ із НМТ медіана лівого передсердя мала 

значення 34,9 мм, його варіації – від 30,98 до 39 мм, міжквартільний 

інтервал становив від 33,00 мм до 36,85 мм. Тобто величина лівого 

передсердя у В-режимі не перевищила рівня 40 мм, що вважається 

верхньою межею норми. Тобто величина лівого передсердя у В-режимі не 

перевищила рівня 40 мм, що вважається верхньою межею норми. Це 

свідчило про відсутність у пацієнтів цієї групи легеневої гіпертензії. 

Параметри структурно-функціонального стану серця у хворих на ГХ із 

НМТ наведені в табл. 3.6. 
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Таблиця 3.6 

 Параметри структурно-функціонального стану серця у хворих на 

гіпертонічну хворобу з нормальною масою тіла (n = 24) 

Параметр Me Min Max LQ HQ STD 

Ліве 

передсердя, 

мм 

34,90* 30,98 39,00 33,00 36,85 2,19 

МШПд, см 1,14* 0,69 1,35 0,90 1,27 0,21 

КДР, см 4,76 4,00 5,40 4,40 5,00 0,39 

ЗСд, см 1,11* 0,69 1,33 0,98 1,26 0,19 

КСР, см 3,00 2,20 3,40 2,71 3,15 0,32 

KДO, мл 105,18 70,00 141,31 87,69 118,24 19,69 

KСO, мл 35,00 16,20 47,44 27,17 39,42 8,42 

ФВ, % 67,23 45,91 79,38 65,13 70,71 6,42 

Ступінь 

скорочення 

передньо-

заднього 

розміру 

лівого 

шлуночка 

в систолу, % 

37,15 22,73 47,62 35,58 40,00 4,86 

Швидкість 

циркулярного 

скорочення 

волокон 

міокарда 

лівого 

шлуночка в 

систолу, 

окр/с-1 

1,12 0,64 1,41 1,04 1,19 0,16 

ІВТС, ум. од. 0,50* 0,30 0,56 0,42 0,52 0,08 

ІММ, г/м2 120,40* 53,73 200,64 102,31 163,34 40,75 

Примітка. * – статистична значущість відмінностей показника з 

показником групи контролю менше 0,05 (критерій Манна – Уїтні, p < 0,05). 
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Медіани КСР, КДР, ФВ, ступеня скорочення передньо-заднього 

розміру лівого шлуночка і швидкості циркулярного скорочення волокон 

міокарда лівого шлуночка в систолу в групі хворих на ГХ із НМТ 

статистично значущих відмінностей із медіанами аналогічних параметрів у 

пацієнтів групи контролю не мали (критерій Манна – Уїтні, p > 0,05). Це 

свідчило про наявність у хворих на ГХ із НМТ нормальної, тобто 

збереженої, ФВ лівого шлуночка.  

Медіани МШПд, ЗСд та ІВТС у групі хворих із НМТ відповідно 

становили 1,14 см, 1,11 см і 0,50 ум. од., що свідчило про наявність 

концентричного типу гіпертрофії лівого шлуночка в пацієнтів цієї групи. 

Медіани співвідношення Е/А, часу уповільнення потоку раннього 

діастолічного наповнення Е, часу ізоволюмічної релаксації лівого 

шлуночка, середнього тиску в легеневій артерії і співвідношення 

максимальних швидкостей раннього діастолічного наповнення лівого 

шлуночка за даними спектрального (Е) і тканинного (е) допплерівських 

досліджень – Е/е у хворих з НМТ мали значення відповідно 0,85 ум. од., 

0,23 с, 0,12 с, 15,34 мм рт. ст. і 7,28 ум. од. Величини показників 

діастолічного наповнення лівого шлуночка свідчили про наявність 

гіпертрофічного типу діастолічної дисфункції. Медіани МШПд, ЗСд, 

ІВТС, ІММ лівого шлуночка, середнього тиску в легеневій артерії, часу 

уповільнення потоку раннього діастолічного наповнення Е і часу 

ізоволюмічної релаксації лівого шлуночка, допплерівського 

співвідношення Е/е в групі хворих на ГХ з НМТ статистично значуще 

перевищували медіани аналогічних параметрів у групі контролю (критерій 

Манна – Уїтні, р < 0,05).  

Таким чином, виявилося, що в умовах II ФК ХСН наявність ГХ II 

стадії асоціюється зі збільшенням розміру лівого передсердя і середнього 

тиску в легеневій артерії, навіть, при розмаху їхніх значень у межах 

встановленої норми. Це свідчило про тенденцію до збільшення тиску в 

малому колі кровообігу, тобто про наявність підстав для прогресування 
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мінімальних порушень діастолічного наповнення лівого шлуночка. Тобто 

середній тиск у легеневій артерії та розміри лівого передсердя у В-режимі 

в даній групі пацієнтів виявилися високочутливими маркерами ознак 

діастолічних розладів. Графіки розміру лівого передсердя в групах 1–6 

подані на рисунку 3.1.  

 

Рис. 3.1. Графіки діастолічного розміру лівого передсердя в групах 1–6. 

Примітки: LPB – діастолічний розмір лівого передсердя у В-режимі, мм;  

        gr – група. 

При порівнянні медіан показників структурно-функціонального 

стану серця у хворих на ГХ з ОЖ 2-го ступеня та хворих на ГХ із НМТ 

були виявлені статистично значущі відмінності величин медіан МШПд, 

ЗСд та ІВТС (критерій Манна – Уїтні, p < 0,05). Ці дані свідчили про те, що 

збільшення ІМТ із величини 35, що характеризує 2-й ступінь ожиріння, 

призводить до виражених процесів ремоделювання лівого шлуночка у 

вигляді статистично значущого збільшення товщини його стінок. В умовах 

першого ступеня ОЖ гіпертрофія міокарда може виявитися більш 

схильною до зворотного розвитку, що вимагає якомога більш раннього 

медикаментозного втручання препаратами, здатними зменшувати ступінь 

гіпертрофії міокарда в пацієнтів із ГХ та наростаючою масою тіла.  
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Порівняльна характеристика медіан показників структурно-

функціонального стану серця наведена в таблиці 3.7. 

 

Таблиця 3.7  

Порівняльна характеристика медіан показників структурно-

функціонального стану серця в обстежених пацієнтів (n = 151) 

Параметр 
Контроль 

(n = 25) 

ГХ + НМТ 

(n = 24) 

ГХ + ОЖ  

1-го 

ступеня 

(n = 58) 

ГХ + ОЖ  

2-го 

ступеня 

(n = 44) 

ГХ + ОЖ 

(n = 102) 

Ліве перед-

сердя, мм 
33,32 34,90* 35,40* 37,05* 35,99* 

МШПд, см 0,74 1,14* 1,21* 1,33*+ 1,29* 

КДР, см 4,49 4,76 4,90* 5,00* 4,94* 

ЗСд, см 0,79 1,11* 1,19* 1,33*+ 1,27* 

КСР, см 2,79 3,00 3,00 3,29 3,10 

ФВ, % 65,93 67,23 68,13 64,59 66,63 

Ступінь 

скорочення 

передньо-

заднього 

розміру лівого 

шлуночка в 

систолу, % 

35,99 37,15 38,12 35,35 143,50 

Швидкість 

циркулярного 

скорочення 

волокон 

міокарда 

лівого 

шлуночка в 

систолу,  

окр/с-1 

1,06 1,12 1,14 1,05 1,10 

ІВТС, ум. од. 0,36 0,50* 0,51* 0,55*+ 0,52* 

ІММ, г/м2 75,15 120,40* 139,62* 150,73* 143,50* 
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Продовження таблиці 3.7 

Параметр 
Контроль 

(n = 25) 

ГХ + НМТ 

(n = 24) 

ГХ + ОЖ  

1-го 

ступеня 

(n = 58) 

ГХ + ОЖ  

2-го 

ступеня 

(n = 44) 

ГХ + ОЖ 

(n = 102) 

Середній тиск 

у легеневій 

артерії, мм 

рт. ст. 

11,76 15,34* 15,48* 17,70* 16,44* 

Е/А, ум. од. 1,16 0,85* 0,76* 0,72*+ 0,75*+ 

Час 

уповільнення 

потоку 

раннього 

діастолічного 

наповнення Е, 

с 

0,17 0,23* 0,23* 0,25* 0,24* 

Час 

ізоволюмічної 

релаксації 

лівого 

шлуночка, с 

0,09 0,12* 0,13* 0,14* 0,13* 

Е/е, ум. од. 5,41 7,28* 7,25* 7,40* 7,29* 

Примітки: 1) * – статистична значущість відмінностей показника з 

показником групи контролю менше 0,05 (критерій Манна – Уїтні, p < 0,05); 

2) + – статистична значущість відмінностей показника з показником групи 

хворих на ГХ із НМТ менше 0,05 (критерій Манна – Уїтні, p < 0,05). 

 

Медіана розміру лівого передсердя у хворих із НМТ статистично 

значуще перевищила медіану аналогічного показника в групі контролю 

(критерій Манна – Уїтні, p < 0,05), що свідчило про ранню маркерну 

цінність показника щодо змін гемодинаміки в малому колі кровообігу на 

стадіях відсутності суттєвого підвищення тиску в лівому передсерді. 
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Графіки величини співвідношення максимальних швидкостей 

раннього та передсердного діастолічного наповнення лівого шлуночка Е/А 

в групах 1–6 подані на рис. 3.2. 

 

Рис. 3.2 – Графіки величини Е/А в групах 1–6. 

Примітки: Е/Аmk – співвідношення Е/А на мітральному клапані, ум. 

од.;  

                   gr – група. 

Зі збільшенням маси тіла від рівня норми до рівня 2-го ступеня ОЖ у 

хворих на ГХ спостерігали статистично значущі збільшення медіан 

розмірів лівого передсердя, товщини стінок лівого шлуночка, ІВТС, ІММ 

лівого шлуночка, середнього тиску в легеневій артерії, часу уповільнення 

потоку раннього діастолічного наповнення Е та часу ізоволюмічної 

релаксації лівого шлуночка, допплерівського співвідношення Е/е і 

зниження співвідношення Е/А. Ці дані свідчили про прогресуючі негативні 

процеси ремоделювання серця зі збільшенням маси тіла. 

На рисунку 3.3 видно, що величина інтегрального показника 

діастолічної функції лівого шлуночка величини співвідношення 

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

досліджень – Е/е в усіх групах хворих менше 10, що свідчить про 

початкові ознаки діастолічної дисфункції без розвитку вираженої легеневої 

гіпертензії. 

 

 

Рис. 3.3. Графіки величини співвідношення максимальних 

швидкостей раннього діастолічного наповнення лівого шлуночка за 

даними спектрального (Е) і тканинного (е) допплерівських досліджень – 

Е/е в групах 1–6, ум. од. 

Примітка. gr – група. 

 

Таким чином, хворі на ГХ з ОЖ 1-го і 2-го ступенів, об’єднані в 

загальну групу хворих з ожирінням, і хворі на ГХ з ОЖ 1-го ступеня 

відрізнялися від хворих на ГХ з НМТ тільки статистично значуще меншою 

медіаною співвідношення Е/А (критерій Манна – Уїтні, p < 0,05) і 

тенденцією до збільшення медіани ІВТС (критерій Манна – Уїтні, 

p = 0,052), що становив 4 %. 
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У групі хворих на ГХ з НМТ медіана товщини комплексу інтима-

медіа в стандартній точці становила 0,69 мм, значення показника 

варіювали від 0,51 мм до 0,85 мм, інтерквартільний розмах мав значення 

від 0,62 мм до 0,72 мм. Значення медіани товщини комплексу інтима-медіа 

на рівні біфуркації загальної сонної артерії виявилося статистично значуще 

більшим за значення медіани товщини комплексу інтима-медіа в 

стандартній точці, що, ймовірно, було пов’язано з більш вираженими 

впливами гемодинамічних факторів на стан судинної стінки в місці 

біфуркації загальної сонної артерії. 

Медіана товщини комплексу інтима-медіа на рівні біфуркації 

загальної сонної артерії становила 1,15 мм, міжквартільний розмах – від 

1,08 мм до 1,15 мм і варіації значення – від 0,97 мм до 1,20 мм. І якщо 

медіана товщини комплексу інтима-медіа в стандартній точці у хворих на 

ГХ із НМТ не відрізнялася від медіани показника в групі контролю 

(критерій Манна – Уїтні, p > 0,05), то медіана товщини комплексу інтима-

медіа на рівні біфуркації загальної сонної артерії була статистично 

значуще більша (критерій Манна – Уїтні, p < 0,05). Параметри структурно-

функціонального стану магістральних судин у хворих на ГХ із НМТ 

наведені в табл. 3.8. 

Медіани швидкості пульсових хвиль у сонних артеріях і швидкостей 

пульсових хвиль у черевній аорті в групі хворих на ГХ з НМТ статистично 

значуще перевищували аналогічні медіани в групі контролю (критерій 

Манна – Уїтні, p < 0,05 для обох показників), відповідно становили 

7,36 м/с і 7,42 м/с і варіювали відповідно від 5,55 м/с до 8,14 м/с і від 

6,79 м/с до 8,45 м/с. Медіана ендотелійзалежної вазодилатації плечових 

артерій у групі хворих на ГХ з НМТ становила 8,05 % і статистично 

значуще була нижчою медіани аналогічного показника в групі контролю 

(критерій Манна – Уїтні, p < 0,05). 
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Таблиця 3.8  

Параметри структурно-функціонального стану магістральних судин у 

хворих на гіпертонічну хворобу з нормальною масою тіла (n = 24) 

Параметр Me Min Max LQ HQ STD 

Товщина 

комплексу 

інтима-медіа в 

стандартній 

точці, мм 

0,69 0,51 0,85 0,62 0,72 0,09 

Товщина 

комплексу 

інтима-медіа на 

рівні біфуркації 

загальної сонної 

артерії, мм 

1,15* 0,98 1,20 1,08 1,15 0,07 

Швидкість 

пульсової хвилі у 

сонних артеріях, 

м/с 

7,36* 5,55 8,14 6,98 7,72 0,62 

Швидкість 

пульсової хвилі в 

черевній аорті, 

м/с 

7,42* 6,79 8,45 7,18 7,71 0,40 

Ендотелійзалежна 

вазодилатація 

плечових артерій, 

% 

8,05* 7,00 12,16 7,43 10,45 1,65 

Примітка. * – статистична значущість відмінностей показника з 

показником групи контролю менше 0,05 (критерій Манна – Уїтні, p < 0,05). 

 

Порівняльна характеристика медіан показників структурно-

функціонального стану магістральних судин наведена в табл. 3.9. 
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Таблиця 3.9  

Порівняльна характеристика медіан показників структурно-

функціонального стану магістральних судин у обстежених груп хворих 

(n = 102) 

Параметр 
Контроль 

(n = 25) 

ГХ + НМТ 

(n = 24) 

ГХ + ОЖ  

1-го 

ступеня 

(n = 58) 

ГХ + ОЖ  

2-го 

ступеня 

(n = 44) 

ГХ + ОЖ 

(n = 102) 

Товщина 

комплексу 

інтима-медіа 

в стандартній 

точці, мм 

0,65 0,69 0,79* 0,87*+ 0,80*+ 

Товщина 

комплексу 

інтима-медіа 

на рівні 

біфуркації 

загальної 

сонної артерії, 

мм 

0,79 1,15* 1,18*+ 1,21*+ 1,20*+ 

Швидкість 

пульсової  

хвилі в сонних 

артеріях, м/с 

6,08 7,36* 8,50*+ 8,45*+ 8,49*+ 

Швидкість 

пульсової 

хвилі  

в черевній 

аорті, м/с 

6,39 7,42* 8,14*+ 8,35*+ 8,24*+ 

Ендотелійза-

лежна 

вазодилатація 

плечових 

артерій, % 

13,16 8,05* 6,34*+ 4,83*+ 5,98*+ 

Примітки: 1. * – статистична значущість відмінностей показника з 

показником групи контролю менше 0,05 (критерій Манна – Уїтні, p < 0,05). 

