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АНОТАЦІЯ 
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артеріальною гіпертензією, поєднаною з ожирінням та неалкогольною жировою 

хворобою печінки. Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 
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спеціальністю 14.01.02 «Внутрішні хвороби». – Львівський національний 

медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, м. Львів, 2018. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.02 «Внутрішні хвороби». – ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університет» МОЗ України, м. Івано-Франківськ, 2018. 

Дисертація присвячена оптимізації лікування хворих на артеріальну 

гіпертензію (АГ) з її поєднання з ожирінням і неалкогольною жировою хворобою 

печінки (НАЖХП) на підставі нових наукових даних про клініко-патогенетичні 

особливості зазначеної коморбідної патології шляхом обов'язкового включення до 

схеми лікування сартанів і статинів, оскільки вони позитивно впливають на стан 

ендотеліальної функції, мають ліпідознижуючу дію й виступають як 

лептинознижуючий фактор. 

Завдання дослідження полягали в тому, щоб вивчити особливості клінічного 

перебігу АГ, поєднаної з ожирінням і НАЖХП, оцінити функціональний стан і 

структурні зміни печінки, дослідити ліпідний спектр крові, рівень пептидних 

гормонів і цитокінів, проаналізувати кореляційні зв’язки між клінічними, 

лабораторними та інструментальними даними залежно від ґендерної 

приналежності, патогенетично обґрунтувати доцільність і оцінити ефективність 

комбінованої терапії у складі олмесартану або телмісартану, аторвастатину та 

урсодезоксихолевої кислоти, порівняти плейотропні ефекти олмесартану та 

телмісартану у складі комбінованої антигіпертензивної терапії у хворих з 

поєднаною патологією. Для цього, відповідно до критеріїв включення, відібрано 

130 пацієнтів, які надали згоду на участь у дослідженні та були поділені на групи: 

90 осіб із АГ, поєднаною з ожирінням і НАЖХП, 20 осіб з ізольованою АГ та 20 
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практично здорових осіб. 

Комплексно вивчені клініко-патогенетичні особливості перебігу АГ у 

поєднанні з ожирінням і стеатогепатитом із урахуванням даних ЕхоКГ та 

ультрасонографії органів черевної порожнини, компонентів ліпідного спектру 

крові, рівня печінкових амінотрансфераз, вмісту лептину, адипонектину, 

інтерлейкіну-6 та результатів 13С-МДТ. 

Встановлено, що перебіг АГ при поєднанні з ожирінням та НАЖХП у 

67,8 % випадків відбувався на І стадії ожиріння з середнім ІМТ=33,8±0,33 кг/м2 та 

характеризувався достовірно вищими цифрами АТ, збільшенням розмірів лівого 

передсердя, порушеннями у ліпідному спектрі крові, гепатомегалією, 

збільшенням діаметру ворітної вени, підвищенням у 46,5 % пацієнтів рівня 

печінкових трансаміназ на тлі розвитку астено-вегетативного та диспепсичного 

синдромів. У всіх (100 %) пацієнтів із коморбідною патологією на тлі збільшення 

проатерогенних фракцій ліпідного спектра крові відзначено суттєві структурні 

зміни печінки, які супроводжувалися зниженням її детоксикаційної функції за 

показниками 13С-МДТ на 44,4 % (р<0,01). 

Доведено, що для встановлення відсотка функціонуючих гепатоцитів у 

хворих із ознаками жирової інфільтрації печінки необхідно проводити 

високоінформативний і високочутливий 13С-МДТ для підтвердження діагнозу 

неалкогольного стеатогепатиту (НАСГ). 

Після проведення клінічного обстеження та ультрасонографії було відібрано 

50 хворих для підтвердження діагнозу НАСГ за допомогою 13С-МДТ. Цій групі 

пацієнтів проведено імуноферментні методи дослідження, що було другим етапом 

роботи. 

У хворих на АГ у поєднанні з ожирінням і НАЖХП, встановлено 

переважання проатерогенних фракцій ліпідного спектра крові, гіперлептинемією, 

зростанням рівня інтерлейкіну-6 на тлі зменшення рівня адипонектину. 

Виявлено підвищення концентрації лептину (у жінок – до 45,63±4,06) нг/мл, 

у чоловіків – (35,94±3,12) нг/мл), інтерлейкіну-6 (до (8,46±0,82) пг/мл у жінок та 

(7,98±0,86) пг/мл – у чоловіків), та зменшення адипонектину ((16,60±1,26) мкг/мл 
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– у жінок, (15,40±0,76) мкг/мл – у чоловіків). 

Результати клінічних, лабораторних та інструментальних обстежень, які 

відображали ступінь клінічних проявів, порушень функціонального стану та 

структурних змін з боку серця й печінки, а також ступінь ожиріння та зміни у 

ліпідному профілі крові, корелювали між собою. Для цієї поєднаної патології 

встановлено наступні позитивні кореляційні взаємозв'язки між обвідом стегон та 

рівнем лептину (r=0,39 у чоловіків, r=0,32 у жінок), масою тіла та товщиною 

стінки лівого шлуночка (r=0,45 у чоловіків), концентраціями тригліцеридів та 

інтерлейкіну-6 (r=0,51 у чоловіків), масою тіла та товщиною міжшлуночкової 

перегородки (r=0,45 у чоловіків), ЛПНЩ та АсАТ (r= 0,36 у чоловіків), рівнем 

адипонектину та товщиною стінки ЛШ (r=(-0,56) у чоловіків), концентрацією 

адипонектину та міжшлуночкової перегородки (r=(-0,35) у чоловіків), вмістом 

адипонектину та розмірами лівого передсердя (r=(-0,33) у жінок), адипонектину та 

СUM120 (r=0,53 у чоловіків, r=0,48 у жінок), лептином та СUM40 (r=(-0,48) у 

чоловіків; (r=(-0,29)) у жінок, лептином та ШМБ (r=(-0,65) у чоловіків; АлАТ і 

адипонектином (r=(-0,51) у чоловіків, (r=(-0,23) у жінок, адипонектином та АсАТ 

(r=(-0,31) у жінок; ЛПВЩ та рівнем інтерлейкіну-6 (r=(-0,56) у чоловіків, r=(-0,25) 

у жінок; лептину та рівнем тригліцеридів (r=(-0,26) у жінок)). 

Отже, позитивні кореляційні зв'язки між ІМТ, ОТ і лептином вказують на 

абдомінальний тип ожиріння, що є характерним для виникнення МС. 

Встановлено негативний вплив ожиріння на структурні зміни ЛП і ЛШ із 

формуванням гіпертрофії. Кореляційні зв'язки між показниками ліпідного спектра 

крові та печінковими трансаміназами можуть свідчити про запальні зміни з боку 

печінки за наявності гіперхолестеринемії. ЛПВЩ виявляють захисну дію у 

пацієнтів з поєднаною патологією при підвищенні рівня ІЛ-6. Лептин можна 

вважати зв'язувальним компонентом між ожирінням і функціональним станом 

печінки. Виявлено зменшення адипонектину у хворих на АГ, у поєднанні з 

ожиріння та НАЖХП, що супроводжувалося фунціональними змінами стану 

печінки. Підвищення концентрації ІЛ-6 може бути маркером низькоінтенсивного 

запального процесу в організмі в цілому і в печінці, особливо за наявності 
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стеатогепатиту. Таким чином, отримані результати підтверджують тісні 

кореляційні зв’язки між порушенням мітохондріальної функції гепатоцитів, 

ожирінням і АГ. 

На третьому етапі дослідження з’ясовували ефективність різних схем 

медикаментозного впливу. Для цього серед 90 хворих на АГ у поєднанні з 

ожирінням та НАСГ, після всебічного обстеження та оцінки результатів 13С-МДТ 

було сформовано дослідну групу, до якої увійшли 50 пацієнтів з верифікованим 

діагнозом НАСГ. Їх було поділено на дві групи та призначено лікування, яке 

тривало впродовж 12 тижнів. До І групи увійшло 25 пацієнтів, яким призначали 

олмесартан 10 мг у поєднанні з аторвастатином 20 мг і урсодезоксихолевою 

кислотою (УДХК) 10 мг/кг. До ІІ групи увійшло 25 пацієнтів, яким призначали 

телмісартан 20 мг у поєднанні з 20 мг аторвастатину та УДХК 10 мг/кг. 

Нами встановлено, що важливою особливістю даної комбінації препаратів 

телмісартану та аторвастатину з УДХК є властивість не тільки впливати на 

гемодинамічні показники та зменшувати показники систолічного і діастолічного 

артеріального тиску, але й здатність зменшувати рівень інтерлейкіну-6 та 

лептину, а також збільшувати концентрацію адипонектину, що сприяло 

покращенню загального стану хворих. 

Встановлено, що лікування АГ на тлі ожиріння та НАЖХП комбінацією 

препаратів у складі олмесартану, аторвастатину та УДХК впродовж 12 тижнів 

призвело до нормалізації показників артеріального тиску (АТ) у 64 % пацієнтів 

(р<0,01), підвищення фракції викиду лівого шлуночка (ФВ ЛШ) – у 72 % (р<0,01), 

покращення біохімічних показників (зниження рівнів загального холестерину 

(ЗХ) (р<0,01), ЛПНЩ (р<0,01), АлАТ (р<0,05), загального білірубіну (р<0,05)) 

зменшення рівнів лептину (з (34,60±3,12) нг/мл до (27,64±2,10) нг/мл), 

інтерлейкіну-6 (з (8,68±1,08) пг/мл до (3,12±0,41) пг/мл) (р<0,01) та сприяло 

зростанню концентрації адипонектину (з (15,75±1,03) мкг/мл до (22,30±1,58) 

мкг/мл) (р<0,05). 

Призначення комплексного лікування телмісартаном, аторвастатином і 

УДХК сприяло покращенню показників АТ у 84 % пацієнтів (р<0,01), ФВ ЛШ у 
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76 % обстежених (р<0,01), зменшенню розмірів лівого передсердя (р<0,01), лівого 

шлуночка (р<0,05) та нормалізації біохімічних показників ліпідного спектра крові 

– ЗХ (р<0,01), ЛПНЩ (р<0,01), тригліцеридів (р<0,01), зменшенню рівнів 

печінкових трансаміназ АлАТ (р<0,05), АсАТ (р<0,05), загального білірубіну 

(р<0,01), знизило рівні лептину у 84 % пацієнтів (з (45,73±4,03) нг/мл до 

(31,85±3,03) нг/мл), інтерлейкіну-6 (р<0,01), та зростанню концентрації 

адипонектину (р<0,01). 

При порівнянні ефективності олмесартану чи телмісартану виявлено 

перевагу останнього щодо впливу на зростання концентрації адипонектину 

(р<0,01), що дозволяє рекомендувати його в якості середника для покращення 

функції ендотелію. 

Порівняння плейотропних ефектів олмесартану чи телмісартану показало 

кращу ефективність телмісартану при лікуванні цієї коморбідної патології у 

зв'язку з його більш вираженою здатністю знижувати гемодинамічні показники, а 

саме – систолічний та діастолічний артеріальний тиск, частоту серцевих 

скорочень (р<0,01), а також порівняно з олмесартаном достовірно підвищувати 

рівень адипонектину (р<0,01) й у поєднанні з аторвастатином – знижувати рівні 

тригліцеридів (р<0,01). 

Вищезазначене свідчить про доцільність застосування комплексної терапії з 

олмесартаном чи телмісартаном у поєднанні з аторвастатином і УДХК у пацієнтів 

з АГ, поєднаною з ожирінням і НАЖХП, яка призводить до стабілізації клініко-

біохімічних і гемодинамічних показників і сприяє швидшому досягненню 

цільового рівня АТ. 

Ключові слова: артеріальна гіпертензія, ожиріння, неалкогольна жирова 

хвороба печінки, адипонектин, лептин, інтерлейкін-6, телмісартан, олмесартан, 

аторвастатин, урсодезоксихолева кислота. 

ANNOTATION 

Bochar O.M. Features of the course and optimization of therapy in patients with 

arterial hypertension, combined with obesity and non-alcoholic fatty liver disease. 

Qualification scientific work printed as a manuscript. 
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Dissertation for the degree of a candidate of medical sciences in the specialty 

14.01.02 "Internal Diseases". – Lviv National Medical University named after Danyl 

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

Dissertation for the degree of a candidate of medical sciences in the specialty 

14.01.02 "Internal Diseases". – SHEI "Ivano-Frankivsk National Medical University", 

Ministry of Health of Ukraine, Ivano-Frankivsk, 2018. 

The dissertation is devoted to the optimization of treatment of patients with arterial 

hypertension (AH) in combination with obesity and non-alcoholic fatty liver disease 

(NAFLD) on the basis of new scientific data on the clinical and pathogenetic 

characteristics of this comorbidity pathology by obligatory inclusion in the scheme of 

treatment of sartans and statins, since They have a positive effect on the state of 

endothelial function, have a lipid-lowering effect, and act as a leptin-lowering factor. 

Among the objectives of the study were to study the peculiarities of the clinical 

course of hypertension associated with obesity and NAFLD, to assess the functional 

status and structural changes in the liver, to investigate the lipid profile of the blood, the 

level of peptide hormones and cytokines, to analyze the correlation between clinical, 

laboratory and instrumental data, depending on the gender belonging, pathogenetically 

substantiate expediency and evaluate the efficacy of combination therapy in olmesartan 

or telmisartan, atorvastatin and UDCA, compare pleiotropic effects of olmesartan and 

telmisartan as part of combined antihypertensive therapy in patients with combined 

pathology. To do this, according to inclusion criteria, 130 patients who agreed to 

participate in the study were selected and divided into groups: 90 people with 

hypertension, combined with obesity and NAFLD, 20 people with isolated hypertension 

and 20 healthy people who were included in the control group. 

The clinical and pathogenetic features of the course of hypertension in combination 

with obesity and steatohepatitis with the account of data of echocardiography and 

ultrasonography of the abdominal cavity organs, components of the lipid spectrum of 

blood, liver aminotransferases, the content of leptin, adiponectin, interleukin-6 and 13C-

MDT results are studied comprehensively. 

It has been established that the course of hypertension in combination with obesity 
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and NAFLD in 67,8 % of patients corresponded to stage I of obesity with a mean body 

mass index (BMI) of (33.8±0.33) kg/m2, characterized by significantly higher blood 

pressure, increase the size of the left atrium, disorders in lipid blood spectrum, 

hepatomegaly, increase in the diameter of the portal vein, increase in the level of liver 

transaminases in 46,5 % of patients with the development of astheno-vegetative and 

dyspeptic syndrome. Significant structural changes in the liver were observed in all 

(100%) patients with comorbid pathology, against the background of an increase in the 

proatherogenic fractions of the lipid blood spectrum, which was accompanied by a 

decrease in detoxification of its function by 44,0% (p <0.01) by 13C-MDT. 

It has been shown that in order to establish the percentage of functioning 

hepatocytes in patients with signs of fatty liver infiltration, highly informative and high-

sensitive 13C-MBT should be administered to confirm the diagnosis of non-alcoholic 

steatohepatitis (NASH). 

After ultrasonography, 50 patients were selected to confirm the diagnosis of NASH 

using 13C-MBT. The immuno-enzymatic research method, which was the 2nd stage of 

the study, was performed in this group of patients. 

Some sections of the development of endothelial dysfunction in hypertension in 

combination with obesity and NAFLD, which were manifested by the predominance of 

proatherogenic fractions of the lipid profile of the blood, hyperleptinemia, and the 

increase of IL-6 level against the background of reduction of adiponectin level were 

highlighted. 

The increase in leptin concentration was found (in women (45.63 ± 4.06) ng / ml, 

in men – (35.94 ± 3.12) ng / ml), IL-6 (up to (8.46 ± 0.82) pg / ml in of women and (7.98 

± 0.86) pg / ml in men), adiponectin (16.60 ± 1.26) μg / ml in women, (15.40 ± 0.76) μg / 

ml in men). 

The results of clinical, laboratory and instrumental examinations reflecting the 

degree of clinical manifestations, functional status disorders and structural changes in the 

heart and liver, as well as the degree of obesity and changes in the lipid profile of the 

blood correlated with each other. For this combined pathology, the following were found 

to be positive correlations such as: hip volume – leptin (r = 0.39 for male, r = 0.32 in 
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women); body weight – left ventricular wall (r = 0.45 in males); triglycerides – IL-6 (r = 

0.51 in males); body weight – іnterventricular septum (r = 0.45 for men); LDL – AST (r 

= 0.36 for men); adiponectin – left ventricular wall (r =(-0.56) for men); adiponectin – 

interventricular septum (r =(-0.35) for men); adiponectin – the size of the left atrium (r 

=(-0.33) in women); adiponectin – CUM120 (r = 0.53 in males, r = 0.48 in women)) and 

negative correlations such as: leptin – СUM40 (r = (-0.48) for men, (r = (-0.29)) in 

women; adiponectin – AST (r = (-0.23) in women, r = (-0.23) in women; leptin – the 

rate of metabolism (r = (-0,65) for men; ALT–adiponectin (r=(-0,51) for men, (r=(-0,23) in 

women; HDL – IL-6 (r = (-0.56) for men, r = (-0.25) in women;adiponectin– ALT(r=(-

0,31) in women; НDL– IL-6 (r=(-0,56) for men, r = (-0,25) in women; leptin – 

triglycerides (r = (-0.26) in women)). 

Therefore the positive correlation between BMI, waist and leptin points to the 

abdominal type of obesity that is characteristic of the emergence of metabolic 

syndrome.The negative influence of overweight affected the structural changes in these 

heart parts with the formation of hypertrophy. The correlation between lipid profile and 

hepatic transaminases indicates inflammatory changes in the liver in the presence of 

hypercholesterolemia. HDL have a protective effect in patients with a combined 

pathology in elevated IL-6 levels. Leptin is a binder component between obesity and the 

functional state of the liver. Reduced levels of adiponectin negatively affect the 

functional state of the liver due to the formation of obesity in this group of patients. 

Increasing the level of IL-6 may be a marker of low-intensity inflammatory process in 

the body as a whole and in the liver. Thus, the obtained results confirm the close 

correlation between the violation of the mitochondrial function of hepatocytes, obesity 

and hypertension. 

At the third stage of the study, the effectiveness of different pharmacotherapy 

regimens was determined. For this purpose, among 90 patients with hypertension in 

combination with obesity and NASH, after a comprehensive review and evaluation of 

13C-MBT results, a research group was formed that included 50 patients with a verified 

diagnosis of NASH. They were divided into 2 groups and prescribed treatment that lasted 

for 12 weeks. Group I included 25 patients who received olmesartan 10 mg in 
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combination with atorvastatin 20 mg and ursodeoxycholic acid (UDCA) 10 mg / kg. 

Group II included 25 patients receiving telmisartan 20 mg in combination with 20 mg of 

atorvastatin and 10 mg / kg of UDCA. 

It has been established that treatment of hypertension in the obesity and NADH 

combination of olmesartan, atorvastatin and UDCA for 12 weeks resulted in the 

normalization of blood pressure (AP) in 64% of patients (p <0.01), increased fraction of 

ejection (FJ) – (p <0.01), ALT (p <0.05), total bilirubin (p<0.01), total cholesterol (TH) 

(p <0.01), and the improvement of biochemical parameters (decrease in TH (P <0.01), 

LDL (p <0,05) decrease in leptin levels (from (34,60 ± 3,12) ng / ml to (27,64 ±2,10) ng / 

ml), IL-6 (from (8,68 ± 1,08) pg / ml to (3.12 ± 0.41) pg / ml) (p <0.01) and contributed 

to an increase in the concentration of adiponectin (from (15.75 ± 1.03) μg / ml to (22.30 ± 

1.58) μg / ml) (p <0.05). 

The appointment of complex treatment with telmisartan, atorvastatin and UDCA 

contributed to the improvement of blood pressure in 84 % of patients (p <0.01), FJ in 76% 

of the subjects (p <0.01), left ventricular size (p <0.01), left ventricle ( p <0.05), and 

normalization of the biochemical parameters of the blood lipid profile – TH (p <0.01), 

LDL cholesterol (p <0.01), triglycerides (p <0.01), reduced levels of ALT (p < 0.05), 

AST (p <0.05), total bilirubin (p <0.01), decreased the level of leptin in 84 % of patients 

(from (45.73 ± 4.03) ng / ml to (31.85 ±3.03) ng / ml), IL-6 (p <0.01), but contributed to 

the growth of the adiponectin concentration (p <0.01). 

Comparing the efficacy of olmesartan or telmisartan, telmisartan has been shown 

to have an effect on the growth of adiponectin concentration (p <0.01), which allows it to 

be recommended as an alternative to improving endothelial function. 

Comparison of pleiotropic effects of olmesartan and telmisartan showed better 

efficacy of telmisartan in the treatment of this comorbidity due to its more pronounced 

ability to reduce hemodynamic parameters, namely, systolic blood pressure, diastolic 

blood pressure, heart rate (p <0.01), and also, in comparison with olmesartan, to 

significantly increase the level of adiponectin (p <0.01) and, in combination with 

atorvastatin, to significantly lower triglyceride levels (p <0.01). 

The foregoing suggests the appropriateness of the use of integrated therapy with 
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olmesartan or telmisartan in combination with atorvastatin and UDCA in patients with 

hypertension associated with obesity and NAFLD, which leads to stabilization of clinical 

and biochemical and hemodynamic parameters and promotes faster achievement of target 

blood pressure levels. 

Key words: arterial hypertension, obesity, non-alcoholic fatty liver disease, 

adiponectin, leptin, interleukin-6, telmisartan, olmesartan, atorvastatin, ursodeoxycholic 

acid. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

АГ – артеріальна гіпертензія  

АлАТ – аланінамінотрансфераза 

АПФ – ангіотензинперетворювальний фермент 

АсАТ – аспартатамінотрансфераза 

АТ – артеріальний тиск 

БРА – блокатори рецепторів ангіотензину-II 

ВА – висхідна аорта 

ВЖК – вільні жирні кислоти 

ВТМ – відносна товщина міокарда 

ДАТ – діастолічний артеріальний тиск 

ЕД – ендотеліальна дисфункція 

ЕКГ – електрокардіографія 

ЕхоКГ – ехокардіографія 

ЗСЛШ – задня стінка лівого шлуночка 

ЗХ – загальний холестерин 

ІЛ-6 – інтерлейкін-6 

ІММ ЛШ – індекс маси міокарда лівого шлуночка 

ІМТ – індекс маси тіла 

ІР – інсулінорезистентність 

ІХС – ішемічна хвороба серця 

КДРЛШ – кінцево-діастолічний розмір лівого шлуночка 

ЛП – ліве передсердя  

ЛПВЩ – ліпопротеїди високої щільності 

ЛПНЩ – ліпопротеїди низької щільності 

ЛШ – лівий шлуночок  

ММ – маса міокарда 

МС – метаболічний синдром 
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МШП – міжшлуночкова перегородка 

НАЖХП – неалкогольна жирова хвороба печінки 

НАСГ – неалкогольний стеатогепатит 

ОС – обвід стегон 

ОТ – обвід талії 

РААС – ренін-ангіотензин-альдостеронова система 

САТ – систолічний артеріальний тиск 

СН – серцева недостатність 

ССЗ – серцево-судинні захворювання 

ССС – серцево-судинна система 

ТГ – тригліцериди 

УДХК – урсодезоксихолева кислота 

УСГ – ультрасонографія 

ФВ – фракція викиду серця 

ЧСС – частота серцевих скорочень 

ШМБ – швидкість метаболізму у печінці 

13С-МДТ – 13С-метацетиновий дихальний тест 

CUM120 – кумулятивна доза на 120 хвилині 

CUM40 – кумулятивна доза на 40 хвилині 

TNF-α – фактор некрозу пухлин-α 

VP – ворітна вена 
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ВСТУП 

Актуальність теми 

Артеріальна гіпертензія (АГ) – одне з найпоширеніших захворювань 

системи кровообігу [180]. За останніми прогнозами ВООЗ, не зважаючи на доволі 

ефективні методи лікування АГ, смертність від цього захворювання й надалі 

зростатиме. Ще у 2005 році P.M. Kearney et al. прогнозував, що до 2025 року 

понад 1,5 млрд жителів земної кулі матиме АГ [221]. 

Згідно з офіційною статистикою, на початку 2012 року в Україні 

зареєстровано 12,3 мільйонів пацієнтів, що становить близько 31,5 % дорослого 

населення, тобто вона характерна майже для кожної третьої дорослої людини [81, 

131]. Дуже часто АГ призводить до таких серйозних ускладнень, як інфаркт 

міокарда, інсульт, ниркова недостатність, які є причиною раптової серцевої смерті 

[104, 126, 226, 247, 270, 316]. 

Приблизно у 30 % пацієнтів АГ розвивається на тлі ожиріння та асоціюється 

з неалкогольною жировою хворобою печінки (НАЖХП), дисліпідемією, 

інсулінорезистентністю (ІР), порушенням толерантності до глюкози та цукровим 

діабетом ІІ типу (ЦД) [60, 62, 265, 312]. 

Саме на тлі такої поєднаної патології може виникати ендотеліальна 

дисфункція (ЕД), яка є однією з ранніх ланок патогенезу гіпертензії [44, 133]. Як 

ожиріння, так і АГ сприяють структурно-функціональній перебудові міокарда 

лівого шлуночка, зумовлюючи його гіпертрофію з подальшою дисфункцією 

міокарда [1, 2, 37, 77]. 

Незважаючи на численні публікації щодо дослідження дисфункції 

ендотелію при АГ, остаточно нез'ясованим залишається роль протогормонів 

жирової тканини – лептину та адипонектину у перебігу поєднаної патології [12, 

253]. Відомо, що гіперлептинемія є незалежним фактором розвитку інфаркту 

міокарда й інсульту, вона сприяє прогресуванню деяких шкірних захворювань, 

таких, як псоріаз [38], тоді як зменшення рівня адипонектину асоціюється з 

ожирінням, ІР, розвитком ішемічної хвороби серця (ІХС) та дисліпідемією [21, 
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104, 110, 144, 208, 253]. 

Важливим фактором ризику, що асоціюється з ожирінням та АГ, є 

дисліпопротеїнемія, гіперхолестеринемія та гіпертригліцеридемія [52, 104, 142]. 

Водночас остаточно не розкриті механізми розвитку ЕД при АГ у поєднанні з 

стеатогепатитом із урахуванням взаємовідношень протогормонів жирової 

тканини, компонентів ліпідного спектра крові та цитокінів – інтерлейкіну-6 (ІЛ-6) 

[15, 169, 178]. 

Лікування АГ у поєднанні з ожирінням і неалкогольним стеатогепатитом 

(НАСГ) пов’язане з вирішенням питань як контролю артеріального тиску (АТ), 

так і корекції дисліпідемії, що запобігатиме ускладненням. Найбільш доцільним 

вважають призначення сартанів – метаболічно нейтральних препаратів, які мають 

кращий профіль переносимості та не впливають на мікросомальний апарат 

печінки з урахуванням явищ НАСГ [280, 307]. 

Водночас не до кінця встановлені окремі ланки механізму дії цих препаратів 

на перебіг коморбідної патології, зокрема вплив на протогормони – лептин і 

адипонектин. Беручи до уваги коморбідність патології, яку вивчали, залишається 

не з'ясованим вплив комбінованої терапії сартанами, статинами та 

урсодезоксихолевою кислотою (УДХК) на перебіг основного захворювання у 

хворих з АГ, поєднаною з ожирінням і НАЖХП, що зумовило доцільність і 

актуальність нашого дослідження. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами 

Дисертаційна робота є фрагментом комплексної науково-дослідної роботи 

кафедри терапії №1 і медичної діагностики факультету післядипломної освіти 

спільно з кафедрами ендокринології та радіології й радіаційної медицини 

медичного факультету Львівського національного медичного університету імені 

Данила Галицького «Патологія дихальної, серцево-судинної та травної систем у 

хворих з цукровим діабетом і ожирінням: особливості патогенезу, діагностики та 

лікування» (шифр №: IH.09.0001.16, державна реєстрація № 0116U004505).  

Мета дослідження – розробка та патогенетичне обґрунтування 

раціональних підходів до діагностики й лікування хворих на АГ на тлі ожиріння 



22 

та НАСГ з використанням сартанів (олмесартану чи телмісартану), аторвастатину 

та УДХК на основі вивчення клініко-патогенетичних особливостей коморбідної 

патології. 

Відповідно до поставленої мети були визначені наступні завдання 

дослідження: 

1. Вивчити особливості клінічного перебігу АГ, поєднаної з ожирінням і 

НАЖХП, залежно від її стадії на основі вивчення показників ультрасонографії 

печінки, ехокардіографії, ліпідного та ферментного спектру крові. 

2. Оцінити функціональний стан печінки за допомогою 13С-

метацетинового дихального тесту і рівень лептину, адипонектину та ІЛ-6 у хворих 

на АГ у поєднанні з ожирінням і НАЖХП. 

3. Проаналізувати кореляційні зв’язки між клінічними, лабораторними 

та інструментальними показниками у хворих на АГ у поєднанні з ожирінням і 

НАЖХП залежно від ґендерної приналежності. 

4. Патогенетично обґрунтувати доцільність і оцінити ефективність 

комбінованої терапії у складі олмесартану, аторвастатину та УДХК у пацієнтів з 

АГ у поєднанні з ожирінням і НАСГ. 

5. Патогенетично обґрунтувати доцільність і оцінити ефективність 

комбінованої терапії у складі телмісартану, аторвастатину та УДХК у пацієнтів з 

АГ у поєднанні з ожирінням і НАСГ. 

Об’єкт дослідження: особливості перебігу АГ у поєднанні з ожирінням і 

НАЖХП. 

Предмет дослідження: показники ліпідного спектра крові, печінкових 

амінотрансфераз, вмісту лептину, адипонектину, ІЛ-6, дані ультрасонографії 

(УСГ) печінки, ехокардіографії (ЕхоКГ) та результати 13С-метацетинового 

дихального тесту (13С-МДТ). 

Методи дослідження. Клінічні, антропометричні, біохімічні (загальний 

холестерин (ЗХ), ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ), ліпопротеїди низької 

щільності (ЛПНЩ), тригліцериди (ТГ), печінкові трансамінази (АлАТ, АсАТ)), 

імуноферментні (лептин, адипонектин, ІЛ-6), інструментальні 
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(електрокардіографія (ЕКГ), ЕхоКГ та УСГ органів черевної порожнини,13С-

МДТ), статистичні. 

Наукова новизна роботи 

Комплексно вивчено клініко-патогенетичні особливості перебігу АГ у 

поєднанні з ожирінням і стеатогепатитом з урахуванням даних ЕхоКГ та УСГ 

органів черевної порожнини, компонентів ліпідного спектру крові, рівня 

печінкових амінотрансфераз, вмісту лептину, адипонектину, ІЛ-6 і результатів 

13С-МДТ.  

Встановлено, що особливістю АГ на тлі ожиріння є наявність 

стеатогепатиту, який підтверджується ультрасонографічними змінами з боку 

печінки у вигляді гепатомегалії, гіперехогенністю структури, розширенням 

ворітної вени, підвищенням рівня АлАТ, АсАТ у 46,5 % пацієнтів та зменшенням 

швидкість метаболізму печінки (ШМБ) на 46,7 %, кумулятивної дози на 40-й 

хвилині (CUM40) на 40 %, кумулятивної дози на 120-й хвилині (CUM120) на 

46,5 % від вихідного рівня (p<0,01). Доведено, що 13С-МДТ більш об'єктивно 

відображає порушення мітохондріальної функції гепатоцитів, ніж рівень 

печінкових трансаміназ.  

У хворих на АГ у поєднанні з ожирінням і НАЖХП встановлено 

переважання проатерогенних фракцій ліпідного спектру крові, гіперлептинемію, 

зростання рівня ІЛ-6 на тлі зменшення рівня адипонектину. 

Встановлено ефективність сартанів (телмісартану чи олмесартану) у 

досягненні цільового рівня АТ у 84 % та 64 % пацієнтів відповідно (р<0,01). 

Доведений позитивний вплив комбінованої терапії у складі сартанів, 

аторвастатину та УДХК у зниженні проатерогених компонентів ліпідного спектру 

крові (р<0,05), вмісту лептину (р<0,05), ІЛ-6 (р<0,01). 

Встановлено, що телмісартан чи олмесартан у складі комбінованої терапії 

достовірно збільшують рівень адипонектину. 

При порівнянні ефективності олмесартану чи телмісартану виявлено 

перевагу телмісартану щодо впливу на зростання рівня адипонектину (р<0,01), що 

дає змогу рекомендувати його в якості середника для контролю АТ за наявності 
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коморбідної патології.  

Розроблено спосіб діагностики клінічних форм НАЖХП (патент на корисну 

модель № 103011 U Україна, МПК А61В 8/00 G01N 33/497 Спосіб діагностики 

клінічних форм неалкогольної жирової хвороби печінки / Є.Я. Скляров, Х.Б. 

Аксентійчук, Н.В. Курляк, О.М. Бочар; заявники та патентовласники – Львівський 

національний медичний університет імені Данила Галицького – № u 201506075; 

заявл.18.06.2015; опубл. 25.11.2015, бюл. № 22). 

Практичне значення одержаних результатів 

Для встановлення відсотка функціонуючих гепатоцитів у хворих з ознаками 

жирової інфільтрації печінки необхідно проводити високоінформативний та 

високочутливий 13С-МДТ для підтвердження діагнозу НАСГ.  

Лікування АГ повинно включати сартани, оскільки вони позитивно 

впливають на зростання концентрації адипонектину. Перевагу необхідно надавати 

телмісартану, оскільки він виявився ефективнішим. 

До комплексного лікування коморбідної патології – АГ, поєднаної з 

ожирінням та НАЖХП слід включати аторвастатин у дозі 20 мг на добу за його 

здатність зменшувати як проатерогенні фракції ліпідного спектру крові, так і рівні 

прозапального цитокіну – ІЛ-6 та лептину. 

Комплексна терапія з олмесартаном чи телмісартаном у поєднанні з 

аторвастатином та УДХК у пацієнтів з АГ, поєднаною з ожирінням та НАЖХП, 

призводить до стабілізації клініко-біохімічних та гемодинамічних показників і 

сприяє швидшому досягненню цільового рівня АТ. 

Отримані результати впроваджені в практичну роботу терапевтичних 

відділень №1 та №2 комунальної міської клінічної лікарні швидкої медичної 

допомоги (КМКЛШМД) міста Львова, терапевтичного та поліклінічного відділень 

Стрийської центральної міської лікарні, терапевтичного відділення Стрийської 

центральної районної лікарні Львівської області, терапевтичного відділення КМП 

«Дрогобицька міська лікарня №1» Дрогобицької міської ради, терапевтичного 

відділення Моршинської міської лікарні Львівської області. 

Матеріали дисертації використовуються в навчальному процесі кафедри 
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терапії №1 і медичної діагностики факультету післядипломної освіти, кафедри 

внутрішньої медицини №2 медичного факультету Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького, кафедри факультетської терапії 

Ужгородського національного університету, кафедри невідкладної та екстреної 

медичної допомоги ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет 

імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», кафедри внутрішньої медицини № 2 з 

професійними хворобами ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія». 

Особистий внесок здобувача 

Дисертаційна робота є завершеним науковим дослідженням аспіранта 

кафедри терапії № 1 і медичної діагностики ФПДО О.М. Бочар. Автор особисто 

виконала планування НДР та інформаційно-патентний пошук, опанувала методи 

обстеження, сформувала групи дослідження, вивчила безпосередні й віддалені 

результати лікування, брала активну участь в обстеженні та лікуванні хворих на 

АГ, поєднану з ожирінням і НАЖХП. Здобувач самостійно проводила 

анкетування пацієнтів, формування груп хворих, клінічні спостереження, 

первинну обробку результатів клінічних, лабораторних та інструментальних 

досліджень, створила комп'ютерну базу даних, здійснила статистичне 

опрацювання та проаналізувала отримані цифрові результати, виконала їх 

узагальнення, написала усі розділи дисертації й сформулювала висновки. Основні 

наукові положення, обґрунтування та висновки належать авторові. У працях, що 

опубліковані за результатами науково-дослідницької роботи, використано 

фактичний матеріал автора, а співавтори забезпечували консультативно-технічну 

допомогу, здійснювали участь у діагностично-лікувальному процесі та 

інтерпретації результатів лабораторних досліджень, формулюванні висновків. 