2. + – статистична значущість відмінностей показника з показником групи 

хворих на ГХ із НМТ менше 0,05 (критерій Манна – Уїтні, p <0,05). 
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При порівнянні медіан показників структурно-функціонального 

стану судин у групах хворих на ГХ із різною масою тіла виявилося, що при 

збільшенні маси тіла збільшувалися медіани товщини комплексу інтима-

медіа в стандартній точці та на рівні біфуркації загальної сонної артерії , 

швидкості пульсових хвиль у сонних артеріях та в черевній аорті, 

знижувалася медіана ендотелійзалежної вазодилатації плечових артерій, 

при цьому медіани всіх перерахованих параметрів у групах хворих 

статистично значуще відрізнялися від контрольного значення (критерій 

Манна – Уїтні, p < 0,05). Медіани товщини комплексу інтима-медіа на 

рівні біфуркації загальної сонної артерії, швидкостей пульсових хвиль у 

сонних артеріях та в черевній аорті, ендотелійзалежної вазодилатації 

плечових артерій у групах хворих на ГХ з ОЖ 1-го ступеня та у хворих на 

ГХ з ОЖ 2-го ступеня статистично значуще відрізнялися від медіан у групі 

хворих на ГХ із НМТ (критерій Манна – Уїтні, p < 0,05). У хворих на ГХ з 

ОЖ 1-го і 2-го ступенів, об’єднаних у загальну групу втручання, порівняно 

з хворими на ГХ із НМТ медіана товщини комплексу інтима-медіа в 

стандартній точці виявилася більшою на 15,94 %, медіана швидкості 

пульсової хвилі в сонних артеріях – на 15,40 %, медіана швидкості 

пульсової хвилі в черевній аорті – на 11,10 %, а медіана ендотелійзалежної 

вазодилатації плечових артерій – менша на 25,71 %. Ці дані свідчили про 

наростання процесів структурно-функціонального ремоделювання 

магістральних судин зі збільшенням маси тіла хворих на ГХ. 

На рис. 3.4 подані графіки величини товщини комплексу інтима-

медіа в стандартній точці у групах 1–6.  

На рис. 3.5 подані графіки величини товщини комплексу інтима-

медіа на рівні біфуркації загальної сонної артерії в групах 1–6. 
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Рис. 3.4. Графіки товщини комплексу інтима-медіа в стандартній 

точці, мм у групах 1–6. 

Примітки. gr – група. 

ТІМ1 – товщина комплексу інтима-медіа в стандартній точці, мм. 

 

Рис. 3.5. Графіки величини товщини комплексу інтима-медіа на рівні 

біфуркації загальної сонної артерії, мм у групах 1–6. 

Примітки: gr – група. 

ТІМ2 – товщина комплексу інтима-медіа на рівні біфуркації 

загальної сонної артерії, мм. 
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На рисунку 3.5 видно, що величини товщини комплексу інтима-медіа 

на рівні біфуркації загальної сонної артерії в групах хворих на ГХ з ОЖ 1-

го і 2-го ступенів статистично значуще відрізняються від величин 

аналогічних показників у групі контролю і в групі хворих на ГХ із НМТ 

(критерій Манна – Уїтні, p < 0,05). 

На рис. 3.6 наведені графіки величин швидкості пульсової хвилі у 

сонних артеріях у групах хворих 1–6. 

 

 

Рис. 3.6. Графіки величини швидкості пульсової хвилі у сонних 

артеріях у групах 1–6: 

Примітки: OCAsr – швидкість пульсової хвилі у сонних артеріях, м/с; 

gr – група. 

 

Із рис. 3.6 та 3.7 хворі на ГХ з ОЖ 1-го і 2-го ступенів відрізнялися 

від хворих на ГХ із НМТ статистично значуще більшими величинами 

медіан швидкостей пульсових хвиль у сонних артеріях та в черевній аорті 

(критерій Манна – Уїтні, p < 0,05). 
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На рис. 3.7 подано графіки величини швидкості пульсової хвилі в 

черевній аорті в групах хворих 1–6. 

 

 

Рис. 3.7. Графіки величини швидкості пульсової хвилі в черевній 

аорті в групах 1–6. 

Примітки: Ao br – швидкість пульсової хвилі в черевній аорті, м/с; 

gr – група. 

 

Таким чином, хворі на ГХ з ОЖ 1-го і 2-го ступенів відрізнялися 

від хворих на ГХ із НМТ тенденцією до збільшення медіани ІВТС на 

4 %, статистично значуще більшими величинами медіан товщини 

комплексу інтима-медіа в стандартній точці – на 15,9 %, медіан 

швидкостей пульсових хвиль у сонних артеріях – на 15,4 % та швидкості 

пульсової хвилі в черевній аорті – на 11,1 % і статистично значуще 

меншою величиною медіани ендотелійзалежної вазодилатації плечових 

артерій – на 25,7 % (критерій Манна – Уїтні, усі p < 0,05). 

Порівняльний аналіз розмірів печінки в осіб контрольної групи та 

хворих на ГХ із різною масою тіла свідчив про те, що у хворих на ГХ уже 
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при першому ступені ожиріння мало місце статистично значуще 

збільшення всіх її розмірів, тобто навіть незначне збільшення ІМТ 

супроводжувалося вираженим збільшенням розмірів печінки. 

Розміри печінки хворих на ГХ із різною масою тіла і пацієнтів 

групи контролю наведені в табл. 3.10. 

 

Таблиця 3.10  

Порівняльна характеристика медіан розмірів печінки та показника 

жорсткості паренхіми печінки в обстежених пацієнтів (n = 151) 

Параметр 
Контроль 

(n = 25) 

ГХ + НМТ 

(n = 24) 

ГХ + ОЖ  

1-го 

ступеня 

(n = 58) 

ГХ + ОЖ  

2-го 

ступеня 

(n = 44) 

ГХ + ОЖ 

(n = 102) 

Товщина 

хвостатої 

частки 

печінки, мм 

22,50 25,04 35,47*+ 39,17*+ 36,32*+ 

Товщина лівої 

частки 

печінки, мм 

50,70 49,73 62,36*+ 68,96*+ 64,38*+ 

Товщина 

правої частки 

печінки, мм 

116,80 118,02 126,78*+ 132,67*+ 129,56*+ 

Косий 

вертикальний 

розмір правої 

частки 

печінки, мм 

133,90 132,07 154,18*+ 159,80*+ 155,69*+ 

Показник 

жорсткості 

паренхіми 

печінки, кПа 

3,08 4,00* 6,35*+ 10,12*+ 7,35*+ 

Примітки: 1. * – статистична значущість відмінностей показника з 

показником групи контролю менше 0,05 (критерій Манна – Уїтні, p < 0,05). 

2. “+” – статистична значущість відмінностей показника з показником групи 

хворих на ГХ з НМТ менше 0,05 (критерій Манна – Уїтні, p < 0,05). 
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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. Медіана показника жорсткості паренхіми печінки у 

хворих на ГХ з ОЖ 1-го і 2-го ступенів статистично значуще перевищувала 

медіану показника жорсткості паренхіми печінки у хворих з НМТ на 

83,8 % (критерій Манна – Уїтні, p < 0,05). Це вказує на значний внесок 

ОЖ, навіть ОЖ тільки 1-го та 2-го ступенів, у збільшення жорсткості 

паренхіми печінки. На рис. 3.8 подано графіки величини показника 

жорсткості паренхіми печінки у групах хворих 1–6. 

 

 

Рис. 3.8. – Графіки величини показника жорсткості паренхіми 

печінки в групах 1–6. 

Примітки: Elastsr – показник жорсткості паренхіми печінки, кПа; 

                 gr – група 
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Таким чином, результати дослідження показників структурно-

функціонального стану серця, судин і печінки у хворих на ГХ II стадії з 

ХСН II ФК і ОЖ 1-го та 2-го ступенів свідчили про наявність у них 

збереженої систолічної функції лівого шлуночка серця, діастолічної 

дисфункції за типом порушення релаксації, переважання концентричної 

гіпертрофії лівого шлуночка в 91,2 % хворих, при цьому хворі з ОЖ 

відрізнялися від хворих на ГХ із НМТ тенденцією до збільшення ІВТС, 

статистично значуще більшими розмірами печінки, статистично значуще 

більшими величинами товщини комплексу інтима-медіа в стандартній 

точці (на 15,9 %), швидкості пульсової хвилі в сонних артеріях (на 15,4 %), 

швидкості пульсової хвилі в черевній аорті (на 11,1 %), показника 

жорсткості паренхіми печінки (на 83,8 %) і достовірно меншою величиною 

ендотелійзалежної вазодилатації плечових артерій (на 25,7 %) (усі 

p < 0,05). 

 

3.3 Особливості ліпідного спектра крові, рівень інсулінемії та 

вміст у крові С-реактивного протеїну та інтерлейкіну-6 у хворих на 

гіпертонічну хворобу з ожирінням  

Для визначення стану ліпідного обміну, ступеня 

інсулінорезистентності, активності факторів системної запальної відповіді 

вивчали вміст у крові хворих на ГХ з ОЖ загального холестерину, 

тригліцеридів, ХС ЛПВЩ, інсуліну, СРП, ІЛ-6, за загальноприйнятими 

формулами розраховувалися вміст у крові ХС ЛПНЩ, КА, індекс HOMA-IR. 

Медіана рівня інсуліну в крові становила 23,19 мкМЕ/мл, значення 

показника коливалося від 12,45 до 37,11 мкМЕ/мл. Медіана індексу 

HOMA-IR становила 4,98, мінімум і максимум показника мали значення 

2,43 і 8,65 при міжквартільному розмаху від 3,89 до 6,31.  

Медіана вмісту в крові СРП мала значення 5,08 мг/л, значення 

показника коливалося від 3,07 до 9,80 мг/л, а міжквартільний розмах 
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обмежувався значеннями 4,29 і 7,58 мг/л. Медіана рівня в крові ІЛ-6 

становила 12,22 пг/мл, інтерквартільний розмах – від 9,89 до 17,34 пг/мл. 

Величини інсуліну, індексу HOMA-IR, СРП та ІЛ-6 наведені в 

таблиці 3.11. 

 

Таблиця 3.11  

Величини інсуліну, індексу HOMA-IR, С-реактивного протеїну та ІЛ-6 

у хворих на гіпертонічну хворобу з ожирінням (n = 102) 

Параметр Me Min Max LQ HQ STD 

Інсулін, мкМЕ/мл 23,19* 12,45 37,11 18,75 29,33 6,78 

Індекс HOMA-IR, ум. од. 4,98* 2,44 8,65 3,89 6,31 1,64 

СРП, мг/л 5,08* 3,07 9,80 4,29 7,58 1,88 

ІЛ-6, пг/мл 12,22* 6,50 25,50 9,89 17,34 4,55 

Примітка. * – статистична значущість відмінностей показника з 

показником групи контролю менше 0,05 (критерій Манна – Уїтні, p < 0,05). 

 

На рисунку 3.9 зображені величини вмісту інсуліну в крові у хворих 

різних груп. Пацієнти груп 3 і 4 мали максимальні рівні ІМТ, і в них рівні 

інсуліну мали статистично значущі відмінності від рівнів інсуліну у всіх 

інших групах, у тому числі і від показників у групі хворих на ГХ з 1-м 

ступенем ОЖ (критерій Манна – Уїтні, p < 0,05). Аналогічні дані були 

отримані за величиною індексу HOMA-IR (критерій Манна – Уїтні, 

p < 0,05). Ці дані свідчили про те, що у хворих на ГХ II стадії збільшення 

ІМТ більше 34,9 кг/м2, тобто більше за максимальне значення, що 

відповідає 1-му ступеню ожиріння, асоціювалося зі статистично значущим 

збільшенням інсулінемії та ступеня інсулінорезистентності. Графіки 

величин вмісту в крові інсуліну в групах 1–6 подані на рис. 3.9.  

Як видно з рис. 3.10, медіана рівня СРП у хворих з ОЖ 2-го ступеня 

статистично значуще відрізнялася від медіан усіх інших груп, тобто групи 

контролю і груп хворих з НМТ і ОЖ 1-го ступеня (критерій Манна – Уїтні, 

p < 0,05). Медіана показника в групі хворих на ГХ з ОЖ 1-го ступеня від 
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медіан у групі контролю та групі хворих із НМТ статистично значущих 

відмінностей не мала (критерій Манна – Уїтні, p > 0,05).  

 

 

Рис. 3.9. Графіки величин вмісту в крові інсуліну в групах 1–6. 

Примітки: Ins – інсулін, мкМЕ/мл; 

                  gr – група. 

 

Дані дослідження свідчили про те, що у хворих на ГХ II стадії 

збільшення ІМТ більше 34,9 кг/м2 асоціюється не тільки зі значним 

збільшенням ступеня інсулінорезистентності, а й зі статистично значущим 

збільшенням вмісту в крові ключового фактора системної запальної 

відповіді – СРП.  

Графіки величин вмісту в крові СРП у групах 1–6 подано на 

рис. 3.10.  

Як видно з рис. 3.11, величини вмісту в крові ІЛ-6 у чотирьох групах 

хворих з ОЖ (1-го і 2-го ступенів) статистично значуще відрізнялися від 

аналогічного показника в групі контролю, а величина показника у хворих 

із НМТ мала відмінності тільки з його величиною в групах хворих з ОЖ 2-

го ступеня (критерій Манна – Уїтні, p < 0,05). 
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Рис. 3.10. Графіки величини вмісту в крові СРП у групах 1–6. 

Примітки: CRB – С-реактивний протеїн, мг/л; 

                  gr – група. 

Графіки величин вмісту в крові ІЛ-6 у групах 1–6 наведені на рис. 

3.11. 

 

Рис. 3.11. Графіки величин вмісту в крові ІЛ-6 у групах 1–6. 

Примітки: ИL 6 – інтерлейкін-6, пг/мл; 

                  gr – група. 
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Таким чином, у хворих ГХ II стадії збільшення ІМТ більше 34,9 кг/м2 

асоціювалося зі статистично значущими збільшеннями вмісту в крові 

інсуліну, СРП та ІЛ-6 (критерій Манна – Уїтні, p < 0,05). 

Медіани рівнів інсуліну, індексу HOMA-IR, CРП та ІЛ-6 статистично 

значуще перевищували медіани аналогічних показників у групі контролю 

(критерій Манна – Уїтні, p < 0,05), тобто хворі на ГХ з ОЖ 1-го і 2-го 

ступенів характеризувалися збільшенням ступеня інсулінорезистентності 

та підвищенням вмісту в крові факторів системної запальної відповіді. 

Водночас медіани зазначених показників у загальній групі хворих на ГХ з 

ОЖ статистично значущих відмінностей від медіан аналогічних параметрів 

групи хворих на ГХ із НМТ не мали (критерій Манна – Уїтні, p > 0,05). 

При порівнянні величин показників у групах хворих з ОЖ 1-го та 2-го 

ступенів з аналогічними показниками хворих із НМТ виявилося, що їхні 

медіани статистично значуще відрізнялися тільки в групі хворих на ГХ з 

ОЖ 2-го ступеня (критерій Манна – Уїтні, p < 0,05). 

Порівняльна характеристика медіан рівнів інсуліну, індексу HOMA, 

СРП та ІЛ-6 наведена в табл. 3.12. 

Показники ліпідного спектра крові у хворих на ГХ з ОЖ 

демонстрували наявність дисліпідемії. Рівні ЗХС і ТГ статистично значуще 

відрізнялися від контрольних значень (критерій Манна – Уїтні, p < 0,05) 

від значення показника в групі хворих із НМТ статистично значуще 

відрізнявся тільки показник ТГ (критерій Манна – Уїтні, p < 0,05). Медіана 

ХС ЛПВЩ становила 46,78 мг/дл, варіації значень показника – від 40,22 до 

48,23 мг/дл. Значення показника в групі хворих на ГХ з ОЖ 1-го і 2-го 

ступенів статистично значуще не відрізнялося від значень аналогічного 

параметра в групі контролю та в групі хворих із НМТ (критерій Манна – 

Уїтні, p > 0,05). Порівняльна характеристика медіан показників ліпідного 

спектра крові в обстежених пацієнтів наведена в табл. 3.13.  
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Таблиця 3.12  

Порівняльна характеристика медіан рівнів інсуліну, індексу HOMA-

IR, С-реактивного протеїну та ІЛ-6 в обстежених пацієнтів (n = 151) 

Параметр 
Контроль 

(n = 25) 

ГХ + НМТ 

(n = 24) 

ГХ + ОЖ  

1-го 

ступеня 

(n = 58) 

ГХ + ОЖ  

2-го 

ступеня 

(n = 44) 

ГХ + ОЖ 

(n = 102) 

Інсулін, 

мкМЕ/мл 
8,93 18,15* 21,09* 27,82*+ 23,19* 

Індекс 

HOMA-IR, 

у.од. 

1,58 3,42* 4,50* 6,14*+ 4,98* 

СРП, мг/л 1,82 4,70* 4,50* 7,99*+ 5,08* 

ІЛ-6, пг/мл 2,73 8,11* 12,22* 12,52*+ 12,22* 

Примітки: * – статистична значущість відмінностей показника з 

показником групи контролю менше 0,05 (критерій Манна – Уїтні, p < 0,05); 

“+” – статистична значущість відмінностей показника з показником групи 

хворих на ГХ з НМТ менше 0,05 (критерій Манна – Уїтні, p < 0,05). 
 

Таблиця 3.13  

Порівняльна характеристика медіан показників ліпідного спектра 

крові в обстежених пацієнтів (n = 151) 

Параметр 
Контроль 

 (n = 25) 

ГХ + НМТ 

(n = 24) 

ГХ + ОЖ  

1-го 

ступеня 

(n = 58) 

ГХ + ОЖ  

2-го 

ступеня 

(n = 44) 

ГХ + ОЖ 

(n = 102) 

ЗХС, мг/дл 162,68 178,47* 184,41* 210,00*+ 193,93* 

ТГ, мг/дл 100,45 122,30* 149,38*+ 171,25*+ 155,59*+ 

ХС ЛПНЩ, 

мг/дл 
96,24 105,96* 107,81* 128,41*+ 116,81* 

Коефіцієнт 

атерогенно-

сті, ум. од. 

2,45 2,84* 2,98* 3,63*+ 3,22* 

Примітки: * – статистична значущість відмінностей показника з 

показником групи контролю менше 0,05 (критерій Манна – Уїтні, p < 0,05); 

“+” – статистична значущість відмінностей показника з показником групи 

хворих на ГХ з НМТ менше 0,05 (критерій Манна – Уїтні, p < 0,05). 
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Графіки величин вмісту в крові ЗХС у групах 1–6 подані на рис. 3.12. 

На рис. 3.12 видно, що значення ЗХС у групі хворих з ОЖ 2-го 

ступеня статистично значуще відрізняються від значень параметра в 

контрольній групі і в групі хворих із НМТ (критерій Манна – Уїтні, 

p < 0,05). Медіана ЗХС становила 193,93 мг/дл, розмах вибірки – від 157,48 

до 254,12 мг/дл, тобто рівень ЗХС не перевищував 6,60 ммоль/л. 

 

 

Рис. 3.12. Графіки величин вмісту в крові ЗХС у групах 1–6. 

Примітки: ОХС – загальний холестерин, мг/дл.; 

                  gr – група. 

 

На рис. 3.13 видно, що рівні ТГ в усіх групах хворих з ОЖ 

статистично значуще відрізняються від значень у контрольній і в групі 

хворих із НМТ, а також і між собою (критерій Манна – Уїтні, p < 0,05). 

Таким чином, рівень ТГ у нашому дослідженні виявився чутливим до 

підвищення маси тіла, що, імовірно, було пов’язано з характерною для 

ожиріння гіпертригліцеридемією та жорсткими ліпідними критеріями 

включення в дослідження – рівень ЗХС не більше 7 ммоль/л (270 мг/дл).  
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Графіки величин вмісту в крові ТГ у групах 1–6 подані на рис. 3.13. 

 

Рис. 3.13. Графіки величин вмісту в сироватці крові ТГ у групах 1– 6. 

Примітки: TG – тригліцериди, мг/дл; 

                  gr – група. 

 

Медіана ТГ становила 155,59 мг/дл, а максимум і мінімум 

відповідно – 167,48 мг/дл і 146,87 мг/дл, тобто показник не перевищував 

1,9 ммоль/л. 

Медіана ХС ЛПНЩ становила 116,81 мг/дл, значення показника 

варіювали від 79,55 мг/дл до 175,69 мг/дл. Медіана ХС ЛПНЩ статистично 

значуще відрізнялася від медіани групи контролю, але від медіани групи 

хворих із НМТ статистично значуще відрізнялася тільки медіана показника в 

групах хворих на ГХ з ОЖ 2-го ступеня (критерій Манна – Уїтні, p > 0,05). 

Рис. 3.14 демонструє статистично значущі відмінності величини ХС 

ЛПНЩ у хворих з ОЖ 2-го ступеня від величини показника в групі хворих 

із НМТ (критерій Манна – Уїтні, p < 0,05). 

Графіки величин вмісту в крові ХС ЛПНЩ у групах 1–6 наведені на 

рис. 3.14. 
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Рис. 3.14. Графіки величин вмісту в крові ХС ЛПНЩ у групах 1–6. 

Примітки: LPNP – ХС ЛПНЩ, мг/дл; 

                  gr – група. 

 

Аналогічні результати були отримані і при порівнянні медіан 

коефіцієнта атерогенності, який також у групах хворих з ожирінням 2-го 

ступеня виявився статистично значуще більшим, ніж у контрольній групі 

та групі хворих із НМТ (критерій Манна – Уїтні, p < 0,05).  

При порівнянні значень параметрів ліпідного спектру у групах з ОЖ 

1-го та 2-го ступенів виявилося, що статистично значуще відрізнялися 

тільки медіани ТГ (критерій Манна – Уїтні, p < 0,05). 

Графіки величин коефіцієнту атерогенності в групах 1–6 

представлені на рис. 3.15. 
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Рис. 3.15. Графіки величин коефіцієнту атерогенності в групах 1–6. 

Примітки: КА – коефіцієнт атерогенності, ум. од. 

                  gr – група. 

 

Таким чином, у хворих на ГХ II стадії з ОЖ 1-го і 2-го ступенів 

збільшення ІМТ більше 34,9 кг/м2 супроводжувалося статистично 

значущими збільшеннями індексу інсулінорезистентності та рівнів у крові 

інсуліну, ЗХС, ТГ, ХС ЛПНЩ, СРП та ІЛ-6, що свідчило про те, що зі 

збільшенням маси тіла у хворих на ГХ прогресивно погіршуються 

показники ліпідного та вуглеводного обмінів і наростає активність 

факторів системної запальної відповіді. 

 

3.4. Взаємозв’язки показників ліпідного та вуглеводного обмінів, 

рівнів С-реактивного протеїну та інтерлейкіну-6 з параметрами 

структурно-функціонального стану серця, судин і печінки у хворих 

на гіпертонічну хворобу з ожирінням  

Особливості процесів ремоделювання органів-мішеней у хворих на 

ГХ з ожирінням вивчені недостатньо. Потребує подальшого вивчення 

характер впливу на них порушень вуглеводного, ліпідного обмінів, стану 
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факторів системної запальної відповіді, зміни яких дуже характерні для 

цієї коморбідності. 

Сьогодні великий інтерес становлять взаємозв’язки параметрів, 

вуглеводного, ліпідного обмінів, факторів системної запальної відповіді з 

показниками структурно-функціонального стану серця, судин, печінки у 

хворих на ГХ із початковими стадіями ожиріння, мінімальними змінами 

паренхіми печінки у вигляді жирового гепатозу в умовах відсутності 

гіперглікемії та без вираженої гіперхолестеринемії. Вивчення цього 

питання стало одним із завдань дослідження. Для його вирішення на 

першому етапі визначалися ультразвукові показники структурно-

функціонального стану серця, судин і печінки та рівні в крові інсуліну, 

ліпопротеїдів, СРП та ІЛ-6. Другим етапом дослідження був кореляційний 

аналіз і оцінка його результатів. 

Як видно з табл. 3.14, із більшістю основних параметрів структурно-

функціонального стану серця корелювали рівні індексу HOMA-IR і СРП. 

Індекс HOMA-IR – показник ступеня інсулінорезистентності, і СРП – 

центральний фігурант системної запальної відповіді, мали статистично 

значущі кореляції з параметрами систолічної функції лівого шлуночка, 

розмірами лівого передсердя (у даному випадку ліве передсердя – 

показник умов діастолічного наповнення), ІВТС і ІММ, що свідчило про 

їхню важливу роль у порушеннях систолічної та діастолічної функцій 

лівого шлуночка і змінах його геометрії. Найбільш високі коефіцієнти 

кореляції індексу HOMA-IR і СРП з ІВТС та ІММ акцентували увагу на 

більш вираженому впливі гіперінсулінемії та збільшення вмісту в крові 

СРП на товщину стінок лівого шлуночка і масу його міокарда. Рівень ТГ 

негативно корелював з ФВ лівого шлуночка, утворюючи помірний за 

силою зв’язок (r = –0,43). 

Статистично значущі кореляції нейрогуморальних факторів з 

показниками структурно-функціонального стану серця наведені в 

табл. 3.14.  
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Таблиця 3.14  

Статистично значущі кореляції нейрогуморальних факторів із 

показниками структурно-функціонального стану серця у хворих на 

гіпертонічну хворобу з ожирінням 1-го і 2-го ступенів (індекс кореляції 

r) 

Параметр 

Ліве 

перед-

сердя 

ФВ 

Ступінь 

скорочення 

передньо-

заднього 

розміру 

лівого 

шлуночка 

в систолу 

Швидкість 

циркулярного 

скорочення 

волокон 

міокарда 

лівого 

шлуночка в 

систолу 

ІВТС ІММ 

Індекс 

HOMA-

IR 

0,47* -0,44* -0,38* -0,45* 0,52* 0,44* 

СРП 0,42* -0,45* -0,44* -0,38* 0,46* 0,39* 

ІЛ-6 – – – – 0,41* 0,54* 

ЗХС 0,48* – – – 0,46* 0,55* 

ТГ 0,44* -0,43* – – 0,52* 0,45* 

Примітка. * – коефіцієнт кореляції має статистичну значущість менше 

0,05 (p < 0,05). 

 

Із табл. 3.15 видно, що СРП, незважаючи на те, що є ключовим 

фактором системної запальної відповіді, статистично значуще не 

корелював з медіаною швидкостей пульсових хвиль у сонних артеріях і в 

черевній аорті. Імовірно, це було пов’язано з опосередкованістю його 

впливу на жорсткість судинної стінки, наприклад через взаємозв’язки з ІЛ-

6, судинні ефекти якого досить докладно описані в літературі [115, 212, 

221]. Можливо, що в умовах невисоких ступенів ожиріння та при помірних 

збільшеннях швидкостей пульсових хвиль у магістральних судинах 

кореляції значень параметрів у нашій вибірці не встигли досягти 

статистичної значущості. І справді, найвищі кореляційні індекси 
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нейрогуморальні фактори мали з товщиною комплексу інтима-медіа в 

стандартній точці і ендотелійзалежною вазодилатацією плечових артерій. 

Найімовірніше, це пояснюється більш тривалим проміжком часу, 

необхідним для формування жорсткості магістральних судин, порівняно з 

тим часом, протягом якого потовщується інтима-медіа і знижується 

ступінь ендотелійзалежної вазодилатації плечових артерій. Останній 

показник є маркером початку будь-якої кардіологічної патології, належить 

до найбільш чутливих показників змін судин на ранніх етапах 

патологічного процесу [81; 125; 182; 247; 286]. Перебудова архітектоніки 

судинної стінки пов’язана з поступовим збільшенням в її структурі 

колагенових волокон, яке настає на більш пізніх етапах захворювання і 

може довго не проявлятися збільшенням швидкостей пульсових хвиль у 

магістральних судинах [187; 188; 306; 315]. 

Статистично значущі кореляції нейрогуморальних факторів із 

показниками структурно-функціонального стану магістральних судин у 

хворих на ГХ з ОЖ 1-го і 2-го ступеня наведені в табл. 3.15. 

 Кореляційні зв’язки нейрогуморальних параметрів із показниками 

структурно-функціонального стану судин свідчили про участь 

гіперінсулінемії, гіперліпідемії та активації системної запальної відповіді в 

ремоделюванні судинної стінки, які найбільш виражено проявлялися в 

обстеженого контингенту хворих шляхом впливу на ступінь 

ендотелійзалежної вазодилатації плечових артерій і товщину комплексу 

інтима-медіа в стандартній точці. 

При аналізі даних табл. 3.16 звертали на себе увагу статистично 

значущі помірні та сильні кореляції СРП, індексу HOMA-IR, ЗХС і ТГ із 

величинами всіх розмірів печінки та показником жорсткості її паренхіми. 

Це свідчило про виражений негативний вплив гіперінсулінемії, 

дисліпідемії та підвищення активності СРП на структурний стан печінки, 

навіть, при початкових стадіях ОЖ в умовах незначно вираженої 

дисліпідемії. Отримані результати дослідження узгоджувалися з даними 
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літератури щодо прогресуючих порушень ліпідного обміну та вираженої 

активації системного запалення у хворих на ГХ з ОЖ під впливом 

гіперінсулінемії, які сприяють розвитку НАЖХП [61; 124; 309; 310]. 

 

Таблиця 3.15  

Статистично значущі кореляції нейрогуморальних факторів з 

показниками структурно-функціонального стану магістральних судин 

у хворих на гіпертонічну хворобу з ожирінням 1-го і 2-го ступеня 

(індекс кореляції r) 

Параметр Товщина 

комплексу 

інтима-

медіа в 

стандартній 

точці 

Швидкості 

пульсових 

хвиль у 

сонних 

артеріях 

Швидкість 

пульсової 

хвилі в 

черевній 

аорті 

Ендотелійзалежна 

вазодилатації 

плечових артерій 

Індекс 

HOMA-IR 
0,48* 0,48* 0,51* –0,51* 

СРП 0,37* – – –0,42* 

ІЛ-6 0,51* 0,42* 0,44* –0,46* 

ЗХС 0,53* 0,43 0,48* –0,48* 

ТГ 0,42* 0,44* 0,44* –0,49* 

Примітка. * – коефіцієнт кореляції має статистичну значущість менше 

0,05 (p < 0,05). 

 

Статистично значущі кореляції нейрогуморальних факторів із 

показниками структурного стану печінки у хворих на ГХ з ОЖ 1-го і 2-го 

ступенів наведені в табл. 3.16. 

Аналіз кореляційних зв’язків розрахункових ліпідних параметрів ХС 

ЛПНЩ та коефіцієнту атерогенності з показниками структурно-

функціонального стану серця, судин і печінки також свідчив про наявність 

між ними статистично значущих взаємовідносин, що вказують на участь 

порушень ліпідного обміну в прогресуванні ремоделювання органів-

мішеней. Із табл. 3.17 очевидно, що статистично значущі зв’язки ХС 
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ЛПНЩ та коефіцієнту атерогенності утворили тільки зі структурними 

параметрами серця, що було характерним і для кореляцій ЗХС. 

Статистично значущі кореляції ХС ЛПНЩ та коефіцієнту атерогенності з 

показниками структурного стану серця наведені в табл. 3.17. 

 

Таблиця 3.16  

Статистично значущі кореляції нейрогуморальних факторів 

із показниками структурного стану печінки у хворих на гіпертонічну 

хворобу з ожирінням 1-го і 2-го ступенів (індекс кореляції r) 

Параметр 

Товщина 

хвостатої 

частки 

печінки, 

мм 

Товщина 

лівої 

частки 

печінки, 

мм 

Товщина 

правої 

частки 

печінки, 

мм 

Косий 

вертикальний 

розмір правої 

частки 

печінки, мм 

Показник 

жорсткості 

паренхіми 

печінки, 

кПа 

Індекс 

HOMA-

IR 

0,51* 0,52* 0,45* 0,41* 0,50* 

СРП 0,39* 0,50* 0,34* 0,33* 0,38* 

ІЛ-6 – 0,47* – – – 

ЗХС 0,44* 0,51 0,47* 0,26* 0,52* 

ТГ 0,50* 0,54* 0,41* 0,43* 0,49* 

Примітка. * – коефіцієнт кореляції має статистичну значущість менше 

0,05 (p < 0,05). 

Таблиця 3.17  

Статистично значущі кореляції ХС ЛПНЩ  

та коефіцієнту атерогенності з показниками структурного стану серця 

у хворих на гіпертонічну хворобу з ожирінням 1-го і 2-го ступенів 

(індекс кореляції r) 

Параметр Ліве передсердя ІВТС ІММ 

ХС ЛПНЩ 0,27* 0,30* 0,32* 

Коефіцієнт 

атерогенності 0,30* 0,34* 0,34* 

Примітка. * – коефіцієнт кореляції має статистичну значущість менше 

0,05 (p < 0,05). 
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Кореляційні зв’язки ХС ЛПНЩ та коефіцієнту атерогенності з 

показниками структурно-функціонального стану судин 

підпорядковувалися описаним раніше закономірностям, характерним для 

кореляцій ЗХС і ТГ. Отримані результати свідчили про участь 

гіперліпідемії в структурно-функціональному ремоделюванні судинної 

стінки. При цьому найбільш уразливими мішенями негативним впливам 

дисліпідемії в обстежених пацієнтів виявилися ступінь ендотелійзалежної 

вазодилатації плечових артерій і товщина комплексу інтима-медіа в 

стандартній точці. 

Статистично значущі кореляції ХС ЛПНЩ та коефіцієнта 

атерогенності з показниками структурно-функціонального стану 

магістральних судин у хворих на ГХ з ОЖ 1-го і 2-го ступенів подані в 

таблиці 3.18. 