Апробація результатів дисертації 

Основні результати дисертаційної роботи висвітлено на VII Львівсько-

Люблінській міжнародній науково-практичній конференції «Experimental and 

Clinical Biochemistry» (м. Львів, 2013 р.), на VI International Interdisciplinary 

Scientific Conference of Young scientists and medical students (Харків, 2013 р.), на 

XII З'їзді Всеукраїнського лікарського товариства (Київ, 2013 р.), на 75 загально-
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університетській студентській науковій конференції «Досягнення сучасної 

медицини» (Львів, 2014 р.), на United European Gastroenterology Week-2014 

(Vienna, 2014 р.), на XII Міжнародній науковій конференції студентів і молодих 

вчених «Актуальні питання сучасної медицини» (Харків, 2015 р.), на 78 

Науковому медичному конгресі студентів і молодих вчених «Медицина ХХІ 

століття» (Краматорськ, 2016 р.), на United European Gastroenterology Week-2016 

(Vienna, 2016 р.), на VI Konferencji Naukowij «Kardiologia Prewencyjna» (Krakow, 

2016 р.). Апробація дисертації проведена 27 вересня 2017 року на 

міжкафедральному засіданні (протокол № 11) кафедри терапії № 1 та медичної 

діагностики факультету післядипломної освіти та кафедри внутрішньої медицини 

№ 2 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 20 наукових праць: 8 статей у 

наукових фахових виданнях (з них 4 – одноосібних та 2 закордонних (Польща)), 

11 – у матеріалах і тезах наукових конгресів, з’їздів, конференцій (з них 6 – у 

міжнародних).Отримано деклараційний патент України на корисну модель. 
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РОЗДІЛ 1 

 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО КЛІНІКУ, ДІАГНОСТИКУ, ЛІКУВАННЯ 

АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ, ПОЄДНАНОЇ З ОЖИРІННЯМ І 

НЕАЛКОГОЛЬНОЮ ЖИРОВОЮ ХВОРОБОЮ ПЕЧІНКИ 

 

1.1 Поширеність кардіоваскулярної патології в людей з надмірною масою 

тіла та ожирінням 

Серцево-судинні захворювання (ССЗ) сьогодні є першою і основною 

причиною передчасної смерті та втрати працездатності населення в усьому світі 

[131, 226, 247, 261, 316, 326]. За оцінками ВООЗ, у 2012 році від ССЗ померло 

17,5 мільйонів осіб, що становило 31 % усіх випадків смерті у світі як у 

розвинутих країнах, так і в тих, що розвиваються [41, 183]. За останніми даними 

(2014) Американської Серцевої Асоціації, на ССЗ у тій чи іншій формі у США 

хворіє один із трьох дорослих людей [222]. 

Незважаючи на значні успіхи у лікуванні ССЗ, зазначено чітку тенденцію до 

подальшого зростання захворюваності на них. За даними ВООЗ, до 2020 року 

кількість пацієнтів з високим серцево-судинним ризиком подвоїться, і в 

подальшому ця тенденція збережеться [292]. За прогнозами інших експертів, 

смертність від ССЗ далі зростатиме, а в 2030 році вона становитиме понад 22 % 

[211, 261]. 

Як і у всьому світі, ССЗ посідають перше місце у структурі причин 

смертності в Україні, причому з чіткою тенденцією до зростання цього показника 

[22, 56, 79, 80, 87]. За останні 10 років поширеність ССЗ в Україні серед дорослого 

населення зросла у 1,8 разу, а захворюваність – на 55,3 % [79, 80]. Наприклад, у 

2010 році ССЗ стали причиною смерті у 61,3 % випадків [66], а вже у 2012 році 

цей показник сягав 74 % від загального показника смертності в Україні [80]. 

За даними Щорічної доповіді про стан здоров'я населення України, у 2015 

році від ССЗ померло 160 тисяч осіб. Це більше, ніж від сукупної кількості всіх 
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видів раку, туберкульозу і СНІДу. У 2015 році в структурі поширеності хвороб 

працездатного населення питома вага ССЗ становила 24,1 % [147]. За даними 

К.М. Амосової (2011), не зважаючи на проведення низки загальнонаціональних 

заходів, в Україні залишається катастрофічна ситуація щодо смертності від ССЗ. 

У нас цей показник вищий, ніж у Російській Федерації та Європі, удвічі вищий, 

ніж у Польщі, втричі більший, ніж у Греції, в чотири рази перевищує такий у 

Німеччині, у шість разів – такий же у Франції [3]. 

В основі патогенезу ССЗ найчастіше є атеросклеротичне ураження 

кровоносних судин, яке зумовлює в 66,6 % випадків розвиток ІХС, а в 21,5 % – 

цереброваскулярні захворювання [56, 142]. Одним із важливих факторів 

виникнення атеросклеротичного ураження судин є ожиріння. 

Ожиріння є хронічним поліетіологічним захворюванням, яке пов'язане із 

низкою генетичних і неврологічних чинників, зміною функцій ендокринної 

системи, стилем життя та харчовою поведінкою пацієнта [164]. Ожиріння та 

пов'язані з ним захворювання сьогодні представляють глобальну загрозу для 

людства. Згідно з даними останньої доповіді ВООЗ, сьогодні у світі більше 1 

мільярда дорослих людей мають надмірну вагу, і більше, ніж у 300 мільйонів із 

них уже є клінічно значущі наслідки ожиріння [175, 176]. Тобто ожиріння 

офіційно визнане новою неінфекційною епідемією XXI ст. [164, 176, 215]. 

Водночас ожиріння є частим супутником і провідним фактором ризику розвитку 

АГ [77, 228]. Серед пацієнтів з АГ у 50-75 % спостерігається супутнє ожиріння 

[1]. За іншими даними, в осіб з ожирінням імовірність розвитку АГ на 50 % вища, 

ніж в осіб з нормальною масою тіла. Як свідчить Фремінгемське дослідження, на 

кожні зайві 4,5 кг маси тіла підвищується систолічний артеріальний тиск (CАТ) 

на 4,4 мм рт. ст. у чоловіків і на 4,2 мм рт. ст. – у жінок [255, 319]. За даними 

G. Anish (2010) [160], кожні зайві 10 кг маси тіла сприяють підвищенню САТ і 

діастолічного артеріального тиску (ДАТ) на 3 мм рт.ст. 

Про ключову роль ожиріння у виникненні АГ свідчать нещодавні 

результати статистичного опрацювання даних, отриманих при проведенні 

Національного огляду здоров’я і харчування (National Health and Nutrition 
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Examination Survey – US NHANES) у США за 2007-2010 роки [275]. У цьому 

огляді взяли участь більше 11 тисяч учасників. Згідно з результатами 

дослідження, статистично доведено, що наявність у людини абдомінального типу 

ожиріння (ІМТ > 30 кг/м2, ОТ ≥ 102 см у чоловіків і ОТ ≥ 88 см у жінок) на 50 % 

збільшувало ймовірність виникнення АГ, порівняно з особами, які мали 

нормальний ІМТ (відношення шансів 1,51, 95 % довірчий інтервал 1,27-1,81) 

[275]. 

 

1.2. Особливості клінічного перебігу АГ на тлі ожиріння та НАЖХП 

АГ – найбільш поширене захворювання ССС, яке охоплює 10-25 % 

дорослого населення. Ця патологія є основним фактором ризику розвитку 

ускладнень ССЗ і смертності в усіх країнах світу [180, 226, 316, 327]. За останніми 

прогнозами ВООЗ, не зважаючи на доволі ефективні методи лікування АГ, 

захворюваність і смертність від неї буде й надалі зростати. P.M. Kearney et al. 

(2005) прогнозував, що до 2025 року понад 1,5 млрд жителів земної кулі буде 

мати АГ [221]. За даними інших авторів, глобальна поширеність АГ до 2020 року 

збільшиться на 50 % – з 1 до 1,5 млрд серед дорослих людей [219], а до 2030 року 

9,4 млн (16,5 %) щорічних випадків смерті будуть зумовлені АГ [219, 318]. До 

цього числа входять 51 % випадків смерті в результаті інсультів і 45 % – 

внаслідок ускладнень ІХС [131]. 

Згідно з офіційною статистикою, на початку 2012 року в Україні 

зареєстровано 12,3 мільйони пацієнтів з АГ, що становить близько 31,5 % 

дорослого населення, тобто гіпертензія є у кожного третього українця [80, 81, 

131]. Враховуючи певні статистичні похибки і, беручи до уваги соціально-

політичну ситуацію в Україні, поширеність АГ у нашій країні є значно вищою і 

становить понад 36 % серед дорослих [52, 120, 141]. За даними вітчизняних 

епідеміологічних досліджень, у кожного п’ятого українця реєструють тяжкий 

ступінь АГ (АТ ≥180/90 мм рт.ст.), у 46,7 % вона поєднана із супутньою ІХС, у 

17,6 % – з цереброваскулярною патологією [52, 131]. Стандартизований за віком 

показник поширення АГ серед міського населення України сягає 29,3 %: серед 
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чоловіків – 32,5 %, серед жінок – 25,3 % [95, 120]. У сільській популяції частота 

АГ вища і становить 36,3 %, також має певні ґендерні особливості: 

захворюваність серед чоловіків сягає 37,9 %, серед жінок – 35,1 % [93, 114]. 

В основі лікування та профілактики АГ – регулярний і якісний контроль 

рівня АТ [59]. Це підтвердило нещодавно (2015) проведене рандомізоване 

дослідження SPRINT [303]. Підвищення САТ на 20 мм рт. ст. і ДАТ – на 10 мм 

рт. ст. асоціюється з подвоєнням смертності від ІХС, інсульту та інших судинних 

причин [123, 205]. 

В Україні виявлено низьку обізнаність людей про наявність у них 

підвищеного АТ. За даними літератури, серед таких осіб про своє захворювання 

знають тільки 46,9 % сільських і 85,1 % міських жителів, лікуються – відповідно 

12,4 % і 61,2 %, а ефективність лікування становить 6,2 % і 20,5 % [120]. Цим 

можна пояснити те, що сьогодні Україна посідає одне з провідних місць в Європі 

за рівнем смертності від хвороб системи кровообігу та мозкових інсультів [7, 43, 

143]. 

АГ є мультифакторним захворюванням [3, 20, 59, 163, 257]. До найбільш 

важливих змінних факторів ризику виникнення АГ відносять тютюнопаління, 

надмірне вживання алкоголю, підвищене споживання солі, зростання рівня ЗХ 

(>6,5 ммоль/л), дисліпідемію (зниження ЛПВЩ, зростання ЛПНЩ), малорухомий 

спосіб життя, ожиріння [99, 101]. Серед факторів ризику АГ, які змінити 

неможливо, є спадковість, стать і вік [40, 47, 59, 141, 270]. 

Патогенез АГ в осіб з ожирінням має багато ланок, серед них – збільшення 

об'єму циркулюючої крові, вазоконстрикція, гіперактивність симпатичної та 

ренін-ангіотензин-альдостеронової системи (РААС), метаболічні порушення. 

Саме на тлі такої поєднаної патології може виникнути ендотеліальна дисфункція, 

яка є однією з найбільш ранніх ланок у патогенезі АГ [270, 285]. Дисфункція 

ендотелію судин, як на тлі ожиріння, так і АГ, сприяє структурно-функціональній 

перебудові міокарда лівого шлуночка (ЛШ), призводячи до формування 

гіпертрофії з подальшою дисфункцією міокарда [23]. Гіпертрофія міокарда ЛШ є 

суттєвим фактором ризику ССЗ і смертності [1, 23, 59, 77]. 
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Дослідження останніх років свідчать, що практично завжди АГ 

супроводжується цілою низкою метаболічних порушень [14]. 

Ще близько 300 років тому відомий італійський лікар Джованні Баттіста 

Морганьї описав поєднання атеросклерозу та вісцерального ожиріння і пов’язав їх 

розвиток із гіподинамією та переїданням [48, 90]. Д. Равен уперше в 1988 році 

довів, що при поєднанні таких порушень ключову роль відіграє зниження 

чутливості клітин тканини до інсуліну, тобто ІР з подальшою компенсаторною 

гіперінсулінемією, і назвав такий симптомокомплекс «синдромом Х» [90, 124]. 

Сам термін «метаболічний синдром» (МС) був запропонований Національною 

освітньою програмою з холестерину США у 2001 році [24, 75]. 

Загальновизнаною причиною МС є генетична схильність [37]. У його 

розвитку виділяють два етапи. Перший проявляється ІР, гіподинамією (переважно 

у людей літнього віку), а другий – порушенням функції інсулінопродукуючих 

клітин. Тому центральне місце у патогенезі МС належить ІР, при якій виникає 

порушення дії інсуліну на пострецепторному рівні у тканинах-мішенях – печінці, 

скелетних м'язах та жировій тканині [75, 310]. 

Отже, МС – це симптомокомплекс метаболічних і гормональних порушень, 

який об'єднує низку чинників серцево-судинного ризику, а саме: АГ, ожиріння за 

абдомінальним типом, дисліпідемію та ІР. У країнах Європи таке поєднання 

чинників отримало назву «смертельний квартет», оскільки при ньому значно 

зростає ризик розвитку низки тяжких смертельних ускладнень [188, 216, 317]. 

Зокрема, при МС ризик виникнення інсульту та інфаркту міокарда зростає у 2-4 

рази, ЦД 2 типу – у 5-9 разів [90, 216, 317]. За даними одного з найбільш 

ґрунтовних досліджень МС групою авторів «Harmonizing the Metabolic Syndrome» 

(2009 р.), наявність його збільшує ризик виникнення ССЗ удвічі впродовж 

найближчих 5-10 років і значно підвищує рівень смертності [156, 299]. 

Поширеність МС має чітку вікову залежність: серед осіб віком 20-29 років 

вона становить 7 %, а серед людей віком понад 60 років сягає 40 % [90]. Хоча, 

враховуючи сучасну пандемію ожиріння, зараз спостерігається тенденція до 

«помолодшання» МС – за останні 60 років у 1,5 разу зросла кількість пацієнтів із 
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МС серед підлітків і молоді [51, 71, 269]. 

Поширеність МС в індустріальних країнах сягає 10-20 % серед населення 

віком понад 30 років, а в США у 2012 році частота МС становила 34,7 % [156, 

211, 216, 322]. Тому ще в 1999 році P. Zimmet назвав МС новою пандемією ХХІ 

століття [334]. 

Відкриття рецепторів ліпідного гомеостазу підгрупи PPAR-γ (Peroxisome 

Proliferator-Activated Receptor-Y) об'єднало багато ланок патогенезу МС. Саме ці 

рецептори відіграють ключову роль у депонуванні ТГ, вільних жирних кислот 

(ВЖК) і холестерину, у продукуванні глюкози та фібриногену в печінці, вони 

регулюють утворення фактору некрозу пухлин-α (TNF-α), інших адипокінів у 

адипоцитах, індукують ріст гладком'язових клітин судин, продукування 

ендотеліну, тромбоксану А2 [92, 122, 196]. 

Щодо критеріїв МС, сьогодні існують дві шкали констатації наявності цього 

синдрому у пацієнта – американська, затверджена Національною освітньою 

програмою з холестерину США в 2001 році (АТР ІІІ) [214], та європейська, 

запропонована в 2005 році Всесвітньою федерацією ЦД – International Diabetes 

Federation (IDF) [88, 155, 156]. Відповідно до американської шкали, діагноз МС 

встановлюють за наявності трьох і більше з п’яти ознак: збільшення обводу талії 

(ОТ) понад 102 см у чоловіків та 88 см – у жінок, підвищення рівня АТ (понад 

130/85 мм рт.ст.), підвищення рівня ТГ понад 1,7 ммоль/л, зниження рівня ЛПВЩ 

(нижче за 1 ммоль/л у чоловіків та 1,3 ммоль/л у жінок) та рівня гіперглікемії 

(понад 6,1 ммоль/л) [88, 157, 317]. 

В основу новішої європейської шкали критеріїв МС, відповідно до 

рекомендацій IDF спільно з American Heart Association / National Heart, Lung, and 

Blood Institute (AHA/NHLBI) 2005 року з модифікацією в 2009 році, покладено 

абдомінальне ожиріння (ОТ понад 94 см для чоловіків і більше 80 см для жінок) 

та наявність двох або більше критеріїв з наступних: рівень ТГ вищий 1,70 

ммоль/л; рівень ЛПВЩ менше 1,0 ммоль/л для чоловіків і менше 1,3 ммоль/л – 

для жінок; АТ вищий 130/85 мм рт.ст., гіперглікемія натще > 5,6 ммоль/л (чи 

порушення толерантності до глюкози або наявність ЦД 2 типу) [37, 73, 156]. 
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Проведені мультицентрові дослідження показали доволі високу частоту АГ 

у пацієнтів із МС. Згідно з американськими критеріями, найбільш поширеним 

компонентом МС була АГ – 85,4 % випадків, згідно з критеріями IDF, при якій 

абдомінальне ожиріння вважають за 100 %, АГ констатовано теж на найвищому 

рівні – 89,4 % [73, 156]. 

Наявність МС у 3-6 разів підвищує ризик розвитку ЦД 2 типу [37, 98]. 

Надмірне споживання жирів спричинює підвищення рівня ВЖК і ТГ. Це 

призводить до збільшення концентрації в сироватці крові інтерлейкіну-1. Жирова 

тканина активно продукує TNF-α, ІЛ-6 і резистин, що зумовлює виникнення ІР. 

Остання відповідно призводить до підвищення рівня глюкози в крові, яка впливає 

на β-клітини підшлункової залози, стимулюючи надлишкову секрецію інсуліну, 

що зумовлює гіперінсулінемію. Підвищення концентрації інсуліну в крові також 

спричинює збільшення концентрації ВЖК, і, таким чином, хибне коло 

замикається [322]. 

Про значну роль АГ у виникненні та прогресуванні, а також у високій 

смертності від ССЗ за умов МС йдеться у Фремінгемському дослідженні 

(Framingham Offspring Study) [255]. Провівши ґрунтовне, багаторічне дослідження 

серед 3078 пацієнтів упродовж 10 років (1987-1998), автори зазначили зростання 

МС практично вдвічі – до 40,6 %. Причому, провідним компонентом МС, який 

впливав на захворюваність і смертність, була АГ. Згідно з цим дослідженням, 

підвищення АТ зустрічалося в усіх комбінаціях критеріїв МС, а найбільше – у 

поєднанні АГ з дисліпідемією та комбінацією «абдомінальне ожиріння + 

гіперглікемія» [48]. 

Однією з особливостей МС є збільшення надходження у кров ВЖК, що 

призводить до розвитку атеросклерозу та змін у печінці у вигляді жирового 

гепатозу [90]. 

За умов МС гормональні порушення сприяють відкладенню жирової 

тканини в ділянці живота (абдомінальний тип ожиріння) [275]. Водночас МС 

може тривалий час не мати симптомів і виникати задовго до клінічної 

маніфестації [92]. При прогресуванні синдрому пацієнтів найчастіше турбує 
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підвищена втомлюваність, задишка, часте сечовипускання, біль голови, сухість 

шкіри, пітливість, нерідко вони мають збільшений апетит [90]. 

Жирова тканина відіграє важливу роль. У ній синтезується чимало сполук, 

які зумовлюють розвиток ІР, ЦД 2 типу, атеросклерозу. Зокрема, в адипоцитах 

продукується низка біологічно активних речовин, таких, як ангіотензиноген, 

цитокіни, естрогени, TNF-α, ІЛ-6, інгібітор тканинного активатора плазміногену-1 

(ІТАП-1), протеїни РААС (ренін, ангіотензиноген, ангіотензин 1, ангіотензин 2 

(АТ2)) [24, 200, 264, 330, 334]. Окрім цього, адипоцити секретують гормони 

лептин, адипонектин, резистин, вісфатин, апелін. Усі перелічені біологічно 

активні речовини мають як прямий, так і опосередкований вплив на ендотеліальні 

клітини [197], тому можуть спричинювати різні ССЗ [163, 331]. 

Ендотелій відіграє важливу роль у стабілізації тонусу судин [40, 185]. 

Основним гуморальним фактором діяльності ендотелію є оксид азоту (NO), який 

утворюється з амінокислоти L-аргініну під впливом ферментів NО-синтази [40, 

185]. 

Під ендотеліальною дисфункцією розуміють сповільнення синтезу 

вазодилятуючих речовин, збільшення продукції та/або підвищення чутливості 

гладком'язових клітин судин до дії вазоконстрикторних субстанцій, а також 

розвиток резистентності до ендотелійзалежних вазодилятаторів [40]. Важливу 

роль у розвитку дисфункції ендотелію судин відіграють оксидантний стрес [302], 

продукування потужних вазоконстрикторів і цитокінів, а також TNF-α, які 

пригнічують продукування NО [23, 263, 269, 293, 322]. Окрім зазначених 

факторів, ендотеліальну дисфункцію зумовлює низка інших чинників: 

гіперхолестеролемія, гіперліпідемія, спазм судин, гіперглікемія, ЦД, куріння, 

гіпокінезія та надлишкова маса тіла [85, 155, 191, 251, 285]. 

Підтримка тонусу судин здійснюється постійною регуляцією 

взаємопротилежних процесів – вазоконстрикції та вазодилятації [40]. Звуження 

судин здійснюється шляхом безпосередньо впливу NO та простациклінів на її 

гладенькі м'язові клітини. Розширення судини виникає під дією простагландину 

Н2, ендотеліну-1. Тонус судин постійно підтримується потенціюванням і 
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пригніченням факторів фібринолізу та агрегації тромбоцитів, про- і 

протизапальних факторів [85]. За фізіологічних умов усі ці фактори перебувають 

у стані динамічної рівноваги. При АГ ця рівновага порушується в бік зростання 

вазоконстрикторних факторів [318]. Тому сьогодні дисфункцію ендотелію судин 

розглядають як основний механізм формування АГ [23, 285]. 

Однією з найбільш важливих причин ушкодження ендотелію при АГ є 

порушення в системі синтезу NO. Останній відіграє важливу роль у патогенезі 

ішемічних ушкоджень серця, бере участь у регуляції частоти серцевих скорочень 

(ЧСС) і тонусу коронарних судин [45]. 

За даними літератури, ІР тісно пов’язана з ушкодженням ендотеліоцитів, 

адже інсулін зв'язується з інсуліновими рецепторами в тканинах після 

проходження через ендотеліальне вистилання судини в міжклітинний матрикс, а 

значить, при ушкодженні ендотелію транспортування інсуліну порушується [72]. 

Абдомінальний тип ожиріння при МС часто асоціюється зі стійкою ІР та 

дисліпідемією, які також є стеатогенними чинниками щодо паренхіми печінки 

[84]. Окрім цього, цей тип ожиріння характеризується підвищенням рівня 

прозапального цитокіну ІЛ-6 [221]. За даними багатьох досліджень, ІЛ-6 

асоціюється з розвитком метаболічних порушень [113, 168, 221]. Він виробляється 

фібробластами, ендотеліоцитами, моноцитами та адипоцитами, характеризується 

мультифакторністю та широким спектром біологічної дії. У жировій тканині 

виробляється близько 15-35 % від загальної кількості ІЛ-6 [221]. Саме у жировій 

тканині його концентрація приблизно в 100 разів вища, ніж у плазмі [197]. 

Гіпертрофічне збільшення маси жирових клітини призводить до підвищеного 

утворення ІЛ-6. Це зумовлює значну дисфункцію жирової тканини з порушенням 

диференціації преадипоцитів шляхом трансформації фактору росту-бета (TGF-β) 

у печінці та призводить до агресивної дисліпідемії [185]. Тому у хворих на МС 

часто виникає НАЖХП [24, 89, 113, 198]. 

НАЖХП – захворювання, для якого характерне накопичення жиру у печінці 

(не менше, ніж у 5 % гепатоцитів) та збільшення маси органу на 5-10 % [16, 198]. 

Це найпоширеніша патологія серед усіх хронічних захворювань печінки. Вона 
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часто призводить до погіршення якості життя пацієнта, його інвалідизації та 

смерті внаслідок прогресування стеатозу, неалкогольного стеатогепатиту (НАСГ), 

фіброзу, цирозу, печінкової недостатності та гепатоцелюлярної карциноми [4, 34, 

76, 108]. 

Поширеність НАЖХП у різних країнах коливається в межах 14-40 % [63, 

198]. За даними літератури, у США НАЖХП є однією з найбільш 

розповсюджених хронічних хвороб печінки і серед дорослого населення 

становить близько 34 % [233, 310]. 

На НАЖХП частіше хворіють жінки віком 40-50 років з ознаками ожиріння 

[8, 10]. Співвідношення чоловіків і жінок 1:3, захворювання трапляється в усіх 

вікових групах [333]. 

Нещодавнє дослідження «The CARDIA Cohort Study» (2017) свідчить, що 

зростання ІМТ у двадцятип’ятирічному віці тісно пов’язане з виникнення 

НАЖХП у середньому віці. Дослідження ще раз підкреслило важливість 

профілактики цієї хвороби шляхом утримання нормальної маси тіла [324]. 

НАЖХП є складовою частиною метаболічного синдрому, оскільки 

факторами ризику її виникнення є дисліпідемія, ІР або ЦД 2 типу та ожиріння [11, 

108, 188]. При чому, саме абдомінальний тип розподілу жирової тканини 

найчастіше призводить до формування НАЖХП [13]. 

Поширеність НАЖХП серед пацієнтів із ЦД 2 типу і ожирінням становить 

70-100 % [311, 323]. Наприклад, при індексі маси тіла (ІМТ) 25-29,9 кг/м2 

НАЖХП виявляють у 19 % пацієнтів, при ІМТ 30-34,9 кг/м2 – у 28 %, а при ІМТ 

35 кг/м2 – більше ніж у 35 % осіб [324]. За іншими дослідженнями, при НАЖХП 

ЦД 2 типу або порушення толерантності до глюкози виявляють у 60-75 % 

пацієнтів, ожиріння – у 30-100 %, гіпертригліцеридемію – у 20-92 % [171, 186, 

305]. Жирова інфільтрація печінки у хворих на ЦД виникає у 30-55 %, тоді ж як в 

осіб з дисліпідемією на тлі МС – у 37-92 % [61, 72, 224, 233, 333]. 

У 14-20 % випадків НАЖХП поєднується з патологією ССС, зокрема з АГ 

та ІХС [39, 177, 198, 274]. Тому НАЖХП можна розглядати як предиктор 

розвитку атеросклеротичного процесу, з яким вона має спільні патогенетичні 
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механізми – ендотеліальну дисфункцію, ІР, оксидативний стрес [177, 274, 283, 

286, 293]. 

В основі патогенезу НАЖХП лежить зміна профілю гормонів-регуляторів 

жирового обміну лептину та адипонектину [8, 10, 97, 186, 329]. Унаслідок ІР 

зменшується чутливість м'язів і жирової тканини до інсуліну, що призводить до 

гіперглікемії чи гіперінсулінемії. Остання, своєю чергою, посилює ліполіз у 

жировій тканині, підвищує рівень ВЖК та сповільнює швидкість їх β-окиснення в 

мітохондріях [94, 96, 282]. Прискорення транспортування ВЖК та недостатнє їх 

окиснення призводить до накопичення надмірної кількості ТГ у цитоплазмі 

гепатоцитів і секреції ними значної кількості ліпопротеїдів дуже низької 

щільності, а це – зумовлює стеатоз печінки [86]. Надмірна кількість ВЖК на тлі 

стеатозу підвищує перекисне окиснення ліпідів, сприяє оксидативному стресу, 

збільшенню синтезу TNF-α, ІЛ-6, інтерлейкіну 8. Ці фактори сприяють активації 

запального процесу, апоптозу, цитолізу, дистрофії та фіброзу печінки, тобто 

розвитку НАСГ [34, 86, 198, 293, 305]. 

Патогенез НАЖХП ґрунтується на теорії «двох ударів», яку запропонували 

О. Джемс i К. Дей ще в 1998 р. у Великій Британії [225]. Згідно з цією теорією, 

першим поштовхом є формування неалкогольного стеатозу внаслідок надмірного 

накопичення ТГ у гепатоцитах на тлі ІР та абдомінального ожиріння. В основі 

другого поштовху лежить прогресування неалкогольного стеатозу та перехід його 

у НАСГ унаслідок низки прозапальних механізмів (оксидативного стресу, 

мітохондріальної дисфункції, ліпотоксичності жирних кислот, активації імунної 

системи і гіперпродукування цитокінів) [94, 186, 233, 293, 329]. Останні 

дослідження китайських вчених Y. Wu et al. (2016) підтверджують синергічну дію 

дисліпідемії та активації внутрішньопечінкової ренін-ангіотензинової системи у 

розвитку й прогресуванні НАЖХП [329]. 

НАЖХП має стадії: стадію жирового гепатозу (стеатозу) печінки та стадію 

НАСГ, цирозу і фіброзу [207]. НАСГ має багато причин, найчастіше він виникає 

при ожирінні, ЦД 2 типу, при гіперглікемії, гіперліпідемії. НАСГ буває 

первинним і вторинним. Первинний НАСГ пов'язаний з ендогенними 
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порушеннями ліпідного та вуглеводневого обміну (ожиріння, ЦД 2 типу, 

гіперліпідемія, тобто МС) [209]. Вторинний НАСГ зумовлюється зовнішніми 

чинниками й розвивається внаслідок певних метаболічних розладів, уживання 

деяких медикаментів, при синдромі мальабсорбції, тривалому парентеральному 

харчуванні, синдромі надмірного бактеріального росту в кишечнику [37, 94]. 

Виділяють три основні клінічно-морфологічні форми НАЖХП: стеатоз 

печінки, неалкогольний стеатогепатит і цироз печінки [96, 207]. Морфологічні 

зміни печінки при атерогенній дисліпідемії більшість авторів описують як стеатоз 

печінки, при цьому у 20-81 % випадків виявляють запальні зміни – тобто НАСГ 

[83, 207]. Маркером активного НАСГ є підвищений рівень трансаміназ [69]. За 

даними популяційних досліджень, при проведенні магнітно-резонансної 

томографії стеатоз печінки виявлено у 60 % пацієнтів зі змішаною 

гіперліпідемією та у 83 % – зі змішаною гіперліпідемією і підвищеним рівнем 

АлАТ [209]. За результатами дослідження італійських вчених P. Trombini та 

A. Piperno, у 12-14 % пацієнтів із діагностованим стеатогепатозом розвивається 

стеатогепатит, у 13 % стеатоз відразу трансформується у цироз, у 5-10 % 

обстежених – у виражений фіброз [320]. 

НАЖХП тісно пов’язана з морфологічними змінами у печінці, тому для 

верифікації діагнозу низка фахівців рекомендує виконувати біопсію органу і 

вважає це «золотим стандартом». Адже саме цей метод діагностики дає 

можливість підтвердити наявність стеатозу печінки, оцінити величину запального 

процесу, визначити рівень печінково-клітинного ушкодження та фіброзу [97, 121, 

153]. Однак, проведення біопсії є доволі складною процедурою, а частота 

виявлення НАСГ серед осіб у західних країнах і США, яким проводилася біопсія 

печінки, становить тільки 7-9 % [189, 233]. 

Для визначення функціонального стану мікросомальних ензимних систем 

гепатоцитів хворим доцільно використовувати простий і неінвазійний метод –

13С-МДТ. Цей тест дає можливість оцінити відсоток функціонуючих гепатоцитів 

у хворих із різним ступенем фіброзу печінки – від мінімального до цирозу 

печінки. Він дозволяє класифікувати печінкову недостатність на циротичну та 
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нециротичну, визначити її ступінь (відповідно до критеріїв Child Pugh) [201, 213, 

232]. Чутливість і специфічність 13С-МДТ становить понад 90 % [152, 201, 232, 

278]. 

Найбільш поширеним симптомом НАЖХП є астенія, загальна слабість, 

підвищена втомлюваність, зниження фізичної та розумової працездатності, 

підвищена дратівливість, психоемоційна лабільність, іпохондрія, порушення сну. 

Рідше у пацієнтів виникає відчуття важкості, ниючий біль у правому верхньому 

квадранті живота, часто без впливу провокуючих чинників. При обстеженні у 50-

70 % осіб зазначають гепатомегалію [102]. Рідше виникають диспептичні прояви, 

свербіж шкіри, жовтяниця, «печінкові знаки», ознаки портальної гіпертензії [86]. 

При НАСГ виникає низка патологічних синдромів, зокрема синдром цитолізу та 

холестазу. Загалом, беручи до уваги вище описані скарги, у пацієнтів із НАЖХП 

значно погіршується якість життя [100, 258]. 

У патогенетичних механізмах розвитку стеатозу печінки беруть 

безпосередню участь адипоцитокіни, а за їх рівнем у сироватці крові можна 

передбачити стадію НАЖХП [89]. 

Адипонектин є білковим гормоном, який в основному синтезується у 

жировій тканині, його експресія в підшкірному жирі вища, ніж у вісцеральному 

[42, 151, 283, 296, 330]. Цей білок є одним із ключових білків-регуляторів 

найважливіших метаболічних і катаболічних процесів. Він впливає на 

вуглеводний і ліпідний обмін, бере участь у регуляції АТ, запобігає запальним 

процесам в ендотелії кровоносних судин, пом'якшує ушкодження, що виникають 

при ішемії та реперфузії серцевого м'яза, зменшує фіброз печінки [1, 11, 82, 151, 

242, 283]. У різних працях показана обернена кореляція концентрації 

адипонектину крові з ІР, МС, ЦД 2 типу [283]. 

У нормі концентрація адипонектину в крові у жінок приблизно в 1,5-2 рази 

вища, ніж у чоловіків (11,7 і 7,9 мкг/мл за даними Nishizawa [268]). Рівень 

адипонектину значно знижується при ожирінні, ІР, ЦД 2 типу, гіперглікемії та 

низці захворювань ССС (інфаркті міокарду, гострому коронарному синдромі, 

ІХС). 
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Адипонектин може знижувати рівень глюкози в крові за рахунок активації 

аденозинмонофосфатактивованої протеїнкінази і пригнічення ацетил-КоА 

карбоксилази [220]. Водночас цей фермент збільшує продукування енергії 

(споживання глюкози та жирних кислот) і пригнічує енерговитратні реакції 

(глюконеогенез і синтез жирних кислот). Адипонектин також впливає на 

метаболізм ВЖК, знижуючи рівень ТГ у крові [220]. 

Адипонектин бере участь у підтримці нормального функціонування 

кровоносних судин і має протекторний вплив, зокрема, він захищає судини від 

атеросклерозу [42, 231, 330]. Під час ранньої стадії атеросклерозу моноцити, що 

циркулюють у крові, приєднуються до ушкоджених клітин ендотелію за 

допомогою молекул адгезії, проникають у субінтімальний простір, де 

перетворюються на макрофагів і продукують різні цитокіни та фактори росту. 

Останні стимулюють проліферацію клітин гладкої мускулатури. Адипонектин 

пригнічує експресію молекул адгезії, запобігаючи тим самим приєднанню 

моноцитів до клітин ендотелію. Крім того, він запобігає апоптозу ендотелію, 

зумовленому гіпоксією та пригнічує синтез TNF-α. Також, активуючи експресію 

циклооксигенази 2, він збільшує синтез простагландину Е2, який має виражену 

протизапальну дію [298]. Водночас адипонектин зменшує ушкодження ендотелію 

судин і стимулює вироблення оксиду азоту [298]. Таким чином, цей білок 

пригнічує запальні процеси, тим самим зменшуючи прояви дисфункції ендотелію 

судин. 

При низькому рівні адипонектину виникає дестабілізація атеросклеротичної 

бляшки, що є важливим чинником прогресування ускладнень атеросклерозу. 

Тому гіпоадипонектинемія відіграє провідну роль у патофізіології гострого 

коронарного синдрому та є фактором ризику порушень судинно-тромбоцитарного 

й коагуляційного гемостазу [42]. 

Гіпоадипонектинемія призводить до зниження утилізації ВЖК, порушення 

ліпідного обміну, пригнічення функціональної активності PPAR-γ, тому її 

розглядають як один з механізмів розвитку неалкогольного стеатозу [10]. Крім 

того, гіпоадипонектинемія сприяє прискоренню процесів проліферації, апоптозу 
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гепатоцитів унаслідок активації α-клітин міоцитів і ядерного антигену 

проліферуючих клітин. Отже, гіпоадипонектинемія – додатковий маркер 

синдрому ІР [89]. 

Накопичення вісцеральної жирової тканини при ЦД 2 типу, як частини МС, 

визнані істотними факторами ризику НАЖХП і особливо – НАСГ [12, 212, 323, 

324]. При МС концентрація адипонектину сильно знижується обернено 

пропорційно кількості абдомінального жиру. Цей цитокін слугує протизапальним 

агентом, конкурентним антагоністом TNF-α, він стримує активацію макрофагів, 

сенсибілізує тканини до дії інсуліну, прискорює окиснення глюкози в м'язах, 

пригнічує глюконеогенез [10]. 

Серед низки біологічно активних речовини, які синтезуються в жировій 

тканині, не менш важливу функцію в регуляції гомеостазу організму має лептин. 

Лептин – продукт експресії гену ожиріння, гормон білкової природи, синтезується 

клітинами білої та бурої жирової тканини, меншою мірою – у скелетних м'язах, 

шлунку, плаценті [78]. Слід зазначити, що адипоцити підшкірно-жирової 

клітковини виробляють у 2,5 рази більше лептину, ніж вісцеральний жир [294]. 

Уперше лептин був ідентифікований під керівництвом J.M. Friedman у 

1995 р. [117, 200, 284]. Цей гормон запобігає ожирінню, у зв'язку з його здатністю 

регулювати прийом їжі через гіпоталамус. Лептинові рецептори розташовані в 

аркуатному і вентромедіальному ядрах гіпоталамуса, де локалізовані центри 

голоду, насичення й терморегуляції. Лептин контролює масу тіла шляхом 

зниження синтезу і вивільнення нейропептиду Y, який спричинює почуття 

голоду. Тому його називають головним регулятором енергетичного балансу 

організму [288]. Окрім цього, він має інші ефекти в організмі, зокрема є 

активатором диференціювання Т-хелперів 1-го типу, промотором остеогенезу 

[170, 281, 284]. 

Рівень лептину в крові корелює з ІМТ [116, 117, 274]. У пацієнтів з 

ожирінням вміст лептину підвищений, що свідчить про формування до нього 

резистентності [9, 117, 191, 330]. 