Таблиця 3.18  

Статистично значущі кореляції ХС ЛПНЩ та коефіцієнта 

атерогенності з показниками структурно-функціонального стану 

магістральних судин у хворих на гіпертонічну хворобу з ожирінням 

ОЖ 1-го і 2-го ступенів (індекс кореляції r) 

Параметр 

Товщина 

комплексу 

інтима-

медіа в 

стандартній 

точці 

Швидкості 

пульсових 

хвиль у 

сонних 

артеріях 

Швидкості 

пульсової 

хвилі в 

черевній 

аорті 

Ендотелійзалежна 

вазодилатація 

плечових артерій 

ХС ЛПНЩ 0,44* 0,33 0,40* –0,42* 

Коефіцієнт 

атерогенності 0,46* 0,32* 0,42* –0,44* 

Примітка. * – коефіцієнт кореляції має статистичну значущість менше 

0,05 (p < 0,05). 
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Дані табл. 3.19 свідчать про наявність статистично значущих 

помірних і сильних кореляцій ХС ЛПНЩ та коефіцієнта атерогенності з 

величинами всіх розмірів печінки та показником її жорсткості. 

Статистично значущі кореляції ХС ЛПНЩ та коефіцієнта 

атерогенності з показниками структурного стану печінки у хворих на ГХ з 

ОЖ 1-го і 2-го ступенів наведені в табл. 3.19. 

Таблиця 3.19  

Статистично значущі кореляції ХС ЛПНЩ  

та коефіцієнта атерогенності з показниками структурного стану 

печінки у хворих на гіпертонічну хїворобу з ожирінням 1-го і 2-го 

ступенів (індекс кореляції r) 

Параметр 

Товщина 

хвостатої 

частки 

печінки, 

мм 

Товщина 

лівої 

частки 

печінки, 

мм 

Товщина 

правої 

частки 

печінки, 

мм 

Косий 

вертикальний 

розмір правої 

частки 

печінки, мм 

Показник 

жорсткості 

паренхіми 

печінки, 

кПа 

ХС ЛПНЩ 0,35* 0,52 0,42* 0,45* 0,54* 

Коефіцієнт 

атерогенності 
0,38* 0,55* 0,44* 0,47* 0,55* 

Примітка: * – коефіцієнт кореляції має статистичну значущість менше 

0,05 (p < 0,05). 

 

Таким чином, результати вивчення стану параметрів вуглеводного та 

ліпідного обмінів, факторів системної запальної відповіді і дослідження їх 

взаємозв’язків з показниками структурно-функціонального стану серця, 

судин і печінки у хворих на ГХ II стадії з ХСН II ФК і ОЖ 1-го і 2-го 

ступенів свідчили про те, що перевищення ІМТ величини 34,9 кг/м2 

асоціювалось із статистично значущим збільшенням індексу HOMA-IR і 

рівнів у крові ЗХС, ТГ, ХС ЛПНЩ, СРП та ІЛ-6. Наростання інсулінемії, 

дисліпідемії та активації системної запальної відповіді сприяло 

прогресуванню процесів ремоделювання серця, судин і печінки, про що 

свідчили статистично значущі кореляційні зв’язки індексу HOMA-IR, ТГ і 



110 

 

СРП з індексом маси міокарда (r = 0,44, r = 0,45, r = 0,39; p < 0,05), з 

товщиною комплексу інтима-медіа в 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). 

Результати розділу опубліковані в таких працях: 
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гипертонической болезнью с ожирением / В. А. Сухонос // Проблеми 

екологічної та медичної генетики і клінічної імунології: збірник 

наукових праць. – К. – Луганськ, 2012. – Вип. 6 (114). – С. 647–651 

2. Сухонос В. А. Структурно-функциональное состояние магистральных 

сосудов и показатели клинико-лабораторного статуса у больных 

гипертонической болезнью с различной массой тела / В. А. Сухонос // 

Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень. – 2013. 
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индекса массы тела / В. А. Сухонос, М. Н. Кочуева, А. С. Шалимова, 
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РОЗДІЛ 4 

ДИНАМІКА КЛІНІЧНОГО СТАТУСУ, РЕЗУЛЬТАТІВ 

ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ ТА ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ З ОЖИРІННЯМ 

ПІД ВПЛИВОМ ЛІКУВАННЯ 

 

4.1. Вплив 12-тижневої комплексної патогенетичної терапії 

хворих на гіпертонічну хворобу з ожирінням на клінічний стан, 

показники структурно-функціонального стану серця, судин і печінки, 

ліпідний спектр крові, вміст у крові інсуліну та запальних факторів 

при включенні в схему лікування есенціальних фосфоліпідів і без 

їхнього використання 

Проблема лікування хворих на ГХ з ОЖ залишається однією з 

найважливіших як у науці, так і в клінічній практиці. Великі порівняльні 

багатоцентрові дослідження, присвячені вивченню ефективності 

препаратів різних класів у цієї категорії хворих, не проводилися. Тим 

більше не відомі внутрішньокласові відмінності ефективності та безпеки 

антигіпертензивних препаратів у хворих із цим варіантом поєднаної 

патології. Однак є рекомендації щодо лікування хворих із метаболічним 

синдромом, згідно з якими препаратами вибору в них є блокатор ренін-

ангіотензин-альдостеронової системи (інгібітор ангіотензин-

перетворюючого ферменту або блокатор рецепторів 1-го типу до 

ангіотензину ІІ ) і антагоніст кальцієвих каналів, а їхня комбінація є 

найбільш вдалою. У нашому дослідженні група втручання – хворі на ГХ з 

ОЖ 1-го і 2-го ступенів (n = 102)  була поділена на чотири групи за типом 

втручання. Групи були порівнянні за статтю, віком та ІМТ. Протягом 12 

тиж хворі груп 3, 5 (n = 53) отримували лізиноприл у добовій дозі 10–

30 мг, лерканідипін у добовій дозі 10–15 мг, а також 10 мг на добу 

аторвастатину і 75 мг ацетилсаліцилової кислоти, яка призначалася при 

зниженні цифр АТ нижче 140/90 мм рт. ст. у зв’язку з високим серцево-
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судинним ризиком в обстежених пацієнтів. Паціенти груп 4, 6 (n = 49) на 

тлі описаної базисної терапії протягом тих же 12 тиж отримували 

есенціальні фосфоліпіди в добовій дозі 1800 мг. Лікування проводилося 

при суворому дотриманні режиму заходів щодо корекції способу життя – 

дотриманні режиму 4-разового харчування, розрахунку добової 

калорійності харчового раціону, збільшенні фізичної активності. 

Динаміка медіан досліджуваних параметрів серця, судин, печінки, 

ліпідного спектра крові та нейрогуморальних факторів у групах 

розрізнялася і свідчила про додаткові позитивні ефекти есенціальних 

фосфоліпідів. Ступінь динаміки медіан систолічного і діастолічного АТ 

був порівнянним (критерій Манна – Уїтні, p > 0,05), що свідчило про 

відсутність впливу есенціальних фосфоліпідів на рівень АТ. В усіх групах 

спостерігалося зниження ІМТ, пов’язане з суворим виконанням заходів із 

корекції способу життя. Динаміка ІМТ у групах статистичної значущості 

не досягнула, що було пов’язано з коротким періодом спостереження 

(критерій Вілкоксона, р = 0,07 в обох групах). Динаміка тесту з 

шестихвилинною ходьбою в групах 3, 5 та 4, 6 також мала позитивний 

характер, була статистично значущою (критерій Вілкоксона, p < 0,05), при 

цьому її ступінь у різних групах хворих відмінностей не мав і становив 

7,82 % і 6,07 % відповідно (критерій Манна – Уїтні, p > 0,05). Медіани 

розмірів порожнин серця і товщини стінок лівого шлуночка мали 

статистично незначну динаміку в обох групах, що було пов’язано з 

коротким 12-тижневим періодом спостереження. У групах 4, 6 незначне 

зниження діастолічного розміру лівого передсердя виявилося статистично 

значущим – медіана цього показника знизилася на 1,00 % і становила після 

лікування 35,48 мм (критерій Вілкоксона, p < 0,05). Медіана 

ендотелійзалежної вазодилатації плечових артерій статистично значуще 

збільшилася в обох групах на 8,87 % і 12,47 % відповідно (критерій 

Вілкоксона, p < 0,05) при статистичній значущості відмінності динаміки в 

групах (критерій Манна – Уїтні, p < 0,05). Як видно з табл. 3.20, показники 
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систолічної та діастолічної функції в групах 3, 5 мали статистично значущі 

позитивні зміни (критерій Вілкоксона, p < 0,05), які свідчили про 

ефективність комплексної патогенетичної терапії хворих і виражалися в 

підвищенні толерантності до фізичного навантаження та підтверджувалися 

статистично значущими збільшеннями дистанцій тесту з шестихвилинною 

ходьбою (критерій Вілкоксона, p < 0,05). Динаміка медіан параметрів 

функціонального стану серця та ендотелійзалежної вазодилатації плечових 

артерій у групах 3, 5 наведена в табл. 4.1. 

 

Таблиця 4.1  

Динаміка медіан параметрів функціонального стану серця та 

ендотелійзалежної вазодилатації плечових артерій у пацієнтів груп 3, 5 

(n = 53) 

Параметр 
До ліку-

вання 

Після 

ліку-

вання 

р відмін-

ностей 

ФВ, % 66,38 69,56 0,00 

Ступінь скорочення передньо-заднього 

розміру лівого шлуночка в систолу, % 
36,48 39,36 0,00 

Швидкість циркулярного скорочення 

волокон міокарда лівого шлуночка в 

систолу, окр/с-1 

1,07 1,15 0,01 

E/A, ум. од. 0,76 0,82 0,00 

Час уповільнення потоку раннього 

діастолічного наповнення Е, с 
0,24 0,22 0,00 

Час ізоволюмічної релаксації лівого 

шлуночка, с 
0,13 0,12 0,00 

Кінцевий діастолічний тиск у лівому 

шлуночку, мм рт. ст. 
10,82 10,64 0,04 

E/e, ум. од. 7,40 6,80 0,00 

Ендотелійзалежна вазодилатація плечових 

артерій, % 
6,17 6,92 0,00 

 

Медіани товщини комплексу інтима-медіа в стандартній точці і на 

рівні біфуркації загальної сонної артерії в групах 3, 5 та 4, 6 після 
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лікування змін не зазнавали. В усіх групах відзначалися незначні тенденції 

до зниження швидкостей пульсових хвиль у сонних артеріях і аорті.  

Динаміка медіан структурних параметрів печінки також мала 

виражену позитивну спрямованість. Статистично незначущим виявилося 

тільки зменшення товщини хвостатої частки (критерій Вілкоксона, 

p > 0,05). Інші показники відображали статистично значуще зменшення 

лінійних розмірів печінки та жорсткості її паренхіми (критерій Вілкоксона, 

p < 0,05). Динаміка медіани показника жорсткості паренхіми печінки в 

групах 3 і 5 становила 9,57 % і статистично значуще була менша за 

динаміку медіани показника в групах 4 та 6, в яких остання дорівнювала 

23,84 % (критерій Манна – Уїтні, p < 0,05). Ці дані свідчили про виражений 

позитивний вплив есенціальних фосфоліпідів на структуру паренхіми 

печінки. Динаміка медіан параметрів структурного стану печінки в групах 

3, 5 наведена в табл. 4.2. 

Таблиця 4.2  

Динаміка медіан показників структурного стану печінки в пацієнтів 

груп 3, 5 (n = 53) 

Параметр До лікування 
Після 

лікування 
р відмін-

ностей 

Товщина хвостатої частки 

печінки, мм 
36,08 35,11 0,07 

Товщина лівої частки печінки, 

мм 
65,79 63,00 0,02 

Товщина правої частки печінки, 

мм 
130,21 127,69 0,01 

Косий вертикальний розмір 

правої частки печінки, мм 
155,58 153,17 0,04 

Показник жорсткості паренхіми 

печінки, кПа 
7,00 6,33 0,01 
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Як видно з табл. 4.3, статистично значущу позитивну динаміку в 

групах 3, 5 мала медіана тільки показника інсулінорезистентності ‒ індексу 

HOMA-IR (критерій Вілкоксона, p < 0,05).  

Згідно з Європейськими рекомендаціями [183] для пацієнтів 

високого серцево-судинного ризику, до числа яких належали включені в 

дослідження пацієнти групи втручання, цільовий рівень ЗХС становить 

менше 4,5 ммоль/л (180 мг/дл), рівень ХС ЛПНЩ ‒ менше 2,5 ммоль/л 

(100 мг/дл), ТГ ‒ менше 1,7 ммоль/л (150 мг/дл). У хворих груп 3, 5 

виявлялася виразна позитивна динаміка в ліпідному спектрі крові у вигляді 

зниження вмісту атерогенних фракцій ліпідів, що пояснювалося прийомом 

аторвастатину на тлі дотримання режиму харчування та фізичної 

активності. Динаміка медіан рівнів інсуліну, індексу HOMA-IR і факторів 

системної запальної відповіді подана в табл. 4.3. 

 

Таблиця 4.3  

Динаміка медіан рівнів інсуліну, індексу HOMA-IR , С-реактивного 

протеїну та ІЛ-6 у пацієнтів груп 3, 5 (n = 53) 

Параметр До лікування Після лікування р відмінностей 

Інсулін, мкМЕ/мл 22,45 20,26 0,06 

Індекс HOMA-IR, ум. од. 4,96 4,19 0,01 

СРП, мг/л 5,07 4,55 0,07 

ІЛ-6, пг/мл 11,88 11,09 0,14 

 

Як видно з табл. 4.4, більшість хворих досягли цільових рівнів 

показників ліпідного спектра крові і в результаті динаміка медіани ЗХС у 

досліджуваних групах склала 7,83 %, медіани ТГ – 4,45 %, медіани ХС 

ЛПНЩ – 12,57 % (критерій Вілкоксона, p < 0,05). Вихідні рівні ХС ЛПВЩ 

статистично значуще від контрольних значень не відрізнялися (критерій 

Манна – Уїтні, p > 0,05) і статистично значущої динаміки після 12-

тижневої терапії не зазнавали (критерій Вілкоксона, p < 0,05). Динаміка 
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медіан параметрів ліпідного спектру крові в пацієнтів груп 3, 5 наведена в 

табл. 4.4. 

Таблиця 4.4  

Динаміка медіан параметрів ліпідного спектра крові в пацієнтів груп 

3, 5 (n = 53) 

Параметр До лікування Після лікування р відмінностей 

ЗХС, мг/дл 193,48 178,33 0,02 

ТГ, мг/дл 153,18 146,37 0,02 

ХС ЛПНЩ, мг/дл 118,02 103,19 0,00 

 

У групах 4, 6 статистично значущу позитивну динаміки мали 

медіани ФВ лівого шлуночка, ступеня скорочення передньо-заднього 

розміру лівого шлуночка в систолу лівого шлуночка, швидкості 

циркулярного скорочення волокон міокарда лівого шлуночка в систолу, 

медіани всіх параметрів діастолічного наповнення лівого шлуночка і 

ступінь ендотелійзалежної вазодилатації плечових артерій плечових 

артерій (критерій Вілкоксона, p < 0,05). Ступені динаміки медіан більшості 

зазначених показників у пацієнтів різних груп статистично значущих 

відмінностей не мали (критерій Вілкоксона, p > 0,05). Статистично 

значуще розрізнялися лише динаміки медіан ендотелійзалежної 

вазодилатації плечових артерій та інтегрального параметра діастолічного 

наповнення Е/е (критерій Вілкоксона, p < 0,05). Збільшення ФВ, ступеня 

скорочення лівого шлуночка в систолу та швидкості циркулярного 

скорочення волокон міокарда в систолу свідчили про те, що патогенетично 

обґрунтована медикаментозна терапія на тлі заходів щодо корекції способу 

життя приводить до поліпшення функції міокарда навіть за умови 

початково збереженої систолічної функції серця. Статистично значущо 

більш виражене збільшення медіани ендотелійзалежної вазодилатації 

плечових артерій у групах 4, 6, хворі яких отримували на тлі базисного 

лікування есенціальні фосфоліпіди, демонструвало додаткову властивість 
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есенціальних фосфоліпідів сприяти підвищенню вазодилатуючого 

потенціалу базисного лікування, що забезпечується ендотеліальними 

клітинами. Більш виражена динаміка ендотелійзалежної вазодилатації 

плечових артерій у групах 4 та 6, можливо, свідчила і про наявність у 

самих есенціальних фосфоліпідів ендотелійстабілізаційної дії. Динаміка 

медіан параметрів функціонального стану серця і ендотелійзалежної 

вазодилатації плечових артерій в групах 4, 6 наведена в табл. 4.5. 

 

Таблиця 4.5  

Динаміка медіан параметрів функціонального стану серця  

та ендотелійзалежної вазодилатації плечових артерій  

у пацієнтів груп 4, 6 (n = 49) 

Параметр 

До 

ліку-

вання 

Після 

ліку-

вання 

р 
відмін-

ностей 

ФВ, % 67,45 70,72 0,00 

Ступінь скорочення передньо-заднього 

розміру лівого шлуночка в систолу, % 
37,25 40,38 0,00 

Швидкість циркулярного скорочення волокон 

міокарда лівого шлуночка в систолу, окр/с-1 
1,11 1,18 0,00 

E/A, ум. од. 0,74 0,85 0,00 

Час уповільнення потоку раннього 

діастолічного наповнення Е, с 
0,24 0,22 0,00 

Час ізоволюмічної релаксації лівого 

шлуночка, с 
0,13 0,12 0,00 

Кінцевий діастолічний тиск у лівому 

шлуночку, мм рт. ст. 
10,80 10,40 0,00 

E/e, ум. од. 7,21 5,87 0,00 

Ендотелійзалежна вазодилатація плечових 

артерій, % 
5,59 6,38 0,00 

 

Позитивна динаміка медіан структурних параметрів печінки: 

лінійних розмірів і показника жорсткості паренхіми печінки, мала 

статистично значущий характер (критерій Вілкоксона, p < 0,05) за 



119 

 

винятком медіани товщини хвостатої частки печінки, зменшення лінійного 

розміру якої статистичної значущості не досягло (критерій Вілкоксона, 

p > 0,05). Зниження медіани показника жорсткості паренхіми печінки від 

початкового значення в групах 4, 6 досягло 23,85 %. У групах хворих 3, 5 

динаміка медіани показника становила лише 9,70 % і виявилась у 2,5 раза 

меншою за динаміку в групах 4, 6. Ці дані свідчили про те, що 

використання есенціальних фосфоліпідів на тлі 12-тижневого курсу 

базисної патогенетичної терапії хворих на ГХ з ОЖ 1-го і 2-го ступенів 

сприяло більш вираженому поліпшенню функціонального стану ендотелію 

та зменшенням активності прогресування жирового гепатозу. Динаміка 

медіан параметрів структурного стану печінки в групах 4, 6 наведена в 

табл. 4.6. 

 

Таблиця 4.6  

Динаміка медіан показників структурного стану печінки в пацієнтів 

груп 4, 6 (n = 49) 

Параметр 
До 

лікування 

Після 

лікування 
р відмін-

ностей 

Товщина хвостатої частки печінки, 

мм 
37,11 36,00 0,08 

Товщина лівої частки печінки, мм 64,29 61,23 0,01 

Товщина правої частки печінки, мм 128,65 126,19 0,01 

Косий вертикальний розмір правої 

частки печінки, мм 
155,46 151,39 0,00 

Показник жорсткості паренхіми 

печінки, кПа 
7,59 5,78 0,00 

 

Динаміка медіан рівнів інсуліну, індексу HOMA-IR і факторів 

системної запальної відповіді подана в табл. 4.7. Як видно з табл. 4.7, 

статистично значущу позитивну динаміку мали медіани вмісту в крові 

інсуліну та показника інсулінорезистентності – індекс HOMA-IR (критерій 
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Вілкоксона, p < 0,05). Динаміка параметрів системної запальної відповіді 

мала тільки позитивну тенденцію (критерій Вілкоксона, p > 0,05), що 

відповідає даним інших досліджень щодо протизапальних ефектів 

есенціальних фосфоліпідів [169]. 

Таблиця 4.7  

Динаміка медіан рівнів інсуліну, індексу HOMA-IR, С-реактивного 

протеїну та ІЛ-6 у пацієнтів груп 4, 6 (n = 49) 

Параметр До лікування Після лікування р відмінностей 

Інсулін, мкМЕ/мл 24,00 20,39 0,02 

Індекс HOMA-IR, ум. од. 4,99 4,35 0,01 

СРП, мг/л 5,09 5,04 0,08 

ІЛ-6, пг/мл 13,28 11,72 0,06 
 

Імовірно, есенціальні фосфоліпіди, покращуючи функціональний 

стан клітинних мембран і підвищуючи їхню чутливість до інсуліну, 

сприяли більш вираженому поліпшенню стану вуглеводного обміну і 

підвищенню рівня контролю глікемічного статусу в групі пацієнтів із ГХ 

та ОЖ. У пацієнтів груп 4, 6 мала місце виражена позитивна динаміка в 

ліпідному спектрі крові – статистично значуще знижувалися рівні вмісту 

атерогенних фракцій ліпопротеїдів – медіана ЗХС знизилася на 11,77 %, 

медіана ТГ – на 7,45 %, медіана ХС ЛПНЩ – на 17,22 % (критерій 

Вілкоксона, p < 0,05). 

Динаміка медіан параметрів ліпідного спектра крові в пацієнтів груп 

4, 6 наведена в табл. 4.8.  

Таблиця 4.8  

Динаміка медіан параметрів ліпідного спектра крові  

в пацієнтів груп 4, 6 (n = 49) 

Параметр До лікування Після лікування р відмінностей 

ЗХС, мг/дл 194,37 171,49 0,00 

ТГ, мг/дл 159,34 147,47 0,00 

ХС ЛПНЩ, мг/дл 116,52 96,45 0,00 
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Ураховуючи відмінність у ступені динаміки медіан досліджуваних 

параметрів у групах хворих 3, 5 та 4, 6, сформованих за принципом різних 

схем терапії, великий інтерес викликала оцінка статистичної значущості 

цих відмінностей. 

При аналізі результатів дослідження виявилося, що статистично 

значущі відмінності після 12-тижневого курсу терапії мали динаміку 

медіан ендотелійзалежної вазодилатації плечових артерій, інсуліну, ЗХС, 

ТГ, ХС ЛПНЩ, Е/е і показника жорсткості паренхіми печінки (критерій 

Вілкоксона, p < 0,05). 

Динаміка медіан зазначених параметрів у групі хворих, які 

отримували есенціальні фосфоліпіди, перевищувала динаміку медіан 

аналогічних показників у групі пацієнтів, що не отримували есенціальні 

фосфоліпіди. У табл. 4.9 наведені тільки статистично значущі відмінності 

ступеня динаміки медіан досліджуваних параметрів. 

 

Таблиця 4.9 

Характеристика статистично значущих відмінностей ступеня 

динаміки медіан досліджуваних параметрів у хворих на гіпертонічну 

хворобу з ожирінням 1-го і 2-го ступенів при лікуванні 12 тиж з 

застосуванням різних схем (n = 102) 

Параметр 
Динаміка  

в групах 3, 5 (%) 

Динаміка  

в групах 4, 6 (%) 
р відмінностей 

Ендотелійзалежна 

вазодилатація 

плечових артерій 

+8,87 +12,47 0,00 

Інсулін –9,76 –15,04 0,00 

ЗХС –7,83 –11,77 0,00 

ТГ –4,45 –7,45 0,00 

ХС ЛПНЩ –12,57 –17,22 0,00 

E/e –8,11 –18,59 0,00 

Показник 

жорсткості 

паренхіми 

печінки 

–9,57 –23,85 0,00 
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Таким чином, 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, представленої комбінацією лізиноприлу (10–30 мг 

на добу), лерканідипіну (10–15 мг на добу), аторвастатину (10 мг на добу) і 

ацетилсаліцилової кислоти (75 мг на добу), супроводжується статистично 

значуще більшими, порівняно з пацієнтами, що не отримували есенціальні 

фосфоліпіди, зниженнями атерогенних фракцій ліпопротеїдів: ЗХС – на 

11,77 %, ТГ – на 7,45 %, ХС ЛПНЩ – на 17,22 %, показника жорсткості 

паренхіми печінки – на 23,85 %, інсулінемії – на 15,04 %, збільшенням 

ступеня ендотелійзалежної вазодилатації плечових артерій – на 12,47 % і 

зниженням Е/е – на 18,59 %, що свідчить про наявність в есенціальних 

фосфоліпідів не тільки гепатопротекторних і ліпідкоригуючих властивостей, 

а і додаткових можливостей знижувати інсулінемію і потенціювати вазо- та 

кардіопротекторні ефекти комплексної патогенетичної терапії [102; 112; 

132]. 

 

4.2 Динаміка клінічного стану, параметрів структурно-

функціонального стану серця, судин і печінки, показників ліпідного 

спектра крові та рівнів у крові інсуліну, С-реактивного протеїну та 

інтерлейкіну-6 під впливом комплексної патогенетичної терапії 

хворих на гіпертонічну хворобу з ожирінням на тлі суворого 

20-тижневого дотримання режиму харчування та фізичної активності  

Успішне лікування АГ, особливо в умовах супутнього ОЖ, 

передбачає обов’язкове проведення заходів із корекції способу життя. 

Найважливішою вимогою до пацієнта є зниження маси тіла, яке 

неможливе без регулярних фізичних навантажень і дотримання дієтичного 

режиму, що передбачає обмеження споживання солі і насичених 

тваринних жирів, виключення алкоголю, вживання більшої кількості 

поліненасичених жирів і грубої клітковини, принципове збільшення в 

харчовому раціоні частки овочів і фруктів, зниження калорійності 
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добового раціону харчування до 1800 ккал [6; 58; 78; 96; 177; 180; 228; 230; 

273]. 

Корекція харчової поведінки в нашому дослідженні полягала в 

обов’язковому прийманні їжі 4 рази на добу, застосуванням дієти №8 і 

включенням основних критеріїв дієти №10с за Певзнером загальною 

калорійністю 1800 ккал. Ураховуючи те, що більша частина пацієнтів 

відрізнялася малорухливим способом життя, для підвищення фізичної 

активності 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. До кінця 12-

го тиж спостереження всі пацієнти суворо дотримувалися цього режиму. 

Із 13-го по 20-й тиж спостереження (згідно з дизайном дослідження 

та підписаною інформованою згодою) 45 хворих (група А) отримували 

базисну терапію і суворо дотримувалися режиму харчування та фізичної 

активності. 57 хворих (група Б) отримували препарати базисної терапії, але 

режимних заходів не дотримувалися – використовували ходьбу і 

підвищували добову калорійність до 2500 ккал 2-3 дні на тиж. 

Ураховуючи, що групи хворих А і Б були порівняні за статтю, віком, 

ступенем ОЖ, кількістю пацієнтів, які приймали на першому етапі 

дослідження есенціальні фосфоліпіди, порівняльна оцінка динаміки 

досліджуваних параметрів від початку до кінцевої точки дослідження 

дозволяла встановити вплив тривалого щодо нашого дослідження (20 тиж) 

періоду дотримання режиму харчування та фізичної активності на клініко-

гемодинамічний і нейрогуморальний статус пацієнтів, а також 

структурний стан органів-мішеней. Це дозволило провести порівняльне 

дослідження ефективності лікування в умовах різних режимів харчування 

та фізичної активності і оцінити можливості підвищення ефективності 

медикаментозної терапії за допомогою тривалого дотримання вимог щодо 

корекції способу життя. 
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На першому етапі оцінювали динаміку досліджуваних параметрів за 

період від початку 13-го тиж лікування до закінчення 20-го тиж. У групі А 

(хворі суворо дотримувалися режиму заходів щодо корекції способу 

життя) сталися подальші статистично значущі зниження рівнів 

систолічного та діастолічного АТ, тесту з шестихвилинною ходьбою 

(критерій Вілкоксона, p < 0,05), що свідчило про нормалізацію 

гемодинаміки та поліпшення клініко-функціонального стану хворих. 

Цільового рівня АТ досягли 100 % пацієнтів групи. Зниження ІМТ мало 

характер тенденції (критерій Вілкоксона, p = 0,10), що, ймовірно, було 

пов’язано з недостатньо тривалим періодом спостереження (8 тиж). 

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 діастолічного розміру лівого передсердя статистично 

значуще зменшилася (критерій Вілкоксона, p < 0,05), що демонструвало 

подальше зниження тиску в малому колі кровообігу та поліпшення умов 

діастолічного наповнення лівого шлуночка. Медіани МШПд, ЗСд, КСР, 

КДР, КСО, КДО, ІВТС, ІММ і медіани показників систолічної функції 

лівого шлуночка статистично значущих змін за 8-тижневий період 

спостереження не зазнали (критерій Манна – Уїтні, p > 0,05 для всіх 

параметрів). Як видно з табл. 4.10, медіани показників діастолічної функції 

лівого шлуночка в групі А мали місце статистично значущі позитивні 

зміни (критерій Вілкоксона, p < 0,05), що свідчило про ефективність 

комплексної патогенетичної терапії хворих на тлі суворого дотримання 

режиму харчування та фізичної активності. 

Ступінь ендотелійзалежної вазодилатації плечових артерій 

статистично значуще збільшився від 6,38 % до 7,34 %, динаміка медіани 

становила 15,05 % (критерій Манна – Уїтні, p < 0,05), що свідчило про 
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високу чутливість показника до медикаментозної терапії на тлі дотримання 

режиму заходів щодо корекції способу життя. Динаміка медіан параметрів 

діастолічної функції серця та ендотелійзалежної вазодилатації плечових 

артерій у групі А наведена в табл. 4.10. 

Таблиця 4.10  

Динаміка медіан параметрів функціонального стану серця та 

ендотелійзалежної вазодилатації плечових артерій у хворих групи А 

(n = 45) 

Параметр 
12 тижнів 
лікування 

20 тижнів 
лікування 

р відмін-

ностей 

E/A, ум. од. 0,83 0,92 0,00 

Час уповільнення потоку раннього 
діастолічного наповнення Е, с 

0,23 0,20 0,00 

Час ізоволюмічної релаксації лівого 
шлуночка, с 

0,12 0,10 0,00 

Кінцевий діастолічний тиск у лівому 
шлуночку, мм рт. ст. 

10,40 9,92 0,00 

E/e, ум. од. 6,19 6,14 0,39 

Ендотелійзалежна вазодилатація 
плечових артерій, % 

6,38 7,34 0,00 

 

Статистично значущими виявилися зменшення товщини правої 

частки печінки і показника жорсткості паренхіми (критерій Вілкоксона, 

p < 0,05). Позитивні зміни інших параметрів статистичної значущості не 

мали (критерій Вілкоксона, p > 0,05). Динаміка медіани показника 

жорсткості паренхіми печінки в групі А становила 11,15 % (критерій 

Манна – Уїтні, p < 0,05). Ці дані свідчили про виражений позитивний 

вплив лікування на структуру паренхіми печінки. 

Динаміка медіан лінійних розмірів печінки і показника жорсткості її 

паренхіми наведена в табл. 4.11. 
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Таблиця 4.11 

Динаміка медіан показників структурного стану печінки у хворих 

групи А (n = 45) 

Параметр 12 тижнів лікування 20 тижнів лікування р відмінностей 

Товщина 

хвостатої 

частки 

печінки, мм 

36,08 35,11 0,07 

Товщина 

лівої частки 

печінки, мм 

65,79 63,00 0,07 

Товщина 

правої частки 

печінки, мм 

130,21 127,69 0,02 

Косий 

вертикальний 

розмір правої 

частки 

печінки, мм 

155,58 153,17 0,20 

Показник 

жорсткості 

паренхіми 

печінки, кПа 

7,00 6,33 0,00 

 

Як видно з табл. 4.12, статистично значущої позитивної динаміки не 

мала жодна з наведених медіан. При цьому максимально значущу 

динаміку мали медіани індексу HOMA-IR і інсуліну (критерій Вілкоксона, 

p > 0,05). 

Медіана рівня інсуліну знизилася за 8 тиж терапії на 9,47 %, 

зниження медіани індексу інсулінорезистентності HOMA-IR становило 

12,53 %, медіана вмісту в крові ключового фактора системної запальної 

відповіді – СРП – за 8 тиж лікування знизилася на 9,60 % (критерій 

Вілкоксона, p > 0,05). Ці дані свідчили про протизапальні ефекти 

патогенетичної терапії, обумовленої як блокадою активності 

нейрогуморальних систем інгібіторами ангіотензинперетворюючого 

ферменту, так і протизапальними ефектами аторвастатину. Медіана рівня в 
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крові ІЛ-6 підвищилась на 1,16 %. За літературними даними, 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 [133; 279]. 

Динаміка медіан рівнів інсуліну, індексу HOMA-IR і факторів системної 

запальної відповіді у хворих групи А подана в табл. 4.12. 