За результатами досліджень низки вчених, констатовано, що лептин має 
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антистеатогенні властивості, регулює й контролює внутрішньоклітинний 

гомеостаз глюкози та ВЖК, запобігає розвиткові глюкотоксичності й 

ліпотоксикозу [117]. Інші автори встановили профіброгенний ефект лептину [253, 

286]. Гіперлептинемія стимулює розвиток НАЖХП, зокрема фіброз [254]. 

За даними деяких авторів, гіперлептинемія завжди супроводжує МС [169, 

210, 332]. Лептин, як безпосередньо, так і через стимуляцію секреції 

соматотропіну, підсилює процеси ангіогенезу, що при МС може призводити до 

ураження судин. Також лептин стимулює симпатоадреналові реакції та сприяє АГ 

[112]. Доволі часто у хворих з ожирінням, у яких є хронічна гіперлептинемія, 

виникає АГ [282]. Адже підвищений рівень лептину провокує ураження органів-

мішеней, посилює ІХС, лівошлуночкову гіпертрофію, ретинопатію, нефропатію 

[212, 239, 265, 279, 282]. Іншим механізмом впливу гіперлептинемії у пацієнтів з 

АГ й ожирінням є дія її на NO-продукцію та Na+-уреазу, що призводить до 

затримки натрію, системної вазоконстрикції та підвищення АТ [116]. 

Гіперлептинемія може бути прогностичним критерієм ризику розвитку 

гіпертензивних кризів [116]. За останніми дослідженням американських 

мікробіологів (2015), лептин збільшує концентрацію фактору росту ендотелію і в 

ракових клітинах, тим самим може відігравати певну роль у виникненні та 

прогресуванні онкологічного процесу [245]. 

Взаємозв'язок лептину з НАЖХП був підтверджений дослідженнями 

F. Lago та L. Zhang, які довели, що у пацієнтів з НАСГ виникає гіперлептинемія, 

причому рівень лептину корелював лише зі ступенем стеатозу печінки, але не був 

предиктором ані запального процесу, ані вираження фіброзу [243, 332]. Лептин 

відіграє важливу роль у процесі фіброгенезу та ангіогенезу в печінці [151]. За 

даними літератури, активація лептинових рецепторів у зірчастих клітинах печінки 

призводить до посиленого вироблення судинного ендотеліального фактора 

росту – потужного стимулятора утворення нових судин [12]. 

Останні дослідження китайських учених Y. Du et al. (2016) свідчать, що 

лептин знижує рівень ЛПНЩ у гепатоцитах шляхом інгібування білка PCSK9 

(пропротеїну конвертази субтілізин/кексин типу 9), який зв'язує рецептори 
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ЛПНЩ, приводячи до їх прискореного розпаду та підвищення рівня ЛПНЩ у 

крові [194]. 

Гіперлептинемія опосередковано бере участь в акумуляції печінкою ТГ на 

тлі ІР і, таким чином, впливає на ступінь стеатозу в ній [10]. Лептин запобігає 

розвитку жирової інфільтрації печінки двома шляхами. Непрямим шляхом через 

центральні нервові шляхи він регулює харчову поведінку й активність 

симпатичної нервової системи та пригнічує стимульоване інсуліном 

транспортування глюкози [48, 196]. Іншим, прямим шляхом, він активує в печінці 

аденозинмонофосфат активовану протеїнкіназу – клітинний фермент, який 

контролює енергетичний баланс клітини, блокує синтез ВЖК і активує їх 

окиснення [9]. 

Збільшення кількості лептину за умов надлишкової маси тіла чи ожиріння 

називають лептинорезистентністю, вона діагностується за умов збільшення 

відношення лептин/ТГ>2,7 [116]. Лептинорезистентність виявлено більше, ніж у 

72 % хворих на АГ, вона тісно пов’язана з ІМТ, АТ, частіше трапляється за умов 

ожиріння та у жінок [117]. 

Рання і своєчасна діагностика МС є важливим чинником, тому що 

практично всі його компоненти піддаються корекції. Важливу роль у пацієнтів із 

МС як для первинної, так і вторинної профілактики, відіграє контроль 

дисліпідемії за допомогою статинів [181]. 

 

1.3 Невирішені питання лікування АГ, поєднаної з ожирінням і НАЖХП 

Не зважаючи на значні здобутки медицини, сьогодні АГ залишається 

серйозною проблемою охорони здоров'я у всьому світі через неадекватний 

контроль АТ [190]. Цьому сприяє низка факторів, зокрема – висока вартість 

брендових і низька ефективність генеричних медикаментів, не використання 

комбінацій препаратів у схемах лікування АГ, клінічна інерція лікарів, а також не 

належне дотримання режиму лікування самим пацієнтом [329, 195]. 

Оскільки в Україні АГ виявляють більше ніж у 10 млн осіб, усі 

патогенетичні механізми розвитку цієї хвороби та опрацювання й вдосконалення 
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нових ефективних методів лікування гіпертензії є актуальними і потребують 

подальшого вивчення [68]. Сучасні рекомендації з лікування АГ передбачають 

першочергове призначення антигіпертензивних засобів – інгібіторів АПФ, бета-

адреноблокаторів, антагоністів кальцію тривалої дії, прямих інгібіторів реніну 

(кіренів), діуретиків, антагоністів рецепторів АТ2 тощо [115, 180, 259]. 

Саме антагоністи рецептори АТ2 є одними з найбільш поширених 

антигіпертензивних препаратів, вони мають найкращу комплаєнтність у своїй 

групі [190, 248]. 

РАСС – це система ферментів і гормонів, яка бере безпосередню участь у 

регулюванні низки параметрів ССС. Пусковим фактором у її роботі є 

продукування реніну у відповідь на зниження перфузії через юкстагломерулярний 

апарат нирок. Ренін, в свою чергу, сприяє утворенню АТ2 і альдостерону в 

організмі [146, 150]. АТ2 виявляє вазоконстрикторну дію через м'язові клітини, 

підсилює скоротливість міокарда, стимулює продукування альдостерону, 

екскрецію катехоламінів з мозкової речовини надниркових залоз, стимулює 

симпатичний відділ вегетативної нервової системи, підсилює спрагу й бажання 

вживати солону їжу [182, 226]. Дослідження останніх років свідчать, що 

стимуляція АТ2-рецепторів супроводжується вазодилятацією, пригніченням 

клітинного росту, зниженням проліферації клітин (ендотеліальних і 

гладком'язових клітин судинної стінки, фібробластів) і гальмуванням гіпертрофії 

кардіоміоцитів [182]. Тому хронічна активація РААС відіграє важливу роль у 

патогенезі атеросклерозу, АГ, гіпертрофії ЛШ, інфаркту міокарда та СН. 

Пригнічення РААС можна досягти шляхом інгібування 

ангіотензинперетворювального ферменту (АПФ) або безпосередньою блокадою 

рецепторів ангіотензину. У лікуванні хворих на АГ у багатьох країнах світу перше 

місце посідають антагоністи чи блокатори рецепторів АТ2 (БРА), відомі як 

сартани [17, 266]. Клінічні дослідження останніх років свідчать, що призначення 

сартанів є найбільш доцільним з огляду на економічну ефективність як з 

профілактичною метою, так і для лікування від неускладнених форм АГ до 

ускладнених форм із тяжкою СН, особливо після перенесеного інфаркту міокарда 
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[25, 248, 260, 315, 325]. Сьогодні існує дуже велика доказова база щодо 

ефективності сартанів у зниженні ризику розвитку важких, зокрема фатальних 

серцево-судинних ускладнень АГ [65]. 

Сартани мають низку переваг порівняно з іншими гіпотензивними 

препаратами. Вони ефективно знижують АТ, не перешкоджаючи утворенню та 

циркуляції АТ2. Сартани блокують його зв'язування з ангіотензиновими 

рецепторами підтипу I і, тим самим, зменшують негативні ефекти АТ2 [24]. При 

цьому БРА не впливають на рівень брадикініну, що значно знижує частоту 

виникнення побічних реакцій, властивих інгібіторам АПФ, таких, як сухий 

кашель та ангіоневротичний набряк. Ці препарати метаболічно нейтральні та не 

впливають на серцевий ритм, бронхіальну прохідність, що вигідно відрізняє їх від 

деяких представників групи β-адреноблокаторів. Ефективність сартанів також не 

залежить від віку, статі, раси [65]. 

Більшість сучасних сартанів мають доведену органопротективну дію: вони 

зменшують вираженість дисфункції ендотелію судин, знижують рівень маркерів 

запалення та жорсткість судинної стінки, сприяють зменшенню розмірів великих 

атеросклеротичних бляшок [180]. 

За даними досліджень TRANSCEND (2008) та ONTARGET (2008), сартани 

сприяють відновленню ендотеліальної функції судин через збільшення 

продукування NO, а деякі з них впливають на концентрацію адипонектину плазми 

крові у пацієнтів з ожирінням [150, 241, 287, 314]. Монотерапія телмісартаном 

покращує кардіометаболічний профіль огрядних пацієнтів з АГ за рахунок 

підвищення концентрації адипонектину плазми крові, чутливості до інсуліну, а 

також вона пригнічує запалення в ендотелії судин [150, 285]. 

Телмісартан діє як частковий агоніст активатора проліферації пероксисом 

рецептора-гамма (PPAR-γ) сильніше, ніж інші сартани та при тривалому 

призначенні покращує ехо-показники серця, зокрема зменшує індекс маси 

міокарда ЛШ [217, 249]. За найновішими даними, представленими китайськими 

вченими (Li X. et al., 2017), телмісартан на клітинному рівні має здатність 

пригнічувати гіпертрофію міокарда [329]. 
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За даними літератури, телмісартан селективно модулює активність 

рецептора PPAR-y і, тим самим, оптимізує чутливість до інсуліну та частково 

підвищує рівень адипонектину в сироватці крові [297]. Інші дослідження свідчать, 

що телмісартан найкраще впливає на метаболічні процеси у пацієнтів з МС і АГ 

[187, 229]. Порівняно з іншими препаратами цієї групи, він має також один із 

найдовших антигіпертензивних ефектів [223]. 

Олмесартан має особливий механізм зв'язування з АТ1 рецепторами АТ2, 

що забезпечує пролонговану блокаду їх упродовж 24 годин. За даними 

дослідження EUTOPIA (2004) [202, 252], ESPORT (2010) [256] олмесартан у дозі 

20 мг/добу сприяє зниженню рівня С-реактивного білка й TNF-α й ефективно 

впливає на маркери запалення, зокрема ІЛ-6 [25, 256, 325]. 

Також сартани мають антиатерогенну дію. Блокуючи АТ2, вони зменшують 

розвиток оксидативного стресу, запалення, вазоконстрикції та тромбозу [187]. 

Зокрема, за даними дослідження D. Kadowaki et al. (2016), олмесартан захищає 

ендотеліальні клітини від оксидативного стресу шляхом зниження 

внутрішньоклітинного утворення активних форм кисню [227]. 

БРА ефективно використовують для лікування ЦД [272]. Антидіабетичний 

ефект сартанів полягає у збільшенні кровоплину у м’язах, зниженні симпатичної 

активності, посиленні інсулінового сигналу. Вони відновлюють порушену 

внутрішньоклітинну інсулін-сигнальну систему, покращують резистентність до 

інсуліну [240, 308]. Окрім цього, БРА сприяють ремоделюванню жирової тканини 

через зниження сироваткової концентрації ВЖК і збільшення експресії 

адипонектину, що, в свою чергу, підвищує чутливість тканин до інсуліну [240]. 

БРА мають здатність поряд із зменшенням АТ, знижувати рівень сечової кислоти, 

тому їх використовують у лікуванні подагри у пацієнтів з АГ [267]. 

Пік концентрації сартанів у крові досягається через 12 годин після 

застосування препарату. Період напіввиведення становить 12-18 год., що 

забезпечує тривалість дії понад 24 год. при одноразовому прийомі на добу. 

Максимальний антигіпертензивний ефект сартанів досягається через 8 тижнів 

терапії. Хоча і олмесартан, і телмісартан є БРА тривалої дії, телмісартан 
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статистично значущо знижував рівні середньоденного та средньонічного АТ [159, 

291, 309]. 

За даними літератури, використовують комбінації сартану з діуретиком або 

із блокаторами кальцієвих каналів [58, 125, 150, 238, 273]. Дослідження 

OLMEBEST (2009) довело ефективність і хорошу переносимість БРА, зокрема 

олмесартану, у пацієнтів з АГ як при монотерапії, так і в комбінації з 

гідрохлортіазидом [168]. Проведене нещодавно (2016) велике рандомізоване, 

подвійно-сліпе, мультицентричне дослідження корейських учених довело, що 

лікування АГ комбінацією телмісартану та амлодипіну має значно кращий ефект, 

порівняно із монотерапією телмісартаном, причому таке поєднання дало 

можливість знизити дозу сартану [277]. 

Окрім цього, сартани, зокрема олмесартан, мають виражені 

церебропротективні властивості, вони покращують мозковий кровообіг і моторні 

функції після перенесеного інсульту, а також позитивно впливають на когнітивну 

функцію [106]. 

Беручи до уваги часте поєднання АГ з ожирінням і дисліпідемією, доцільно 

для лікування таких пацієнтів призначати статини. 

Основний механізм дії статинів пов’язаний зі зворотною блокадою 

ферменту гідроксиметил-глутарил-коензим-А-редуктази (ГМГ-КоА-редуктази). У 

результаті цього пригнічується процес перетворення 3-гідрокси-3-метилглутарату 

в мевалонову кислоту, яка є проміжним продуктом у синтезі ЗХ. Це призводить 

до зниження внутрішньоклітинної концентрації ЗХ, стимулює функцію клітинних 

рецепторів на мембрані гепатоцитів і підвищує плазмовий кліренс ЛПНЩ [63, 65, 

271]. 

Окрім основного механізму дії статинів, який полягає у зниженні рівня 

ліпідів, ці препарати мають ще й інші ефекти, які називають плейотропними. 

Зокрема, за рахунок впливу на синтез та вивільнення NO вони покращують 

функцію ендотелію судин [5, 6, 271]. Також статини знижують активність 

запалення, пригнічують агрегацію тромбоцитів, знижують рівень тромбіну та 

стимулюють фібриноліз, знижують рівень інгібітора активатора плазміногену. 
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Окрім цього, за рахунок впливу препаратів на рівень ліпопротеїдів, макрофагів і 

активність металопротеїна з іншим важливим плейотропним ефектом статинів є 

зменшення вірогідності розриву атеросклеротичної бляшки, тобто її стабілізація 

[5, 6, 49, 271]. Останні дослідження американських учених (Singh et al., 2016 р.) 

підтвердили виражену протизапальну дію статинів, зокрема аторвастатину, їх 

важливу роль у запобіганні виникненню та стабілізації атеросклеротичних 

бляшок у вінцевих артеріях [300]. 

Статини покращують прогноз щодо тривалості життя, є незамінними для 

лікування та профілактики ССЗ [161, 162, 179, 237, 250]. В Європі призначення 

статинів за останнє десятиліття зросло з 32,2 % до 88,8 % [237, 313]. 

У численних дослідженнях зазначено важливу роль статинів у лікуванні 

дисліпідемії, що призводило до зниження показників загальної та коронарної 

смертності [54, 55, 109, 300]. Деякі дослідження свідчать, що зниження рівня 

ЛПНЩ на 1 % зменшує ризик ССЗ теж на 1 %, а підвищення рівня ЛПВЩ на 1 % 

зменшує ризик ССЗ на 3 % [57, 276]. У працях інших авторів зазначено, що 

зниження концентрації ЛПНЩ на 1 ммоль/л на тлі застосування статинів дає 

можливість знизити загальну смертність на 10 %, смертність від ІХС – на 20 %, 

зменшити ризик розвитку гострого інфаркту міокарда – на 27 %, ішемічного 

інсульту або транзиторної ішемічної атаки – на 21 % [18, 259, 276]. 

Тривале застосування статинів знижує ризик виникнення інфаркту 

міокарда, нестабільної стенокардії, раптової смерті на 30-40 % (4S, CARE, LIPID, 

WOSCOPS, ASCOT-LLA) [5, 115, 192, 309]. Нещодавні дослідження Takata K. et 

al. (2017), на основі спостереження за пацієнтами із АГ упродовж 20 років, 

підтвердили цілковиту безпечність призначення статинів [309]. Окрім цього, 

статини мають незалежні від гіполіпідемічного впливу плейотропні ефекти, 

частина яких реалізується через вазодилятуючі властивості оксиду азоту [309]. 

Група авторів на чолі із F. Taylor, провівши велике ретроспективне дослідження з 

використанням баз даних Cochrane Central Register of Controlled Trials, MEDLINE 

(2001-2007) і EMBASE (2003-2007) – (загалом було проаналізовано дані 

вісімнадцяти рандомізованих контрольованих досліджень), підтвердила, що 
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профілактичне призначення статинів у всіх пацієнтів призводило до зниження 

рівнів ЗХ та ЛПНЩ, покращувало якість життя хворих і зменшувало смертність 

від ССЗ [313]. 

На жаль, монотерапія статинами має деякі побічні ефекти, зокрема 

ураження м'язів – міопатію, міалгію, міозит і рабдоміоліз [199, 206], нерідко 

підвищує ризик виникнення ЦД 2 [67, 91, 205, 237, 250]. Частковий вихід з цієї 

ситуації дає призначення урсодезоксихолієвої кислоти (УДХК) у дозі 25-30 

мг/кг/добу для зменшення дози статинів і негативного впливу на метаболічні 

процеси в печінці [83]. Поєднане призначення УДХК та статинів ефективніше 

впливає на показники ліпідного спектра крові, покращує функціональний стан 

печінки, має гепатопротекторний вплив при патології ССС та хронічному 

стеатогепатиті [83, 118, 119, 135]. 

Сьогодні більшість авторів рекомендує при такій коморбідній патології, як 

поєднання АГ із НАЖХП та ожирінням, призначати комбінацію різних груп 

препаратів, зокрема статинів із сартанами [37, 223, 234, 246, 306] чи статинів із 

інгібіторами АПФ [46, 193]. Саме комбінація БРА - статин, окрім зниження АТ, 

значно зменшує ендотеліальну дисфункцію та ІР, а це має додатковий і 

синергетичний вплив на функцію ендотелію [234]. 

Патогенетичне лікування НАЖХП передбачає низку напрямів. Насамперед, 

це зниження маси тіла шляхом призначення дієти, посилення фізичних 

навантажень і медикаментозного лікування ожиріння. Наступними є терапія ІР, 

яка включає препарати для підвищення чутливості клітинних рецепторів до 

інсуліну (метформін, тіазолідиндіони); фармакологічну корекцію 

дисліпопротеїнемії (фібрати, статини); зменшення оксидативного стресу – 

антиоксиданти, гепатопротектори (УДХК), препарати для зниження концентрації 

TNF-α (пентоксифілін); відновлення мікробіозу кишечника (еубіотики, 

пробіотики, пребіотики) [4, 118, 136, 139, 304]. 

Призначення УДХК при НАСГ знижує прояви стеатозу, призводить до 

зменшення розмірів печінки, нормалізації рівня печінкових ферментів. Однак 

найкращий клініко-біохімічний ефект виникає при тривалому застосуванні цього 
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препарату [118, 135, 289]. Доведено, що зниження маси тіла на 5-10 % 

супроводжується зменшенням розмірів печінки та зниженням активності АлАТ, 

AсАT, також це корелює з регресією стеатозу печінки [102]. 

При НАСГ виникає низка патологічних синдромів, зокрема синдром 

цитолізу та холестазу. Для їх усунення, особливо на тлі ССЗ, в якості 

гепатопротекторної терапії чимало науковців рекомендують призначати УДХК 

[19, 119, 132, 158, 289, 304]. Цей гепатопротектор має багато фармакологічних 

механізмів, які усувають синдром холестазу та цитолізу. Холеретичний механізм 

УДХК полягає у стимуляції екзоцитозу в гепатоцитах шляхом активації Са-

залежної α-протеїнази, що зумовлює зменшення концентрації гідрофобних 

жовчних кислот. В основі цитопротекторного механізму лежить інтеграція УДХК 

у фосфоліпідний шар клітинної мембрани, спричинюючи її стабілізацію та 

підвищення стійкості гепатоцитів до ушкодження. Антиапоптотичний механізм 

полягає у зниженні концентрації іонізованого Са2+ в клітинах, а це перешкоджає 

виходу цитохрому з мітохондрій і блокує апоптоз холангіоцитів. 

Імуномодулюючий механізм: УДХК зменшує експресію молекул HLA I класу на 

гепатоцитах і знижує продукування прозапальних цитокінів (інтерлейкіну 1, 

інтерлейкіну 2, ІЛ-6, TNF-α, інтерферону-γ). Гіпохолестеринемічний механізм: 

УДХК знижує всмоктування холестерину в кишечнику, знижує синтез 

холестерину в печінці, зменшує екскрецію холестерину в жовч. Літолітичний 

механізм: УДХК знижує літогенність жовчі, формуючи рідкі кристали з 

молекулами холестерину, запобігає утворенню та сприяє розчиненню 

холестеринових каменів [83, 118, 119, 132, 149, 158, 289]. 

За даними літератури, деякі плейотропні ефекти, окрім статинів, має й 

УДХК. Досить часто ці ефекти пов’язані між собою. Численні дослідження 

вказують на антихолестатичну, холеретичну, літолітичну, цитопротективну, 

антиапоптичну, імуномоделювальну, гіпохолестеринемічну, протипухлинну, 

протизапальну, антиоксидантну та захисну дію УДХК, при цьому кожна з них 

може відбуватися одночасно за декількома різними механізмами [118, 119, 132, 

149, 289]. Окрім того, УДХК у комбінації з іншими препаратами має позитивний 
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вплив на гемодинамічні показники у пацієнтів із ССЗ. Зокрема, застосування 

УДХК у хворих з ІХС та постінфарктним кардіосклерозом у комбінації з НАЖХП 

достовірно покращило міокардіальну функцію ЛШ та показники ремоделювання 

лівих відділів серця і центральної гемодинаміки [19]. За іншими даними, 

призначення комбінації аторвастатину і УДХК упродовж 6 міс. у пацієнтів із 

НАЖХП мало добре виражений антиатеросклеротичний ефект за показниками 

вимірювання товщини комплексу інтіма-медіа загальних сонних артерій [83]. 

У пацієнтів із поєднаною патологією, а саме АГ на тлі ожиріння та 

НАЖХП, окрім досягнення відповідного рівня АТ, нормалізація ліпідного обміну 

має ключове значення. Призначення УДХК зменшує всмоктування холестерину в 

кишках, пригнічує його синтез у печінці, активує екскрецію холестерину в жовч 

та підвищує екскрецію ліпопротеїдів дуже низької щільності [119, 149]. Жовчні 

кислоти контролюють власний синтез у печінці за допомогою зворотного 

інгібування ядерного Х-рецептора. УДХК, зі свого боку, через стимуляцію цього 

Х-рецептора активує певні механізми утилізації ліпідів, зокрема збільшує 

кількість ядерних рецепторів проліферативних пероксисом (PPAR), збільшує 

кількість тканинних рецепторів до ліпопротеїдів дуже низької щільності, а також 

активує фермент, який гідролізує жири ліпопротеїнів – ліпопротеїнліпазу плазми. 

Крім того, під впливом УДХК активується холестерол-7α-гідроксилаза (CYP7A1), 

фермент, який контролює рівень холестерину в печінці. УДХК утворює з 

молекулами холестерину рідкі кристали в кишках, що перешкоджає його 

всмоктуванню. Уперше гіпохолестеринемічна дія УДХК була описана в 1987 році 

групою дослідників під керівництвом R. Poupon, які призначали її впродовж 2 

років для лікування первинного біліарного цирозу печінки [149]. 

Згідно з даними українських дослідженнь (2013), призначення УДХК у дозі 

10 мг/кг упродовж 4 тижнів у пацієнтів із поєднанням АГ та ожиріння сприяло 

достовірному зменшенню атерогенності сироватки крові. Зокрема, рівень ЗХ 

знизився на 7,4 % (р<0,05), ЛПНЩ – на 10,3 %, (р<0,05), ТГ – на 8,6 % (р>0,05). 

Крім описаної гіпохолестеринемічної дії, застосування УДХК мало 

нормалізувальний вплив на ендотелій судин та продукцію лептину. За даними 
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авторів, зниження вмісту лептину під впливом призначення УДХК упродовж 1 

місяця було від 12 % до 50 % у залежності від маси тіла пацієнта [119]. 

При призначенні комбінації статинів із УДХК посилюється 

гіпохолестеринемічний ефект останніх [119]. За даними низки авторів, така 

комбінація, окрім нормалізації рівнів ліпідів, за рахунок хорошої протизапальної 

дії УДХК також сприяє зниженню рівнів трансаміназ у плазмі крові [149]. 

Отож, застосування УДХК у комбінації з аторвастатином при лікуванні 

хворих із НАЖХП супроводжується вираженим гіполіпідемічними ефектом за 

відсутності гепатотоксичного ефекту статинів, що зумовлює доцільність її 

застосування, особливо за умов коморбідної патології [118]. 

Беручи до уваги дані літератури, сьогодні залишається актуальним і 

доцільним опрацювання нових підходів до діагностики та комплексного 

лікування хворих з поєднаною патологією, а саме АГ на тлі ожиріння та НАЖХП. 

 

Результати дослідження, подані у цьому розділі, опубліковані в наступних 

наукових працях: 

 

1. Скляров ЄЯ, Бочар ОМ. Особливості перебігу артеріальної гіпертензії на тлі 

ожиріння та неалкогольної жирової хвороби печінки. Практична медицина. 

2013;2:9-14.[129] 

Особистий внесок – дисертант особисто підготувала текст статті 
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РОЗДІЛ 2  

 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1. Клінічна характеристика обстежених хворих 

 

У дослідженні брали участь 130 осіб – із них 20 хворих з АГ та 90 пацієнтів з 

АГ, поєднаною з ожирінням і НАЖХП, які перебували на стаціонарному лікуванні у 

терапевтичних відділеннях Стрийської ЦМЛ, Стрийської ЦРЛ та в 1-му і 2-му 

терапевтичних відділеннях комунальної міської клінічної лікарні швидкої медичної 

допомоги (КМКЛШМД) м. Львова впродовж 2012-2015 років, і 20 практично 

здорових осіб (із них 10 тільки за результатами 13С-МДТ). Групи з обстежуваними 

хворими порівнювали за віком, статтю та важкістю захворювання. 

Діагноз АГ встановлювали відповідно до стандартів діагностики та лікування 

згідно з рекомендаціями Української асоціації кардіологів (2012) [7], Європейського 

товариства артеріальної гіпертензії та Європейського товариства кардіологів 

(ESH/ESC, 2013) [138, 257]. При виборі плану обстеження й тактики лікування 

керувалися наказом МОЗ України № 384 від 24.05.2012 р. «Про затвердження та 

впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної 

допомоги при артеріальній гіпертензії» [70], наказом МОЗ України № 826 від 

06.11.2014 р. «Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної 

(спеціалізованої) медичної допомоги при неалкогольному стеатогепатиті», 

адаптованою клінічною настановою «Неалкогольна жирова хвороба печінки», 

2014 р. [137, 140] та рекомендаціями Американської гастроентерологічної асоціації 

(AGA), Американської асоціації з вивчення захворювань печінки (AASLD) [184]. 

Критеріями залучення до дослідження були пацієнти з АГ 2 ступеня, із 

ІІ стадією захворювання, ожирінням І-ІІІ ступенів і НАЖХП (неалкогольним 

стеатозом і неалкогольним стеатогепатитом). 

Із дослідження вилучено пацієнтів із захворюваннями, які входили до групи 
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вторинного порушення ліпідного обміну, зокрема хворих із гіпотиреозом, 

нефротичним синдромом, синдромом холестазу, медикаментозною гіперліпідемією. 

У дослідженні не брали також участь пацієнти, які менше, ніж 6 місяців тому 

перенесли інфаркт міокарда або гостре порушення мозкового кровообігу; хворі з 

порушеннями серцевого ритму та провідності, особи із серцевою недостатністю 

(СН) ІІБ-ІІІ стадії; пацієнти з вірусними, алкогольними чи токсичними гепатитами, 

цирозом, генетично обумовленими захворюваннями печінки; ті, що зловживають 

алкоголем; особи з нирковою чи важкою печінковою недостатністю, цукровим 

діабетом; хворі з наявністю у них гострих або загостреннями хронічних запальних 

захворювань і активних дифузних захворювань сполучної тканини; особи з 

інфекційними та онкологічними захворюваннями. 

Серед обстежених пацієнтів було 68 жінок (61,8 %) і 42 (38,2 %) чоловіки. 

Середній вік хворих становив (56,59±1,11) років. Мінімальний вік був 45 років, 

максимальний – 74 років. Осіб зрілого віку було 69 (62,7 %), похилого – 41 (37,3 %) 

(табл. 2.1). Контрольна група була стандартизована за віком і статтю порівняно з 

основною. 

 

Таблиця 2.1 

Поділ пацієнтів на артеріальну гіпертензію залежно від віку та статі 

Вік, роки 

Стать 
Разом 

Жінки (n=68) Чоловіки (n=42) 

n % n % n % 

45-59 45 66,2 24 57,2 69 62,7 

60-74 23 33,8 18 42,8 41 37,3 

Всього 68 100 42 100 110 100 

 

Згідно з даними, представленими у табл. 2.1, найбільшу частку становили 

пацієнти – як жінки, так і чоловіки – у віці 45-59 років. 

В усіх 110 пацієнтів діагностували ІІ стадію, другий ступінь гіпертонічної 

хвороби. За стратифікацією ризику АГ для оцінки прогнозу помірний ризик 
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спостерігався у 62 (56,4 %) пацієнтів і високий – у 48 (43,6 %). Тривалість 

захворювання на АГ коливалася від 1 до 25 років (у середньому – (8,45±0,64) 

років) (табл. 2.2). 

 

Таблиця 2.2 

Поділ пацієнтів за тривалістю основного захворювання 

Тривалість хвороби Кількість хворих (n=110) % 

До 5 років 53 48,2 

6-10 років 23 20,9 

11-15 років 20 18,2 

Понад 15 років 14 12,7 

Разом 110 100,0 

 

За віковим діапазоном найбільшу частину – 53 (48,2 %) пацієнти мали 

тривалість захворювання до 5 років. 

Хворих працездатного віку з основною патологією було 73 (66,36 %), серед 

них чоловіків 28 (25,45 %), жінок 45 (40,91 %). 

Обтяжену спадковість щодо основного захворювання виявлено у 48 (43,64 

%) хворих. 

Пацієнтів з АГ, які перед залученням до дослідження приймали 

антигіпертензивні препарати, було 81 (73,63 %), а пацієнтів, які попередньо не 

застосовували жодних гіпотензивних засобів – 29 (26,37 %). Більша частина 

пацієнтів приймали інгібітори АПФ та бета-адреноблокатори. 

СН І ступеня спостерігалася у 42 (38,18 %) пацієнтів, СН ІІА – у 50 (45,46 

%), а у 18 (16,36 %) обстежених пацієнтів не було діагностовано СН (табл. 2.3).  

Таблиця 2.3 

Поділ пацієнтів за стадією серцевої недостатності 

Показники Кількість пацієнтів (n=110)  % 

Без СН 18 16,36 
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Продовження таблиці 2.3 

СН І 42 38,18 

СН ІІА 50 45,46 

Разом 110 100 

 

В обстежених пацієнтів середній рівень САТ був (165,00±1,64) мм рт. ст., 

ДАТ – (104,50±0,77) мм рт. ст. ЧСС перебувала в межах (83,72±0,56) за 1 хвилину. 

ІМТ у середньому становив (28,99±0,33) кг/м2. Середній показник ОТ був 

(81,95±1,21) см, ОС – (92,59±0,81) см, співвідношення ОТ/ОС – (0,88±0,01) (табл. 

2.4). 

 

Таблиця 2.4 

Антропометричні та гемодинамічні показники 

Показники Кількість пацієнтів (n=110)  

Зріст, м 1,70±0,01 

Маса тіла, кг 83,53±1,66 

Індекс маси тіла, кг/м2 28,99±0,33 

Обвід талії, см 81,95±1,21 

Обвід стегон, см 92,59±0,81 

Індекс ОТ/ОС 0,88±0,01 

САТ, мм рт. ст. 165,00±1,64 

ДАТ, мм рт. ст. 104,50±0,77 

ЧСС, ударів за хв. 83,72±0,56 

 

Тривалість ожиріння становила від 1 до 10 років (у середньому – 4,25±0,31 

років). Ожиріння І ступеня діагностовано у 61 (67,78 %) хворих, ІІ ступеня – у 22 

(24,44 %), ІІІ ступеня – у 7 (7,78 %). Ожиріння за абдомінальним типом 

констатовано у 87 (96,67 %) пацієнтів (табл. 2.5). 
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Таблиця 2.5 

Розподіл пацієнтів за масою тіла 

Критерії Кількість хворих (n=90) % 

Ожиріння І ступеня 61 67,78 

Ожиріння ІІ ступеня 22 24,44 

Ожиріння ІІІ ступеня 7 7,78 

Разом 90 100 

 

У пацієнтів виявлено низку супутніх захворювань: ІХС, стабільну 

стенокардію, функціональний клас І-ІІ констатовано у 63 (57,28 %) осіб, 

патологію верхніх відділів шлунково-кишкового тракту (гастрит, виразкову 

хворобу шлунка чи дванадцятипалої кишки) – у 21 (19,09 %), патологію біліарної 

системи (жовчнокам’яну хворобу, хронічний холецистит) – у 65 (59,09 %), 

хронічний панкреатит – у 32 (29,09 %), сечокам’яну хворобу – у 20 (18,18 %) 

(табл.2.6). 

 

Таблиця 2.6 

Поділ пацієнтів відповідно до супутньої патології 

Патологія 
Кількість хворих  

(n=110) 
% 

ІХС. Стабільна стенокардія, ФК І-ІІ 63 57,28 

Патологія верхніх відділів шлунково-

кишкового каналу (гастрит, виразкова 

хвороба шлунка чи дванадцятипалої кишки) 

21 19,09 

Патологія біліарної системи (жовчнокам’яна 

хвороба, хронічний холецистит) 
65 59,09 

Хронічний панкреатит 32 29,09 

Сечокам’яна хвороба 20 18,18 
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Для дослідження відбирали хворих у стадії стійкої ремісії супутнього 

захворювання, що суттєво не позначалося на клінічній картині основного 

захворювання й не вимагало додаткового призначення медикаментів для корекції 

супутньої патології. 

У роботі з хворими використовували стандартні клінічні методи обстеження 

й типові лабораторно-інструментальні дослідження: загальний аналіз крові та 

сечі, біохімічний аналіз крові (глюкоза крові, АлАТ, АсАТ, загальний білірубін, 

ЗХ, ЛПНЩ, ЛПВЩ, ТГ, креатинін, сечовина, загальний білок, лужна фосфатаза, 

гама-глутамілтранспептидаза), УСГ органів черевної порожнини, ЕКГ, ЕхоКГ. 

Інші дослідження виконували за показаннями. 

 

2.2. Дизайн дослідження 

Відповідно до завдань дисертаційної роботи було обстежено 110 пацієнтів, 

які перебували на стаціонарному лікуванні, та 20 практично здорових осіб. 

Дизайн обстеження 

І етап 1. Загальноклінічні обстеження: 

а) вивчення скарг, 

б) детальний збір анамнезу хвороби та анамнезу життя, 

в) об'єктивне обстеження, 

2. Лабораторні дослідження: 

а) загальний аналіз крові, 

б) загальний аналіз сечі, 

в) коагулограма, 

г) ліпідограма (ЗХ, ТГ, ЛПНЩ, ЛПВЩ), 

д) біохімічний аналіз крові (загальний білок, загальний 

білірубін, АлАТ, АсАТ, коефіцієнт де Рітіса). 

3. Інструментальні обстеження: 

а) електрокардіографія, 

б) ЕхоКГ, 

в) УСГ внутрішніх органів. 
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Після проведення клінічного обстеження та УСГ було відібрано 50 хворих 

для підтвердження діагнозу НАСГ за допомогою 13С-МДТ. Цій групі пацієнтів 

проведено імуноферментні методи дослідження. 

 

ІІ етап 1. 13С-метацетиновий дихальний тест 

2. Імуноферментні методи: 

а) рівень лептину в крові, 

б) рівень адипонектину в крові, 

в) рівень ІЛ-6 в крові. 

 

ІІІ етап  Пацієнтів (50 осіб) із підтвердженим діагнозом НАСГ поділено на 2 

групи та призначено лікування, яке тривало впродовж 12 тижнів: 

 І група (n=25)– пацієнти, яким призначали олмесартан ((Кардосал® 10 

мг/добу) (номер реєстраційного посвідчення UA/3433/01/01; термін дії 

посвідчення з 01.09.2010 р. по 01.09.2015 р.; з 01.09.2015 р. по 01.09.2020 р.; 

виробник: Лабораторіoс Менаріні С.А., Німеччина)) у поєднанні з 

гідрохлортіазидом ((Гіпотіазид®12,5 мг/добу) (номер реєстраційного посвідчення 

UA/7593/01/01; термін дії посвідчення з 07.03.2008 р. по 07.03.2013 р.; з 

29.03.2013 р. по 29.03.2018 р.; виробник: ХІНОЇН Завод Фармацевтичних та 

Хімічних Продуктів Прайвіт Ко. Лтд., Угорщина)) і в складі базової терапії 

застосовували аторвастатин ((Ліпримар® 10 мг 2 рази на добу) (номер 

реєстраційного посвідчення UA/2377/01/04; термін дії посвідчення з 25.06.2009 р. 

по 25.06.2014 р.; з 27.06.2014 р. по 27.06.2019 р.; виробник: Пфайзер 

Менюфекчуринг Дойчленд ГмбХ, Німеччина)) та урсодезоксихолеву кислоту 

((Урсофальк® з розрахунку 10 мг/кг) (номер реєстраційного посвідчення 

UA/3746/03/01; термін дії посвідчення з 28.01.2011 р. по 28.01.2015 р.; з 

18.12.2015 р. по 18.12.2020 р.; виробник Др. Фальк Фарма ГмбХ, Німеччина)). 

 ІІ група (n=25) – цим пацієнтам призначали телмісартан ((Прайтор® 20 

мг/добу) (номер реєстраційного посвідчення UA/7444/01/01; термін дії 

посвідчення з 11.12.2007 р. по 11.12.2012 р.; з 12.12.2012 р по 07.12.2017 р.; 
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виробник Байєр Фарма АГ, Німеччина)) у поєднанні з гідрохлортіазидом 

(Гіпотіазид® 12,5 мг/добу) (номер реєстраційного посвідчення UA/7593/01/01; 

термін дії посвідчення з 07.03.2008 р. по 07.03.2013 р.; з 29.03.2013 р. по 

29.03.2018 р.; виробник: ХІНОЇН Завод Фармацевтичних та Хімічних Продуктів 

Прайвіт Ко. Лтд., Угорщина)) і в складі базової терапії застосовували 

аторвастатин ((Ліпримар® 10 мг 2 рази на добу) (номер реєстраційного 

посвідчення UA/2377/01/04; термін дії посвідчення з 25.06.2009 р. по 

25.06.2014 р.; з 27.06.2014 р. по 27.06.2019 р.; виробник: Пфайзер 

Менюфекчуринг Дойчленд ГмбХ, Німеччина)) та урсодезоксихолеву кислоту 

((Урсофальк® з розрахунку 10 мг/кг) (номер реєстраційного посвідчення 

UA/3746/03/01; термін дії посвідчення з 28.01.2011 р. по 28.01.2015 р.; з 

18.12.2015 р. по 18.12.2020 р.; виробник Др. Фальк Фарма ГмбХ, Німеччина)). 

Після лікування визначали динаміку біохімічних, інструментальних та 

імуноферментних показників, проводили узагальнення результатів. 

Усім пацієнтам, окрім представленої комбінації препаратів, рекомендували 

дотримуватися дієти. Вона містила малу кількість жирів, обмежувалось вживання 

солодких напоїв, простих вуглеводів. Для зниження маси тіла усім хворим 

рекомендували уникати сидячого способу роботи та збільшити свою фізичну 

активність. Також пацієнтам рекомендували щоденне виконання певного 

комплексу фізичних вправ, дозовану ходьбу із заміром кількості пройдених за 

день метрів (рекомендовано до 10000 кроків щоденно). 

 

2.3. Клініко-лабораторні та інструментальні методи дослідження 

Пацієнтам із АГ на тлі ожиріння та НАЖХП шляхом опитування проводили 

ретельний збір скарг, анамнезу захворювання та життя, аналізували дані 

об'єктивного обстеження. Також проводили загальноприйняті фізикальні та 

лабораторні дослідження, ЕКГ, ЕхоКГ, УСГ внутрішніх органів, 13С-МДТ. 

Рівень офісного АТ вимірювали вранці у положенні сидячи на одній і тій же 

руці з інтервалом 2 хв. тричі з використанням стандартного сфігмоманометра та 

манжети відповідного розміру й розраховували середнє значення з трьох 
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вимірювань. Середній АТ обчислювали за формулою Хікема [143]: 

АТ сер = ДАТ + 1/3 (САТ – ДАТ). 

ЧСС визначали після другого вимірювання (ESH/ESC, 2013) [306]. 

Усім пацієнтам виконано вимірювання зросту та маси тіла. ІМТ 

розраховували за формулою Кеттле [289]: 

ІМТ = вага (кг) / зріст (м2) 

За отриманими показниками оцінювали ступінь ожиріння та визначали його 

тип. ІМТ від 18,5 до 24,9 кг/м2 відповідає нормальній масі тіла, 25,0-29,9 кг/м2 – 

надлишковій масі тіла, 30,0-34,9 кг/м2 – ожирінню І ступеня, 35,0-39,9 кг/м2 – ІІ 

ступеня, 40,0 кг/м2 і більше – ІІІ ступеня. 

Для оцінки абдомінального ожиріння, відповідно до рекомендацій 

Міжнародної федерації діабету (International Diabetes Federation, IDF), пацієнтам 

визначали ОТ та обвід стегон (ОС). Для цього використовували гнучку 

сантиметрову стрічку. ОТ вимірювали на рівні пупка, ОС – нижче великих 

вертлюгів стегнових кісток. Також розраховували співвідношення цих показників 

окремо для чоловіків і для жінок. Отримані результати оцінювали за критеріями 

метаболічного синдрому [73, 156]. Абдомінальний тип ожиріння, згідно з 

критеріями IDF (2009) та робочою версією критеріїв IDF, NHLBI, AHA, WHF, 

IAS, IASO (2009), вважають при ОТ у чоловіків таким, що більше або дорівнює 

94 см, у жінок – більше або дорівнює 80 см, а співвідношення ОТ/ОС для 

чоловіків – більше 0,9, а для жінок – більше 0,85 [156]. 

Для проведення біохімічних досліджень набирали 5 мл венозної крові 

вранці натще, не раніше ніж через 12 год. після останнього прийому їжі. 

Загальний аналіз крові проводили у загальному обсязі. Рівень гемоглобіну 

визначали гемоглобінціанідним методом [53, 74], кількість еритроцитів, 

лейкоцитів та лейкоцитарну формулу обчислювали мікроскоповим методом у 

камерах Горяєва [53, 74], гематокрит – методом Л. Гейльмеєра [74]. 

У загальному аналізі сечі визначали її кількість, колір, густину, рН, вміст 

білка, а також проводили мікроскопічне дослідження осаду. 

Показники ліпідного спектру визначали за допомогою набору реагентів 
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згідно зі стандартними методиками. У всіх пацієнтів вивчали ЗХ, ЛПВЩ, ЛПНЩ, 

ТГ. Вміст ЗХ, ЛПВЩ визначали фотоколориметричним методом, ТГ – 

ензиматичним колориметричним методом. Вміст холестерину в складі ЛПНЩ 

обчислювали за формулою W.T. Friedewald [74]: 

ХС ЛПНЩ = ЗХ – [ХС ЛПВЩ + (ТГ/2,2)](ммоль/л). 

Стан білкового обміну визначали за концентрацією білка сироватки крові 

біуретовим методом за Кінгслі-Вексельбаумом [74] та за співвідношенням його 

фракцій – електрофоретичним методом. 

Рівень загального білірубіну в сироватці крові визначали фотометричним 

методом Єндрашека-Клегторна-Грофа [53, 74], вміст глюкози крові – глюкозо-

оксидазним методом [74]. 

Рівень АлАТ і АсАТ у сироватці крові визначали методом кінетичної 

фотометрії IFCC [53, 74]. Усім пацієнтам визначали співвідношення АсАТ/АлАТ 

(коефіцієнт де Рітіса) [53]. 

Креатинін сироватки крові визначали за методом Поппера-Менделя-Мейера 

за кольоровою реакцією Яффе [53, 74], сечовину – за кольоровою реакцією з 

діацетилмонооксином [53]. 

Вміст фібриногену обчислювали за методом Р.А. Рутберг шляхом 

визначення часу зсідання цитратної плазми, розчиненої тромбіном. Кількість 

тромбоцитів підраховували за методом G. Brecher у камері Горяєва, 

використовуючи фазово-контрастну мікроскопію, також визначали 

протромбіновий час за методом Квіка та протромбіновий індекс за пропорцією: 

активність за Квіком 15" – 100 %; активність досліджуваної плазми – 17" - х [53]. 

ЕКГ реєстрували у типових відведеннях за допомогою стандартних 

електрокардіографів (ЭKГ-300G, МІДАС-ЭК1Т, ЮКАРД-100 та CARDIOVIT AT-

2). 

ЕхоКГ проводили лікарі-кардіологи та лікарі променевої діагностики вищої 

кваліфікаційної категорії у М- та В-режимах стандартним способом за допомогою 

ультрасонографічного апарату Siemens Acuson S3000 (Німеччина). Під час 

дослідження оцінювали розміри правого шлуночка (ПШ), міжшлуночкової 



63 

перегородки (МШП), лівого шлуночка (ЛШ), товщину задньої стінки ЛШ 

(ЗCЛШ), лівого передсердя (ЛП), фракцію викиду (ФВ), діаметр висхідної аорти (ВА). 

За результатами ЕхоКГ обстеження серця проводили розрахунок маси 

міокарда (ММ) (за формулою Penn-Convention), індекс маси міокарда ЛШ (ІММ 

ЛШ) та відносну товщину міокарда (ВТМ) за наступними формулами [35, 103, 

224, 246]: 

ММ = 1,04 × ([МШП + КДРЛШ + ЗСЛШ]3 – [КДР ЛШ]3) – 13,6 

Де ММ – маса міокарда (г); МШП – товщина міжшлуночкової перегородки 

(см); КДРЛШ – кінцево-діастолічний розмір ЛШ (см); ЗСЛШ – задня стінка ЛШ 

(см). 

Для визначення площі тіла використовували формулу Мостлера: 

S тіла =  

де S тіла – площа поверхні тіла (м2), m – маса тіла (кг); h – ріст (м). 

ІММ ЛШ =ММ/Sтіла, 

де ІММ ЛШ – індекс маси міокарда (г/м2); ММ – маса міокарда (г); S тіла – 

площа поверхні тіла (м2). 

ВТМ =2×ЗСЛШ/КДРЛШ, 

де ВТМ – відносна товщина міокарда; ЗСЛШ – задня стінка ЛШ (см); 

КДРЛШ – кінцево-діастолічний розмір ЛШ (см). 

Гіпертрофією ЛШ вважали ІММ ЛШ для чоловіків більший 115 г/м2 і для 

жінок – більший 95 г/м2. 

Тип геометрії серця оцінювали відповідно до результатів ІММ ЛШ і ВТМ. 

Нормальною геометрією серця вважають, коли ІММ ЛШ менше 115 г/м2 для 

чоловіків і менше 95 г/м2 – для жінок, а ВТМ менша 0,45. 

Ексцентричною гіпертрофією серця вважають, коли ІММ ЛШ більший 

115 г/м2 для чоловіків і більший 95 г/м2 – для жінок, а ВТМ менша 0,45. 

Концентричною гіпертрофією серця вважають, коли ІММ ЛШ більший 

115 г/м2 для чоловіків і більший 95 г/м2 – для жінок, а ВТМ більша 0,45. 

Концентричним ремоделюванням вважають, коли ІММ ЛШ менший 
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115 г/м2 для чоловіків і менше 95 г/м2 – для жінок, а ВТМ менша 0,45. 

УСГ внутрішніх органів проводили лікарі-радіологи вищої кваліфікаційної 

категорії за допомогою апаратів Philips HD 11XE-DS (Philips, Нідерланди) та 

Acuson 128 XP/10 (Siemens, Німеччина) у режимі В та М сканування (датчики 3,5 

та 5 мГц). Обстеження пацієнтів проводили натще. Особливу увагу звертали на 

розміри часток печінки, щільність її паренхіми, ступінь фіброзу та жирової 

інфільтрації, визначали діаметр VP. Жирову інфільтрацію печінки оцінювали за 

наявності певних критеріїв, а саме: збільшення її розмірів, дифузного однорідного 

підвищення ехогенності тканин, наявності ефекту дистального згасання сигналу, а 

також розширення VP [50, 107]. Критеріями стеатозу вважали збільшення 

розмірів печінки; дифузне, однорідне підвищення ехогенності печінки («біла 

печінка»); ефект дистального затінювання – портальні судини здаються 

гіпоехогенними (реверс контрасту). Критеріями стеатогепатиту були: 

гіперехогенність («яскравість») тканини печінки внаслідок дифузної жирової 

інфільтрації, перші ознаки портальної гіпертензії (розширення портальної вени) 

[50, 107]. Окрім цього, оцінювали форму та визначали розміри жовчного міхура, 

підшлункової залози, селезінки, нирок. Визначали наявність чи відсутність 

вільної рідини у черевній порожнині. 

Для визначення функціонального стану мікросомальних ензимних систем 

гепатоцитів хворим проводили 13С-МДТ. Це дослідження дає можливість 

неінвазивно оцінити відсоток функціонуючих гепатоцитів, класифікувати 

печінкову недостатність на циротичну й нециротичну та встановити її ступінь 

відповідно до критеріїв Child-Pugh. Чутливість і специфічність 13С-МДТ 

становить більше 90 % [152, 201, 213, 278]. Під час проведення тесту пацієнтам 

перорально призначали метацетин, мічений нерадіоактивним ізотопом вуглецю 

13С. Упродовж дослідження отримували 10 дихальних проб: початкову – до 

прийому тестового сніданку (75 мг 13С-метацетину, розчиненого у 200 мл чаю без 

цукру), ще 6 проб – упродовж першої години (кожні 10 хвилин) і три – упродовж 

другої години (кожні 20 хвилин). Аналіз проб повітря проводили на 

інфрачервоному спектроскопі IRIS (Wagner, Німеччина). 
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За результатами 13С-МДТ оцінювали антитоксичну функцію печінки, 

визначаючи її метаболічну ємність і швидкість метаболізму (ШМБ) гепатоцитів 

на 40 та 120 хвилинах. Цей метод дає можливість визначити частку 

функціонуючих гепатоцитів, а також віддиференціювати стеатоз від 

стеатогепатиту та від фіброзу. 

При результатах 13С-МДТ у межах 20-35 % детоксикаційну функцію 

печінки вважали нормальною (рис. 2.1). 

 

 

Рис. 2.1. Результати 13С-метацетинового дихального тесту в нормі  

у пацієнта Г.А., 56 років 

 

Помірне зниження детоксикаційної функції оцінювали у межах 10-20 % без 

циротичних змін при масі функціонуючих гепатоцитів 50-100 %. 

На виражені порушення детоксикаційної функції печінки вказував 
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результат у 2-10 % при масі функціонуючих гепатоцитів 20-50 %. Тяжкі 

порушення цієї функції розцінювали при результаті 13С-МДТ менше 2 %, при 

масі функціонуючих гепатоцитів менше 20 %. 

Окрім показників, отриманих на апараті Wagner IRIS, рівень порушення 

функції печінки додатково оцінювали за результатами ШМБ та кумулятивної 

дози на 40 і 120 хвилині. Їх розраховували математичним шляхом згідно з 

інструкцією до приладу. 

ШМБ Dose/h – це значення найвищого показника дози від 0 до 40 

хвилини, поділене на 27 і переведене в одиниці відповідно до спеціальної 

шкали, представленої в інструкції. Водночас кумулятивну дозу на 40 хвилині 

(Cum40) розраховували шляхом ділення попередньо отриманої величини на 

12, а кумулятивну дозу на 120 хвилині (Cum120) – діленням на 28 (табл. 2.7). 

 

Таблиця 2.7 

Дані математичних коефіцієнтів 13С-метацетинового дихального тесту 

Зміни функціонального стану печінки ШМБ/CUM40/CUM120 

Гіперфункція печінки 1,20 і більше 

Нормальна детоксикаційна функція печінки 0,80-1,20 

Помірне зниження детоксикаційної функції печінки 

(нециротичні зміни з рівнем функціонуючих 

гепатоцитів 50-100 %) 

0,50-0,80 

Виражене зниження детоксикаційної функції 

печінки (маса функціонуючих гепатоцитів 20-50 %) 

0,25-0,50 

 

Значне зниження детоксикаційної функції печінки 

(циротичні зміни з масою функціонуючих 

гепатоцитів менше 20 %) 

0,15-0,25 

 

2.4. Імуноферментні методи обстеження 

Усі імуноферментні методи обстеження проводилися за допомогою 
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аналізатора «Statfax 303 plus» (AwarenessTechnology, США). 

Вміст лептину визначали за допомогою набору «Leptin ELISA» фірми DRG 

(Німеччина). Цей метод ґрунтується на принципі «сендвіча». Проводили 

дослідження згідно з методикою імуноферментного набору. 

Рівень адипонектину знаходили шляхом ферментозв'язаного 

імуносорбентного аналізу для кількісного визначення людського адипонектину у 

плазмі або сироватці людини за допомогою набору ІФА «Adiponectin ELISAЕ-09» 

компанії «Mediagnost» (Німеччина). 

Визначення рівня ІЛ-6 проводили за допомогою набору «Інтерлейкін-6 

(A8768) ІФА БЕСТ» компанії «Вектор-Бест» (Російська Федерація). 

 

2.5. Методи статистичної обробки даних 

Статистичну обробку отриманих результатів виконували на персональному 

комп’ютері з використанням пакетів ліцензійних програм «Microsoft Excel 2010» 

(Microsoft Corporation, США), «Statistica® 10.0» (StatSoft Inc., США). Отримані 

первинні дані було перевірено на нормальність розподілу за допомогою критерію 

Шапіро-Уілка. Оцінювали середнє значення (М) та стандартну похибку 

середнього (m). Достовірність змін показників у двох групах хворих до та після 

лікування оцінювали з використанням критеріїв Стьюдента та Манн-Уітні. 

Розбіжності вважали достовірними при р<0,05. Для дослідження взаємозв’язку 

нормально розподілених кількісних ознак використовували кореляційний аналіз 

Пірсона. 

 

Результати дослідження, подані у цьому розділі, опубліковані в наступних 

наукових працях: 

 

1. Пат. на корисну модель № 103011 U Україна, МПК А61В 8/00 G01N 33/497 

Спосіб діагностики клінічних форм неалкогольної жирової хвороби печінки 

/ Є.Я. Скляров, Х.Б. Аксентійчук, Н.В. Курляк, О.М. Бочар; заявники та 

патентовласники Львівський національний медичний університет імені 
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Данила Галицького – № u2015 06075; заявл.18.06.2015; опубл. 25.11.2015, 

бюл. №225. [111] 

Дисертантом проведено інформаційно-патентний пошук, клінічні 

спостереження, підготовлено текст заявки. 
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РОЗДІЛ 3 

ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ НА 

ТЛІ ОЖИРІННЯ ТА НЕАЛКОГОЛЬНОЇ ЖИРОВОЇ ХВОРОБИ ПЕЧІНКИ 

 

У цьому розділі наукової праці наведені результати клінічних і 

лабораторно-інструментальних досліджень за 90 пацієнтами з діагнозом АГ на тлі 

ожиріння та НАЖХП та 20 хворими лише з АГ. Усім пацієнтам проводили 

обов’язкові клініко-лабораторні та інструментальні обстеження з приводу 

поєднаної патології. 

 

3.1. Клінічна характеристика хворих з артеріальною гіпертензією та 

особливості перебігу її на тлі ожиріння та неалкогольної жирової хвороби печінки 

Серед обстежених чоловіків у групі з поєднаною патологією (АГ з ожирінням 

та НАЖХП) було 35 (38,9 %), жінок – 55 (61,1 %), середній вік становив 

(56,59±1,11) років. Відповідно у групі пацієнтів з АГ без супутньої патології 

чоловіків було 7 (35,0 %), жінок 13 (65,0 %), а їх середній вік становив (55,21±1,80) 

років. Тобто групи були практично співставні за статтю і віком. 

Виявлено достовірне переважання осіб жіночої статі як серед пацієнтів з 

ізольованою АГ, так і серед осіб з комбінованою патологією. Це свідчить про 

більшу поширеність АГ серед жінок, ніж серед чоловіків, що співзвучно з даними 

інших авторів [93, 148]. 

Серед хворих з АГ та з поєднаною патологією – АГ на тлі ожиріння та 

НАЖХП за класифікацією ВООЗ, відповідно до рекомендацій Української 

асоціації кардіологів (2012) [7], Європейського товариства артеріальної гіпертензії 

та Європейського товариства кардіологів (ESH/ESC, 2013) [257] у всіх 110 

обстежених пацієнтів було встановлено АГ ІІ стадії, другого ступеня. За 

стратифікацією ризику АГ для оцінки прогнозу помірний кардіоваскулярний ризик 

спостерігався у 62 (56,4 %) хворих, високий у 48 (43,6 %); у групі пацієнтів з АГ 

помірний ризик у 14 (70,0 %) хворих, високий у 6 (30,0 %), а в групі пацієнтів з 

поєднаною патологією помірний ризик – 48 (53,3 %) хворих, високий у 42 (46,7 %). 
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Тривалість захворювання на АГ коливалася від 1 до 25 років і рівнялася в 

середньому (8,45±0,64) років, як у групі пацієнтів з ізольованою АГ, так і в групі 

пацієнтів з поєднаною патологією. Пацієнтів з АГ, які перед включенням до 

дослідження приймали антигіпертензивні препарати, було 81 (73,63 %); а хворих, 

які попередньо не застосовували жодних гіпотензивних засобів, – 29 (26,37 %). До 

включення в дослідження більша частина пацієнтів приймала інгібітори АПФ та 

бета-адреноблокатори. Обтяжену спадковість по відношенню до АГ виявлено у 48 

(43,64 %) хворих. 

Середній рівень САТ ((165,41±1,64) мм рт. ст.) був достовірно вищим у 

пацієнтів із поєднаною патологією у порівняні з особами контрольної групи на 

25,3 % (р<0,05), а з пацієнтами з ізольованою АГ на 2,02 %. Середній рівень ДАТ 

був на 31,6 % (р<0,05) вищим у пацієнтів з АГ та на 37,1 % (р<0,05) у групі 

пацієнтів з АГ у поєднанні з ожирінням та НАЖХП порівняно з особами 

контрольної групи і становив (76,50±1,07) мм рт. ст. ЧСС (83,72±0,56) за 1 хв.) була 

достовірно вищою в пацієнтів з АГ у поєднанні з ожирінням та НАЖХП на 30,4 % 

(р<0,05) порівняно зі здоровими та на 2,92 % (р>0,05) порівняно з пацієнтами з 

ізольованою АГ (табл. 3.1). 

 

Таблиця 3.1 

Антропометричні показники та рівні артеріального тиску у пацієнтів з 

артеріальною гіпертензією залежно від наявності ожиріння та НАЖХП, (M±m) 

Показники 
Контрольна 

група (n=20) 

Пацієнти з АГ 

(n=20) 

Пацієнти з АГ 

+ ожиріння + 

НАЖХП (n=90) 

Зріст, м 1,67±0,02 1,72±0,02 1,68±0,01 

Маса тіла, кг 66,90±1,49 71,90±2,27• 95,16±1,05* 

Індекс маси тіла, кг/м2 23,98±0,16 24,19±0,34• 33,79±0,33* 

Обвід талії, см 73,80±0,92 75,10±1,51• 88,81±0,91* 

Обвід стегон, см 91,38±0,34 92,28±0,76 92,90±0,87 
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Продовження таблиці 3.1 

Індекс ОТ/ОС 0,80±0,01 0,81±0,02• 0,96±0,01* 

САТ, мм рт. ст. 132,00±0,82 161,72±0,51* 165,41±1,64* 

ДАТ, мм рт. ст. 76,50±1,07 100,69±0,85•* 104,91±0,77* 

ЧСС, ударів за хв 64,20±0,87 81,34±0,43* 83,72±0,56* 

Примітка: *- р<0,05 порівняно з контрольною групою; • р<0,05 вірогідність 

відмінності між показниками пацієнтів дослідних груп 

 

Для встановлення взаємозв'язку поєднаної патології та ступеня ожиріння, 

які могли б впливати на перебіг основного захворювання, визначали 

антропометричні показники. Встановлено достовірне збільшення загальної маси 

тіла, ІМТ, ОТ та індексу ОТ/ОС у пацієнтів у групі з комбінованою патологією 

порівняно з контрольною групою (р<0,05). 

Також відмічено достовірно вищі показники ваги та ІМТ у пацієнтів з АГ на 

тлі ожиріння та НАЖХП (р<0,05). Середнє значення ОТ у пацієнтів з поєднаною 

патологією (88,81±0,91) см перевищувало аналогічний показник у контрольній 

групі на 20,3 % (р<0,05) і у хворих з ізольованою АГ на 18,3 % (р<0,05). 

Вірогідної різниці за показниками ОС не знайдено. Індекс ОТ/ОС в обстежених 

становив (0,96±0,01) і був вищим порівняно з пацієнтами з АГ у 1,18 рази (р<0,05) 

та з особами контрольної групи в 1,20 рази (р<0,05). 

Серед скарг, які найчастіше повідомляли пацієнти в групі з коморбідною 

патологією, були напади періодичного болю голови у 92,2 % осіб та у 90,0 % 

пацієнтів з АГ, переважно у потиличній та лобній ділянках, який посилювався 

після психоемоційного навантаження, а також швидка втомлюваність у групі 

пацієнтів із поєднаною патологією (92,2 %) і відповідно у пацієнтів з АГ (90,0 %), 

та загальна слабість (91,1 % і 90,0 % осіб, відповідно). Окрім цього, більшість 

пацієнтів скаржилися на запаморочення, порушення сну, шум у вухах (табл. 3.2). 
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Таблиця 3.2  

Частота скарг обстежених пацієнтів з артеріальною гіпертензією залежно від 

відсутності або наявності неалкогольної жирової хвороби печінки 

Клінічні прояви 

Пацієнти з АГ 

(n=20) 

Пацієнти з АГ + 

ожиріння + НАЖХП 

(n=90) 

Абс. % Абс. % 

Біль/важкість голови 18 90,0 83 92,2 

Швидка втомлюваність 18 90,0 83 92,2 

Загальна слабість 18 90,0 82 91,1 

Шум у вухах 15 75,0 62 68,9 

Запаморочення 10 50,0 62 68,9 

Порушення сну 12 60,0 59 65,5 

Мигтіння «мушок» перед очима 5 25,0 28 31,1 

Носові кровотечі 2 10,0 11 12,2 

Примітка: *- р<0,05 вірогідність відмінності між показниками пацієнтів 

дослідних груп 

 

Серед скарг пацієнтів усіх обстежених груп з боку ССС основними були 

періодичні болі в ділянці серця або за грудиною саме в момент підвищення АТ 

(89,4 %), прискорене серцебиття (97,7 %) та задишка під час фізичного 

навантаження (27,2 %). Зокрема, на загрудинні болі скаржилося 45,0 % осіб з АГ 

та 46,7 % з поєднаною патологією. Прискорене серцебиття відчували 50,0 % 

пацієнтів з АГ і 51,1 % – з АГ на тлі ожиріння та НАЖХП. Задишка при 

фізичному навантаженні турбувала 15,0 % хворих з групи АГ і 16,6 % з 

комбінованою патологією. Аускультація серця свідчила про наявність акценту ІІ 

тону над аортою у 35,0 % обстежених з ізольованою АГ й у 50,0 % – з 

коморбідною патологією. Систолічний шум прослуховували у 10,0 % пацієнтів з 

АГ та в 11,1 % – з поєднаною патологією (табл. 3.3). 
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Таблиця 3.3 

Частота серцево-судинних клінічних ознак у обстежених хворих на артеріальну 

гіпертензію залежно від відсутності чи наявності НАЖХП 

Клінічні прояви 
Пацієнти з АГ (n=20) 

Пацієнти з АГ + 

ожиріння + НАЖХП 

(n=90) 

Абс. % Абс. % 

Дискомфорт у ділянці серця 9 45,0 42 46,7 

Серцебиття 10 50,0 46 51,1 

Задишка при фізичному 

навантаженні 
3 15,0 15 16,6 

Акцент ІІ тону над аортою 7 35,0 45 50,0 

Систолічний шум 2 10,0 10 11,1 

Примітка: *- р<0,05 вірогідність відмінності між показниками пацієнтів 

дослідних груп 

 

Клінічна симптоматика з боку печінки проявлялася від безсимптомного 

перебігу 43 (47,8 %) до форми з постійним больовим синдромом у правому 

підребер’ї у 47 (52,2 %) пацієнтів (табл. 3.4). 

 

Таблиця 3.4 

Характеристика печінкових клінічних проявів у пацієнтів з артеріальною 

гіпертензією залежно від відсутності чи наявності НАЖХП 

Клінічні прояви 

Пацієнти з АГ 

(n=20) 

Пацієнти з АГ + 

ожиріння + НАЖХП 

(n=90) 

Абс. % Абс. % 

Загальна слабість, астено-

вегетативний синдром 
20 100,0 83 92,2 
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Продовження таблиці 3.4 

Відчуття важкості в правому 

підребер’ї 
2 10,0 82 91,1* 

Больовий синдром 2 10,0 47 52,2* 

Здуття живота 3 15,0 56 62,2* 

Нудота 1 5,0 34 37,7* 

Збільшення розмірів печінки 2 10,0 88 97,7* 

Примітка: *- р<0,05 порівняно з групою пацієнтів з артеріальною 

гіпертензією 

 

У 103 (93,6 %) пацієнтів виявлено астено-вегетативний синдром. У 

випадках коморбідної патології, на відміну від пацієнтів тільки з АГ, на важкість 

або дискомфорт у правому верхньому квадранті живота скаржились – 82 (91,1 %) 

особи, на ниючі болі в правому підребер’ї – 47 (52,2 %), а 34 (37,7 %) – на нудоту. 

У 56 (62,2 %) хворих виникало періодичне здуття живота (табл. 3.4). 

Під час огляду пацієнтів печінкових знаків (ксантом, ксантилазм, 

печінкових долонь, субіктеричності, іктеричності, свербіжу шкіри, 

телеангіектазій, геморагій на шкірі, контрактури Дюпюїтрена) не відзначалося. 

При пальпації у 90 (81,8 %) пацієнтів діагностували збільшення печінки на 

2-3 см, підвищену чутливість або болючість її нижнього краю у 49 (44,5 %) осіб. 

Збільшення розмірів селезінки не було діагностовано у жодного з обстежених 

пацієнтів. Симптоми Кера, Мерфі, Алієва, Грекова-Ортнера та Мюссі-

Георгієвського були негативними у всіх пацієнтів. 

ЕхоКГ виявило низку змін показників і порушень локальної скоротливості 

ЛП та ЛШ (табл. 3.5). 

Як видно з табл. 3.5, показники ЕхоКГ, а саме розміри ПШ, ЛП, висхідної 

аорти, у групі пацієнтів з поєднаною патологією були достовірно вищими (р<0,05) 

порівняно з практично здоровими особами. Збільшення розмірів ЛП найчастіше 

виявлялося у пацієнтів з АГ на тлі ожиріння та НАЖХП і свідчило про 

виникнення діастолічної дисфункції ЛШ у пацієнтів з даною патологією. 
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Таблиця 3.5 

Результати ЕхоКГ серед обстежених пацієнтів з артеріальною гіпертензією 

залежно від наявності ожиріння та НАЖХП, (M±m) 

Показники, норма 
Контрольна 

група (n=20) 

Хворі на АГ 

(n=20) 

Хворі на АГ 

+ ожиріння 

+ НАЖХП 

(n=90) 

Розмір правого шлуночка (0,9-2,6 см) 2,24±0,03 2,34±0,04 2,37±0,04* 

Товщина міжшлуночкової 

перегородки (0,6-1,1 см) 
1,02±0,03 1,04±0,04 1,06±0,03 

Розмір лівого шлуночка (3,5-5,7 см) 4,76±0,08 4,81±0,06 4,82±0,11 

Товщина задньої стінки лівого 

шлуночка (0,6-1,1 см) 
1,05±0,02 1,08±0,02 1,09±0,03 

Передньо-задній розмір лівого 

передсердя (1,9-4,0 см) 
3,83±0,09 4,14±0,04• 4,29±0,05* 

Розмір висхідної аорти (2,0-3,7 см) 3,04±0,03 3,06±0,05 3,13±0,05* 

Фракція викиду (понад 55 %) 60,20±1,25 59,17±0,56• 56,77±0,70* 

Маса міокарда (чоловіки 115-150 г, 

жінки 95-120 г) 
120,16±6,28 188,51±14,71 206,12±7,99* 

Індекс маси міокарда (чоловіки 71-94 

г/м2, жінки 71-89 г/м2) 
71,26±4,04 108,20±8,61 111,07±4,13* 

Відносна товщина міокарда 0,50±0,02 0,47±0,02 0,46±0,01 

Співвідношення Е/А 1,37±0,02 0,91±0,01 0,55±0,03 

Примітка *-р<0,05 порівняно з контролем; • р<0,05 вірогідність відмінності 

між показниками пацієнтів з АГ та пацієнтів з АГ + ожиріння + НАЖХП 

 

Маса міокарда була достовірно вищою в 1,7 рази у пацієнтів з поєднаною 

патологією порівняно з контрольною групою (р<0,05) та в 1,1 рази порівняно з 

пацієнтами з АГ (р<0,05). Індекс маси міокарда в пацієнтів з АГ у середньому 

становив (108,20±8,61) г/м2 та у хворих з коморбідною патологією (111,07±4,13) 
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г/м2 і був відповідно в 1,5 рази та 1,6 рази вищим від осіб контрольної групи 

(р<0,05). Відносна товщина міокарда не відрізнялася у всіх обстежених осіб 

(табл.3.5). 

Жоден із 110 обстежених хворих раніше не приймав гіполіпідемічні 

препарати. Проведене дослідження ліпідного спектру крові у більшості хворих з 

коморбідною патологією свідчить про суттєве підвищення рівнів проатерогенних 

фракцій на відміну від пацієнтів тільки з АГ. Зокрема, зростання рівня ЗХ 

констатовано у 86 (95,56 %) пацієнтів, ЛПНЩ – у 60 (66,67 %), ТГ – у 47 (52,22 

%). Рівень ЛПВЩ утримувався в межах норми у 45 пацієнтів (50,0 %). 

Середній рівень ЗХ у групі пацієнтів з АГ на тлі ожиріння з НАЖХП був на 

40,04 % вищим порівняно з особами контрольної групи (р<0,05) та на 16,1 % з 

пацієнтами з ізольованою АГ (р<0,05). Середній рівень ЛПНЩ у пацієнтів з 

поєднаною патологією був на 38,5 % вищим порівняно з контрольною групою 

(р<0,05) та на 30,6 % порівняно з пацієнтами з АГ (р<0,05). Концентрація ЛПВЩ 

достовірно не відрізнялася як в групі пацієнтів з АГ, так і в групі хворих з АГ на 

тлі ожиріння та НАЖХП (р>0,05). Проте при порівнянні показників у пацієнтів з 

поєднаною патологією та у осіб контрольної групи рівень ЛПВЩ був достовірно 

вищим (р<0,05). Рівень ТГ становив (2,13±0,13) ммоль/л у групі пацієнтів з 

коморбідною патологією і був достовірно вищим порівняно зі здоровими особами 

на 44,9 % (р<0,05), (табл. 3.6). 

 

Таблиця 3.6 

Показники ліпідного спектру крові обстежених пацієнтів з артеріальною 

гіпертензією залежно від наявності ожиріння та НАЖХП, (M±m) 

Показники, норма 
Контрольна 

група (n=20) 

Пацієнти з АГ 

(n=20) 

Пацієнти з АГ + 

ожиріння + 

НАЖХП (n=90) 

Загальний холестерин,  

(менше 5,2 ммоль/л) 
4,32±0,09 5,21±0,19• 6,05±0,13* 

Тригліцериди, (0,41–1,8 ммоль/л) 1,47±0,06 1,82±0,16 2,13±0,13* 
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Продовження таблиці 3.6 

Ліпопротеїди низької щільності, (2,59–3,35 

ммоль/л) 
2,62±0,09 2,78±0,09• 3,63±0,05* 

Ліпопротеїди високої щільності, (0,9–1,45 

ммоль /л) 
1,25±0,08 1,18±0,06 1,14±0,05* 

Примітка: *-р<0,05 порівняно з контрольною групою; • р<0,05 вірогідність 

відмінності між показниками дослідних груп 

 

Активність АлАТ у пацієнтів з поєднаною патологією була підвищена у 23 

(25,5 %) жінок і у 26 (28,8 %) чоловіків. У 26,7 % (24 особи) обстежених жінок та 

у 32,2 % (29 осіб) обстежених чоловіків спостерігалося підвищення активності 

АсАТ. 

Активність АлАТ у групі пацієнтів з АГ на тлі ожиріння та НАЖХП була 

достовірно вищою порівняно з контрольною групою. У групі пацієнтів з 

поєднаною патологією середнє значення АлАТ дорівнювало (0,64±0,06) 

ммоль/(год×л) і було на 33,3 % вищим порівняно з контрольною групою (р<0,05) 

та на 18,5 % порівняно з пацієнтами з АГ (р<0,05), (табл. 3.7). 