 

Таблиця 4.12  

Динаміка медіан рівнів інсуліну, індексу HOMA-IR, С-реактивного 

протеїну та ІЛ-6 у пацієнтів групи А (n = 45) 

Параметр 12 тиж  

лікування 

20 тиж  

лікування 

р відмінностей 

Інсулін, 

мкМЕ/мл 
20,06 18,16 0,16 

Індекс 

HOMA-IR, 

ум. од. 

4,15 3,63 0,07 

СРП, мг/л 5,00 4,52 0,24 

ІЛ-6, пг/мл 10,33 11,88 0,34 
 

 

У хворих групи А зберігалася чітка позитивна динаміка медіан 

параметрів ліпідного спектра крові – медіани ЗХС, ТГ і ХС ЛПНЩ 

статистично значуще знижувалися, навіть, за 8-тижневий період 

спостереження, що свідчило про триваючі ліпідознижуючі ефекти терапії 

статинами на тлі дотримання суворого режиму харчування та фізичної 

активності. Динаміка медіани ЗХС становила 11,44 %, медіани ТГ – 

7,62 %, медіани ХС ЛПНЩ – 20,39 % (критерій Вілкоксона, p < 0,05). 

Динаміка медіани рівня ХС ЛПВЩ статистичної значущості не мала 

(критерій Манна – Уїтні, p > 0,05). 

Динаміка медіан параметрів ліпідного спектра крові у пацієнтів 

групи А наведена в табл. 4.13. 
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Таблиця 4.13  

Динаміка медіан параметрів ліпідного спектра крові в пацієнтів групи 

А (n = 45) 

Параметр 12 тижнів 

лікування 

20 тижнів 

лікування 

р відмінностей 

ЗХС, мг/дл 173,49 153,64 0,00 

ТГ, мг/дл 145,34 134,26 0,01 

ХС ЛПНЩ, 

мг/дл 
99,00 78,81 0,00 

 

У групі Б (хворі порушували рекомендації щодо корекції способу 

життя) подальшого статистично значущого зниження рівнів систолічного 

та діастолічного АТ не відбулося (критерій Вілкоксона, p>0,05), медіани до 

кінця періоду спостереження відповідно становили 125 мм рт. ст. і 75 мм 

рт. ст. Цільового рівня АТ досягли 47 хворих у групі (менше 140 і 90 мм 

рт. ст.), тобто 10 (9,2 %) хворих із загальної групи втручання не досягли 

цільового рівня АТ, усі вони відносилися до пацієнтів, які порушували 

режим модифікації способу життя. В одного пацієнта АТ не знижувався 

нижче рівня 145 і 90 мм рт. ст., у решти дев’яти – АТ становив 140 і 90 мм 

рт. ст. Медіана тесту з шестихвилинною ходьбою збільшилася від значення 

390 м до значення 412 м, але статистичної значущості динаміка не мала 

(критерій Манна – Уїтні, p > 0,05). Медіана ІМТ знизилася на 1,05 % 

(критерій Вілкоксона, p = 0,54). Медіани товщини комплексу інтима-медіа 

в стандартній точці і на рівні біфуркації загальної сонної артерії, медіани 

швидкостей пульсових хвиль у сонних артеріях та черевній аорті і 

ендотелійзалежна вазодилатація плечових артерій мали мінімальні 

коливання (критерій Манна – Уїтні, p > 0,05 для всіх параметрів). 

Медіана діастолічного розміру лівого передсердя в групі Б 

статистично значуще не змінювалася (критерій Вілкоксона, p > 0,05). 

Медіани товщини стінок і розмірів порожнини лівого шлуночка, ІВТС, 

ІММ, медіани показників систолічної функції лівого шлуночка теж 
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статистично значуще не змінювалися (критерій Манна – Уїтні, p > 0,05 для 

всіх параметрів) у період дослідження з 13-го по 20-й тиж. За даними табл. 

4.14, медіана співвідношення Е/А мала лише тенденцію до збільшення 

(критерій Вілкоксона, p > 0,05), а медіана Е/е статистично значуще 

збільшилася (критерій Вілкоксона, p < 0,05), демонструючи деяке 

погіршення умов діастолічного наповнення лівого шлуночка, чого не 

спостерігалося в групі хворих, що суворо дотримувалися режимних 

заходів з корекції способу життя. 

У хворих групи Б мали місце статистично значущі позитивні зміни 

тільки медіан показників часу уповільнення потоку раннього діастолічного 

наповнення Е, часу ізоволюмічної релаксації лівого шлуночка і кінцевого 

діастолічного тиску в лівому шлуночку (критерій Вілкоксона, p < 0,05), що 

свідчило про позитивний вплив комплексної патогенетичної терапії на 

діастолічну функцію лівого шлуночка. Динаміка медіан параметрів 

діастолічної функції лівого шлуночка серця в групі Б наведена в табл. 4.14.  

 

Таблиця 4.14  

Динаміка медіан параметрів функціонального стану серця у хворих 

групи Б (n = 57) 

Параметр 
12 тижнів 

лікування 

20 тижнів 

лікування 
р відмінно-

стей 

E/A, ум. од. 0,83 0,85 0,08 

Час уповільнення потоку 

раннього діастолічного 

наповнення Е, с 

0,22 0,21 0,00 

Час ізоволюмічної релаксації 

лівого шлуночка, с 
0,12 0,11 0,00 

Кінцевий діастолічний тиск у 

лівому шлуночку, мм рт. ст. 
10,42 10,40 0,01 

E/e, ум. од. 6,36 6,83 0,01 

 

Динаміка медіан лінійних розмірів печінки і показника жорсткості її 

паренхіми в пацієнтів групи Б статистичної значущості не мала (критерій 
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Вілкоксона, p > 0,05), але відображала деяке зниження більшості розмірів 

печінки та жорсткості її паренхіми. Медіана показника жорсткості 

паренхіми печінки знизилася лише на 4,32 % (критерій Вілкоксона, 

p > 0,05). 

Динаміка медіан показників структурного стану печінки у хворих 

групи Б наведена в табл. 4.15. 

 

Таблиця 4.15  

Динаміка медіан показників структурного стану печінки у хворих 

групи Б (n = 57) 

Параметр 12 тижнів лікування 20 тижнів лікування р відмінностей 

Товщина 

хвостатої 

частки 

печінки, мм, 

мм 

35,11 35,00 0,24 

Товщина 

лівої частки 

печінки, мм 

61,44 62,39 0,20 

Товщина 

правої частки 

печінки, мм, 

мм 

126,00 125,00 0,19 

Косий 

вертикальний 

розмір правої 

частки 

печінки, мм 

151,84 150,69 0,21 

Показник 

жорсткості 

паренхіми 

печінки, кПа 

5,79 5,54 0,29 

 

Ці дані свідчили про важливу роль дотримання режиму харчування 

та фізичної активності в поліпшенні структурного стану печінки хворих на 

ГХ з ОЖ. 
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Медіана інсуліну в групі хворих Б незначно знизилася, її динаміка 

становила 1,23 % (критерій Вілкоксона, p > 0,05). Медіана індексу HOMA-

IR також знижувалася, але її динаміка виявилася незначною і дорівнювала 

3,99 % (критерій Вілкоксона, p > 0,05). Медіани рівнів у крові СРП та ІЛ-6 

статистично незначуще збільшувалися (критерій Вілкоксона, p > 0,05). 

Імовірно, ці дані свідчили про те, що для зниження інсулінемії потрібне 

суворе дотримання режиму харчування, а фактори системної запальної 

відповіді, що мають полігенне походження, не поводяться однозначно і 

можуть набувати різних напрямків змін, залежно від глобального 

нейрогуморального профілю хворого. 

Динаміка медіан рівнів інсуліну, індексу HOMA-IR і факторів 

системної запальної відповіді у хворих групи Б подана в табл. 4.16. 

 

Таблиця 4.16  

Динаміка медіан рівнів інсуліну, індексу HOMA-IR, С-реактивного 

протеїну та ІЛ-6 у пацієнтів групи Б (n = 57) 

Параметр 12 тижнів 

лікування 

20 тижнів 

лікування 

р відмінностей 

Інсулін, 

мкМЕ/мл 
20,39 20,14 0,22 

Індекс 

HOMA-IR, 

ум. од. 

4,26 4,09 0,19 

СРП, мг/л 4,66 4,79 0,16 

ІЛ-6, пг/мл 11,73 12,98 0,30 

 

У хворих групи Б через 8 тиж лікування статистично значущої 

динаміки показників ліпідного спектра крові виявлено не було, але 

зберігалася незначна позитивна динаміка зниження медіан ЗХС, ТГ і ХС 

ЛПНЩ (критерій Манна – Уїтні, p > 0,05). Зменшення ступеня зниження 

атерогенних фракцій ліпопротеїдів у групі можна пояснити малою дозою 
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аторвастатину і відсутністю регулярного дозованого фізичного 

навантаження з недотриманням калорійності харчування. 

При аналізі результатів дослідження важливе значення мала оцінка 

динаміки ключових параметрів структурно-функціонального стану серця, 

судин і печінки в пацієнтів груп А та Б через 20 тиж лікування. В усіх 

групах знижувалися медіани систолічного та діастолічного АТ, тесту з 

шестихвилинною ходьбою, ІМТ, інсуліну, індексу інсулінорезистентності, 

часу уповільнення потоку раннього діастолічного наповнення Е, часу 

ізоволюмічної релаксації лівого шлуночка, кінцевого діастолічного тиску в 

лівому шлуночку, медіани показника жорсткості паренхіми печінки, ЗХС, 

ТГ, ХС ЛПНЩ (критерій Манна – Уїтні, p < 0,05) і статистично значуще 

підвищувалися медіани ендотелійзалежної вазодилатації плечових артерій, 

ФВ, ступеня скорочення передньо-заднього розміру лівого шлуночка в 

систолу, швидкості циркулярного скорочення волокон міокарда лівого 

шлуночка в систолу, Е/А (критерій Манна – Уїтні, p > 0,05 для всіх 

параметрів). 

За 20 тиж терапії намітилися тенденції до зниження товщини 

комплексу інтима-медіа, швидкостей пульсових хвиль у сонних артеріях і 

черевній аорті, товщини МШПд та ЗСд, що свідчило про поліпшення 

структурного стану серця і судин. З’явилися тенденції до збільшення КДР і 

КДО, що можна пов’язати з поліпшенням процесів розслаблення лівого 

шлуночка в діастолу. Незначно знижувалися медіани ІММ. Усі ці зміни не 

мали статистично значущого характеру (критерій Манна – Уїтні, p > 0,05). 

Таким чином, дані дослідження свідчили про те, що патогенетично 

обґрунтована комплексна медикаментозна терапія хворих на ГХ з ОЖ на 

тлі заходів щодо корекції способу життя призводить до статистично більш 

значущих знижень АТ, ІМТ та інсулінорезистентності, поліпшення 

систолічної та діастолічної функцій лівого шлуночка, статистично 

значущих зменшень розмірів печінки та показника жорсткості її 

паренхіми, зниження вмісту в крові атерогенних фракцій ліпопротеїдів і 
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вираженого поліпшення функціонального стану ендотелію. Поліпшення 

показників структурно-функціонального стану серця, судин і печінки 

свідчили про уповільнення процесів ремоделювання органів-мішеней у 

хворих на ГХ з ОЖ під впливом комплексного лікування. 

У табл. 4.17 наведені тільки статистично значущі відмінності 

ступеню динаміки медіан досліджуваних параметрів у групах А і Б. 

 

Таблиця 4.17 

Характеристика статистично значущих відмінностей ступеня 

динаміки медіан досліджуваних параметрів у хворих на гіпертонічну 

хворобу з ожирінням 1-го і 2-го ступенів при лікуванні 20 тиж з 

застосуванням різних схем (n = 102)  

Параметр Динаміка в групі А 

(%) 

Динаміка в групі Б 

(%) 

р відмін-

ностей 

ІМТ –3,73 –3,32 0,00 

Ендотелій-

залежна 

вазодилатація 

плечових 

артерій 

+26,99 +15,32 0,00 

Інсулін –21,62 –13,23 0,00 

ЗХС –20,13 –10,65 0,00 

ТГ –13,01 –8,54 0,00 

ХС ЛПНЩ –31,87 –17,02 0,00 

E/e –16,24 –6,05 0,00 

Показник 

жорсткості 

паренхіми 

печінки 

–23,26 –21,97 0,00 

 

Таким чином, суворе дотримання режиму харчування та фізичної 

активності протягом 20 тиж на тлі патогенетичного лікування хворих на 

ГХ II стадії з ОЖ 1-го і 2-го ступенів асоціювалося з досягненням 

цільового рівня АТ у 100 % хворих, статистично значуще більш 
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вираженими зниженнями величин ІМТ (в 1,2 раза), вмісту в крові інсуліну 

(в 1,6 раза), ЗХС (в 1,9 раза), ТГ (в 1,5 раза), ХС ЛПНЩ (в 1,9 раза), 

інтегрального показника діастолічного наповнення лівого шлуночка Е/е (у 

2,7 раза), показника показника жорсткості паренхіми печінки (в 1,1 раза) і 

збільшенням ступеня ендотелійзалежної вазодилатації плечових артерій 

плечових артерій (в 1,8 раза) критерій Манна – Уїтні, усі p > 0,05), а також 

із зниженням вмісту в крові СРП. 

Результати дослідження свідчили про більш виражений позитивний 

вплив медикаментозної терапії хворих на ГХ з ОЖ при дотриманні ними 

режиму харчування і підвищення фізичної активності на ступінь зниження 

АТ, маси тіла та інсулінорезистентності, функціональний стан серця та 

магістральних судин, структурний стан печінки і активність факторів 

системної запальної відповіді, порівняно з ефектами лікування хворих, які 

не дотримуються вимог щодо корекції способу життя. 

 

4.3 Оптимізація діагностики та підвищення ефективності 

корекції порушень структурно-функціонального стану серця, судин 

і печінки у хворих на гіпертонічну хворобу з ожирінням 

Оптимізація діагностики порушень структурно-функціонального 

стану серця, судин і печінки у хворих на АГ з ОЖ, а також підвищення 

ефективності лікування є однією з найважливіших проблем клінічної 

медицини, вирішення якої спрямоване на профілактику серцево-судинних 

ускладнень у цього контингенту хворих. 

Одне з завдань дослідження полягало у виявленні детермінант 

ремоделювання серця, судин і печінки, що демонструють достовірну 

позитивну динаміку протягом перших 12 тиж комплексного 

патогенетичного лікування хворих на ГХ з ОЖ і визначенні параметрів, що 

мають предикторне значення в оцінці ступеня жирового гепатозу. 

Ураження серця, судин і печінки в пацієнтів, включених у 

дослідження, діагностували за допомогою методів, серед яких найбільше 
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значення мали ультразвукові. Незважаючи на відсутність вираженої ХСН, 

важкого ступеня АГ і наявність ОЖ не вище 2-го ступеня, хворі на ГХ з 

ОЖ 1-го і 2-го ступенів відрізнялися від пацієнтів із нормальною масою 

тіла статистично значуще більшими величинами розмірів печінки та 

показника жорсткості паренхіми печінки, товщини комплексу інтима-медіа 

в стандартній точці, медіанами швидкостей пульсових хвиль у сонних 

артеріях та черевній аорті і статистично значуще меншими величинами 

ендотелійзалежної вазодилатації плечових артерій. Ці дані свідчили про 

високу діагностичну цінність ультразвукових методів оцінки стану 

магістральних судин і печінки, особливо, в умовах негативного впливу 

супутнього ОЖ на стан органів-мішеней.  

Коли ультразвукові параметри серця аналізували в порівнянних за 

статтю, віком, рівнем АТ, ФК ХСН групах хворих на ГХ із різною масою 

тіла, статистично значущих відмінностей виявлено не було. У хворих на 

ГХ з ОЖ, порівняно з хворими на ГХ із НМТ, привертала увагу тільки 

тенденція до збільшення товщини стінок лівого шлуночка і, відповідно, до 

збільшення ІВТС і ІММ, що свідчило про наявність у хворих на ГХ, навіть 

з початковими стадіями ОЖ, прогресування процесів ремоделювання 

серця. При порівнянні показників структурно-функціонального стану 

серця у хворих на ГХ без виражених симптомів ХСН і здорових осіб 

спектральна і тканинна допплер-ехокардіографія демонструвала свою 

високу діагностичну цінність щодо найбільш ранніх стадій діастолічної 

дисфункції при збереженій систолічній функції серця. 

Таким чином, у нашій роботі важливу діагностичну роль в оцінці 

стану органів-мішеней у хворих на ГХ з ОЖ відігравали ультразвукові 

методи дослідження стану серця, магістральних судин і печінки. 