Таблиця 3.7 

Показники активності трансаміназ і рівня білірубіну в пацієнтів з артеріальною 

гіпертензією залежно від наявності ожиріння та НАЖХП, (M±m) 

Показники 
Контрольна 

група (n=20) 

Пацієнти з АГ 

(n=20) 

Пацієнти з АГ + 

ожиріння + 

НАЖХП (n=90) 

АлАТ, ммоль/(год×л) 0,48±0,01 0,54±0,02• 0,64±0,06* 

АсАТ, ммоль/(год×л) 0,38±0,02 0,45±0,01•* 0,54±0,02* 

Загальний білірубін, 

мкмоль/л 
9,45±0,25 11,61±0,42•* 13,74±0,65* 

Примітка: *- р<0,05 порівняно з контрольною групою, •- р<0,05 вірогідність 

відмінності між показниками дослідних груп 
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Активність АсАТ ((0,54±0,02) ммоль/(год×л)) у пацієнтів з коморбідною 

патологією була на 42,1 % вищою порівняно з показниками у контрольній групі і 

перевищувала аналогічні показники у групі пацієнтів з АГ на 20,0 %, така різниця 

була достовірною (р<0,05), (табл. 3.7). 

Рівень загального білірубіну був достовірно вищим у пацієнтів з поєднаною 

патологією ((13,74±0,65) мкмоль/л) на 45,3 % від осіб контрольної групи (р<0,05) 

та на 18,3 % від пацієнтів з ізольованою АГ (р<0,05). 

При проведенні УСГ внутрішніх органів особливу увагу звертали на 

розміри часток печінки, щільність її паренхіми, ступінь фіброзу та жирової 

інфільтрації, визначали діаметр VP. За допомогою даного методу виявляли 

характерні ознаки жирової інфільтрації печінки – гепатомегалію, неоднорідне 

ущільнення структури органу, дифузне однорідне підвищення ехогенності її 

тканин, порушення візуалізації судинного малюнка, появу ефекту дистального 

затінення, а також розширення діаметру VP [50, 107]. 

Ультрасонографічне збільшення розмірів печінки виявлено у 90 (81,8 %) 

обстежених з АГ на тлі ожиріння та НАЖХП, та дані зміни були відсутні в осіб як 

контрольної групи, так і в групі пацієнтів з АГ. Гіперехогенність паренхіми 

печінки відмічена у 89 (80,9 %) обстежених осіб. Неоднорідність структури 

печінки діагностовано у 83 (75,4 %) осіб (табл. 3.8). 

 

Таблиця 3.8 

Результати ультрасонографії печінки та жовчного міхура у хворих на артеріальну 

гіпертензію залежно від наявності ожиріння і НАЖХП, (M±m) 

Ультрасонографічні критерії 
Контрольна 

група (n=20) 

Пацієнти з 

АГ (n=20) 

Пацієнти з АГ 

+ ожиріння + 

НАЖХП 

(n=90) 

Частота збільшення розмірів 

печінки, % 
0% 0% 81,8 %* 
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Продовження таблиці 3.8 

Вертикальний розмір правої 

частки печінки, см 
11,52±0,21 12,08±0,18*• 14,20±0,15* 

Передньо-задній розмір лівої 

частки печінки, см 
6,26±0,16 6,98±0,04*• 7,72±0,09* 

Гіперехогенність тканини печінки 0% 0% 80,9 %* 

Діаметр ворітної вени, мм 10,80±0,25 10,86±0,15• 12,24±0,17* 

Перегин шийки жовчного міхура 10,0% 15,0% 47,3 %* 

Об'єм жовчного міхура, мл 31,61±2,52 33,25±1,81 72,42±5,41 

Примітка: *- р<0,05 порівняно з контрольною групою; •- р<0,05 вірогідність 

відмінності між показниками дослідних груп 

 

Перегин шийки жовчного міхура мав місце у 52 (47,3 %) обстежених осіб. 

Діаметр VP у середньому рівнявся (10,86±0,15) мм у групі пацієнтів з АГ, 

(12,24±0,17) мм – у групі з АГ на тлі ожиріння та НАЖХП і був на 13,3 % 

більшим порівняно з контрольною групою (10,80±0,25) мм (р<0,05). 

Вертикальний розмір правої частки печінки у хворих з поєднаною 

патологією становив (14,20±0,15) см, і перевищував аналогічні показники у 

пацієнтів з АГ на 17,5 % (р<0,05) і в осіб контрольної групи – на 23,3 % (р<0,05). 

Передньо-задній розмір лівої частки печінки склав (7,72±0,09) см у пацієнтів з 

коморбідною патологією і відповідно перевищував на 10,6 % аналогічні 

показники в обстежених з АГ (р<0,05) та на 23,3 % у здорових осіб (р<0,05) (табл. 

3.8). 

Таким чином, наявність НАЖХП та ожиріння сприяли більш вираженим 

змінам у хворих на АГ: більш високим змінам САТ, ДАТ, перебудові ЕхоКГ 

результатів (збільшення ЛП), що супроводжувалося дисліпідемією, вірогідним 

підвищенням активності АлАТ, АсАТ та порушенням функціонального стану 

печінки з розвитком НАСГ у 54,4 % випадків. 
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3.2. Особливості клінічного перебігу артеріальної гіпертензії у поєднанні з 

ожирінням відповідно до стадії неалкогольної жирової хвороби печінки 

(неалкогольного стеатозу чи стеатогепатиту). 

З метою оцінки перебігу АГ на тлі ожиріння та НАЖХП пацієнтів 

розподілили на групи на основі клінічних та сонографічних критеріїв за стадіями 

НАЖХП (стеатоз та стеатогепатит). 

За допомогою УСГ виявлено найбільш характерні особливості жирової 

інфільтрації печінки та критерії відмінності стеатозу від стеатогепатиту, а на їх 

основі сформовано 2 групи (перша група – пацієнти із стеатозом, друга – зі 

стеатогепатитом). 

Критеріями стеатозу за даними УСГ були: збільшення розмірів печінки; 

однорідне, дифузне підвищення її ехогенності (так звана «біла печінка»), ефект 

дистального затінювання – порушення візуалізації судинного малюнка [50, 107, 

325]. Критеріями стеатогепатиту були: гіперехогенність тканин внаслідок 

дифузної жирової інфільтрації печінки, неоднорідне ущільнення її структури, 

перші ознаки портальної гіпертензії (збільшення діаметра портальної вени) [50, 

107, 166]. 

Ультрасонографічне збільшення розмірів печінки виявлено у 48 (96,0 %) 

обстежених зі стеатогепатитом та у 27 (67,5 %) зі стеатозом (р<0,05), (табл. 3.9).  

 

Таблиця 3.9 

Результати ультрасонографії печінки та жовчного міхура в групі пацієнтів зі 

стеатозом та зі стеатогепатитом 

Ультрасонографічні критерії  
Стеатоз (n=40) 

Стеатогепатит 

(n=50) 

Абс. % Абс. % 

Збільшення розмірів печінки 27 67,5 48 96,0* 

Гіперехогенність тканини 

печінки 
25 62,5 48 96,0* 
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Продовження таблиці 3.9 

Перегин шийки жовчного міхура 12 30,0 40 80,0* 

Примітка: *-р<0,05 порівняно з групою стеатозу 

 

Гіперехогенність паренхіми печінки відмічена у 48 (96,0 %) обстежених 

осіб зі стеатогепатитом та у 25 (62,5 %) пацієнтів зі стеатозом (р<0,05). 

Неоднорідність структури печінки діагностовано тільки у 46 (92,0 %) осіб зі 

стеатогепатитом. Перегин шийки жовчного міхура мав місце у 12 (30,0 %) 

обстежених осіб зі стеатозом та у 40 (80,0 %) зі стеатогепатитом (р<0,05). 

Розміри правої частки печінки у хворих на стеатогепатит становили 

(15,18±0,11) см і достовірно відрізнялися від розмірів у пацієнтів зі стеатозом на 

14,8 % (р<0,05). Відмічено достовірне збільшення майже на 2 см розмірів правої 

частки печінки у пацієнтів зі стеатогепатитом. У обстежених з ознаками стеатозу 

ліва частка печінки мала розміри (7,66±0,09) см і була меншою на 1,69 % від 

пацієнтів зі стеатогепатитом (табл. 3.10). 

 

Таблиця 3.10 

Результати ультрасонографії печінки в групі пацієнтів зі стеатозом та зі 

стеатогепатитом, (M±m) 

Ультрасонографічні критерії Стеатоз (n=40) Стеатогепатит (n=50) 

Розміри правої частки печінки, см 13,22±0,20 15,18±0,11* 

Розміри лівої частки печінки, см 7,66±0,09 7,79±0,09 

Діаметр ворітної вени, мм 11,36±0,18 13,12±0,16* 

Примітка: *-р<0,05 порівняно з групою стеатозу 

 

Діаметр VP у хворих зі стеатогепатитом у середньому становив (13,12±0,16) 

мм та був достовірно більшим від діаметра VP у групі пацієнтів зі стеатозом на 

15,5 % (р<0,05), що співзвучно з результатами інших досліджень [50, 107]. 

Таким чином, наявність стеатогепатиту підтверджувалась вірогідним 
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збільшенням розмірів печінки, її гіперехогенністю з неоднорідним ущільненням її 

ехоструктури та розширенням діаметра VP. 

Середній вік пацієнтів із діагностованим стеатозом становив (57,40±1,58) 

років, а зі стеатогепатитом був (55,62±1,54) років. 

В табл. 3.11 представлено, що серед обстежених хворих найбільшу частку 

становили пацієнти (як у групі зі стеатозом, так і зі стеатогепатитом) у віці 45-59 

років. 

 

Таблиця 3.11 

Поділ пацієнтів з артеріальною гіпертензією залежно від стадії НАЖХП  

за віком 

Вік, років 
Стеатоз (n=40) Стеатогепатит (n=50) Разом (n=90) 

абс. % абс. % абс. % 

45-59 21 52,5 34 68,0 55 61,1 

60-74 19 47,5 16 32,0 35 38,9 

Всього 40 100,0 50 100,0 90 100,0 

 

Як у групі стеатозу, так і в групі стеатогепатиту у всіх пацієнтів було 

встановлено ІІ стадію та 2 ступінь АГ. За стратифікацією ризику АГ для оцінки 

прогнозу помірний ризик спостерігався у 25 (62,5 %) пацієнтів, високий – у 15 

(37,5 %) хворих у групі пацієнтів зі стеатозом та відповідно помірний – у 23 (46,0 

%), високий – у 27 (54,0 %) осіб у групі хворих зі стеатогепатитом. 

Середній рівень САТ у хворих на стеатогепатит рівнявся (168,50±2,11) мм 

рт. ст. і, відповідно, був вищим на 3,80 %, ніж у групі пацієнтів зі стеатозом 

((162,33±1,17) мм рт. ст), (р<0,05). Середній рівень ДАТ у групі пацієнтів зі 

стеатогепатитом становив (108,40±0,70) мм рт. ст. і перевищував аналогічні 

показники в обстежених зі стеатозом ((101,42±0,85) мм рт. ст) на 6,88 % (р<0,05). 

ЧСС у хворих на стеатоз становила (81,53±0,46) за 1 хв, а у пацієнтів зі 

стеатогепатитом – (85,92±0,67) за 1 хв і була вищою на 5,38 % порівняно зі 

стеатозом. 
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Як при стеатозі, так при стеатогепатиті пацієнти скаржились на періодичні 

болі голови (переважно у потиличній та лобній ділянках) у 90,0 % та 94,0 % 

відповідно. Також спостерігалося погіршення самопочуття та швидка 

втомлюваність у 33 (82,5 %) пацієнтів зі стеатозом та у 50 (100,0 %) хворих зі 

стеатогепатитом. Запаморочення та шум у вухах діагностували у 62 (68,9 %) 

обстежених, миготіння «мушок» перед очима у 28 (31,1 %), порушення сну у 59 

(65,5 %), періодичні болі в ділянці серця або за грудиною саме в момент 

підвищення АТ – у 44,4 % пацієнтів. 

Клінічно стеатоз мав безсимптомний перебіг у 35 (87,5 %) пацієнтів, 

відчуття важкості та диспептичні прояви спостерігали у 5 (12,5 %) хворих, а при 

стеатогепатиті безсимптомний перебіг діагностували у 24 (48,0 %) обстежених і 

відповідно відчуття болю в правому підребер'ї в 26 (52,0 %). 

Усім пацієнтам проводили ЕхоКГ. В обстежених хворих виявлено зміни 

деяких показників, серед яких порушення локальної скоротливості ЛП. 

За результати ЕхоКГ у хворих на стеатогепатит розміри ЛП та ІММ ЛШ 

були достовірно меншими на 8,0 % і на 19,8 % відповідно у порівнянні з групою 

пацієнтів зі стеатозом (р<0,05), (табл. 3.12). 

 

Таблиця 3.12 

Результати ЕхоКГ у пацієнтів з артеріальною гіпертензією та ожирінням залежно 

від стадії неалкогольної жирової хвороби печінки, (M±m) 

Показники, (норми) 
Стеатоз 

(n=40) 

Стеатогепатит 

(n=50) 

Розміри правого шлуночка, (0,9-2,6 см) 2,37±0,04 2,36±0,04 

Товщина міжшлуночкової перегородки, (0,6-1,1 см) 1,05±0,03 1,07±0,03 

Розміри лівого шлуночка, (3,5-5,7 см) 4,76±0,08 4,88±0,14 

Товщина задньої стінка лівого шлуночка, (0,6-1,1 

см) 
1,10±0,02 1,08±0,04 

Передньо-задній розмір лівого передсердя, (1,9-4,0 

см) 
4,12±0,03 4,45±0,07* 
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Продовження таблиці 3.12 

Розміри висхідної аорти, (2,0-3,7 см) 3,10±0,04 3,16±0,07 

Фракція викиду (понад 55 %) 56,92±0,74 56,62±0,66 

Маса міокарда (чоловіки 115-150 г, жінки 95-120 г) 183,78±8,77 188,51±14,71 

Індекс маси міокарда (чоловіки 71-94 г/м2, жінки 

71-89 г/м2) 
91,07±4,44 109,07±6,34* 

Відносна товщина міокарда 0,44±0,01 0,47±0,01 

Примітка: *- р<0,05 порівняно з групою стеатозу 

 

На нашу думку, стеатогепатит має більш виражений несприятливий вплив, 

ніж стеатоз, на ремоделювання структурного стану міокарда у хворих на АГ. 

Середній рівень ЗХ у пацієнтів на стеатоз становив (5,85±0,08) ммоль/л і 

достовірно відрізнявся від цього ж показника у пацієнтів на стеатогепатит, де він 

рівнявся (6,24±0,18) ммоль/л і був вищим на 6,7 % у порівнянні з хворими зі 

стеатозом (р<0,05). Зростання показників ЗХ певною мірою залежало від розвитку 

жирової інфільтрації печінки, а саме – від формування НАСГ, що, своєю чергою, 

сприяло порушенню синтезу холестерину в гепатоцитах (табл. 3.13). 

 

Таблиця 3.13 

Показники ліпідного спектру крові у хворих з артеріальною гіпертензією на тлі 

ожиріння та НАЖХП залежно від її стадії, (M±m) 

Показники Стеатоз (n=40) 
Стеатогепатит 

(n=50) 

Загальний холестерин, ммоль/л 5,85±0,08 6,24±0,18* 

Тригліцериди, ммоль/л 2,01±0,14 2,26±0,11 

Ліпопротеїди низької щільності, ммоль/л 3,27±0,12 3,99±0,18* 

Ліпопротеїди високої щільності, ммоль/л 1,12±0,05 1,16±0,06 

Примітка: *-р<0,05 порівняно з групою стеатозу 
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Середній рівень ЛПНЩ в обстежених на стеатогепатит дорівнював 

(3,99±0,13) ммоль/л і був достовірно вищим на 22,0 % порівняно з обстеженими 

на стеатоз (р<0,05). 

Рівень ТГ становив (2,26±0,11) ммоль/л у пацієнтів на стеатогепатит і був 

вищим на 12,4 % порівняно з хворими на стеатоз. 

Достовірної різниці у рівнях ЛПВЩ та ТГ серед пацієнтів обох груп не було 

виявлено. 

Більш виражена дисліпідемія спостерігалася у хворих на стеатогепатит за 

показниками ЗХ і ЛПНЩ, що ймовірно могло сприяти розвитку запального 

процесу за наявності НАЖХП і формуванню НАСГ. 

При визначенні активності печінкових трансаміназ у групі хворих на 

стеатогепатит середнє значення АлАТ становило (0,71±0,09) ммоль/(год×л) і 

перевищувало аналогічний показник у 1,22 рази при стеатозі (р<0,05). Активність 

АсАТ у обстежених зі стеатогепатитом склала (0,55±0,03) ммоль/(год×л) і була 

вищою у 1,1 рази порівняно з результатами у групі пацієнтів зі стеатозом (р<0,05), 

(табл. 3.14). 

 

Таблиця 3.14 

Рівні печінкових трансаміназ і білірубіну у пацієнтів з артеріальною гіпертензією 

на тлі ожиріння та НАЖХП залежно від її стадії, (M±m) 

Показники 
Контрольна 

група (n=20) 
Стеатоз (n=40) 

Стеатогепатит 

(n=50) 

АлАТ, ммоль/(год×л) 0,48±0,01 0,58±0,03• 0,71±0,09* 

АсАТ, ммоль/(год×л) 0,38±0,02 0,50±0,02 0,55±0,03* 

Загальний білірубін, 

мкмоль/л 
9,45±0,25 11,41±0,42• 16,08±0,89* 

Примітка:*- р<0,05 порівняно з контрольною групою, •- р<0,05 вірогідність 

відмінності між показниками пацієнтів з АГ та пацієнтів з АГ + ожиріння + 

НАЖХП 
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Активність АсАТ та АлАТ як у здорових осіб, так і при стеатозу не 

перевищувала референтних значень. 

Рівень загального білірубіну у пацієнтів зі стеатогепатитом був (16,08±0,89) 

мкмоль/л і достовірно відрізнявся від аналогічних показників у пацієнтів зі 

стеатозом у 1,4 рази та порівняно з контрольною групою у 1,7 рази (р<0,05). 

Таким чином, прогресування НАЖХП до стадії стеатогепатиту 

супроводжувалося більш вираженим підвищення САТ, ДАТ та більшими 

порівняно зі стеатозом ІММ ЛШ та передньо-заднього розміру ЛП, що вказувало 

на прогресування структурних порушень міокарду. Тому, на нашу думку, 

наявність НАСГ у хворих на АГ можна розцінювати, як несприятливий 

прогностичний критерій розвитку СН у хворих на АГ. За наявності 

стеатогепатиту відзначено більш виражені зміни ліпідограми за показниками 

ЛПНЩ і ЗХ та порушення функціонального стану печінки з цитолітичним 

синдромом за показниками активності АсАТ і АлАТ та загального білірубіну, що 

може сприяти прогресуванню ураження печінки. 

 

3.3. Особливості функціонального стану печінки за даними 13С-

метацетинового дихального тесту й рівні лептину, адипонектину та інтерлейкіну-6 

у хворих з артеріальною гіпертензією в поєднанні з ожирінням і неалкогольною 

жировою хворобою печінки 

Для діагностики НАЖХП ми використовували УСГ печінки та визначення 

активності рівня сироваткових печінкових трансаміназ. Відомо, що при УСГ 

стеатоз виявляється у випадках, коли жирові включення займають третину 

гепатоцитів. АлАТ і АсАТ бувають підвищені у 30 % випадків, а клінічні прояви 

захворювання можуть обмежуватися явищами астено-вегетативного синдрому 

[69, 137]. При об'єктивному обстеженні виявляють лише гепатомегалію, а 

показники ліпідного спектру крові не дають вірогідного результату, незважаючи 

на те, що дисліпідемія є обтяжуючим фактором ризику. 
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3.3.1 Особливості функціонального стану печінки за даними 13С-

метацетинового дихального тесту 

Після проведення клінічного обстеження та УСГ було відібрано 50 хворих 

для підтвердження діагнозу НАСГ за допомогою високоінформативного та 

високочутливого 13С-МДТ, який дає змогу встановити відсоток функціонуючих 

гепатоцитів у хворих з ознаками жирової інфільтрації печінки. Також у цієї групи 

пацієнтів проведено дослідження рівня лептину, адипонектину та ІЛ-6 

імуноферментним методом. Групу контролю становили 10 практично здорових 

осіб. 

За даними 13С-МДТ ШМБ констатовано в межах від 4,3 (%13С/год) до 18,5 

(%13С/год), що в середньому становило (13,66±0,39) (%13С/год), це було 

достовірно нижчим на 46,7 % у порівнянні з контрольною групою (р<0,01). 

CUM40 склала (7,28±0,26) (%13С), CUM120 – (12,69±0,57) (%13С) (табл. 3.15, рис. 

3.1). 

 

Таблиця 3.15 

Результати 13С-метацетинового дихального тесту пацієнтів з артеріальною 

гіпертензією у поєднанні з ожирінням і НАЖХП, (M±m) 

Показники Контрольна група (n=10) НАЖХП (n=50) 

ШМБ (%13С/год) 25,63±1,36 13,66±0,39* 

CUM40 (%13С) 12,10±0,50 7,28±0,26* 

CUM120 (%13С) 23,88±0,73 12,69±0,57* 

Примітка: *р<0,01 порівняно з контрольною групою 

 

Результати 13С-МДТ свідчать про наявність жирової інфільтрації печінки, 

провокуючими факторами якої, вірогідно, є ожиріння, що супроводжується 

змінами показників її функціонального стану. 13С-МДТ дав змогу достовірно 

встановити зниження функції гепатоцитів і підтвердити діагноз НАСГ. 
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Рис. 3.1 Порівняння показників ШМБ в осіб контрольної групи та у 

пацієнтів з поєднаною патологією  

Примітка: *р<0,01 порівняно з контролем 

 

Як видно з представлених даних, показники 13С-МДТ були достовірно 

нижчими у порівнянні з аналогічними у осіб контрольної групи (р<0,01). 

Показник CUM40 був зменшеним на 40 % (р<0,01), (рис.3.2). 

 

 

Рис. 3.2 Порівняння показників CUM40 в осіб контрольної групи та у 

пацієнтів з поєднаною патологією (р<0,01) 

Примітка: *р<0,01 порівняно з контролем 

 

За даними 13С-МДТ CUM120 була знижена на 46,8 % (р<0,01) (рис.3.3). 
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Рис. 3.3. Порівняння показників CUM40 в осіб контрольної групи та у 

пацієнтів з поєднаною патологією (р<0,01) 

Примітка: *р<0,01 порівняно з контролем 

 

Серед пацієнтів, яким виконано дихальний тест, виражені достовірні ознаки 

стеатогепатиту виявлено у 21 (42,0 %) пацієнта, а у решти 29 (58,0 %) обстежених 

спостерігалися ознаки переходу стеатозу у стеатогепатит. Критеріями 

достовірних ознак стеатогеатиту вважали одночасно встановлені зміни всіх 3-х 

показників, сумнівними ознаками стеатогепатиту вважали будь-які виявлені 2 

зміни (ШМБ і/або CUM40, і/або CUM120). 

За даними математичного розрахунку, при стеатогепатиті ШМБ становила 

0,48, CUM40 – 0,57 і CUM120 – 0,43, що відповідало помірному зниженню 

детоксикаційної функції печінки, і було достовірно меншим, порівняно з 

контрольною групою (р<0,05) (табл. 3.16). 

 

Таблиця 3.16 

Результати математичного розрахунку 13С-метацетинового дихального тесту 

пацієнтів з артеріальною гіпертензією у поєднанні з ожирінням і НАЖХП, (M±m) 

Коефіцієнти Контрольна група (n=10) Разом (n=50) 

До ШМБ 0,95 0,48* 

До CUM40 1,19 0,57* 
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Продовження таблиці 3.16 

До CUM120 0,92 0,43* 

Примітка: *- р<0,05 порівняно з контрольною групою 

 

На основі даних математичного розрахунку показників пацієнтів з АГ у 

поєднанні з ожирінням і НАСГ було розподілено залежно від активності 

запального процесу: з помірним (0,50-0,80) – 27 (54,0 %) та з вираженим (0,25-

0,50) зниженням детоксикаційної функції печінки – 23 (46,0 %) хворих. 

Окрім загального аналізу результатів 13С-МДТ, проведено ґендерну оцінку 

змін показників цього дослідження. 

У жінок ШМБ коливалася від 8,8 (%13С/год) до 18,5 (%13С/год), у 

середньому становила (13,79±0,52) (%13С/год), і була на 46,1 % меншою, 

порівняно з контролем. Аналогічні дані отримані щодо СUM40 (39,2 %) та 

СUM120 (46,0 %), (р<0,01) (табл. 3.17). 

 

Таблиця 3.17 

Результати 13С-метацетинового дихального тесту пацієнтів з артеріальною 

гіпертензією у поєднанні з ожирінням і НАЖХП залежно від ґендерних ознак, 

(M±m) 

Показники 
Контрольна 

група (n=10) 
Жінки (n=31) Чоловіки (n=19) 

ШМБ, %13С/год 25,63±1,36 13,79±0,52* 13,44±0,58* 

CUM40, %13С 12,10±0,50 7,35±0,36* 7,16±0,38* 

CUM120, %13С 23,88±0,73 12,88±0,76* 12,38±0,84* 

Примітки: *- р<0,01 порівняно з контрольною групою; •- р<0,05 при 

порівнянні показників у чоловіків та жінок. 

 

У чоловіків середній показник ШМБ печінки був зменшений на 47,5 %, а 

також виявилися зниженими CUM40 (40,8 %) та CUM120 (48,1 %), (р<0,01), 

(табл. 3.17). Таким чином, показники 13С-МДТ серед жінок і чоловіків достовірно 
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не відрізнялися один від одного. 

Оцінюючи результати 13С-МДТ у чоловіків і в жінок, слід зазначити, що 

показники ШМБ, CUM40 і CUM120 перебували в межах помірного зниження 

детоксикаційної функції печінки. 

Отже, за результатами 13С-МДТ встановлено помірне зниження 

детоксикаційної функції печінки за зменшенням ШМБ, CUM40 і CUM120 у 

хворих на АГ на тлі ожиріння та НАЖХП на стадії стеатогепатиту, що 

відзначалося як у чоловіків, так і в жінок. За показниками 13С-МДТ зниження 

ШМБ, CUM40 і CUM120, чи двох із них, чи одного з них, можна діагностувати 

неінвазивним методом активність запального процесу при стеатогепатиті і 

прогнозувати його перебіг за зниженням мітохондріальної функції гепатоцитів, 

що є особливо важливим за асимптомного чи малосимптомного перебігу 

НАЖХП. 

 

3.3.2. Рівні лептину, адипонектину та інтерлейкіну-6 у пацієнтів з 

артеріальною гіпертензією у поєднанні з ожирінням і неалкогольною жировою 

хворобою печінки відповідно до ґендерних ознак 

Важливу роль у прогресуванні АГ при ожирінні відіграють протогормони 

жирової тканини, зокрема лептин і адипонектин, а також прозапальний цитокін 

ІЛ-6. 

За результатами дослідження загальний рівень лептину в пацієнтів з АГ у 

поєднанні з ожирінням та НАЖХП коливався від 9,7 до 90,8 нг/мл і в середньому 

становив (41,85±3,34) нг/мл. Збільшення рівня лептину вище референтних значень 

виявлено у 80,0 % обстежених пацієнтів, що вказує на порушення метаболічних 

процесів при поєднаній патології. 

Рівень ІЛ-6 у пацієнтів з АГ у поєднанні з ожирінням та НАЖХП коливався 

від 1,8 до 25 пг/мл і в середньому склав (9,12±0,73) пг/мл. Збільшення рівня ІЛ-6 

вище референтних значень виявлено у 84,0 % обстежених пацієнтів, що вказує на 

розвиток субклінічного запалення при коморбідній патології. 

Рівень адипонектину коливався у межах від 6,20 до 24,68 мкг/мл і в 
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середньому становив (16,02±0,57) мкг/мл. Зменшення рівня адипонектину нижче 

референтних значень виявлено у 88,0 % обстежених пацієнтів, що вказує на 

недостатній рівень захисної активності організму при АГ у поєднанні з ожирінням 

та НАЖХП. 

Як видно з табл. 3.18, рівень лептину у пацієнтів з НАСГ із вираженим 

зниженням активності гепатоцитів за показниками 13С-МДТ становив 

(48,86±4,51) нг/мл і достовірно перевищував аналогічний показник удвічі 

порівняно з обстеженими з НАСГ з помірним зниженням активності гепатоцитів 

((24,15±2,36) нг/мл) (р<0,05). 

 

Таблиця 3.18 

Рівні лептину, адипонектину та інтерлейкіну-6 залежно від активності запального 

процесу у пацієнтів з неалкогольним стеатогепатитом у поєднанні з артеріальною 

гіпертензією та ожирінням, (M±m) 

Показники 

НАСГ з помірним 

зниженням активності 

гепатоцитів (n=27) 

НАСГ з вираженим 

зниженням активності 

гепатоцитів (n=23) 

Лептин, нг/мл 24,15±2,36 48,86±4,51* 

Адипонектин, мкг/мл 19,14±0,36  12,90±0,56** 

Інтерлейкін-6, пг/мл 7,31±0,97 12,38±1,07** 

Примітка: *-р<0,05 між групою пацієнтів з НАСГ з помірним зниженням 

активності гепатоцитів і вираженим зниженням активності гепатоцитів; **-р<0,01 

між групою пацієнтів з НАСГ з помірним і вираженим зниженням активності 

гепатоцитів 

 

Рівень адипонектину у пацієнтів із поєднаною патологією з помірним 

зниженням активності гепатоцитів у середньому становив (19,14±0,36) мкг/мл і 

був достовірно вищим порівняно з пацієнтами НАСГ із вираженим зниженням 

активності гепатоцитів на 48,4 %, і в середньому склав (12,90±0,56) мкг/мл 

(р<0,01), (табл.3.18). 
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Показники ІЛ-6 у пацієнтів із поєднаною патологією з вираженим 

зниженням активності гепатоцитів були в 1,7 рази вищими порівняно з даними 

показниками у пацієнтів з НАСГ із помірним зниженням активності гепатоцитів 

(р<0,01), (табл.3.18). 

На нашу думку, підвищений рівень лептину та ІЛ-6 і знижений рівень 

адипонектину можна використовувати для визначення ступеня активності НАСГ і 

прогнозування перебігу НАЖХП у поєднанні з АГ та ожирінням. 

Рівень лептину в пацієнтів з АГ у поєднанні з ожирінням та НАЖХП при 

індексі маси міокарда менше 100 г/м2 у середньому становив (34,04±3,22) нг/мл і 

перевищував аналогічний показник при індексі маси міокарда більше 100 г/м2 на 

23,8 % (табл. 3.19). 

 

Таблиця 3.19 

Рівні лептину, адипонектину та інтерлейкіну-6 залежно від індексу маси міокарда 

у пацієнтів зартеріальною гіпертензією у поєднанні з ожирінням та 

неалкогольним стеатогепатитом, (M±m) 

Показники 
Індекс маси міокарда 

менше 100 г/м2(n=37) 

Індекс маси міокарда 

більше 100 г/м2(n=13)  

Лептин, нг/мл 34,04±3,22 42,15±4,21 

Адипонектин, мкг/мл 16,42±0,72 15,20±0,94 

Інтерлейкін-6, пг/мл 8,81±0,70 9,93±0,98 

Примітка: *- р<0,05 вірогідність між групами 

 

Рівень адипонектину при індексі маси міокарда менше 100 г/м2 у 

середньому становив (16,42±0,72) мкг/мл і був в 1,08 рази вищим, ніж при індексі 

маси міокарда більше 100 г/м2 (р>0,05). 

Рівень ІЛ-6 був на 12,7 % вищим при індексі маси міокарда більше 100 г/м2 

порівняно з аналогічним показником при індексі маси міокарда менше 100 г/м2 

(р>0,05), (табл. 3.19). 

У жінок середній рівень лептину становив (45,63±4,06) нг/мл і був в 1,3 рази 
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вищим, ніж у чоловіків (p<0,05), (табл. 3.20). 

Показники рівня ІЛ-6 серед жінок і чоловіків достовірно не відрізнялися і 

становили (8,46±1,02) пг/мл і (7,98±0,86) пг/мл, відповідно (p>0,05), (табл. 3.20). 

 

Таблиця 3.20 

Рівні лептину, адипонектину та інтерлейкіну-6 відповідно до ґендерних ознак 

(M±m) 

Показники Норма Жінки (n=31) Чоловіки (n=19) 

Лептин, нг/мл 
Для жінок – 0,5-13,8 

Для чоловіків – 1,1-27,6 
45,63±4,06 35,94±3,12* 

Адипонектин, 

мкг/мл 

Для жінок – 11,7 

Для чоловіків – 7,9 
16,60±1,26 15,40±0,76 

Інтерлейкін-6, пг/мл 1,5 – 7 8,46±0,82 7,98±0,86 

Примітка: *- р<0,05 вірогідність між групами 

 

У жінок середній рівень адипонектину становив (16,60±1,26) мкг/мл і був 

вищим в 1,1 рази, ніж у чоловіків (15,40±0,76) мкг/мл, проте достовірно не 

відрізнявся від чоловіків (p>0,05) (табл. 3.20). 

Отже, за результатами проведення імуноферментних досліджень у хворих 

на АГ на тлі ожиріння та НАЖХП на стадії стеатогепатиту виявлено збільшення 

рівня лептину, ІЛ-6 та зменшення рівня адипонектину, що було більш вираженим 

при значному зниженні активності гепатоцитів порівняно з помірним зниженням 

їхньої активності, що вказує на вплив цих біологічно-активних сполук на 

функціональний стан печінки. Встановлено несприятливий вплив збільшеного 

рівня лептину та ІЛ-6 та зниженого рівня адипонектину на перебіг АГ щодо 

збільшення ІММ ЛШ. 

 

3.4. Результати дослідження кореляційних зв'язків між клінічними, 

лабораторними, інструментальними, імуноферментними показниками у хворих з 

артеріальною гіпертензією в поєднанні з ожирінням і неалкогольною жировою 
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хворобою печінки відповідно до ґендерних ознак 

Проведено аналіз кореляційних взаємозв'язків антропометричних, 

лабораторних та інструментальних даних пацієнтів з АГ у поєднанні з ожирінням 

і НАСГ. 

Встановлено, що рівень лептину позитивно корелював з масою тіла у 

чоловіків (r=0,34, р<0,05), що підтверджує взаємозв'язок цього протогормону з 

ожирінням в обстежених пацієнтів. Позитивні кореляційні зв'язки між ІМТ, ОТ і 

лептином вказують на абдомінальний тип ожиріння, що є характерним для 

виникнення МС. 

У чоловіків виявлено позитивний зв'язок між масою тіла і товщиною стінки 

ЛШ (r=0,45, р<0,05) та товщиною МШП (r=0,45, р<0,05). Це свідчить про 

негативний вплив надлишкової ваги на структурні зміни цих відділів серця із 

формуванням гіпертрофії. 

У табл. 3.21 представлено негативні кореляційні зв'язки у чоловіків між 

ЛПВЩ – ІЛ-6 (r=(-0,56, р<0,01), та між ЛПВЩ – ІЛ-6 (r=(-0,25), р<0,05) у жінок. 

Це свідчить про несприятливий вплив ІЛ-6 на рівень ЛПВЩ у пацієнтів з 

поєднаною патологією, що сприяє розвиткові субклінічного запалення. 

Простежуються позитивні кореляційні зв'язки між показниками ЛПНЩ – АлАТ 

(r=0,35, р<0,05); ЛПНЩ – АсАТ (r=0,32, р<0,05) у чоловіків, що свідчить про 

несприятливий вплив дисліпідемії на функціональний стан печінки та тісний 

взаємозв’язок між цими показниками. Зазначений зв'язок між показниками ТГ – 

ІЛ-6 (r=0,51, р<0,01) у чоловіків вказує на те, що гіпертригліцеридемія сприяє 

субклінічному запаленню і може бути предиктором розвитку ІХС та 

атеросклерозу. Виявлені позитивні зв'язки між ЗХ – АлАТ (r=0,52, р<0,01) та ЗХ – 

АсАТ (r=0,38, р<0,05) у чоловіків, що свідчить про розвиток цитолітичного 

синдрому на тлі гіпоадипонектинемії. Дані кореляційні зв'язки між показниками 

ліпідного спектра крові та печінковими трансаміназами можуть свідчити про 

запальні зміни з боку печінки за наявності гіперхолестеринемії. 
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Таблиця 3.21 

Достовірні кореляційні зв'язки між лабораторними та інструментальними 

показниками у пацієнтів із поєднаною патологією 

Чоловіки Жінки 

Складові зв’язку r p Складові зв’язку r p 

ЗХ - АлАТ 0,52 0,01 ЛПВЩ - ІЛ-6 -0,25 0,05 

ЗХ - АсАТ 0,38 0,05 АлАТ - АсАТ 0,63 0,01 

ЛПНЩ - АлАТ 0,35 0,05 АлАТ - 

Адипонектин 

-0,23 0,05 

ЛПНЩ - АсАТ 0,32 0,05 АлАТ - ІЛ-6 0,83 0,01 

ЛПВЩ - ІЛ-6 -0,56 0,01 АсАТ - ІЛ-6 0,45 0,05 

ТГ - ІЛ-6 0,51 0,01 Адипонектин - ФВ 0,24 0,05 

АлАТ - АсАТ 0,68 0,01 Адипонектин - ЛП -0,33 0,01 

АлАТ - 

Адипонектин 

-0,51 0,01 Адипонектин - 

АсАТ 

-0,31 0,05 

Адипонектин - ФВ 0,32 0,05    

Лептин - ліва 

частка печінки 

0,54 0,01    

Лептин - АсАТ 0,51 0,05    

 

Як видно у табл. 3.21, має місце обернений кореляційний зв'язок між АлАТ 

– адипонектином (r=(-0,51), р<0,01) у чоловіків і у жінок (r=(-0,23), р<0,05), що 

свідчить про позитивний вплив адипонектину на рівень печінкових трансаміназ. 

Таким чином, лептин можна вважати зв'язувальним компонентом між 

ожирінням і погіршенням функціонального стану печінки, про що свідчать 

обернені зв'язки його рівня з ШМБ (r=(-0,65) р<0,01), (рис 3.4) та CUM40 (r=(-0,48), 

р<0,01) у чоловіків; з CUM40 (r=(-0,29), р<0,05) та CUM120 (r=(-0,24), р<0,05) у 

жінок (табл.3.22). 
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Рис. 3.4. Залежність показника ШМБ від рівня лептину у пацієнтів з АГ у 

поєднанні з ожирінням та НАЖХП 

 

У пацієнток також виявлено обернений взаємозв’язок між CUM40 – ЛП 

(r=(-0,32), р<0,05) (табл. 3.22). 

 

Таблиця 3.22 

Достовірні кореляційні зв’язки між лабораторними та інструментальними 

показниками у пацієнтів з поєднаною патологією 

Чоловіки Жінки 

Складові зв’язку r p Складові зв’язку r p 

ШМБ - CUM40 0,70 0,01 ШМБ - CUM40 0,53 0,01 

   ШМБ - CUM120 0,62 0,01 

Лептин - ШМБ -0,65 0,01 CUM120 - CUM40 0,44 0,05 

Лептин - CUM40 -0,48 0,01 Лептин - CUM40 -0,29 0,05 

Адипонектин - 

CUM120 

0,53 0,01 Лептин - CUM120 -0,24 0,05 
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Продовження таблиці 3.22 

   CUM40 - ЛП  -0,32 0,05 

   Адипонектин - 

CUM120 

0,48 0,05 

   Адипонектин - 

CUM40 

0,44 0,05 

 

Виявлені кореляційні зв'язки між адипонектином і CUM120 (r=0,53, р<0,01) 

як у чоловіків, так і у жінок (r=0,48, р<0,01) можуть свідчити про те, що знижені 

рівні адипонектину негативно впливають на функціональний стан печінки через 

формування ожиріння у цієї групи пацієнтів (табл. 3.22, рис. 3.5). 

 

 

Рис. 3.5. Залежність рівня адипонектину від CUM120 у пацієнтів з АГ у 

поєднанні з ожирінням та НАЖХП 

 

Зазначено позитивні кореляційні взаємозв’язки між АлАТ та АсАТ як у 

чоловіків (r=0,68, р<0,01), так і у жінок (r=0,63, р<0,01) і між АлАТ та ІЛ-6 
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(r=0,83, р<0,01) у жінок, що може свідчити про те, що ІЛ-6 виступає маркером 

низькоінтенсивного запального процесу в організмі в цілому і в печінці зокрема 

(рис. 3.6, рис. 3.7). 

 

 

Рис 3.6 Кореляційні зв’язки між факторами ризику в чоловіків, (p<0,05). 

 

В обстежених пацієнтів встановлено наявність прямого зв'язку між ШМБ – 

CUM40 (r=0,70, р<0,01) у чоловіків і у жінок (r=0,53, р<0,01). Окрім цього, у 

жінок також виявлено прямий зв'язок між ШМБ і CUM120 (r=0,62, р<0,01) (рис 

3.7). 

Таким чином, за результатами наукової роботи виявлено ряд кореляційних 

зв'язків, які відображають ступінь клінічних проявів, порушення функціонального 

стану та структурні зміни з боку серця й печінки, ступінь ожиріння, ліпідний 

профіль крові, гіперлептинемію, гіпоадипонектинемію та розвиток субклінічного 

запалення, що вказують на складний патогенетичний процес при коморбідній 

патології та обтяжуючий вплив НАЖХП на АГ. 
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Рис. 3.7. Кореляційні взаємозв’язки поміж факторами ризику серед жінок 

(p<0,05). 

 

Виявлено низку загальних і специфічних ознак як для чоловіків, так і для 

жінок між масою тіла, ІМТ, показниками ліпідного спектра крові, лептином, 

адипонектином, ІЛ-6 і даними 13С-МДТ. 

Під час проведення досліджень встановлені позитивні та негативні 

кореляційні зв'язки. Зокрема, у чоловіків виявлено низку позитивних 

кореляційних зав’язків між антропометричними показниками, а саме між масою 

тіла та лептином (r=0,34, р<0,05), масою тіла і МШП (r=0,45, р<0,05), масою тіла і 

ЗСЛШ (r=0,45, р<0,05), що свідчить про негативний вплив надлишкової маси тіла 

та гіперлептинемії на функціональний стан та роботу серця. 

Як свідчать встановлені кореляції, відзначено позитивні взаємозв'язки між 

ІМТ, лептином, масою тіла, ОТ, ОС та розмірами стінок ЛШ, МШП. 
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Необхідно відзначити наявність негативної кореляції між проатерогенними 

фракціями ліпідів і адипонектином, АсАТ, ШМБ, лептином, VP. Отримані 

результати підтверджують тісні взаємозв’язки між показниками дисліпідемії і 

порушенням функціонального стану печінки у чоловіків. 

Таким чином, доведено негативний вплив лептину на функціональний стан 

мітохондрій гепатоцитів за показником ШМБ у печінці (r=(-0,65), р<0,01) та 

адипонектину на активність АлАТ як у чоловіків (r=(-0,51), р<0,01),так і у жінок 

(r=(-0,23), р<0,05). 

Водночас, відзначено позитивний вплив адипонектину на ЗСЛШ (r=0,56, 

р<0,01); МШП (r=0,35, р<0,05) і ФВ (r=0,32, р<0,05) у чоловіків. 

Отже, предикторами несприятливого перебігу АГ на тлі ожиріння і НАЖХП 

виступають гормон жирової тканини – лептин, дисліпідемія та ожиріння. Окрім 

того, відзначено позитивний вплив адипонектину на функціональний стан печінки 

за рахунок покращення її метаболічних процесів та на стан роботи серця шляхом 

нормалізації його гемодинамічних показників. 

 

Отримані результати демонструють наступні клінічні випадки. 

Клінічний випадок 1. 

Пацієнт Г.Р., 52 р., карта стаціонарного хворого №3462, перебував на 

стаціонарному лікуванні у Стрийській ЦМЛ з приводу гіпертонічної хвороби 

ІІ ст., 2 ст., ризик високий. 

При поступленні пацієнт скаржився на біль голови, миготіння «мушок» 

перед очима, нудоту, задишку, запаморочення, серцебиття, неприємні відчуття у 

ділянці серця, порушення сну, швидку втомлюваність, загальну слабість. 

Пацієнт вважав себе хворим упродовж 15 років. За цей проміжок часу 

приймав інгібітори АПФ, проте таке лікування не давало стійкого ефекту, 

стабілізація рівня АТ тривала недовго. 

Алергічний анамнез не обтяжений. При зборі спадкового анамнезу 

встановлено – в обох батьків пацієнта була АГ, а батько ще й переніс гострий 

інфаркт міокарду. Венеричні та психічні захворювання у себе та родичів 
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заперечує. 

Об'єктивне обстеження: загальний стан хворого середньої тяжкості, хворий 

активний, орієнтується в часі та просторі, контактний. 

Маса тіла – 120 кг, зріст – 173 см, ІМТ – 41,5 кг/м2, ОТ – 100 см, ОС – 98 см, 

ОТ/ОС – 1,03. Шкірні покриви блідо-рожевого кольору, видимі слизові – чисті. 

Периферійні лімфатичні вузли не пальпуються. Щитоподібна залоза не збільшена. 

Суглоби без особливостей, об'єм рухів у них збережений. Варикозного 

розширення вен нижніх кінцівок не виявлено. 

При огляді форма грудної клітки гіперстенічна, вона симетрична, еластична, 

не болюча, голосове тремтіння проводиться симетрично, вона рівномірно бере 

участь в акті дихання. Над поверхнею легень при перкусії визначається ясний 

легеневий звук. Везикулярне дихання прослуховується у правих і лівих відділах 

легенів, хрипів не виявлено. Частота дихальних рухів – 18 за хвилину. Методом 

перкусії серця виявлено зміщення лівої його межі на 2 см вліво від 

середньоключичної лінії, а верхівковий поштовх пальпаційно визначається у V 

міжреберному проміжку. Тони серця послаблені, ритмічні, визначається акцент ІІ 

тону над аортою, шуми серця не прослуховуються. АТ – 170/100 мм рт. ст. Пульс 

– 86 за 1 хв, доброго наповнення, напруження, ритмічний. ЧСС – 86 за 1 хв. 

Пальпаторно живіт м'який, бере участь в акті дихання, чутливий у правому 

підребер'ї.. Печінка перкуторно по середньоключичній лінії – 13,5 см, по передній 

серединній лінії – 9 см., лівій реберній дузі – 8 см. Нижній край правої долі 

печінки пальпаторно розташований на2,5 см нижче реберної дуги, на висоті вдиху 

гострий, щільний, чутливий, поверхня органу рівна. Селезінка не пальпується. 

Симптом Пастернацького від'ємний з обох сторін. Сечовипускання та 

випорожнення без особливостей. 

Результати лабораторних та інструментальних досліджень. 

Загальний аналіз крові: гемоглобін – 145 г/л, еритроцити – 4,3х1012/л, 

лейкоцити – 5,0х109/л, нейтрофіли: сегментоядерні форми – 53 %, паличкоядерні 

форми – 3 %, лімфоцити – 33 %, моноцити – 9 %, еозинофіли – 2%, базофіли – 0 

%. 
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Загальний аналіз сечі: колір – солом'яний, прозорість – повністю прозора, 

реакція – 5,0, відносна щільність – 1,021, білок, глюкоза, кетонові тіла – відсутні, 

еритроцити – 2 в полі зору, лейкоцити – 2-3 в полі зору, епітеліальні клітини – 2-4 

в полі зору, циліндри, солі, бактерії, гриби – відсутні. 

Біохімічний аналіз крові: загальний білірубін – 15,4 мкмоль/л, АлАТ – 

0,68ммоль/(год×л), АсАТ – 0,58ммоль/(год×л) 

Ліпідограма: ЗХ – 7,19 ммоль/л, ЛПВЩ – 0,92 ммоль/л, ЛПНЩ – 5,10 

ммоль/л, ТГ – 3,46 ммоль/л. 

Імуноферментні дослідження: лептин – 39,2 нг/мл, адипонектин – 6,23 

мкг/мл, ІЛ-6 – 15,8 пг/мл. 

ЕКГ: ритм синусовий, ЧСС 86 за 1 хв, лівограма. 

ЕхоКГ: Товщина ПШ – 2,8 см, МШП – 1,1 см, ЛШ – 6,6 см, стінки ЛШ – 1,1 

см, ЛП – 4,9 см, ВА – 3,3 см, ФВ – 48 %. Дифузні зміни сегментарної 

скоротливості. Висновок: дилятація ЛП та ЛШ. Скоротливість ЛШ знижена. 

УСГ печінки: розмір – 16,2х8,5 см, контур рівний, край заокруглений, 

судинна сітка без особливостей, паренхіма гомогенна, ехогенність підвищена, 

жовчні протоки не розширені, об’ємних утворів не виявлено. VP – 13 мм. 

Висновок: УСГ ознаки стеатогепатиту (рис. 3.8.). 

 

 

Рис.3.8. Ультрасонографічні ознаки стеатогепатиту, пацієнт Г.Р., 52 р., карта 

стаціонарного хворого №3462 
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Таким чином, враховуючи скарги, дані об'єктивного обстеження, результати 

лабораторних та інструментальних обстежень, пацієнтові було поставлено 

наступний діагноз: Гіпертонічна хвороба ІІ ст., 2 ст., ризик високий. ІХС. 

Атеросклеротичний кардіосклероз. СН ІІА. Ожиріння ІІІ ст. Неалкогольна жирова 

хвороба печінки. 

Оскільки в пацієнта були виявлені зміни в показниках печінкових 

трансаміназ, встановлено збільшення розмірів печінки під час пальпації, перкусії 

та за допомогою УСГ, йому рекомендовано провести 13С-МДТ для уточнення 

діагнозу НАСГ. 

Висновок 13С-МДТ: ШМБ – 17,4 (%13С/год), CUM40 – 8,9 (%13С), CUM120 

– 15,8 (%13С), що свідчить про помірне зниження детоксикаційної функції печінки 

(рис. 3.9). 

 

Рис.3.9. Результати 13С-метацетинового дихального тесту пацієнта Г.Р., 52 

р., із помірним зниженням детоксикаційної функції печінки без циротичних змін. 

 

Таким чином, за допомогою 13С-МДТ пацієнту додатково діагностовано 
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неалкогольний стеатогепатит і рекомендовано модифікацію способу життя, 

гепатопротекторну терапію, а також антигіпертензивні та гіполіпідемічні 

препарати з подальшим контролем рівнів АТ, ліпідного спектра крові та 

печінкових трансаміназ. 

 

Клінічний випадок 2. 

Пацієнтка М.Н., 72 роки, карта стаціонарного хворого №546, перебувала на 

стаціонарному лікуванні в Стрийській ЦМЛ з приводу гіпертонічної хвороби ІІ 

ст., 2 ст., ризик високий. 

Пацієнтка подавала скарги на біль голови в ділянці потилиці, миготіння 

«мушок» перед очима, нудоту, задишку, запаморочення, серцебиття, відчуття 

перебоїв у роботі серця, неприємні відчуття в ділянці серця, порушення сну, 

швидку втомлюваність, загальну слабість. 

Пацієнтка вважала себе хворою впродовж 20 років. За цей проміжок часу 

приймала каптопрес, конкор, проте, таке лікування не дало стійкого ефекту та 

стабілізації рівнів АТ на тривалий час. Алергічний та спадковий анамнез не 

обтяжений. Венеричні та психічні захворювання у себе та родичів заперечує. 

Об'єктивне обстеження. Загальний стан хворої середньої тяжкості, вона 

активна, орієнтується в часі та просторі, контактна. 

Маса тіла – 80 кг., зріст – 156 см, ІМТ – 32,9 кг/м2, ОТ – 80 см, ОС – 80 см, 

ОТ/ОС – 1,00. При огляді шкірні покриви блідо-рожевого кольору, слизові – 

чисті. Периферійні лімфатичні вузли не пальпуються. Щитоподібна залоза не 

збільшена. Суглоби без особливостей, об'єм рухів збережений. Виявлено 

варикозне розширення вен обох нижніх кінцівок, пастозність гомілок. Форма 

грудної клітки гіперстенічна. При пальпації симетрична, еластична, не болюча, 

голосове тремтіння проводиться симетрично, рівномірно бере участь в акті 

дихання. За результатами перкусії над поверхнею легень ясний легеневий звук. 

Везикулярне дихання прослуховується в правих і лівих відділах легенів, хрипів не 

виявлено. Частота дихальних рухів – 20 за 1 хв. Під час перкусії серця виявлено 

зміщення його лівої межі на 1,5 см вліво від середньоключичної лінії, 
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пальпаторно верхівковий поштовх визначається у V міжреберному проміжку на 1 

см досередини від лівої середньоключичної лінії. Тони серця послаблені, 

ритмічні, вислуховується акцент ІІ тону над аортою, шуми серця не 

прослуховуються. АТ – 170/100 мм рт. ст. Пульс – 82 за 1 хв, ритмічний, доброго 

наповнення і напруження. ЧСС – 82 за 1 хв. Живіт м'який, бере участь в акті 

дихання, чутливий у правому підребер'ї. Печінка перкуторно по 

середньоключичній лінії – 14 см, по передній серединній лінії – 9 см., лівій 

реберній дузі – 8 см. Нижня межа печінки пальпується на 3 см нижче реберної 

дуги, край на висоті вдиху гострий, щільний, чутливий, поверхня органу рівна. 

Селезінка не пальпується. Симптом Пастернацького від'ємний з двох сторін. 

Сечовипускання та випорожнення без особливостей. 

Результати лабораторних та інструментальних досліджень. 

Загальний аналіз крові: гемоглобін – 135 г/л, еритроцити – 4,1х1012/л, 

лейкоцити – 5,0х109/л, нейтрофіли: сегментоядерні форми – 47 %, паличкоядерні 

форми – 4 %, лімфоцити – 35 %, моноцити – 11 %, еозинофіли – 3%, базофіли – 

0%. 

Загальний аналіз сечі: колір – солом'яний, прозорість – повністю прозора, 

реакція – 5,0, відносна щільність – 1,018, білок, глюкоза, кетонові тіла – відсутні, 

еритроцити – 1-2 в полі зору, лейкоцити – 3-4 в полі зору, епітеліальні клітини – 

1-2 в полі зору, циліндри, солі, бактерії, гриби – відсутні. 

Біохімічний аналіз крові: загальний білірубін – 9,7 мкмоль/л, АлАТ – 0,76 

ммоль/(год×л), АсАТ – 0,65 ммоль/(год×л). 

Ліпідограма: ЗХ – 6,50 ммоль/л, ЛПВЩ – 1,04 ммоль/л, ЛПНЩ – 4,51 

ммоль/л, ТГ – 2,08 ммоль/л. 

Імуноферментні дослідження: лептин – 42,9 нг/мл, адипонектин – 11,44 

мкг/мл, ІЛ-6 – 25 пг/мл. 

ЕКГ: ритм синусовий, ЧСС 82 за 1 хв, правограма. 

ЕхоКГ: Товщина ПШ – 2,1 см, МШП – 0,8 см, ЛШ – 5,7 см, стінка ЛШ – 1,3 

см, ЛП – 4,6 см, ВА – 2,1 см, ФВ – 50 %. Недостатність мітрального клапана (+1). 

Висновок: дилятація ЛП і ЛШ. Скоротливість ЛШ знижена. 
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УСГ печінки: розмір – 15,4х7,2 см, контур рівний, край заокруглений, 

судинна сітка без особливостей, ехогенність підвищена, паренхіма середньої 

зернистості, жовчні протоки не розширені, об'ємні утвори не виявлено. VP – 12 

мм. Висновок: УСГ-ознаки стеатогепатиту. 

Отже, враховуючи скарги, дані об'єктивного обстеження, результати 

лабораторних та інструментальних обстежень, хворій було встановлено такий 

діагноз: Гіпертонічна хвороба ІІ ст., 2 ст., ризик високий. СН І. Ожиріння І ст. 

Неалкогольна жирова хвороба печінки. Варикозне розширення вен обох ніг. 

Оскільки в пацієнтки діагностовано зростання печінкових трансаміназ, 

виявлено збільшення розмірів печінки, їй рекомендовано проведення 13С-МДТ 

для уточнення діагнозу. 

Висновок 13С-МДТ (рис. 3.10): ШМБ 13,1 (%13С/год), CUM40 – 6,8 (%13С), 

CUM120 – 11,9 (%13С) свідчать про помірне зниження детоксикаційної функції 

печінки. 

 

 

Рис.3.10. Результати 13С-метацетинового дихального тесту пацієнтки М.Н., 

72 р., із помірним зниженням детоксикаційної функції печінки без циротичних 

змін, що відповідає стадії стеатогепатиту 
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За допомогою 13С-МДТ у хворої діагностовано НАСГ. Пацієнтці додатково 

рекомендовано гепатопротекторну терапію, а також корекцію основного 

захворювання гіпотензивними та гіполіпідемічними препаратами, подальший 

контроль рівнів АТ, ліпідного спектра крові та печінкових трансаміназ. 

Отже, за результатами дослідження зазначено, що за допомогою лише УСГ 

неможливо оцінити ступінь ураження печінки та визначити стадію захворювання. 

Додатковим достовірним методом діагностики ступеня порушення функції 

печінки може бути 13С-МДТ, за допомогою якого оцінюють розвиток стеатозу 

або стеатогепатиту та оцінити ступінь зниження функціональної здатності 

гепатоцитів. 

Таким чином, результати 13С-МДТ підтвердили наявність у обстежених 

пацієнтів порушення роботи печінки зі зменшенням її детоксикаційної функції, 

провокуючими факторами при цій поєднаній патології можуть бути ожиріння, 

дисліпідемія, гіперлептинемія, гіпоадипонектинемія та субклінічне запалення. 

13С-МДТ дає змогу достовірно визначити зниження функції гепатоцитів і 

підтвердити діагноз стеатозу та стеатогепатиту. 

 

Результати дослідження, подані у цьому розділі, опубліковані у наступних 

наукових працях: 

1. Бочар ОМ. Особливості клінічного перебігу артеріальної гіпертензії 

на тлі ожиріння та неалкогольної жирової хвороби печінки в залежності від 

гендерних особливостей. Вісник наукових досліджень. 2017;2:33-36.[31]. 

2. Бочар ОМ. Оцінка стану жирової інфільтрації печінки у хворих на 

артеріальну гіпертензію поєднану з ожирінням. Експериментальна та клінічна 

фізіологія і біохімія. 2014;2:64-8. [33]. 

3. Бочар ОМ. Зміни функціонального стану печінки у пацієнтів із 

артеріальною гіпертензією у поєднанні з ожирінням та жировою інфільтрацією 

печінки. Матеріали 2-ї загальноуніверситетської науково-практичної конференції 

молодих вчених і спеціалістів «Контроверсійні питання сучасної клінічної 
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медицини»; 2013 Тра. 15-17; Львів. Львів; 2013. с. 43 [29]. 

4. Kit ZM, Bochar OM. Gender peculiarities of arterial hypertension 

combined with obesity. Materials of VII Lviv-Lublin conference of Experimental and 

Clinical Biochemistry; 2013 May 23; Lviv. Lviv; 2013. p. 77. [235]. 

Особистий внесок – дисертант проаналізувала матеріали, провела 

варіаційну статистику результатів, підготувала текст абстракту та 

доповідала на конференції). 

5. Бочар ОМ. Вплив рівня індексу маси тіла на показники С13-

метацетинового дихального тесту у хворих на артеріальну гіпертензію, поєднану з 

ожирінням та неалкогольною жировою хворобою печінки. Матеріали 75-

загальноуніверситетської студентської наукової конференції «Досягнення 

сучасної медицини»; 2014 Кві. 25-25; Львів. Львів; 2014. с. 60. [27]. 

6. Aksentiychuk K., Sklyarov E., Bochar O. Noninvasive diagnostic of 

nonalcoholic fatty liver disease in patients with type 2 diabetes mellitus. Materials of 

UEG Week 2014, 2014 Oct. 18-22; Vienna. Vienna; 2014. p. 4824. [154]. 

Особистий внесок – дисертант особисто проаналізувала матеріали 

дослідження, провела варіаційну статистику результатів, підготувала текст 

абстракту. 
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РОЗДІЛ 4 

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРИЗНАЧЕННЯ ОЛМЕСАРТАНУ, АТОРВАСТАТИНУ ТА 

УРСОДЕЗОКСИХОЛЕВОЇ КИСЛОТИ У ПАЦІЄНТІВ З АРТЕРІАЛЬНОЮ 

ГІПЕРТЕНЗІЄЮ В ПОЄДНАННІ З ОЖИРІННЯМ І НЕАЛКОГОЛЬНОЮ 

ЖИРОВОЮ ХВОРОБОЮ ПЕЧІНКИ 

 

Лікування АГ на тлі ожиріння має на меті вирішення серйозних питань 

контролю АТ та запобігання ускладненням захворювання. Сучасні рекомендації з 

лікування АГ передбачають першочергове призначення антигіпертензивних 

засобів – прямих інгібіторів реніну (кіренів), інгібіторів АПФ, бета-

адреноблокаторів, антагоністів кальцію тривалої дії, діуретиків, антагоністів 

рецепторів ангіотензину ІІ (сартанів) тощо [115, 264, 333]. 

Серед найбільш поширених комбінацій, які застосовуються для лікування 

поєднаної патології, є комбінація сартанів і статинів [105, 161, 171, 246, 306]. Таке 

поєднання препаратів дає можливість нормалізувати рівень АТ і, тим самим, 

покращити функціональний стан ендотелію судин, а також знизити рівні ЗХ, 

ЛПНЩ, ТГ і підвищити концентрацію ЛПВЩ. Іншими перевагами призначення 

сартанів у цій комбінації є їхня здатність корегувати рівні ІЛ-6 та адипонектину, а 

статинів – впливати на динаміку показників ліпідного спектра крові та лептину 

[179, 241]. 

Нами проаналізована ефективність призначення олмесартану з 

гідрохлортіазидом у поєднанні з аторвастатином та УДХК за результатами 

клінічних і лабораторно-інструментальних показників. У цьому розділі роботи 

представлено порівняльну оцінку цих показників у 25 пацієнтів до та після 

лікування. 

Після первинного обстеження було відібрано групу пацієнтів, яким 

призначено комбінацію олмесартану в дозі 10 мг, гідрохлортіазиду – 12,5 мг, 

аторвастатину – 20 мг та УДХК 10 мг/кг впродовж – 12 тижнів. Усім пацієнтам, 

окрім представленої комбінації препаратів, призначали низькокалорійну дієту. 
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Вона містила малу кількість жирів, обмежувалось вживання солодких напоїв, 

простих вуглеводів. Для зниження маси тіла усім хворим рекомендували уникати 

сидячого способу роботи та збільшити свою фізичну активність. Також пацієнтам 

рекомендували щоденне виконання певного комплексу фізичних вправ, дозовану 

ходьбу із заміром кількості пройдених за день метрів (рекомендовано до 10000 

кроків щоденно). 

Серед обстежених хворих було 13 (52,0 %) жінок і 12 (48,0 %) чоловіків. 

Середній вік пацієнтів становив (55,72±2,21) років. Осіб зрілого віку було 16 (64,0 

%) пацієнтів, похилого віку – 9 (36,0 %). 

У всіх пацієнтів даної групи констатовано ІІ стадію, другий ступінь АГ. 

Більшість пацієнтів 13 (52,0 %) мала високий кардіоваскулярний ризик, помірний 

ризик мали 12 (48,0 %). Тривалість ГХ у цій групі обстежених продовжувалась від 

1 до 25 років, становила в середньому – 7,48±1,30 років. 

СН І ступеня діагностували у 10 (40,0 %) пацієнтів, ІІА – у 12 (48,0 %), а у 3 

(12,0 %) пацієнтів не виявлено ознак СН. Ступінь хронічної серцевої 

недостатності не зростав. 

Більшість обстежених з АГ (72,0 %) мала працездатний вік; зокрема 

чоловіків – 10 (55,5 %), жінок – 8 (44,5 %). 

Частка обстежених осіб з АГ, що попередньо приймали антигіпертензивні 

препарати, становила 76,0 % (19 пацієнтів). Однак терапія, яку вони 

застосовували раніше (інгібітори АПФ та бета-адреноблокатори), була 

неефективною. Тому хворим цієї групи було рекомендовано лікування 

олмесартаном у поєднанні з гідрохлортіазидом, аторвастатином і УДХК. 

Кількість пацієнтів, які до залучення у дослідження не застосовували жодних 

антигіпертензивних препаратів, становила 6 (24,0 %) осіб.  

У 25 пацієнтів, які ввійшли до групи дослідження, було виявлено таку 

супутню патологію: ІХС, стабільну стенокардію, ФК І-ІІ – у 17 (68,0 %) осіб; 

патологію біліарної системи (жовчнокам’яну хворобу, хронічний холецистит) – у 

15 (60,0 %); хронічний панкреатит – у 6 (24,0 %); сечокам’яну хворобу – у 9 (36,0 

%); патологію гастродуоденальної зони (гастрит, виразку шлунка чи 
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дванадцятипалої кишки) – у 7 (28,0 %) осіб у неактивній фазі. 

Усі пацієнти даної групи мали ознаки ожиріння, їхній ІМТ становив 

(32,78±0,63) кг/м2. Серед пацієнтів з ожирінням І ступінь був встановлений у 18 

(72,0 %), ІІ у 7 (28,0 %). Середнє значення ОТ до лікування дорівнювало 

(90,00±2,15) см, ОС – (92,44±0,71) см. Співвідношення ОТ/ОС було в межах 

(0,97±0,02). 

У хворих після лікування відзначено позитивну тенденцію до зниження 

маси тіла, ІМТ, ОТ, ОС, хоча ці зміни були недостовірними (р>0,05) (табл. 4.1). 

 

Таблиця 4.1 

Динаміка змін антропометричних показників пацієнтів з артеріальною 

гіпертензією на тлі ожиріння та НАСГ після лікування комбінацією олмесартану, 

аторвастатину та урсодезоксихолевою кислотою, (M±m) 

Показники До лікування (n=25) Після лікування (n=25) 

Маса тіла, кг 93,84±2,13 91,44±1,99 

Індекс маси тіла, кг/м2 32,78±0,63 31,99±0,57 

Обвід талії, см 90,00±2,15 89,08±2,01 

Обвід стегон, см 92,44±0,71 91,04±0,71 

Індекс ОТ/ОС 0,97±0,02 0,96±0,02 

Примітка: *- р<0,05 вірогідність змін після лікування 

 

Середній рівень САТ до лікування становив (168,20±2,28) мм рт. ст., ДАТ – 

(107,20±0,66) мм рт. ст. ЧСС дорівнювала 85,36±0,65 за 1 хв. Після 12-тижневої 

терапії комбінацією олмесартану з аторвастатином і УДХК відзначено позитивну 

динаміку рівнів АТ й ЧСС. Після лікування рівень САТ зменшився на 14,1 %, 

ДАТ на 23,7 %, ЧСС на 8,7 % (р<0,01). Зниження даних показників призвело до 

покращення загального стану пацієнтів (табл.4.2). 
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Таблиця4.2 

Динаміка гемодинамічних показників пацієнтів з артеріальною гіпертензією на 

тлі ожиріння та НАСГ після лікування комбінацією олмесартану, аторвастатину 

та урсодезоксихолевою кислотою, (M±m) 

Показник До лікування (n=25) Після лікування(n=25) 

САТ, мм рт. ст. 168,20±2,28 144,40±1,64* 

ДАТ, мм рт. ст. 107,20±0,66 81,80±0,64* 

ЧСС за 1 хв 85,36±0,65 77,92±0,45* 

Примітка: * р<0,01 порівняно з показниками до лікування 

 

Пацієнти цієї групи у вихідному стані скаржилися на загальну слабкість – 

25 (100,0 %), швидку втому – 25 (100,0 %), важкість та біль голови – 24 (96,0 %), 

порушення сну – 20 (80,0 %), головокружіння – 19 (76,0 %), шум у вухах – 16 

(64,0 %), миготіння «мушок» перед очима – 9 (36,0 %), запаморочення – 8 (32,0 

%). Посилене серцебиття відчували 15 (60,0 %) хворих, дискомфорт у ділянці 

серця – 7 (28,0 %), а також в 1 (4,0 %) пацієнта відмічено задишку при фізичному 

навантаженні (табл. 4.3).  

 

Таблиця 4.3 

Частота клінічних проявів у пацієнтів з артеріальною гіпертензією на тлі 

ожиріння та НАСГ після лікування комбінацією олмесартану, аторвастатину та 

урсодезоксихолевою кислотою 

Клінічні ознаки 

До лікування 

(n=25 ) 

Після лікування 

(n=25) р 

Абс. % Абс. % 

Швидка втома 25 100,0 15 60,0 <0,01 

Загальна слабкість 25 100,0 15 60,0 <0,01 

Біль/важкість голови 24 96,0 10 40,0 <0,01 

Порушення сну 20 80,0 11 44,0 <0,01 
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Продовження таблиці4.3 

Головокружіння 19 76,0 8 32,0 <0,01 

Шум у вухах 16 64,0 3 12,0 <0,01 

Серцебиття 15 60,0 8 32,0 >0,05 

Мигтіння «мушок» перед 

очима 
9 36,0 2 8,0 <0,05 

Запаморочення 8 32,0 6 24,0 >0,05 

Дискомфорт у ділянці серця 7 28,0 4 16,0 >0,05 

Задишка при фізичному 

навантаженні 
1 4,0 2 8,0 >0,05 

Акцент ІІ тону над аортою 14 56,0 14 56,0 >0,05 

Систолічний шум 3 12,0 3 12,0 >0,05 

 

Через 3 місяці комплексної терапії відзначено позитивну динаміку в 

загальному стані усіх пацієнтів. Вона проявлялася у зменшенні усіх перелічених 

скарг, а найвиразніше це стосувалося таких симптомів, як біль у потилиці та 

лобній ділянці, головокружіння, шум у вухах, дискомфорт у ділянці серця та 

відчуття серцебиття. Також відзначено зниження АТ нижче 140/90 мм рт. ст у 

64,0 % пацієнтів.  

При об'єктивному обстеженні до лікування за результатами перкусії серця у 

14 (56,0 %) хворих відзначено зміщення лівої його межі на 1,5-2 см вліво від 

середньоключичної лінії. Акцент ІІ тону над аортою прослуховувався у 14 (56,0 

%) пацієнтів, систолічний шум – у 3 (12,0 %). Після лікування ці показники не 

змінилися. 

До лікування у хворих даної групи, важкість у правому підребер'ї виявлено 

у 20 (80,0 %) осіб, після лікування вона зменшилася на 28,0 %, болючість у 

правому підребер'ї до призначення терапії – у 17 (68,0 %), після знизилася на 

32,0 %, дискомфорт у правому верхньому квадранті живота до лікування – у 15 

(60,0%), після зменшився на 36,0 %, нудоту виявлено – у 11 (44,0 %), здуття 

живота – у 7 хворих (28,0 %) і відповідно ці прояви знизилися на 32,0 % обидва. 
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Ознаки астено-вегетативного синдрому виявлено у всіх пацієнтів. Методом 

перкусії у 25 (100,0 %) обстежених виявлено збільшення розміру печінки на 2-3 

см, що і залишалося незмінним після курсу терапії (табл.4.4).  

 

Таблиця 4.4 

Динаміка змін травної системи у пацієнтів з артеріальною гіпертензією на тлі 

ожиріння та НАСГ після лікування комбінацією олмесартану, аторвастатину й 

урсодезоксихолевою кислотою 

Клінічні прояви 

До лікування 

(n=25) 

Після лікування 

(n=25) р 

Абс. % Абс. % 

Важкість у правому підребер’ї 20 80,0 13 52,0 >0,05 

Дискомфорт у правому 

верхньому квадранті живота 
15 60,0 6 24,0 <0,01 

Болючість у правому підребер’ї 17 68,0 9 36,0 >0,05 

Здуття живота 17 68,0 6 24,0 <0,01 

Нудота 11 44,0 3 12,0 <0,01 

Астено-вегетативний синдром 25 100,0 16 64,0 <0,01 

Збільшення розмірів печінки 25 100,0 25 100,0 >0,05 

 

До лікування збільшення концентрації ЗХ виявлено у 23 (92,0 %) пацієнтів, 

ЛПНЩ – у 22 (88,0 %), ТГ – у 10 (40,0 %). Рівень ЛПВЩ у 20 (80,0 %) пацієнтів 

був у межах норми, а у 5 (20,0 %) – нижчим від норми.  

До лікування середній рівень ЗХ був (6,33±0,21) ммоль/л, ТГ – (2,07±0,13) 

ммоль/л, ЛПНЩ – (3,97±0,20) ммоль/л, ЛПВЩ – (1,29±0,07) ммоль/л. Після 

лікування олмесартаном з аторвастатином і УДХК рівень ЗХ знизився на 22,3 % 

(р<0,01), ЛПНЩ на 23,2 % (р<0,01). Також спостерігалося достовірне підвищення 

ЛНВЩ у 11 хворих, що становило 44,0 % (табл. 4.5). 
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Таблиця 4.5 

Показники ліпідного спектра крові у хворих на артеріальну гіпертензією на тлі 

ожиріння та НАСГ після лікування комбінацією олмесартану, аторвастатину та 

урсодезоксихолевою кислотою, (M±m) 

Показники 
До лікування 

(n=25) 

Після лікування 

(n=25) 

Загальний холестерин, ммоль/л 6,33±0,21 4,92±0,17* 

Тригліцериди, ммоль/л 2,07±0,13 2,16±0,15 

Ліпопротеїди низької щільності, ммоль/л 3,97±0,20 3,05±0,13* 

Ліпопротеїди високої щільності, ммоль/л 1,19±0,07 1,14±0,04 

Примітка: *р <0,01 порівняно з показниками до лікування 

 

Таким чином, у пацієнтів з поєднаною патологією 12-тижневе призначення 

олмесартану в комплексній терапії з аторвастатином і УДХК призвело до 

достовірного зниження показників, зокрема за рахунок зменшення ЗХ (p<0,01) та 

ЛПНЩ (p<0,01). Водночас зберігався підвищений рівень ТГ (p>0,05) (табл. 4.5). 

Динаміку активності трансаміназ після лікування показано в табл. 4.6. 