Особливий інтерес становила діагностика ранніх стадій ураження 

печінки у хворих на ГХ з ОЖ за відсутності ознак гепатитів. Такі пацієнти, 

зазвичай, не пред’являють скарг, ультразвукова симптоматика зводиться 

до суб’єктивної оцінки ехогенності паренхіми та виміру лінійних розмірів 
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печінки. Чутливість такого методологічного підходу досить низька. 

У зв’язку з цим нами був використаний метод ультразвукової 

зсувнохвильової еластографії, що дозволяє оцінити жорсткість печінкової 

паренхіми на підставі визначення щільності органу. Еластографія дозволяла 

оцінити ступінь жирового гепатозу на його ранніх стадіях розвитку. 

Виявилося, що в пацієнтів групи контролю показник жорсткості паренхіми 

печінки не перевищував 5 кПа, а в групі хворих на ГХ з ОЖ його величина 

варіювала від 5 до 12 кПа. 

Після 12-тижневої терапії зниження показника жорсткості паренхіми 

печінки в групі хворих, які отримували есенціальні фосфоліпіди, 

статистично значуще виявилося більшим, ніж у групі хворих, які 

отримували стандартну терапію. Результати дослідження свідчили про 

високу чутливість методу зсувнохвильової еластографії печінки в 

діагностиці ранніх стадій гепатозу і можливості використання методу для 

контролю за ефективністю лікування хворих на АГ з ОЖ. 

У хворих, які отримували протягом 12 тиж базисну терапію і 

есенціальні фосфоліпіди, на відміну від хворих, які отримували тільки 

базисну терапію, статистично значуще більшим виявилося зменшення всіх 

лінійних розмірів печінки та інтегрального параметра діастолічного 

наповнення лівого шлуночка Е/е, а також статистично значуще більше 

підвищився ступінь ендотелійзалежної вазодилатації плечових артерій. Ці 

дані свідчили про те, що протягом усього лише 12-тижневого періоду 

патогенетичної терапії у хворих відбувалися виражені позитивні зрушення 

в структурно-функціональному стані органів-мішеней і що визначення 

допплерівського співвідношення Е/е, дослідження функціонального стану 

ендотелію, розмірів печінки і жорсткості її паренхіми можуть 

використовуватися для оптимізації діагностики та контролю за 

ефективністю корекції діастолічної дисфункції лівого шлуночка серця, 

ендотеліальної дисфункції та структурного ремоделювання печінки. 
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Для визначення параметрів, що мають предикторне значення в оцінці 

ступеня жирового гепатозу, нами була використана модель множинної 

регресії, в якій роль залежної змінної (відгуку) відігравав показник 

жорсткості паренхіми печінки, а незалежні фактори (предиктори) 

відбиралися з масиву досліджуваних під час дослідження показників. 

Зведена таблиця моделі лінійної регресії для хворих на ГХ з ОЖ 1-го 

і 2-го ступенів наведена на рис. 4.1. 

 Итоги регрессии для зависимой переменной: Elast sr (Общая таблица до леч стат.sta)

R= ,94282104 R2= ,88891152 Скорректир. R2= ,88551086

F(3,98)=261,39 p<0,0000 Станд. ошибка оценки: ,69638

N=102

БЕТА Стд.Ош.

БЕТА

B Стд.Ош.

B

t(98) p-уров.

Св.член

IMT 1

СRB

TG

-10,38281,467942 -7,07304 0,000000

0,4827450,078508 0,34430,055988 6,14897 0,000000

0,3053440,074570 0,33440,081673 4,09472 0,000087

0,2211970,050187 0,02680,006089 4,40748 0,000027

Рис. 4.1. Зведена таблиця моделі лінійної регресії для пацієнтів з 

гіпертонічною хворобою та ожирінням 1-го і 2-го ступенів: 

Примітки: Elast sr – показник жорсткості паренхіми печінки; 

                  IMT – індекс маси тіла; 

                  CRB – С-реактивний протеїн; 

                  TG – тригліцериди. 

Метод регресійного аналізу як правило передбачає вирішення двох 

завдань. Першим завданням є вибір незалежних змінних, які суттєво 

впливають на залежну змінну, і визначення форми рівняння регресії. Це 

завдання виконувалось за допомогою всебічного дослідження 

взаємозв’язків досліджуваних показників. Друге завдання – оцінка 

параметрів рівняння регресії. Воно вирішується як правило за допомогою 

того чи іншого методу статистичної обробки даних дослідження. Для 

наших цілей ми використовували лінійну багатопредикторну модель. 

Ретельний аналіз взаємозв’язків показника показника жорсткості 

паренхіми печінки групи хворих на ГХ з ОЖ з іншими досліджуваними 

параметрами дозволив відібрати для побудови моделі множинної регресії 

такі показники: ІМТ пацієнта, величину концентрації в крові СРП та рівень 
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у крові тригліцеридів. Для побудови математичної моделі використовували 

статистичний пакет загального призначення STATISTICA 6.0.  

Фрагмент таблиці на рис. 4.2. містить стандартизовані (Бета) і 

нестандартизовані (В) регресійні коефіцієнти (маса), їхні стандартні 

помилки, значення t-критерію і рівні значущості. Величини Бета-

коефіцієнтів дозволяють оцінити внесок кожного із предикторів 

у формування показника жорсткості паренхіми печінки. Усі показники 

статистично значущі (р < 0,01). Побудоване рівняння регресії має вигляд: 

Показник жорсткості паренхіми печінки =  

=(0,3 × ІMT) + (0,3 × CРП) + (0,05 × TГ) – 10,4 

R – коефіцієнт множинної кореляції, що характеризує ступінь зв'язку 

предикторів з відгуком і є оцінкою якості прогнозування. Значення R 

наближається до 1 (R = 0,9556), що означає, що нам вдалося побудувати 

високоякісну регресійну модель. 

Наведений на рис. 4.2 фрагмент таблиці демонструє значення і поділ 

залишків. Поділ залишків належить до показників адекватності моделі. 

Медіана залишків моделі дорівнює –0,04, а їхні значення варіюють від 1,4 

до 1,8. 

Обчислення величини показника жорсткості паренхіми печінки з 

використанням класифікаційного правила проводили таким чином: 

складення константи (–10,4) із результатами множення ІMT на 0,3, CРП – 

на 0,3 і TГ – на 0,05. 

Фрагмент таблиці прогнозованих значень і залишків регресійній 

моделі наведено на рис. 4.2.  

 

(4.1) 
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Предсказанные значения и остатки (Общая таблица до леч стат.sta)

Зависимая перемен.: Elast sr

Набл. No.

Наблюд.

Значение

Предск.

Значение

Остатки Станд.

предск.

Станд.

Остатки

Стд.Ош.

предск.

Махалан.

расст.

Удален.

остатки

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

8,92000 7,59889 1,32112 -0,18282 1,897130,202647 7,56276 1,44334

9,01000 9,06854 -0,05854 0,57458 -0,084060,183786 6,04471 -0,06292

8,50000 9,22524 -0,72524 0,65534 -1,041450,107067 1,39732 -0,74280

8,66000 9,03022 -0,37022 0,55483 -0,531640,280180 15,35946 -0,44173

9,11000 8,58176 0,52824 0,32371 0,758560,107209 1,40365 0,54107

8,98000 8,82987 0,15013 0,45158 0,215590,185883 6,20614 0,16165

10,11000 8,65932 1,45068 0,36369 2,083180,156996 4,14331 1,52836

9,72000 11,08530 -1,36530 1,61393 -1,960580,136610 2,89669 -1,41995

10,05000 8,85660 1,19340 0,46535 1,713730,100592 1,11729 1,21883

9,94000 9,85911 0,08089 0,98201 0,116160,111144 1,58261 0,08300

10,33000 9,74369 0,58631 0,92252 0,841940,191933 6,68223 0,63451

8,97000 10,14174 -1,17174 1,12766 -1,682630,108715 1,47137 -1,20101

10,00000 10,03840 -0,03840 1,07440 -0,055140,121296 2,07405 -0,03960

10,35000 10,81902 -0,46902 1,47670 -0,673510,138640 3,01302 -0,48838

10,57000 9,78958 0,78042 0,94617 1,120690,208665 8,07823 0,85741

11,05000 9,37049 1,67951 0,73019 2,411780,193119 6,77734 1,81943

10,89000 9,68890 1,20110 0,89429 1,724790,165692 4,72772 1,27318

11,27000 11,70494 -0,43494 1,93327 -0,624580,175356 5,41418 -0,46439

10,92000 11,38382 -0,46382 1,76778 -0,666050,160961 4,40588 -0,49000

12,08000 10,84213 1,23787 1,48861 1,777590,153737 3,93236 1,30129

11,00000 11,86183 -0,86183 2,01412 -1,237590,231765 10,19722 -0,96918

8,55000 8,65140 -0,10139 0,35960 -0,145600,105171 1,31349 -0,10376

10,12000 9,53184 0,58816 0,81334 0,844600,123434 2,18304 0,60724

9,04000 9,89147 -0,85147 0,99868 -1,222710,158147 4,21882 -0,89777

8,98000 9,49704 -0,51704 0,79541 -0,742470,153479 3,91586 -0,54344

9,45000 9,26306 0,18693 0,67483 0,268440,104721 1,29382 0,19126

9,14000 8,31533 0,82467 0,18641 1,184230,099274 1,06240 0,84177

9,89000 9,79452 0,09548 0,94872 0,137110,236753 10,68395 0,10796

10,12000 10,09277 0,02723 1,10243 0,039100,159534 4,31057 0,02873

11,00000 10,32154 0,67846 1,22033 0,974270,171644 5,14587 0,72234

8,95000 9,49012 -0,54012 0,79184 -0,775620,125502 2,29028 -0,55825

9,19000 10,60640 -1,41640 1,36713 -2,033960,172483 5,20601 -1,50897

 

Рис. 4.2. Фрагмент таблиці прогнозованих значень і залишків моделі 

регресії для пацієнтів з гіпертонічною хворобою та ожирінням 1-го та 2-го 

ступенів. 

 

Отже за даними трьох параметрів (ІMT, CРП, TГ) можна визначити 

величину показника жорсткості паренхіми печінки. Розроблений спосіб 

визначення показника жорсткості паренхіми печінки простий, недорогий і 

не вимагає проведення недостатньо доступного нині методу 

зсувнохвильової еластографії. 
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Додаткове визначення показника жорсткості паренхіми печінки 

шляхом розрахунку за трьома показниками, що визначаються всім 

пацієнтам з АГ, доцільне для оптимізації діагностики та контролю за 

ефективністю лікування корекції структурного ремоделювання печінки у 

хворих на ГХ з ОЖ 1-го і 2-го ступенів. 

Результати дослідження показали, що динамічні визначення 

допплерівського співвідношення Е/е, ендотелійзалежної вазодилатації 

плечових артерій плечових артерій і розрахунок показника жорсткості 

паренхіми печінки за допомогою рівняння багатовимірної регресії 

(коефіцієнт множинної кореляції R = 0,96) сприяють оптимізації ранньої 

діагностики порушень структурно-функціонального стану серця, судин і 

печінки та підвищенню ефективності контролю за їх корекцією. 

Результати розділу опубліковані в таких працях: 

1. Влияние различных схем медикаментозной терапии на структурно-

функциональное состояние сердца, сосудов и печени у пациентов с 

гипертонической болезнью и ожирением / В. А. Сухонос, 

М. Н. Кочуева, А. В. Линская, Г. И. Кочуев, А. П. Браславская // 

Семейная медицина. – 2014. – № 1 (51). – С. 117–120. 

2. Возможности коррекции нарушений структурно-функционального 

состояния органов-мишеней у больных артериальной гипертензией с 

ожирением / В. А. Сухонос, М. Н. Кочуева, А. С. Шалимова, 

В. Г. Псарёва, Н. Н. Кириченко // British Journal of Science, Education 

and Culture. – 2014. – Vol. III, № 1 (5). – P. 308–313. 

3. 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. 
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4. Динамика клинико-лабораторного статуса и ремоделирования органов-

мишеней у больных гипертонической болезнью с ожирением под 

влиянием лечения / В. А. Сухонос, М. Н. Кочуева, А. С. Шалимова, 

Г. И. Кочуев, А. В. Линская. // Медицина ХХІ століття : матеріали 

науково-практ. конф. молодих вчених з міжнародною участю 

(27 листопада 2014 р.) / Харківська медична академія післядипломної 

освіти; Харківське медичне товариство. – Х., 2014. – С. 111–112. 

5. 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. 

6. Спосіб діагностики жорсткості паренхіми печінки у хворих 

гіпертонічною хворобою з ожирінням Патент на корисну модель 87512 

Україна, МПК G 01 N 33/48 (2006.01) / В. А. Сухонос, М. М. Кочуєва, 

Г. В. Лінська, Є. Б. Радзішевська.; власник Харківська медична 

академія післядипломної освіти. – № u 2013 10342 ; заявка 22.08.13 ; 

опубл. 10.12.14, Бюл. № 3.  
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РОЗДІЛ 5 

АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Для аналізу результатів проведеного дослідження, метою якого стало 

підвищення ефективності діагностики та корекції порушень структурно-

функціонального стану серця, судин і печінки у хворих на ГХ з ОЖ на 

основі нових наукових даних про вплив на них різних схем патогенетично 

обґрунтованого лікування, були сформульовані такі завдання: 

1. Визначити показники структурно-функціонального стану серця, 

судин і печінки у хворих на ГХ з ОЖ 1-го та 2-го ступенів та із 

нормальною масою тіла (НМТ) та 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 ессенціальних 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, 
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спрямованих на оптимізацію діагностики та підвищення ефективності 

корекції порушень структурно-функціонального стану органів-мішеней. 

Об’єктом дослідження був структурно-функціональний стан серця, 

судин і печінки у хворих на ГХ з ОЖ. Вивчалися клінічні та ультразвукові 

показники стану серця, судин і печінки, ліпідний спектр крові, вміст у 

крові інсуліну і запальних чинників – СРП та ІЛ-6, взаємозв’язки 

показників структурно-функціонального стану серця, судин і печінки з 

показниками ліпідного, вуглеводного обмінів, запальними факторами, 

динаміка під впливом лікування, проводився пошук шляхів оптимізації 

діагностики та корекції порушень структурно-функціонального стану 

органів-мішеней. 

У дослідженні взяв участь 151 пацієнт (20 % чоловіків), із них 25 

здорових осіб із НМТ (група 1), 24 пацієнти з ГХ II стадії 2-го ступеня і 

НМТ (група 2), і 102 хворих (групи втручання) ГХ II стадії 2-го ступеня – 

58 хворих з ОЖ 1-го ступеня (групи 5 і 6) та 44 хворі з ОЖ 2-го ступеня 

(групи 3 і 4). Вік пацієнтів варіював від 41 до 58 років. Усі групи були 

порівнянні за статтю, віком, рівнем АТ. Критерії включення в 

дослідження: відсутність підвищення рівнів у крові глюкози, креатиніну, 

трансаміназ і білірубіну, рівень ЗХС не вище 7 ммоль/л (270 мг/дл), 

негативні маркери вірусних гепатитів, відсутність протеїнурії, ХСН не 

вище II ФК (NYHA, 1964), задовільна ультразвукова візуалізація серця, 

судин і печінки, наявність підписаної пацієнтами інформованої згоди на 

проведення дослідження. Критерії виключення з дослідження: вторинні 

форми АГ та ожиріння, запальні та автоімунні захворювання, хронічні 

захворювання гепатобіліарної системи, цукровий діабет, перенесені 

інфаркт міокарда та інсульт, порушення ритму і провідності, вади серця, 

клапанні регургітації вище II ступеня, зловживання алкоголем. 

Згідно з дизайном дослідження, перші 12 тиж усі хворі на ГХ з ОЖ 

після семиденного безмедикаментозного періоду отримували базисну 

антигіпертензивну терапію – комбінацію інгібітора ангіотензин-
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перетворюючого ферменту лізиноприлу в добовій дозі 10–30 мг, 

антагоніста кальцієвих каналів лерканідипіну в добовій дозі 10–15 мг, 

аторвастатину в добовій дозі 10 мг, ацетилсаліцилової кислоти в добовій 

дозі 75 мг, яка призначалась після зниження рівня АТ нижче 140/90 мм 

рт. ст. Пацієнтам груп 4 та 6 додатково протягом 12 тиж призначали 

есенціальні фосфоліпіди в добовій дозі 1800 мг (Есенціале – форте по дві 

капсули тричі на день під час їжі). 

Найважливішою умовою включення в дослідження була згода на 

суворе дотримання протягом 12 тиж режиму заходів щодо корекції 

способу життя: 4-разового харчування, повного виключення алкоголю, 

контролю складу харчового раціону 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. 