 

Таблиця 4.6 

Рівні печінкових трансаміназ і білірубіну в пацієнтів з артеріальною гіпертензією 

на тлі ожиріння та НАСГ після лікування комбінацією олмесартану, 

аторвастатину та урсодезоксихолевою кислотою, (M±m) 

Показники До лікування (n=25 ) Після лікування (n=25 ) р 

АлАТ, ммоль/(год×л) 0,72±0,12 0,47±0,02 <0,05 

АсАТ, ммоль/(год×л) 0,53±0,03 0,44±0,02 <0,05 

Загальний білірубін, 

мкмоль/л 
15,58±1,33 9,88±0,22 <0,01 
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Середнє значення АлАТ до лікування становило (0,72±0,12) ммоль/(год×л), 

після проведеної терапії зменшилося в 1,53 рази (р<0,05). Активність АсАТ до 

лікування була в межах (0,53±0,03) ммоль/(год×л), а після терапії знизилася в 1,20 

рази (р<0,05). 

Також відзначено достовірну різницю у рівні загального білірубіну: його 

концентрація після 12-тижневої терапії комбінацією препаратів знизилася в 1,57 

рази (р<0,05). 

Усім пацієнтам як до так і після лікування проводили ЕхоКГ у М- та В-

режимах стандартним способом. В обстежених хворих виявлено зміни низки 

показників, зокрема, відзначено порушення локальної скоротливості ЛП та ЛШ. 

Результати ЕхоКГ у динаміці представлені в табл.4.7. 

 

Таблиця 4.7 

Результати ЕхоКГ пацієнтів з артеріальною гіпертензією на тлі ожиріння та НАСГ 

після лікування комбінацією олмесартану, аторвастатину та урсодезоксихолевою 

кислотою, (M±m) 

Показники, норми 
До лікування 

(n=25) 

Після 

лікування 

(n=25) 

Розмір правого шлуночка (0,9-2,6 см) 2,38±0,05 2,41±0,05 

Товщина міжшлуночкової перегородки (0,6-1,1 

см) 
1,09±0,04 1,11±0,04 

Розмір лівого шлуночка (3,5-5,7 см) 4,88±0,15 4,56±0,09 

Товщина задньої стінки лівого шлуночка (0,6-1,1 

см) 
1,05±0,03 1,06±0,02 

Передньо-задній розмір лівого передсердя (1,9-4,0 

см) 
4,21±0,09 4,08±0,07 

Розмір висхідної аорти (2,0-3,7 см) 3,22±0,07 3,19±0,06 
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Продовження таблиці 4.7 

Фракція викиду (понад 55 %) 57,28±1,24 61,20±0,70* 

Маса міокарда (чоловіки 115-150 г, жінки 95-120 

г) 
213,68±14,33 

173,23±12,8

5* 

Індекс маси міокарда (чоловіки 71-94 г/м2, жінки 

71-89 г/м2) 
100,47±7,18 85,56±6,32 

Відносна товщина міокарда 0,46±0,02 0,48±0,02 

Примітка: *р <0,01 порівняно з показниками до лікування 

 

Як видно з представлених у табл. 4.7 даних, середні значення розмірів серця 

до лікування були: ПШ – (2,38±0,05) см, ЛП – (4,21±0,09) см, МШП – (1,09±0,04) 

см, стінка ЛШ – (1,05±0,03) см, ЛШ – (4,88±0,15) см. ФВ становила (57,28±1,24) 

%, ВА – (3,22±0,07) см. 

Потовщення МШП виявлено у 10 (40,0 %) пацієнтів, стінки ЛШ – у 8 (32,0 

%), збільшення розмірів ЛШ – у 8 (32,0 %), ЛП – у 16 (64,0 %) обстежених. 

Зниження ФВ констатовано у 10 (40,0 %) пацієнтів. Усі ці зміни розмірів серця 

свідчили про гіпертрофію його лівих відділів. 

Під впливом 12-тижневого призначення олмесартану в поєднанні з 

аторвастатином і УДХК спостерігається достовірне зростання показника ФВ на 

6,8 % (р<0,01). Розміри ЛШ зменшилися на 6,5 %, ЛП на 3,1 % (р>0,05). Після 

лікування ІММ ЛШ зменшився на 14,8 % (табл.4.9). Також виявлено тенденцію 

до нормалізації інших ЕхоКГ показників, однак вона не була достовірною. 

За даними УСГ печінки, гепатомегалію констатовано у всіх 25 (100,0 %) 

пацієнтів. Неоднорідне ущільнення паренхіми печінки (гіперехогенність, згасання 

сигналу), дифузну жирову інфільтрацію та середньозернисту трансформацію 

структури органу також виявлено в усіх хворих. 

Вертикальний розмір правої частки печінки був (15,25±0,13) см, передньо-

задній розмір лівої частки – (7,81±0,14) см. Після курсу терапії відзначена 

тенденція до зменшення розмірів правої та лівої частки печінки, проте вони не 

були достовірними. Розміри VP до лікування становили (13,04±0,17) мм, після 
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лікування зменшилися на 2,8 % (р>0,05), (табл. 4.8). 

 

Таблиця 4.8 

Результати ультрасонографії печінки пацієнтів з артеріальною гіпертензією на тлі 

ожиріння та НАСГ після лікування комбінацією олмесартану, аторвастатину та 

урсодезоксихолевою кислотою 

Ультрасонографічні критерії До лікування (n=25) Після лікування (n=25) 

Збільшення розмірів печінки 100,0 % 92,0 % 

Гіперехогенність тканини печінки 100,0% 92,0 % 

Діаметр ворітної вени, мм 13,04±0,17 12,68±0,13 

Примітка: *– р<0,05 вірогідність відмінностей до і після лікування 

 

Для визначення відсотка функціонуючих гепатоцитів у хворих з ознаками 

жирової інфільтрації печінки і для підтвердження діагнозу НАСГ усім пацієнтам 

цієї групи проводили високоінформативний та високочутливий 13С-МДТ. 

ШМБ до лікування коливалася від 9,2 до 17,7 (%13С/год), у середньому 

становила (13,70±0,48) (%13С/год), CUM40 – (7,49±0,31) (%13С), а CUM120 – 

(12,28±0,57) (%13С), що свідчило про порушення функціонального стану печінки, 

порівняно із контрольною групою (р<0,01), (табл. 4.9). 

 

Таблиця 4.9 

Результати 13С-метацетинового дихального тесту у вихідному стані в пацієнтів з 

артеріальною гіпертензією на тлі ожиріння та НАСГ, яким проводили лікування 

комбінацією олмесартану, аторвастатину та урсодезоксихолевою кислотою, 

(M±m) 

Показники Контрольна група (n=10) 
Пацієнти з АГ + 

ожиріння + НАСГ(n=25) 

ШМБ (%13С/год) 25,63±1,36 13,70±0,48* 
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Продовження таблиці 4.9 

CUM40 (%13С) 12,10±0,50 7,49±0,31* 

CUM120 (%13С) 23,88±0,73 12,28±0,57* 

Примітка: *– р<0,01 порівняно з контрольною групою 

 

Результати 13С-МДТ свідчать про наявність жирової інфільтрації печінки, 

провокуючими факторами якої, вірогідно, є надмірна маса тіла та ожиріння, 

внаслідок чого змінюються показники її функціонального стану. 13С-МДТ дав 

змогу достовірно встановити зниження функції гепатоцитів і підтвердити діагноз 

НАСГ. 

Усім пацієнтам проводили визначення рівнів лептину, адипонектину та ІЛ-6 

у динаміці. Як представлено в табл.4.10, рівень прозапального ІЛ-6 у пацієнтів до 

лікування становив (8,68±1,08) пг/мл, а після застосування комбінації 

олмесартану з аторвастатином і УДХК виявлено зниження ІЛ-6 у всіх 25 

пацієнтів, при цьому нормалізація його рівня виявлена тільки у 12 (48,0 %) 

обстежених. Після лікування рівень ІЛ-6 достовірно зменшився у 2,7 рази 

(р<0,01). 

Таблиця 4.10 

Рівні лептину, адипонектину та інтерлейкіну-6 у пацієнтів з артеріальною 

гіпертензією на тлі ожиріння та НАСГ після лікування з призначенням 

олмесартану, аторвастатину та урсодезоксихолевої кислоти (M±m) 

Показники (норма) 
До лікування 

(n=25) 

Після лікування 

(n=25) 

Інтерлейкін-6, (1,5 – 7 пг/мл) 8,68±1,08 3,12±0,41* 

Лептин, (для жінок – 0,5 - 13,8 нг/мл 

для чоловіків – 1,1-27,6 нг/мл) 
34,60±3,12 27,64±2,10** 

Адипонектин, (для жінок – 11,7 

мкг/м, для чоловіків – 7,9 мкг/мл) 
15,75±1,03 22,30±1,58** 

Примітка: *– р<0,01 порівняно з показником до лікування, **– р<0,05 

порівняно до лікування 
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Рівень лептину до лікування коливався від 9,7 до 90,8 нг/мл, що переважно 

залежало від величини ІМТ. Вміст лептину в пацієнтів до лікування був 

(34,60±3,12) нг/мл. Після призначення комбінованої терапії у 80,0 % пацієнтів 

спостерігалася тенденція до зниження вмісту цього адипокіну, концентрація 

знизилася в 1,25 рази (р<0,05). 

Результати проведеного дослідження підтверджують позитивний вплив 

ліпідознижуючого препарату аторвастатину в комплексній терапії з УДХК на 

рівень лептину. Останній, в свою чергу, в цій поєднаній патології виступає як 

предиктор розвитку кардіоваскулярної патології. 

Рівень адипонектину до лікування коливався у межах від 6,20 до 24,68 

мкг/мл, та становив у середньому (15,75±1,03) мкг/мл. Після лікування 

олмесартаном у поєднанні з аторвастатином і УДХК його вміст у крові зріс на 

41,6 % (р<0,05). Це може свідчити про прямий вплив на рівень адипонектину не 

тільки аторвастатину, але й олмесартану, який, за даними літератури, має 

здатність підвищувати концентрацію цього гормону в сироватці крові [159]. 

Таким чином, призначення комбінації олмесартану, аторвастатину та УДХК 

призводить до покращення клінічної симптоматики, гемодинамічних показників 

(САТ, ДАТ, ЧСС), показників ЕхоКГ (ФВ, ІММ ЛШ), позитивної динаміки 

показників ліпідного спектра крові, достовірного зменшення ІЛ-6 та лептину, 

збільшення рівня адипонектину. Окрім цього, при призначенні такої комбінованої 

терапії зазначено тенденцію до зменшення вмісту лептину. 

 

Клінічний випадок 1. 

Пацієнт М.Ю., 49 р., карта стаціонарного хворого № 6472, перебував на 

стаціонарному лікуванні у Стрийській ЦМЛ з приводу гіпертонічної хвороби ІІ 

ст, 2 ст, ризик високий. 

При поступленні на лікування скаржився на біль голови, миготіння 

«мушок» перед очима, задишку, запаморочення, головокружіння, серцебиття, 

неприємні відчуття в ділянці серця, порушення сну, швидку втомлюваність, 
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загальну слабкість, відчуття важкості у правому підребер'ї, здуття живота, нудоту. 

Пацієнт вважав себе хворим упродовж 8 років, відколи йому вперше 

встановили діагноз «Гіпертонічна хвороба». За цей проміжок часу приймав 

інгібітори АПФ, однак, це лікування не дало стійкого ефекту та стабілізації рівнів 

АТ. 

Алергічний анамнез не обтяжений. При зборі спадкового анамнезу 

встановлено, що в обох батьків пацієнта була АГ, а батько переніс ще й 

ішемічний інсульт. Венеричні та психічні захворювання у себе та родичів 

заперечує. 

Об'єктивне обстеження: загальний стан хворого середньої важкості, хворий 

активний, орієнтується в часі та просторі, контактний. 

Маса тіла – 90 кг., зріст – 170 см, ІМТ – 31,1 кг/м2, ОТ – 94 см, ОС – 93 см, 

ОТ/ОС – 1,01. Шкірні покриви блідо-рожевого кольору, видимі слизові – чисті. 

Периферійні лімфатичні вузли не пальпуються. Щитоподібна залоза не збільшена. 

Суглоби без особливостей, об'єм рухів в них збережений. Варикозного 

розширення вен нижніх кінцівок не виявлено. При огляді форма грудної клітки 

гіперстенічна. Вона симетрична, еластична, не болюча, голосове тремтіння 

проводиться симетрично, вона рівномірно бере участь в акті дихання. Над 

поверхнею легень при перкусії визначається ясний легеневий звук. Везикулярне 

дихання прослуховується в правих і лівих відділах легенів, хрипів не виявлено. 

Частота дихальних рухів 19 за 1 хв. Методом перкусії серця виявлено зміщення 

лівої його межі на 2 см вліво від середньоключичної лінії, верхівковий поштовх 

пальпаційно визначається у V міжреберному проміжку. Тони серця послаблені, 

ритмічні, акцент ІІ тону над аортою, шуми серця не прослуховуються. АТ – 

160/100 мм рт. ст. Пульс – 92 за 1 хв, доброго наповнення, напруження, 

ритмічний. ЧСС – 92 за 1 хв. Живіт м'який, бере участь в акті дихання, чутливий у 

правому підребер'ї. Печінка перкуторно по середньоключичній лінії – 13,5 см, по 

передній серединній лінії – 9 см., лівій реберній дузі – 8 см. Нижня межа печінки 

пальпується на 2,5 см нижче реберної дуги, край на висоті вдиху гострий, 

щільний, чутливий, поверхня органа рівна. Селезінка не пальпується. Симптом 



123 

Пастернацького від'ємний з обох сторін. Сечовипускання та випорожнення без 

особливостей.  

Результати лабораторних та інструментальних досліджень до лікування. 

Загальний аналіз крові: гемоглобін – 145 г/л, еритроцити – 4,5х1012/л, 

лейкоцити – 6,0х109/л, нейтрофіли: сегментоядерні форми – 52 %, паличкоядерні 

форми – 3 %, лімфоцити – 33 %, моноцити – 11 %, еозинофіли – 2%, базофіли – 

0%. 

Загальний аналіз сечі: колір – солом'яний, прозорість – повністю прозора, 

реакція – 5,0, відносна щільність – 1,025, білок, глюкоза, кетонові тіла – відсутні, 

еритроцити – 0-1 в полі зору, лейкоцити – 2-3 в полі зору, епітеліальні клітини – 

2-4 в полі зору, циліндри, солі, бактерії, гриби – відсутні. 

Біохімічний аналіз крові: загальний білірубін – 17,7 мкмоль/л, АлАТ – 0,80 

ммоль/(год×л), АсАТ – 0,65 ммоль/(год×л).  

Ліпідограма: ЗХ – 6,92 ммоль/л, ЛПВЩ – 0,91 ммоль/л, ЛПНЩ – 5,10 

ммоль/л, ТГ – 2,65 ммоль/л. 

Імуноферментні аналізи: лептин – 37,3 нг/мл, ІЛ-6 – 17,6 пг/мл, адипонектин 

– 7,95 мкг/мл. 

ЕКГ: ритм синусовий, ЧСС – 80 за 1 хв, лівограма. 

ЕхоКГ: Товщина ПШ – 2,5 см, МШП – 0,8 см, ЛШ – 5,6 см, стінка ЛШ – 1,2 

см, ЛП – 4,7 см, ВА – 3,3 см, ФВ – 48 %. Дифузні зміни сегментарної 

скоротливості. Заключення: Дилятація ЛП і ЛШ. Скоротливість ЛШ знижена. 

УСГ печінки: розмір – 15,4х8,7 см, контур рівний, край заокруглений, 

судинна сітка без особливостей, паренхіма гомогенна, ехогенність підвищена. VP 

– 14 мм. Висновок: ознаки стеатогепатиту. 

Оскільки, у пацієнта були виявлені зміни в показниках печінкових 

трансаміназ, встановлено збільшення розмірів печінки під час пальпації, перкусії 

та за допомогою УСГ йому рекомендовано проведення 13С-МДТ для верифікації 

діагнозу НАСГ. Результати 13С-МДТ тесту: ШМБ 13,1 (%13С/год), CUM40 – 6,8 

(%13С), CUM120 – 9,8 (%13С), що свідчило про помірне зниження детоксикаційної 

функції печінки (рис. 4.1). 
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За допомогою 13С-МДТ пацієнту додатково діагностовано НАСГ і 

рекомендовано гепатопротекторну терапію.  

 

 

Рис. 4.1. Пацієнт М.Ю., 49 р., помірне зниження детоксикаційної функції печінки, 

що відповідає стадії стеатогепатиту. 

 

Таким чином, враховуючи скарги, дані об'єктивного обстеження, результати 

лабораторних та інструментальних обстежень, пацієнтові було поставлено 

наступний діагноз: Гіпертонічна хвороба ІІ ст, 2 ст, ризик високий. ІХС. 

Атеросклеротичний кардіосклероз. СН ІІА. Ожиріння І ст. Неалкогольний 

стеатогепатит. 

Пацієнту рекомендовано модифікацію способу життя та корекцію 

основного захворювання за допомогою антигіпертензивного середника 

(олмесартану в дозі 10 мг на добу), гіполіпідемічного препарату (аторвастатин 20 
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мг/добу) і гепатопротекторної терапії (УДХК 10 мг/кг), а також подальший 

контроль рівнів АТ, ліпідного спектра крові та печінкових трансаміназ. 

Після 12-тижневого лікування у цього пацієнта спостерігали зниження 

загально-клінічних проявів, покращення гемодинамічних і лабораторних ознак. 

Рівень АТ після лікування у нього знизився до 135/80 мм рт. ст., ЧСС – 78 за 1 хв. 

Результати лабораторних досліджень після лікування. 

Біохімічний аналіз крові: загальний білірубін – 8,6 мкмоль/л, АлАТ – 

0,48ммоль/(год×л), АсАТ – 0,52ммоль/(год×л). 

Ліпідограма: ЗХ – 4,67 ммоль/л, ЛПВЩ – 0,96 ммоль/л, ЛПНЩ – 3,04 

ммоль/л, ТГ – 2,59 ммоль/л. 

Імуноферментні аналізи: лептин – 30,4 нг/мл, ІЛ-6 – 5,3 пг/мл, адипонектин 

– 13,97 мкг/мл. 

Представлені дані свідчать, що показники гемодинаміки і результати 

лабораторних досліджень після лікування покращилися, тому можна вважати, що 

запропонована комбінація препаратів була ефективною для лікування цього 

пацієнта. 

Отже, лікування пацієнтів з АГ, поєднаною з ожирінням і неалкогольним 

стеатогепатитом, має чимало труднощів, адже потребує вирішення низки питань 

щодо запобігання розвитку різних ускладнень цієї поєднаної патології. Після 

терапії олмесартаном у поєднанні з діуретиком, аторвастатином і УДХК 

зазначено позитивну динаміку клінічного стану пацієнтів.  

Регулярний прийом олмесартану впродовж 12 тижнів дав можливість 

вірогідно знизити рівні САТ і ДАТ до нормальних величин. Цей препарат 

незначно впливав на рівень адипонектину (р<0,05), проте зазначено чітку 

тенденцію до зростання рівня цього гормону. Крім того, терапія олмесартаном 

покращувала ехокардіографічні показники за рахунок зростання ФВ. 

Комбіноване призначення олмесартану з діуретиком, аторвастатином і 

УДХК призвело до зниження вмісту атерогенних компонентів ліпідного спектра 

крові (ЗХ, ЛПНЩ (р<0,01)). Встановлено позитивний вплив комбінованого 

лікування на зниження рівня лептину й прозапального ІЛ-6 (р<0,01).  
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Таким чином, 12-тижневе призначення комбінації сартану, діуретика, 

статину та УДХК у пацієнтів з АГ, поєднаної з ожирінням і НАСГ, є ефективним 

та доцільним. Ця схема лікування мала позитивний вплив на загальний стан 

хворих, покращувала їх гемодинамічні показники, нормалізувала рівні ліпідного 

спектра крові, ІЛ-6, лептину, адипонектину та динаміку ехокардіографічних і 

ультрасонографічних параметрів. 

 

Результати дослідження, подані у цьому розділі, опубліковані  
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аторвастатину у пацієнтів з артеріальною гіпертензією, поєднаною з ожирінням та 

неалкогольною жировою хворобою печінки. Буковинський медичний вісник. 

2015;19;3:29-32. [32] 

2. Скляров ЄЯ, Бочар ОМ. Рівень інтерлейкіну-6 у пацієнтів з 

артеріальною гіпертензією у поєднанні з ожирінням при призначенні 

телмісартану або олмесартану в комплексній терапії з аторвастатином. 

Буковинський медичний вісник. 2016;20;2(78):162-5. [130] 

Особистий внесок – дисертант особисто проаналізувала матеріали 

дослідження, провела варіаційну статистику результатів, підготувала текст 

статті. 

3. Sklyarov Е, Bochar O, Bochar V. Leptin and interleukin-6 level in patients 

with hypertension and obesity combined with non-alcoholic steatohepatitis during 

treatment with sartans and statins. Current Issues in Pharmacy and Medical Sciences. 

2017;30(2):57-60. [302] 

Особистий внесок – дисертант особисто проаналізувала матеріали 

дослідження, провела варіаційну статистику результатів, підготувала текст 

статті) 

4. Bochar OM, Bochar VT. Impact statins and ursodeoxycholic acid on blood 

lipid metabolism in patients with hypertension combined with obesity and 

steatohepatitis. Materials of VI International Interdisciplinary Scientific Conference of 
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Young scientists and medical students; 2013 May 16-17; Kharkov. Kharkov; 2013. p. 

57-58. [169] 

Особистий внесок – дисертант особисто проаналізувала матеріали 

дослідження, провела варіаційну статистику результатів, підготувала текст 

абстракту, доповідала на конференції. 

5. Бочар ОМ. Вплив телмісартану або олмесартану в комплексній терапії 

з аторвастатином на ехокардіографічні показники та на рівень ІЛ-6 у пацієнтів з 

артеріальною гіпертензією у поєднанні з ожирінням та неалкогольною жировою 

хворобою печінки. Матеріали 78 наукового медичного конгресу студентів та 

молодих вчених «Медицина ХХІ століття»; 2016 Тра. 18-20; Краматорськ. 

Краматорськ; 2016. с. 45. [28] 

6. Sklyarov E, Bochar O, Bochar V. The role of sartans (telmisartan or 

olmesartan) in decrease of interleukin-6 level in patients with steatohepatitis combined 

with arterial hypertension and obesity. Materials of UEG Week 2016, 2016 Oct. 15-20; 

Vienna. Vienna; 2016. p. 160. [301] 

Особистий внесок – дисертант особисто проаналізувала матеріали 

дослідження, провела варіаційну статистику результатів, підготувала текст 

абстракту 



128 

РОЗДІЛ 5 

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРИЗНАЧЕННЯ ТЕЛМІСАРТАНУ, АТОРВАСТАТИНУ ТА 

УРСОДЕЗОКСИХОЛЕВОЇ КИСЛОТИ В ПАЦІЄНТІВ З АРТЕРІАЛЬНОЮ 

ГІПЕРТЕНЗІЄЮ У ПОЄДНАННІ З ОЖИРІННЯМ І НЕАЛКОГОЛЬНИМ 

СТЕАТОГЕПАТИТОМ 

 

Сучасні американські та канадські рекомендації з лікування АГ 

передбачають першочергове призначення антигіпертензивних засобів – 

антагоністів рецепторів ангіотензину ІІ (сартанів), інгібіторів АПФ, бета-

адреноблокаторів, антагоністів кальцію тривалої дії, діуретиків, прямих 

інгібіторів реніну (кіренів) тощо. Однак, вони не дають специфічних 

рекомендацій щодо лікування АГ, поєднаної з ожирінням [65]. 

Сьогодні антагоністи рецепторів ангіотензину ІІ (сартани) займають перше 

місце з призначення у лікуванні хворих на АГ у багатьох країнах світу [65, 266]. 

За даними досліджень TRANSCEND і ONTARGET, сартани збільшують 

продукування оксиду азоту та сприяють покращенню ендотеліальної функції 

судин, збільшують чутливість тканин до інсуліну, а деякі з них стабілізують 

концентрацію адипоцитокінів плазми крові у пацієнтів з ожирінням [150, 255, 

314]. 

Телмісартан – один з найбільш відомих препаратів цієї групи з широким 

спектром дії та доведеними органопротективними властивостями [165, 272, 281]. 

Це дає змогу застосовувати його для лікування хворих з високим і дуже високим 

ризиком розвитку ССЗ [163, 241, 280]. Він має здатність діяти як частковий 

агоніст активатора проліферації PPAR-γ сильніше, ніж інші препарати з групи 

сартанів і при тривалому призначенні зменшує індекс маси міокарда ЛШ серця 

[280]. 

Ми поставили перед собою завдання проаналізувати ефективність 

призначення телмісартану у поєднанні з діуретиком гідрохлортіазидом, 

аторвастатином і УДХК на перебіг клінічного стану пацієнтів, їх гемодинамічні 
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показники, рівні ліпідного спектру крові, ІЛ-6, лептину, адипонектину та 

динаміку ехокардіографічних і ультрасонографічних параметрів. 

У цьому розділі наукової праці представлено порівняльну оцінку 

результатів обстеження 25 пацієнтів до та після лікування у складі гіпотензивної 

терапії, яким призначався телмісартан.  

Після первинного обстеження хворим цієї групи у складі комплексної 

терапії поєднаної патології запропоновано комбінацію телмісартану – 20 мг/добу, 

гідрохлортіазиду – 12,5 мг/добу, аторвастатину – 20 мг/добу та УДХК – 10 мг/кг 

на добу впродовж 12 тижнів. 

Також для зниження маси тіла усім хворим рекомендовано уникати 

сидячого способу праці, збільшити свою фізичну активність, а для контролю 

фізичного навантаження використовувати програми з заміром кількості 

пройдених за день метрів.  

Серед обстежених хворих цієї групи було 18 жінок (72,0 %) і 7 (28,0 %) 

чоловіків. Середній вік пацієнтів становив (55,52±2,19) років. Осіб зрілого віку 

було 18 (72,0 %), похилого – 7 (28,0 %). 

У всіх пацієнтів цієї дослідної групи було констатовано ІІ стадію, другий 

ступінь АГ. Більшість пацієнтів мала високий ризик АГ для оцінки прогнозу – 14 

(56,0 %), помірний ризик був у 11 (44,0 %) хворих. 

Тривалість АГ у хворих даної групи була в межах від 2 до 25 років, а 

середня тривалість захворювання становила (8,16±1,24) років. 

СН І ступеня діагностовано у 7 (28,0 %) пацієнтів, СН ІІА – у 13 (52,0 %). У 

5 (20,0 %) хворих не виявлено ознак СН. Ступінь хронічної серцевої 

недостатності не зростав. 

Переважна більшість пацієнтів (76,0 %) була працездатного віку, серед них 

чоловіків – 5 (26,4 %), жінок – 14 (73,6 %). 

Обтяжену спадковість відносно АГ виявлено у 12 (48,0 %) хворих. 

Частка обстежених з АГ, які попередньо приймали антигіпертензивні 

препарати (інгібітори АПФ та бета-адреноблокатори) становила 92,0 % (23 

пацієнти). Кількість осіб, які до залучення в дослідження, не застосовували 
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жодних гіпотензивних препаратів – 2 (8,0 %).  

У цієї групи пацієнтів була виявлена наступна супутня патологія: ІХС, 

стабільна стенокардія, І-ІІ ФК діагностовано у 18 (72,0 %) осіб; хвороби біліарної 

системи (жовчнокам’яна хвороба, хронічний холецистит) – у 14 (56,0 %); 

хронічний панкреатит – у 10 (40,0 %); сечокам’яна хвороба – у 7 (28,0 %) 

пацієнтів у неактивній фазі. 

Середній зріст обстежених даної групи був (1,65±0,01) м, середня вага – 

(96,84±2,79) кг. ІМТ становив (35,54±1,00) кг/м2. Середнє значення ОТ до 

лікування рівнялося (92,72±1,99) см, ОС – (91,40±0,83) см, співвідношення ОТ/ОС 

було в межах (1,02±0,02), (табл. 5.1). 

 

Таблиця 5.1 

Динаміка антропометричних показників у пацієнтів з артеріальною гіпертензією 

на тлі ожиріння  та НАСГ після лікування комбінацією телмісартану, 

аторвастатину та урсодезоксихолевою кислотою,(M±m) 

Показники До лікування (n=25) Після лікування(n=25) 

Маса тіла, кг 96,84±2,79 93,28±2,62 

Індекс маси тіла, кг/м2 35,54±1,00 34,23±0,95 

Обвід талії, см 92,72±1,99 91,00±1,96 

Обвід стегон, см 91,40±0,83 90,16±0,82 

Індекс ОТ/ОС 1,02±0,02 1,01±0,02 

Примітка: *- р<0,05 вірогідність змін після лікування 

 

Як свідчить табл. 5.1, у хворих після лікування зазначено позитивну 

тенденцію до зниження низки антропометричних показників. Зокрема, середня 

маса тіла зменшилася на 3,67 %, ІМТ на 3,69 %, ОТ на 1,85 %, ОС на 1,35 %, 

однак зміни були не достовірними (р>0,05). 

У11 (44,0 %) осіб встановлено ожиріння І ступеня, ІІ ступеня – 7 (28,0%), ІІІ 
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ступеня – 7 (28,0 %). Необхідно зазначити, що значна частина хворих мала 

ожиріння І ступеня. 

Середній рівень САТ до лікування становив (169,80±1,94) мм рт. ст., ДАТ – 

(109,60±0,75) мм рт. ст, ЧСС – 86,48±0,69 за 1 хв., а після 12-тижневої терапії 

запропонованою комбінацією препаратів спостерігали позитивну динаміку рівнів 

АТ і ЧСС (табл. 5.2).  

 

Таблиця 5.2 

Динаміка гемодинамічних показників у пацієнтів з артеріальною гіпертензією на 

тлі ожиріння та НАСГ після лікування комбінацією телмісартану, аторвастатину 

та урсодезоксихолевою кислотою, (M±m) 

Показник До лікування (n=25) Після лікування (n=25) 

САТ, мм рт. ст. 169,80±1,94 138,60±1,72* 

ДАТ, мм рт. ст. 109,60±0,75 76,40±1,02* 

ЧСС за 1 хв 86,48±0,69 74,88±0,40* 

Примітка: * р<0,01 – порівняно з показниками до лікування 

 

Після лікування середнє значення САТ достовірно зменшилося на 18,4 %, 

ДАТ на 30,3 %, ЧСС на 13,4 % (р<0,01). Ймовірно, зниження цих показників і 

призвело до покращення загального стану хворих. 

Усі 25 (100,0 %) пацієнтів до лікування скаржилися на біль голови, загальну 

слабкість, 22 (88,0 %) – на швидку втому, 22 (88,0 %) – на головокружіння, 20 

(80,0 %) – на порушення сну, 18 (72,0 %) – на шум у вухах, 14 (56,0 %) – на 

миготіння «мушок» перед очима, 9 (36,0 %) – на запаморочення, 5 (20,0 %) – на 

носові кровотечі. Дискомфорт у ділянці серця відчували 17 (68,0%), серцебиття – 

10 (40,0 %) осіб, а в 4 (16,0 %) пацієнтів відмічено задишку при фізичному 

навантаженні (табл. 5.3). 

Під час перкусії серця до лікування у 20 (80,0 %) хворих відзначено 

зміщення лівої межі серця на 1,5-2 см вліво від середньоключичної лінії. Акцент 
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ІІ тону над аортою прослуховувався у 16 (64,0 %) пацієнтів (табл. 5.3). 

 

Таблиця 5.3 

Частота клінічних проявів у пацієнтів з артеріальною гіпертензією на тлі 

ожиріння та НАСГ до і після лікування комбінацією телмісартану, аторвастатину 

та урсодезоксихолевою кислотою 

Клінічні ознаки 

До лікування 

(n=25 ) 

Після лікування 

(n=25) р 

Абс. % Абс. % 

Біль голови 25 100,0 8 32 <0,01 

Загальна слабкість 25 100,0 9 36,0 <0,01 

Швидка втомлюваність 22 88,0 7 28,0 <0,01 

Головокружіння 22 88,0 7 28,0 <0,01 

Порушення сну 20 80,0 5 20,0 <0,01 

Шум у вухах 18 72,0 2 8,0 <0,01 

Дискомфорт у ділянці серця 17 68,0 4 16,0 <0,01 

Мигтіння «мушок» перед 

очима 
14 56,0 4 12,0 <0,01 

Запаморочення 9 36,0 2 8,0 >0,05 

Носові кровотечі 5 20,0 0 0 >0,05 

Серцебиття 10 40,0 3 12,0 >0,05 

Задишка при фізичному 

навантаженні 
4 16,0 0 0 >0,05 

Акцент ІІ тону над аортою 16 64,0 16 64,0 >0,05 

 

Через 12 тижнів лікування комбінацією телмісартану, гідрохлортіазиду, 

аторвастатину та УДХК у пацієнтів спостерігали покращення загального стану, 

що проявлялося зменшенням частоти усіх скарг, а найбільше таких, як біль у 

потилиці та лобній ділянці, головокружіння, дискомфорт у ділянці серця (р<0,01). 
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Також відзначено зниження АТ нижче 140/90 мм рт. ст у 84,0 % пацієнтів.  

Обстежені хворі також висловлювали низку скарг щодо шлунково-

кишкового тракту. Важкість у правому підребер'ї виявлено у 22 (88,0 %) осіб, 

дискомфорт у правому верхньому квадранті живота – у 18 (72,0 %), болючість у 

правому підребер'ї – у 14 (56,0 %), нудоту – у 7 (28,0 %), здуття живота – у 17 

(68,0 %). Ознаки астено-вегетативного синдрому були в усіх пацієнтів. Після 

проведеної 12-тижневої терапії всі вищезазначені скарги в середньому 

зменшилися вдвічі (табл.5.4).  

 

Таблиця 5.4 

Характеристика проявів з боку травної системи у пацієнтів з артеріальною 

гіпертензією на тлі ожиріння  та НАСГ до і після лікування комбінацією 

телмісартану, аторвастатину та урсодезоксихолевою кислотою 

Клінічні прояви 

До лікування 

(n=25 ) 

Після лікування 

(n=25) р 

Абс. % Абс. % 

Важкість у правому підребер’ї 22 88,0 7 28,0 <0,01 

Дискомфорт у правому 

верхньому квадранті живота 
18 72,0 7 28,0 <0,01 

Болючість у правому підребер’ї 14 56,0 4 18,0 <0,05 

Здуття живота 17 68,0 6 24,0 <0,01 

Нудота 7 28,0 2 8,0 >0,05 

Астено-вегетативний синдром 25 100,0 9 36,0 <0,01 

Збільшення розмірів печінки 25 100,0 25 100,0 >0,05 

 

Методом перкусії у всіх пацієнтів (100,0 %) виявлено збільшення печінки на 

2-3 см. Жовтяниці не відмічено у жодного з обстежених хворих. 

До лікування середній рівень ЗХ реєструвався у межах (6,15±0,15) ммоль/л, 

ТГ – (2,26±0,10) ммоль/л, ЛПНЩ – (4,01±0,16) ммоль/л, ЛПВЩ – (1,13±0,06) 
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ммоль/л. До лікування спостерігалося підвищення концентрації ЗХ у 24 (96,0 %) 

хворих, ЛПНЩ – у 17 (68,0 %) пацієнтів, ТГ – у 9 (36,0 %) осіб. Однак, рівень 

ЛПВЩ залишався у межах норми у 19 (76,0 %) пацієнтів, тоді ж як у 6 (24,0 %) 

хворих він був нижчим від норми (табл. 5.5). 

 

Таблиця 5.5 

Показники ліпідного спектра крові у пацієнтів з артеріальною гіпертензією на тлі 

ожиріння та НАСГ до і після лікування комбінацією телмісартану, аторвастатину 

та урсодезоксихолевою кислотою, (M±m) 

Показники 
До лікування 

(n=25) 

Після лікування 

(n=25) 
р 

Загальний холестерин, ммоль/л 6,15±0,15 4,67±0,17 <0,01 

Тригліцериди, ммоль/л 2,26±0,10 1,67±0,12 <0,05 

Ліпопротеїди низької щільності, ммоль/л 4,01±0,16 3,15±0,19 <0,01 

Ліпопротеїди високої щільності, ммоль/л 1,13±0,06 1,11±0,06 >0,05 

 

Призначення телмісартану в комплексній терапії з аторвастатином та УДХК 

призвело до достовірних змін рівнів ліпідів крові за рахунок зменшення ЗХ на 

24,1 % (p<0,01), ЛПНЩ на 21,4 % (p<0,01) та ТГ на 26,1 % (p<0,05).У той же час у 

5 (20,0 %) випадках рівень ЛПВЩ залишався зниженим і не досягнув результатів 

норми. 

Активність трансаміназ до лікування була достовірно вищою, порівняно з 

цими ж величинами після лікування. Середнє значення рівня АлАТ до лікування 

становило (0,71±0,06) ммоль/(год×л), а після проведеної терапії цей показник 

зменшився в 1,57 раза (р <0,05). Активність АсАТ до лікування була в межах 

(0,56±0,03) ммоль/(год×л), а після проведеної терапії зменшилася в 1,27 рази 

(р<0,05).  