Закінчення 12-тижневої терапії стало другою контрольною точкою 

дослідження. 

Протягом другого етапу лікування (з 13-го по 20-й тиж терапії) 

частина пацієнтів відступали від суворого дотримання режиму заходів 

щодо корекції способу життя – підвищували добову калорійність до 

2500 ккал 2–3 рази на тиждень і додаткові фізичні навантаження 

виконували 2–3 рази на тиждень. Ця обставина дозволила сформувати дві 

групи пацієнтів, одна з яких суворо дотримувалася вимог щодо корекції 

способу життя, і оцінити вплив суворого дотримання режиму заходів щодо 

корекції способу життя на тлі 20-тижневої патогенетичної терапії на 

структурно-функціональний стан органів-мішеней, ліпідний і вуглеводний 

обміни , фактори системної запальної відповіді, рівні АТ і масу тіла у 

хворих на ГХ з ОЖ. Через 8 тиж лікування проведено обстеження в третій 

контрольній точці, що збігається з закінченням 20-тижневої терапії. 
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При аналізі анамнезів захворювання та життя досліджуваних груп 

привертали увагу такі факти: 

- відсутність осіб, які приймали їжу один раз на добу в групі пацієнтів зі 

ГХ та НМТ. У групі хворих з ОЖ одноразовий прийом їжі реєструвався 

в 20,59 % пацієнтів, переважав дворазовий характер харчування 

(59,80 %), але жоден хворий з ОЖ не приймав їжу 4 рази на добу; 

- більше половини хворих на ГХ з ОЖ мали обтяжену по АГ спадковість 

і більше 60 % – обтяжену спадковість з ОЖ; 

- зниження фізичної активності виявлялося в 58,33 % хворих на ГХ із 

НМТ і у 87,26 % хворих з ОЖ. 

Ці дані свідчили про те, що наявність ожиріння у хворих на ГХ 

асоціювалося з прихильністю до одно- та дворазового характеру 

харчування на добу, зі зниженням фізичної активності, обтяженою по АГ і 

ОЖ спадковістю більш ніж у половини пацієнтів, із максимальним ФК 

ХСН у рамках критеріїв включення. Таким чином, у хворих на ГХ з ОЖ 

були виявлені відомі фактори ризику розвитку та прогресування обох 

захворювань, що узгоджується з даними літератури [6; 10; 35; 44; 246; 247; 

251; 255]. 

Для виконання першого завдання дослідження, що полягало у 

вивченні особливостей ремоделювання органів-мішеней у пацієнтів із 

поєднанням ГХ та ОЖ, був проведений порівняльний аналіз структурно-

функціонального стану серця, судин і печінки у хворих на ГХ із 

нормальною масою тіла та ожирінням. 

Хворі усіх 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, діагностована у хворих на ГХ із НМТ у 
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62,50 % випадків, а 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, в 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 ожиріння. 

Висока частота концентричної гіпертрофії лівого шлуночка серця у хворих 

із діастолічною дисфункцією в нашому дослідженні узгоджується з даними 

інших авторів про те, що концентричний тип гіпертрофії лівого шлуночка 

серця є однією з провідних причин розвитку діастолічної дисфункції [9; 51; 

66; 76; 77; 199; 220; 288]. 

Результати дослідження структурно-функціонального стану серця, 

судин і печінки у хворих на ГХ з НМТ і ОЖ свідчили про негативний 

вплив наростання маси тіла на стан органів-мішеней у вигляді збільшення 

розмірів лівого передсердя, ІВТС, ІММ, середнього тиску в легеневій 

артерії та зниження відношення Е/А, зменшення ендотелійзалежної 

вазодилатації плечових артерій і наростання товщини інтима-медіа сонних 

артерій, швидкостей пульсових хвиль у сонних артеріях та в черевній 

аорті, збільшення всіх лінійних розмірів печінки та показника її 

жорсткості. 

Таким чином, результати дослідження ремоделювання органів-

мішеней у хворих на ГХ II стадії з ОЖ 1-го і 2-го ступенів виявили в них 

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 ІВТС, 

статистично значуще більшими медіанами розмірів печінки, показника 

жорсткості її паренхіми (на 83,8 %), товщини комплексу інтима-медіа в 



147 

 

стандартній точці (на 15,9 %), швидкостей пульсових хвиль у сонних 

артеріях (на 15,4 %), та в черевній аорті (на 11,1 %) і статистично значуще 

меншою величиною ендотелійзалежної вазодилатації плечових артерій (на 

25,7 %) (критерій Манна – Уїтні, p < 0,05). Відсутність достовірних 

відмінностей величин більшості показників ремоделювання серця у хворих 

на ГХ із різною масою тіла і наявність статистично значущих відмінностей 

тільки величин товщини інтима-медіа сонних артерій, швидкостей 

пульсових хвиль, показника жорсткості паренхіми печінки і 

ендотелійзалежної вазодилатації плечових артерій свідчили про більшу 

чутливість останніх до збільшення ІМТ до 39,9 кг/м2, що може 

використовуватися в клінічній практиці для ранньої діагностики порушень 

і оцінки динаміки структурно-функціонального стану судин і печінки в цієї 

категорії хворих. 

Наступний етап роботи був спрямований на вивчення впливу у 

хворих на ГХ з ОЖ показників ліпідного та вуглеводного обмінів, факторів 

системної запальної відповіді на процеси ремоделювання органів-мішеней. 

Ураховуючи те, що механізми ремоделювання органів-мішеней у хворих 

на ГХ з ОЖ, особливо в умовах початкових стадій ожиріння, вивчені 

недостатньо, розв’язання цього завдання мало велике значення як для 

розширення теоретичних уявлень про стан питання, так і для пошуку 

практичних підходів до здійснення контролю за динамікою структурно-

функціональних порушень життєво важливих органів (із використанням 

даних про динаміку пов’язаних з ними нейрогуморальних факторів). 

При вивченні показників вуглеводного обміну було встановлено, що 

рівень інсуліну в крові та величина індексу HOMA у хворих на ГХ із НМТ 

і ОЖ статистично значуще були більшими за контрольні значення 

(критерій Манна – Уїтні, р < 0,05), при цьому медіани величин показників 

у групі хворих на ГХ та ОЖ 2-го ступеня були достовірно більшими за 

величини хворих ГХ із НМТ. Ці дані свідчили про прогресування 

збільшення інсулінорезистентності при наростанні маси тіла хворих на ГХ. 
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Дійсно, інсулінорезистентність є не тільки одним із провідних механізмів 

розвитку цукрового діабету ІІ типу та ОЖ, а й стимулятором процесів 

ремоделювання органів мішеней. 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 (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, ТГ, 

ХС ЛПНЩ і коефіцієнта атерогенності достовірно вищі (критерій Манна – 

Уїтні, р < 0,05). Медіани всіх зазначених параметрів були статистично 

значуще вище медіан відповідних показників у контрольній групі 

(критерій Манна – Уїтні, р < 0,05). Отримані дані свідчили про те, що 

збільшення маси тіла, навіть, до рівня 39,9 кг/м2 ассоціювалось із 

вираженою атерогенною динамікою ліпідного спектра крові, найбільш 

раннім проявом якої є підвищення рівня ТГ вже при 1-му ступені ОЖ. 

Аналогічними виявилися зміни вмісту в крові СРП та ІЛ-6: у хворих на ГХ 

із НМТ і ОЖ медіани СРП та ІЛ-6 були достовірно вищі, ніж в осіб групи 

контролю, а у хворих на ГХ з ОЖ 2-го ступеня – достовірно вищі за 

медіани показників хворих на ГХ з ОЖ 1-го ступеня. Результати 

дослідження свідчили про те, що збільшення маси тіла у хворих на ГХ 

асоціюється з 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 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 і величинами ІВТС, ІММ, товщиною 

комплексу інтима-медіа в стандартній точці, ендотелійзалежною 

вазодилатацією плечових артерій, показником жорсткості паренхіми 



149 

 

печінки та лінійними розмірами печінки. Величина СРП найбільш сильно 

корелювала з величинами ІВТС, із ендотелійзалежною вазодилатацією 

плечових артерій, показником жорсткості паренхіми печінки та її 

лінійними розмірами. Величина ІЛ-6 сильних кореляційних зв’язків із 

показниками ремоделювання органів не утворила. Рівень ТГ найбільш 

сильно корелював із величинами ІММ, товщиною комплексу інтима-медіа 

в стандартній точці, із ендотелійзалежною вазодилатацією плечових 

артерій, лінійними розмірами печінки та показником жорсткості паренхіми 

печінки. 

Результати дослідження свідчили про участь інсулінорезистентності, 

порушень ліпідного обміну й активації системної запальної відповіді у 

розвитку ремоделювання серця, судин і печінки, що сприяє 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. Отримані нами результати відповідали даним інших авторів 

про участь у ремоделюванні органів мішеней досліджуваних нами 

метаболічних факторів [17; 28; 35; 53; 303; 305; 316]. Таким чином, у 

хворих на ГХ II стадії перевищення ІМТ величини 34,9 кг/м2 асоціювалося 

зі статистично значущими 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 в 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). 

Вирішення третього завдання передбачало проведення 

порівняльного аналізу динаміки досліджуваних параметрів у хворих на ГХ 
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з ОЖ у групах, що отримували і не отримували на тлі 12-тижневої 

комплексної патогенетичної терапії есенціальні фосфоліпіди. 

Зіставна (критерій Манна – Уїтні, p > 0,05) статистично значуща 

(критерій Вілкоксона, p < 0,05) позитивна динаміка медіан систолічного та 

діастолічного АТ і тесту з шестихвилинною ходьбою в усіх групах 

свідчила про відсутність впливу есенціальних фосфоліпідів на рівень АТ та 

фізичну працездатність хворих. Зниження ІМТ в усіх групах статистичної 

значущості не мало, що було пов’язано з коротким періодом 

спостереження (критерій Вілкоксона, р = 0,07 в обох групах). Звертала на 

себе увагу відсутність у чотирьох групах статистично значущого зниження 

величин товщини комплексу інтима-медіа в стандартній точці і на рівні 

біфуркації загальної сонної артерії і швидкостей пульсових хвиль в 

магістральних судинах, що так само можна пояснити малою тривалістю 

спостереження (12 тиж). В усіх групах статистично значуще 

поліпшувалися показники систолічної та діастолічної функцій серця, що 

свідчило про ефективність патогенетично обґрунтованої базисної терапії. 

Заходи щодо корекції способу життя також сприяли тенденції до 

зменшення лінійних розмірів печінки і показника жорсткості паренхіми 

печінки. 

В усіх групах 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 в усіх групах достовірне зниження рівня інсуліну 

спостерігали тільки в групах хворих, які отримували есенціальні 

фосфоліпіди (критерій Вілкоксона, p < 0,05). Призначення есенціальних 

фосфоліпідів призвело до статистично значуще більш позитивної динаміки 

ступеня ендотелійзалежної вазодилатації плечових артерій, рівнів у крові 

інсуліну, ЗХС ТГ, ХС ЛПНЩ, величини показника жорсткості паренхіми 

печінки і, навіть, достовірно більшого зниження інтегрального показника 

діастолічного наповнення Е/е (критерій Вілкоксона, p < 0,05). 
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Таким чином, 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 статистично значуще більшим, 

порівняно з пацієнтами, що не отримували есенціальні фосфоліпіди, 

зниженням атерогенних фракцій ліпопротеїдів: ЗХС – на 11,77 %, ТГ – на 

7,45 %, ХС ЛПНЩ – на 17,22 %, показника жорсткості паренхіми 

печінки – на 23,85 %, інсулінемії – на 15,04 %, збільшенням ступеня 

ендотелійзалежної вазодилатації плечових артерій – на 12,47 % і зниження 

Е/е – на 18,59 % (критерій Вілкоксона, усі p < 0,05), що підтверджує 

можливість есенціальних фосфоліпідів знижувати інсулінемію і 

потенціювати гіполіпідемічні, вазо- та кардіопротекторні ефекти 

комплексної патогенетичної терапії [27; 88; 102; 112; 132]. 

Наступний етап дослідження був спрямований на 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 їхні 

клініко-гемодинамічний та нейрогуморальний статус. Для отримання 

висновків нами був проведений порівняльний аналіз ступеня динаміки в 

кожній групі за кожним показником. Результати аналізу показали, що 

суворе дотримання хворими на ГХ II стадії з ОЖ 1-го і 2-го ступенів 

режиму харчування та фізичної активності протягом 20 тиж 

патогенетичної терапії супроводжувалося досягненням цільового рівня АТ 

у 100 % хворих, статистично значуще більш вираженими, порівняно з 

пацієнтами, які не дотримуються режиму заходів щодо корекції способу 

життя, зниженнями ІМТ, інсулінемії, рівнів ЗХС, ТГ, ХС ЛПНЩ, 

допплерівського співвідношення Е/е, показника жорсткості паренхіми 

печінки і збільшенням ендотелійзалежної вазодилатації плечових артерій 

(критерій Вілкоксона, p < 0,05). 

Оскільки останнє завдання дослідження було спрямоване на 

розроблення комплексу лікувально-діагностичних заходів з оптимізації 
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діагностики та підвищення ефективності корекції порушень структурно-

функціонального стану органів-мішеней у хворих на ГХ з ОЖ, на 

заключному етапі роботи в обстеженого контингенту хворих було 

проаналізовано ступінь динаміки досліджуваних показників і проведено 

пошук предикторів оцінки жирового гепатозу. 

У групах хворих, які отримували протягом 12 тиж базисну терапію і 

есенціальні фосфоліпіди, на відміну від груп хворих, які отримували тільки 

базисну терапію, статистично значуще більше виявилося зменшення 

показника жорсткості паренхіми печінки, лінійних розмірів печінки, 

інтегрального параметра діастолічного наповнення лівого шлуночка Е/е і 

статистично значуще більше збільшувався ступінь ендотелійзалежної 

вазодилатації плечових артерій. У групах пацієнтів, що не отримували 

есенціальні фосфоліпіди, динаміка зазначених параметрів також була 

достовірною. 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 

ступеня 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 

виявилося можливим за трьома параметрами – величинами ІMT, вмістом у 

крові CРП і TГ. Розроблений спосіб визначення показника жорсткості 

паренхіми печінки запатентований як корисна модель, простий і не 

вимагає повторного проведення методу зсувнохвильової еластографії. 
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Додаткове визначення показника жорсткості паренхіми печінки шляхом 

розрахунку за трьома вказаними показниками, що визначаються всім 

пацієнтам з АГ, спрямоване на оптимізацію діагностики та контролю за 

ефективністю лікування корекції структурного ремоделювання печінки у 

хворих на ГХ з ОЖ 1-го і 2-го ступенів. 

Таким чином, вирішення всіх поставлених завдань дослідження 

привело до досягнення мети, яка полягала в розробці способів підвищення 

ефективності діагностики та корекції порушень структурно-

функціонального стану серця, судин і печінки у хворих на ГХ з ОЖ: 

доведена можливість поліпшення якості діагностики та оцінки 

ефективності корекції порушень структурно-функціонального стану серця, 

судин і печінки за допомогою динамічного визначення допплерівського 

співвідношення Е/е, ступеня ендотелійзалежної вазодилатації плечових 

артерій і розрахунку показника жорсткості паренхіми печінки за 

величинами ІМТ і рівнями ТГ та СРП в крові; доведений достовірний 

позитивний внесок призначення есенціальних фосфоліпідів у добовій дозі 

1800 мг протягом 12 тиж і постійного суворого дотримання режиму 

харчування та фізичної активності для підвищення ефективності 

патогенетично обґрунтованого лікування хворих на ГХ II стадії з ОЖ 1-го і 

2-го ступенів.  

Подальші дослідження будуть спрямовані на вивчення особливостей 

механізмів ремоделювання серця, судин, печінки та інших органів-

мішеней у хворих на АГ з більш вираженим ступенем ожиріння та пошуку 

ефективних комбінацій медикаментозної терапії у пацієнтів з цим досить 

поширеним і прогностично несприятливим варіантом коморбідності. 
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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 сприяє прогресуванню ремоделювання серця, судин і 

печінки, про що свідчать 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 
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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, зниженнями 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 збільшенням 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 і рівні в крові ТГ і СРП мали 

предикторне значення в оцінці жорсткості паренхіми печінки. 
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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 у даної категорії пацієнтів розраховувати показник 

жорсткості паренхіми печінки за формулою: 

Показник жорсткості паренхіми печінки =  

=(0,3 × ІMT) + (0,3 × CРП) + (0,05 × 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, 

загальною відстанню до 2 400 метрів за добу для підвищення 

ефективності комплексної медикаментозної терапії. 
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