Активність АсАТ була вище норми в 14 пацієнтів, що становило 56,0 %, а 

рівень АлАТ, відповідно, – у 12 хворих, що склало 48,0 % обстежених (табл. 5.6). 
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Таблиця 5.6 

Активність печінкових трансаміназ і білірубіну у пацієнтів з артеріальною 

гіпертензією на тлі ожиріння  та НАСГ після лікування комбінацією телмісартану, 

аторвастатину та урсодезоксихолевою кислотою, (M±m) 

Показники До лікування (n=25) Після лікування (n=25) р 

АлАТ, ммоль/(год×л) 0,71±0,06 0,45±0,02 <0,05 

АсАТ, ммоль/(год×л) 0,56±0,03 0,44±0,02 <0,05 

Загальний білірубін, 

мкмоль/л 
16,58±0,45 8,84±0,08 <0,01 

 

Отож, після проведеного лікування спостерігалося вірогідне зменшення 

рівня АлАТ на тлі нормалізації показників АсАТ. 

Також відмічено достовірне зменшення рівня загального білірубіну у 1,87 

рази (р<0,01). 

Усім пацієнтам до та після лікування проводили ЕхоКГ у М- та В-режимах 

стандартним способом.  

 

Таблиця 5.7 

Результати ЕхоКГ у пацієнтів з артеріальною гіпертензією на тлі ожиріння  та 

НАСГ після лікування комбінацією телмісартану, аторвастатину та 

урсодезоксихолевою кислотою, (M±m) 

Показники, норми 

До 

лікування 

(n=25) 

Після 

лікування 

(n=25) 

Розмір правого шлуночка (0,9-2,6 см) 2,34±0,06 2,31±0,06 

Товщина міжшлуночкової перегородки (0,6-1,1 см) 1,04±0,04 1,03±0,03 

Розмір лівого шлуночка (3,5-5,7 см) 4,89±0,13 4,48±0,11** 

Товщина задньої стінки лівого шлуночка (0,6-1,1 

см) 
1,10±0,06 1,08±0,05 
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Продовження таблиці 5.7 

Передньо-задній розмір лівого передсердя (1,9-4,0 

см) 
4,68±0,05 3,98±0,06* 

Розмір висхідної аорти (2,0-3,7 см) 3,10±0,07 3,12±0,06 

Фракція викиду (понад 55 %) 55,96±0,07 59,92±0,80* 

Маса міокарда (чоловіки 115-150 г, жінки 95-120 г) 234,31±19,45 183,21±10,47* 

Індекс маси міокарда (чоловіки 71-94 г/м2, жінки 

71-89 г/м2) 
117,68±10,31 88,71±4,82* 

Відносна товщина міокарда 0,48±0,02 0,47±0,01 

Примітка: * р<0,01 – порівняно з показниками до лікування; ** р<0,05 – 

порівняно з показниками до лікування 

 

Як видно з табл. 5.7, середні значення розмірів серця до лікування були 

наступними: ПШ – (2,34±0,06) см, ЛП – (4,68±0,05) см, МШП – (1,04±0,04) см, 

стінка ЛШ – (1,10±0,06) см, ЛШ – (4,89±0,13) см. ФВ перебувала в межах 

(55,96±0,07) %, ВА – (3,10±0,07) см.  

Потовщення МШП виявлено у 6 (24,0 %) пацієнтів, стінки ЛШ – у 8 (32,0 

%), збільшення розмірів ЛШ – у 7 (28,0 %), ЛП – у 23 (92,0 %) обстежених. 

Зниження ФВ констатовано у 7 (28,0 %) пацієнтів. Виявлені зміни розмірів серця 

свідчать про гіпертрофію його лівих відділів. 

Після проведеного лікування у цій групі виявлено тенденцію до 

нормалізації розмірів серця, зокрема розмір ЛШ зменшився на 8,3 % (р<0,05), ЛП 

на 14,9 % (р<0,01), що супроводжувалося достовірним зростанням ФВ на 7,1 % і 

становило (р<0,01), ММ на 21,8 % (р<0,01), ІММ ЛШ на 24,6 % (р<0,05). 

Отримані результати вказують на позитивний вплив схеми комплексного 

лікування із застосуванням телмісартану на структурно-функціональні показники 

міокарду. 

За даними УСГ печінки гепатомегалію констатовано у всіх пацієнтів з 

неоднорідним ущільненням її паренхіми, дифузною жировою інфільтрацію та 

середньозернистою трансформацією структури органу. Розміри VP до лікування 
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становили (13,20±0,15) мм. Вертикальний розмір правої частки печінки –

(15,10±0,18) см, передньо-задній розмір лівої частки – (7,78±0,14) см. Після 

лікування спостерігалася тенденція до зменшення розмірів правої частки печінки 

на 0,80 % (р>0,05), лівої частки на 1,28 % (р>0,05) та істотного зменшення VP на 

4,5 % (р<0,01), (табл. 5.8). 

 

Таблиця 5.8 

Результати ультрасонографії печінки пацієнтів з артеріальною гіпертензією на тлі 

ожиріння та НАСГ після лікування комбінацією телмісартану, аторвастатину та 

урсодезоксихолевою кислотою, (M±m) 

Ультрасонографічні критерії 
До лікування 

(n=25) 

Після лікування 

(n=25) 
р 

Збільшення розмірів печінки 100% 88% >0,05 

Гіперехогенність тканини печінки 100% 92% >0,05 

Діаметр ворітної вени, мм 13,20±0,15 12,60±0,17 <0,01 

 

Для визначення відсотка функціонуючих гепатоцитів у хворих із ознаками 

жирової інфільтрації печінки проводили 13С-МДТ (табл. 5.9).  

 

Таблиця 5.9 

Результати 13С-метацетинового дихального тесту у вихідному стані в пацієнтів з 

артеріальною гіпертензією на тлі ожиріння  та НАСГ після лікування комбінацією 

телмісартану, аторвастатину та урсодезоксихолевою кислотою, (M±m) 

Показники Контрольна група (n=10) (n=25) 

ШМБ (%13С/год) 25,63±1,36 13,61±0,62* 

CUM40 (%13) 12,10±0,50 7,07±0,42* 

CUM120 (%13) 23,88±0,73 13,09±0,99* 

Примітка: *– р<0,01 порівняно з контрольною групою 
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ШМБ до лікування коливалася від 4,3 до 18,5 (%13С/год), у середньому 

становила (13,61±0,62) (%13С/год). CUM40 – (7,07±0,42) (%13), CUM120 – 

(13,09±0,99) (%13), що було достовірно меншим порівняно з показниками 

контрольної групи (р<0,01). 

Вміст прозапального ІЛ-6 у пацієнтів дорівнював (9,57±0,96) пг/мл. 

Відмічено зниження цього показника у всіх 25 пацієнтів. Після лікування рівень 

ІЛ-6 зменшився в 2,6 рази (р<0,01), (табл. 5.10). 

 

Таблиця 5.10 

Рівні лептину, адипонектину та інтерлейкіну-6 у пацієнтів з артеріальною 

гіпертензією на тлі ожиріння та НАСГ після лікування комбінацією телмісартану, 

аторвастатину та урсодезоксихолевою кислотою, (M±m) 

Показники До лікування (n=25) Після лікування (n=25) р 

Інтерлейкін-6, пг/мл 9,57±0,96 3,68±0,50 <0,01 

Лептин, нг/мл 45,73±4,03 31,85±3,03 <0,05 

Адипонектин, мкг/мл 16,27±0,57 25,94±0,65 <0,01 

 

Встановлено, що вміст лептину знизився у 1,43 рази (р<0,05), (табл. 5.10). 

Зазначено зниження вмісту лептину у 15 (60,0 %) пацієнтів, тоді як у 40,0 % (10 

осіб) ці зміни були незначними. 

Рівень адипонектину до лікування дорівнював від 11,68 до 20,32 мкг/мл, у 

середньому становив (16,27±0,57) мкг/мл та істотно підвищився на 59,4 % після 

лікування (р<0,01). Зазначено зростання рівня цього гормону жирової тканини у 

80,0 % пацієнтів. 

Отже, важливою характеристикою дії комбінації телмісартану, 

аторвастатину та УДХК у пацієнтів із поєднаною патологією є властивість 

покращувати клінічну симптоматику, нормалізувати гемодинамічні показники, 

зокрема, знижувати рівні САТ і ДАТ, посилювати ФВ, зменшувати розміри лівих 

відділів серця, ІММ ЛШ та ММ. Також під дією цієї комбінації препаратів 
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знизився рівень прозапального ІЛ-6 і підвищився рівень адипонектину. 

При порівнянні ефективності схем лікування з олмесартаном та 

телмісартаном у пацієнтів з АГ на тлі ожиріння та НАЖХП встановлено більш 

виражену ефективність застосування телмісартану щодо зменшення рівнів АТ 

(табл. 5.11), показників дисліпідемії, розмірів ЛП, ІММ ЛШ, ММ, лептину, ІЛ-6 

та збільшення ФВ і рівня адипонектину. 

 

Таблиця 5.11 

Порівняльна характеристика змін гемодинамічних показників у пацієнтів з 

артеріальною гіпертензією на тлі ожиріння та НАСГ під впливом комплексного 

застосування олмесартану чи телмісартану з аторвастатином та 

урсодезоксихолевою кислотою 

Показник Олмесартан+ 

аторвастатин+УДХК 

% 

змін  

Телмісартан+ 

аторвастатин+УДХК 

% 

змін 

До 

лікування 

Після 

лікування 

До 

лікування 

Після 

лікування 

САТ 168,20±2,28 144,40±1,64 ↓14,1

* 

169,80±1,94 138,60±1,72 ↓18,4* 

ДАТ 107,20±0,66 81,80±0,64 ↓23,7

* 

109,60±0,75 76,40±1,02 ↓30,3* 

ЧСС 85,36±0,65 77,92±0,45 ↓8,7* 86,48±0,69 74,88±0,40 ↓13,4* 

Примітки: *– р<0,05 вірогідність до і після лікування;•– р<0,05 вірогідність 

змін під впливом комплексної терапії з олмесартаном і телмісартаном 

 

При застосуванні комплексної терапії виявлено достовірне (р<0,05) 

зменшення в обох групах гемодинамічних показників при незначному 

переважанні телмісартану. 

Під впливом як олмесартану, так і телмісартану відмічено достовірне 

збільшення ФВ (р<0,05) та зменшення розмірів ЛП, ММ, ІММ ЛШ (р<0,05), проте 

з більш вірогідним переважанням саме впливу телмісартану (табл. 5.12). 
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Таблиця 5.12 

Порівняльна характеристика змін ЕхоКГ показників у пацієнтів з артеріальною 

гіпертензією на тлі ожиріння та НАСГ під впливом комплексного застосування 

олмесартану чи телмісартану з аторвастатином та урсодезоксихолевою кислотою 

Показник Олмесартан+ 

аторвастатин+УДХК 

% змін  Телмісартан+ 

аторвастатин+УДХК 

% змін 

До 

лікування 

Після 

лікування 

До 

лікування 

Після 

лікування 

ПШ 2,38±0,05 2,41±0,05 ↑1,3 2,34±0,06 2,31±0,06 ↓1,28 

МШП 1,09±0,04 1,11±0,04 ↑1,8 1,04±0,04 1,03±0,03 ↓0,9 

ЛШ 4,88±0,15 4,56±0,09 ↓6,6 4,89±0,13 4,48±0,11 ↓8,4 

ЗСЛШ 1,05±0,03 1,06±0,02 ↑0,9 1,10±0,06 1,08±0,05 ↓1,8 

ЛП 4,21±0,09 4,08±0,07 ↓3,1* 4,68±0,05 3,98±0,06 ↓14,9*• 

ВА 3,22±0,07 3,19±0,06 ↓0,9 3,10±0,07 3,12±0,06 ↑0,6 

ФВ 57,28±1,24 61,20±0,70 ↑6,8* 55,96±0,07 59,92±0,80 ↑7,1* 

ММ 213,68±14,3

3 

173,23±12,

85 

↓18,9* 234,31±19,45 183,21±10,

47 

↓21,8* 

ІММ ЛШ 100,47±7,18 85,56±6,32 ↓14,8* 117,68±10,31 88,71±4,82 ↓24,6*• 

ВТМ 0,46±0,02 0,48±0,02 ↑1,34 0,48±0,02 0,47±0,01 ↓2,08 

Примітки: *– р<0,05 вірогідність до і після лікування; •– р<0,05 вірогідність 

змін під впливом комплексної терапії з олмесартаном і телмісартаном 

 

Як видно з табл. 5.13, рівень ІЛ-6 достовірно знижувався (р<0,05) як при 

застосуванні олмесартану, так і телмісартану, з незначним переважанням у групі 

пацієнтів, які приймали олмесартан. Концентрація лептину достовірно 

знижувалася при застосуванні обох препаратів, проте з переважанням у групі 

пацієнтів, які застосовували телмісартан (р<0,05). Рівень адипонектину 

знижувався як у групі пацієнтів, які застосовували олмесартан, так і телмісартан, 

проте з достовірним переважанням телмісартану (р<0,05). 
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Таблиця 5.13 

Порівняльна характеристика змін ліпідного спектру крові, біохімічних та 

імуноферментних показників у пацієнтів з артеріальною гіпертензією на тлі 

ожиріння та НАСГ під впливом комплексного застосування олмесартану чи 

телмісартану з аторвастатином та урсодезоксихолевою кислотою 

Показник Олмесартан+аторвастатин

+УДХК 

% змін  Телмісартан+ 

аторвастатин+УДХК 

% змін 

До 

лікування 

Після 

лікування 

До 

лікування 

Після 

лікування 

ЗХ 6,33±0,21 4,92±0,17 ↓22,3 6,15±0,15 4,67±0,17 ↓24,1 

ТГ 2,07±0,13 2,16±0,15 ↑4,3 2,26±0,10 1,67±0,12 ↓26,1 

ЛПНЩ 3,97±0,20 3,05±0,13 ↓23,2 4,01±0,16 3,15±0,19 ↓21,4 

ЛПВЩ 1,19±0,07 1,14±0,04 ↓4,2 1,13±0,06 1,11±0,06 ↓1,76 

АлАТ 0,72±0,12 0,47±0,02 ↓34,7 0,71±0,06 0,45±0,02 ↓36,6 

АсАТ 0,53±0,03 0,44±0,02 ↓17 0,56±0,03 0,44±0,02 ↓21,4 

Білірубін 15,58±1,33 9,88±0,22 ↓36,5 16,58±0,45 8,84±0,08 ↓46,6 

ІЛ-6 8,68±1,08 3,12±0,41 ↓64* 9,57±0,96 3,68±0,50 ↓61,5* 

Лептин 34,60±3,12 27,64±2,10 ↓20,1* 45,73±4,03 31,85±3,03 ↓30,3*• 

Адипо-

нектин 

15,75±1,03 22,30±1,58 ↑41,6* 16,27±0,56 25,94±0,65 ↑59,4*• 

Примітки: *– р<0,05 вірогідність до і після лікування; •– р<0,05 вірогідність 

змін під впливом комплексної терапії з олмесартаном і телмісартаном 

 

Клінічний випадок 1. 

Пацієнтка С.І., 58 років, карта стаціонарного хворого № 576, перебувала на 

стаціонарному лікуванні у Стрийській ЦМЛ з приводу гіпертонічної хвороби ІІ 

ст., 2 ст., ризик високий. 

При поступленні на лікування скаржилася на біль голови в ділянці 

потилиці, миготіння «мушок» перед очима, задишку, запаморочення, 
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головокружіння, серцебиття, неприємні відчуття в ділянці серця, порушення сну, 

швидку втомлюваність, загальну слабкість, відчуття тяжкості та болю в правому 

підребер'ї, здуття живота, нудоту. 

Пацієнтка вважала себе хворою впродовж 13 років, відколи вперше їй 

виставили діагноз гіпертонічної хвороби. Хвора приймала каптопрес, проте від 

цього лікування не було досягнуто стійкого ефекту та стабілізації рівнів АТ. 

Спадковий анамнез не обтяжений. Венеричні та психічні захворювання у 

себе та родичів заперечує.  

Об'єктивне обстеження. Загальний стан хворої середньої тяжкості, хвора 

активна, орієнтується в часі та просторі, контактна. 

Маса тіла – 84 кг., зріст – 162 см, ІМТ – 31,3 кг/м2, ОТ – 88 см, ОС – 91 см, 

ОТ/ОС – 0,97. Шкірні покриви блідо-рожевого кольору, слизові – чисті. 

Периферійні лімфатичні вузли не пальпуються. Щитоподібна залоза не збільшена. 

Суглоби без особливостей, об'єм рухів в них збережений. Виявлено варикозне 

розширення вен нижніх кінцівок, пастозність гомілок. При огляді форма грудної 

клітки гіперстенічна, вона симетрична, еластична, не болюча, голосове тремтіння 

проводиться симетрично, рівномірно бере участь в акті дихання. Над поверхнею 

легень при перкусії визначається ясний легеневий звук. Везикулярне дихання 

прослуховується в правих і лівих відділах легенів, хрипів не виявлено. Частота 

дихальних рухів – 20 за 1 хв. Методом перкусії серця виявлено зміщення лівої 

межі серця на 1,5 см вліво від середньоключичної лінії, пальпаторно верхівковий 

поштовх визначається у V міжреберному проміжку. Тони серця послаблені, 

ритмічні, акцент ІІ тону над аортою, шум серця не прослуховується. АТ – 165/100 

мм рт. ст. Пульс – 88 за 1 хв., доброго наповнення, напруження, ритмічний. ЧСС – 

88 за 1 хв. Пальпаторно живіт м'який, бере участь в акті дихання, чутливий у 

правому підребер'ї. Печінка перкуторно по середньоключичній лінії – 12,5 см, по 

передній серединній лінії – 9 см., лівій реберній дузі – 8 см. Нижній край правої 

частки печінки пальпаторно розташований на 3 см нижче реберної дуги, на висоті 

вдиху гострий, щільний, чутливий, поверхня органу рівна. Селезінка не 

пальпується. Симптом Пастернацького від'ємний з обох сторін. Сечовипускання 
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та випорожнення без особливостей. Пастозність кінцівок. Алергічний анамнез не 

обтяжений.  

Результати лабораторних та інструментальних досліджень. 

Загальний аналіз крові: гемоглобін – 138 г/л, еритроцити – 4,1х1012/л, 

лейкоцити – 5,4,0х109/л, нейтрофіли: сегментоядерні форми – 49 %, 

паличкоядерні форми – 2 %, лімфоцити – 37 %, моноцити – 10 %, еозинофіли – 2 

%, базофіли – 0 %. 

Загальний аналіз сечі: колір – солом'яний, прозорість – повністю прозора, 

реакція – 5,0, відносна щільність – 1,022, білок, глюкоза, кетонові тіла – відсутні, 

еритроцити – 0-1 в полі зору, лейкоцити – 3-4 в полі зору, епітеліальні клітини – 

2-3 в полі зору, циліндри, солі, бактерії, гриби – відсутні. 

Біохімічний аналіз крові: загальний білірубін – 15,4 мкмоль/л, АлАТ – 0,67 

ммоль/(год×л), АсАТ – 0,63 ммоль/(год×л). 

Ліпідограма: ЗХ – 6,53 ммоль/л, ЛПВЩ – 1,25 ммоль/л, ЛПНЩ – 3,65 

ммоль/л, ТГ – 2,04 ммоль/л. 

Імуноферментні аналізи: лептин – 25,4 нг/мл, ІЛ-6 – 6,7 пг/мл, адипонектин 

– 11,68 мкг/мл. 

ЕКГ: ритм синусовий, ЧСС 90 за 1 хв. 

ЕхоКГ: Товщина ПШ – 2,1 см, МШП – 0,8 см, ЛШ – 5,3 см, стінка ЛШ – 1,2 

см, ЛП – 5,0 см, ВА – 2,1 см, ФВА – 55 %. Висновок: Дилятація ЛП і ЛШ.  

УСГ печінки: розмір – 15,6х8 см, контур рівний, край заокруглений, 

судинна сітка без особливостей, ехогенність підвищена, паренхіма середньої 

зернистості. Діаметр VP – 13 мм. Висновок: Ознаки стеатогепатозу.  

Пацієнтці для верифікації діагнозу НАСГ рекомендовано проведення 13С-

МДТ.  

Заключення 13С-МДТ: ШМБ 12,8 (%13С/год), CUM40 – 6,9 (%13С), CUM120 

– 7,8 (%13С). За допомогою 13С-МДТ у хворої діагностовано НАСГ, який 

характеризується зниженням функції печінки, що відповідає стадії 

стеатогепатиту. 
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Рис. 5.1. Пацієнтка С.І., 58 р. Зниження детоксикаційної функції печінки, що 

відповідає стадії стеатогепатиту  

 

Отже, враховуючи скарги, дані об'єктивного обстеження, результати 

лабораторних та інструментальних обстежень, хворій було поставлено наступний 

діагноз: Гіпертонічна хвороба ІІ ст., 2 ст., ризик високий. СН ІІА. Ожиріння І ст. 

Неалкогольний стеатогепатит. 

Пацієнтці рекомендовано модифікацію способу життя, а також 

медикаментозну корекцію даної поєднаної патології – телмісартаном в дозі 20 мг 

на добу, гідрохлортіазидом – 12,5 мг/добу, аторвастатином – 20 мг/добу та УДХК 

10 мг/кг на добу. 

Після 12-тижневого лікування зазначено позитивну динаміку, яка 

проявлялася у зменшенні основної кількості скарг. АТ знизився до рівня 140/80 

мм рт. ст., ЧСС становило 74 за 1 хв. 
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Результати лабораторних досліджень після лікування. 

Біохімічний аналіз крові: загальний білірубін – 9,5 мкмоль/л, АлАТ – 0,56 

ммоль/(год×л), АсАТ – 0,48 ммоль/(год×л). 

Ліпідограма: ЗХ – 3,93 ммоль/л, ЛПВЩ – 1,80 ммоль/л, ЛПНЩ – 2,28 

ммоль/л, ТГ – 0,87 ммоль/л. 

Імуноферментні аналізи: лептин – 20,8 нг/мл, ІЛ-6 – 2,4 пг/мл, адипонектин 

– 21,58 мкг/мл. 

Запропонована комбінація препаратів у складі телмісартану, 

гідрохлортіазиду, аторвастатину і УДХК для цієї пацієнтки була ефективною. Їй 

рекомендовано продовжувати лікування цими препаратами, оскільки вони 

позитивно впливають не тільки на її загальний стан, а й підвищують захисну 

функцію ендотелію. 

Отже, застосування комбінації телмісартану, гідрохлортіазиду, 

аторвастатину та УЖХК упродовж 12 тижнів дало змогу вірогідно знизити рівні  

САТ і ДАТ до нормальних значень. Іншими позитивними ефектами терапії 

телмісартаном слід вважати покращення ФВ (р<0,01) та скорочення розмірів ЛП 

(р<0,01), ІММ ЛШ (р<0,01), ММ (р<0,01). 

Призначення аторвастатину призвело до зниження атерогенних компонентів 

ліпідного спектра крові (ЗХ (р<0,01), ТГ (р<0,05), ЛПНЩ (р<0,01)). Водночас 

після проведеного лікування практично не змінилися ІМТ, ОС і співвідношення 

ОТ/ОС.  

Застосування комбінації телмісартану, гідрохлортіазиду з аторвастатином і 

УДХК у лікуванні АГ в поєднанні з ожирінням і НАЖХП упродовж 12 тижнів 

позитивно впливає на фізичний стан таких хворих завдяки підтриманню 

оптимального АТ, зменшенню суб'єктивних скарг і покращенню гемодинаміки 

серця. 

Враховуючи вищевказані особливості гіпотензивних препаратів на тлі 

поєднаної патології є необхідність призначення їх разом із статинами. 

Окрім цього, необхідно враховувати можливі плейотропні ефекти цих 

препаратів. Наприклад, на наш погляд, аторвастатин у дозі 20 мг/добу впродовж 
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3-х місяців призводив не тільки до зменшення рівнів атерогенних фракцій 

ліпідного спектра крові, але й пригнічував утворення ІЛ-6, тим самим нівелюючи 

запальну складову дисфункції ендотелію судин. Окрім цього, аторвастатин 

пригнічував рівень лептину, опосередковано впливаючи на ожиріння та 

зменшуючи фактори ризику розвитку ішемічних подій. 

Особливістю призначення телмісартану був безпосередній вплив цього 

препарату на рівень адипонектину, що зумовлювало підвищення захисту 

ендотелію судин.  

Отож, важливою особливістю цієї комбінації препаратів є властивість не 

тільки впливати на гемодинамічні показники та зменшувати САТ (р<0,01) і ДАТ 

(р<0,01), але й здатність зменшувати рівень ІЛ-6 (р<0,01) і лептину та 

збільшувати вміст адипонектину (р<0,01), що сприяє покращенню загального 

стану хворих. 

 

Результати дослідження, подані у цьому розділі, опубліковані в наступних 

наукових працях: 

1. Bochar O. Combined effect of appointment telmisartan and atorvastatin on 

hemodynamic indicators and the indicators of lipid profile in patients with arterial 
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АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Незважаючи на велику кількість публікацій щодо діагностики та лікування 

АГ, вона залишається одним із найпоширеніших захворювань системи кровообігу 

й діагностується в Україні приблизно у 13 мільйонів дорослих осіб [3, 81, 121, 

147]. Нелікована АГ є предиктором таких ускладнень, як інфаркт міокарда, 

інсульт, ниркова недостатність, і може бути причиною раптової смерті [104, 126, 

180, 226, 270, 316]. Приблизно у 30 % пацієнтів АГ поєднується з ожирінням і 

НАЖХП, що обтяжує перебіг основного захворювання та ускладнює лікування 

[60, 62, 265, 312]. 

Власне асоціація цих патологічних станів є «хибним колом», у якому 

кожний компонент є взаємообтяжувальним відносно іншого, що сприяє 

прогресуванню цих захворювань. Ожиріння тісно пов’язане з порушенням обміну 

речовин, а також із формуванням ІР і компенсаторної інсулінорезистентності. На 

сучасному етапі епідеміологічні та клінічні дослідження свідчать про те, що 

жирова (адипозна) тканина може розглядатись як фактор активної ендокринної 

регуляції. Увага вчених прикута до гормоноподібних речовин – адипокінів, бо 

саме вони можуть стати додатковими ланками в ланцюзі патогенезу порушень 

вуглеводного і ліпідного обмінів, які призводять до розвитку кардіоваскулярних 

захворювань, ІР, ожиріння [1, 104, 253]. 

Ступінь кардіоваскулярного ризику при ожирінні залежить від розподілу 

жирової тканини в організмі та є значно вищим при абдомінальному типі 

ожиріння. Провідні науковці оцінили асоціацію між ІМТ, ОТ, співвідношенням 

ОТ/ОС й ризиком смерті у когорті. Було встановлено, що за період 

спостереження, що склав 10 років, при збільшенні показника ОТ на 5 см ризик 

смерті підвищувався в середньому на 1,15, а підвищення ОТ/ОС 

супроводжувалося підвищенням ризику смерті на 1,35. Велике значення має 

вплив метаболічних порушень, які спостерігаються при ожирінні, на особливості 

атеросклеротичних уражень судин. Ожиріння об’єднує декілька атерогенних 
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чинників, які значно прискорюють атерогенез, що є наслідком синтезу в 

адипоцитах великої кількості гормонально активних речовин. До найбільш 

значущих чинників, які синтезуються адипоцитами, належать: адипонектин, 

вісфатин, лептин, грелін, фактор некрозу пухлин-α, інтерлейкін-6 та інші [9, 11, 

12, 42, 151]. 

Адипонектин бере участь у підтриманні нормального функціонування 

кровоносних судин та має протекторний вплив, захищаючи судини від багатьох 

структурних і функціональних розладів, зокрема атеросклероз. На сьогодні 

отримано переконливі докази ролі адипокінів у розвитку АГ з ожирінням. 

Доведено, що гіпоадипонектинемія є чинником ризику порушень судинно-

тромбоцитарного i коагуляційного гемостазу, що призводить до посилення 

процесів тромбоутворення [42]. Однак, вплив адипонектину на ризик серцево-

судинних захворювань потребує подальшого вивчення. 

Лептин виділяється у кров в основному адипоцитами білої жирової тканини, 

прямо пропорційно ІМТ, процентному співвідношенню жиру в організмі та до 

харчової поведінки людини [78, 89, 288, 294]. Описано, що гіперлептинемія у 

пацієнтів за умов АГ асоціюється зі збільшенням ІМТ, ОТ, САТ та ДАТ, інсуліну 

та інсулінорезистентністю [116, 169, 210, 332]. Встановлено, що індекс 

лептин/адипонектин може бути додатковим сурогатним маркером 

атеросклеротичного ураження, збільшення якого реєструють, навіть за 

нормальної маси тіла, у пацієнтів з атеросклерозом вінцевих судин та який 

корелює з кількістю атеросклеротично уражених вінцевих артерій і показником 

ІМТ [104]. 

Для визначення лікувальної тактики відносно пацієнтів з АГ, поєднаної з 

ожирінням і НАЖХП, необхідно з'ясовувати низку питань, пов'язаних, зокрема, із 

впливом надмірної маси тіла. Адже кожні 10 зайвих кілограмів маси є причиною 

зростання САТ і ДАТ на 3 мм рт. ст [160]. Необхідно враховувати також 

дисліпідемії, які зустрічаються у 27-92 % випадках [57, 183, 210], а також 

наявність стеатозу та стеатогепатиту, що реєструється у 60-90 % [96, 104, 124, 

137]. Усі ці фактори відіграють важливу роль у виникненні дисфункції ендотелію 
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та погіршують ендотеліальну релаксацію судин. 

Тому важливим є знаходження взаємозв'язків між надмірною масою тіла та 

ожирінням, із розвитком дисліпідемії, із рівнем лептинемії, адипонектинемії та 

прозапальних цитокінів. 

Досі не встановлені окремі ланки механізму дії олмесартану чи 

телмісартану, аторвастатину та УДХК на перебіг поєднаної патології, зокрема їх 

вплив на протогормони жирової тканини – лептин і адипонектин. Враховуючи 

поєднання патології, яку вивчали, залишається нез'ясованим вплив комбінованої 

терапії сартанами, статинами та УДХК у корекції функціонального стану 

ендотелію у хворих з АГ, поєднаною з ожирінням і НАСГ. 

На сьогодні активно дискутується питання стосовно того, що дисфункція 

органів травлення, зокрема печінки і кишечника, відіграє пускову роль у розвитку 

дисліпідемії. Якісні і кількісні зміни ліпідів крові пов’язують із пригніченням 

активності ретикулоендотеліальної системи печінки, ентерогепатичної циркуляції 

жовчних кислот і порушенням кооперації в системі. Таким чином, заслуговує на 

увагу можливість корекції дисліпідемії за допомогою УДХК [118, 119, 135, 289]. 

Перерахована низка невирішених питань і зумовила необхідність провести 

дослідження, матеріали якого обговорюються нижче. 

Метою даною роботи було підвищення ефективності лікування хворих на 

АГ, у поєднанні з ожирінням і НАЖХП на основі вивчення та аналізу 

загальноклінічних, інструментальних методів дослідження, показників ліпідного 

спектра крові (ЗХ, ЛПНЩ, ЛПВЩ, ТГ), рівнів печінкових трансаміназ, лептину, 

адипонектину, ІЛ-6 та 13С-МДТ при призначенні сартанів, статинів, діуретиків та 

УДХК. 

Серед завдань дослідження – вивчити особливості клінічного перебігу АГ, 

поєднаної з ожирінням і НАЖХП, оцінити функціональний стан і структурні 

зміни печінки, дослідити зміни ліпідного спектра крові, рівень пептидних 

гормонів і цитокінів, проаналізувати кореляційні зв’язки між клінічними, 

лабораторними та інструментальними даними залежно від гендерної 

приналежності, патогенетично обґрунтувати доцільність і оцінити ефективність 
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комбінованої терапії у складі олмесартану або телмісартану, діуретика, 

аторвастатину та УДХК, порівняти плейотропні ефекти олмесартану та 

телмісартану в складі комбінованої антигіпертензивної терапії у хворих з 

поєднаною патологією. 

Спостереження проводили за 130 особами, з яких 90 пацієнтів із діагнозом 

АГ на тлі ожиріння та НАЖХП, та 20 пацієнтів з АГ. Чоловіків було 42 (38,2 %), 

жінок – 68 (61,8 %), середній вік дорівнював (56,59±1,11) років. Контрольну групу 

склали 20 практично здорових осіб. 

Усім пацієнтам проводили загальноклінічні обстеження (вивчення скарг; 

детальний збір анамнезу хвороби та анамнезу життя; об'єктивне обстеження, 

лабораторне обстеження (загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, 

коагулограму, ліпідограму, біохімічний аналіз крові (печінкові трансамінази 

білірубін, загальний білок), інструментальні обстеження (ЕхоКГ, ЕКГ, УСГ 

внутрішніх органів, для верифікації НАЖХП проводили 13С-МДТ), 

імуноферментні методи обстеження (визначення рівня лептину, адипонектину, 

ІЛ-6). 

У всіх 90 пацієнтів із діагнозом АГ на тлі ожиріння та НАЖХП та у 20 

пацієнтів з АГ було констатовано ІІ стадію та другий ступінь АГ. За 

стратифікацією ризику АГ для оцінки прогнозу помірний ризик встановили у 62 

(56,4 %) пацієнтів і високий – у 48 (43,6 %) осіб. Обстеження в динаміці 

проводили 50 пацієнтам з даною коморбідною патологією. 

Тривалість захворювання на АГ коливалася від 1 до 25 років (в середньому 

становила (8,45±0,64) років). 

Вік пацієнтів був у межах від 45 до 74 років. Найбільшу кількість хворих 

виявлено у вікових діапазонах 45-59 років (69 пацієнтів, що становило 62,7 % 

обстежених).  

Серед скарг, які найчастіше виявляли пацієнти у групі з коморбідною 

патологією були напади періодичного болю голови у 92,2 % осіб, а у 90,0 % 

пацієнтів з АГ переважно у потиличній та лобній ділянках, які посилювалися 

після психоемоційного навантаження, швидка втомлюваність у групі пацієнтів з 
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поєднаною патологією (92,2 %) і, відповідно, у пацієнтів з АГ (90,0 %), та 

загальна слабкість (91,1 % і 90,0 % осіб відповідно). Окрім цього, більшість 

пацієнтів скаржилися на запаморочення, порушення сну, шум у вухах.  

Основними скаргами усіх обстежених обох груп з боку ССС були скарги на 

періодичні болі у ділянці серця або за грудиною саме в момент підвищення АТ 

(89,4 %), прискорене серцебиття (97,7 %) та задишка під час фізичного 

навантаження (27,2 %). Зокрема, на загрудинні болі скаржилося 45,0 % осіб з АГ 

та 46,7 % з поєднаною патологією. Прискорене серцебиття відчували 50,0 % 

пацієнтів з АГ і 51,1 % пацієнтів з АГ на тлі ожиріння та НАЖХП. Задишка при 

фізичному навантаженні турбувала 15,0 % хворих з групи АГ і 16,6 % хворих з 

комбінованою патологією.  

Об’єктивне обстеження виявило наявність акценту ІІ тону над аортою у 35,0 

% обстежених з ізольованою АГ й у 50,0 % з коморбідною патологією. 

Систолічний шум аускультативно прослуховували у 10,0 % пацієнтів з АГ та у 

11,1 % пацієнтів з поєднаною патологією. Якщо розділити ці показники за статтю, 

то акцент ІІ тону над аортою знайдено у 38 (55,9 %) жінок і у 21 (50,0 %) 

чоловіка; систолічний шум вислуховували у 6 (8,8 %) жінок і 3 (7,1 %) чоловіків. 

Серед усіх 110 обстежених пацієнтів середній рівень САТ був (165,00±1,64) 

мм рт. ст., ДАТ – (104,50±0,77) мм рт. ст., а ЧСС – у межах (83,72±0,56) за 1 хв. 

Ожиріння виступає як незалежним фактором ризику серцево-судинних 

ускладнень, так і пусковим механізмом розвитку серцево-судинних захворювань 

(зокрема АГ). Поєднання ожиріння з АГ підвищує ризик ішемічної хвороби серця 

у 2-3 рази, а мозкових інсультів – у 7 разів. Органи мішені у хворих на АГ і з 

ожирінням уражаються набагато раніше і їх зміни значно вираженіші, ніж у 

гіпертоніків без ожиріння. Навіть без гіпертонії ожиріння може призводити до 

зміни структурно-функціонального стану серця. У разі поєднання ожиріння й АГ 

виникають додаткові зміни, що викликають перевантаження лівого шлуночка й 

розвиток його гіпертрофії [15]. Проаналізовано результати ЕхоКГ пацієнтів з 

комбінованою патологією. 

Середні значення розмірів серця у пацієнтів з поєднаною патологією були 
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наступними: ПШ – (2,37±0,04) см (при нормі 0,9-2,6 см), ЛП – (4,29±0,05) см (при 

нормі 1,9-4,0 см), товщина МШП – (1,06±0,03) см (при нормі 0,6-1,1 см), товщина 

ЗСЛШ – (1,09±0,03) см (при нормі 0,6-1,1 см), ЛШ – (4,82±0,11) см (при нормі 3,5-

5,7 см). ФВ перебувала в межах (56,77±0,70) % (при нормі понад 55 %), ВА – 

(3,13±0,05) см (при нормі 2,0-3,7 см), що вказувало на розвиток гіпертрофії лівих 

відділів серця. Маса міокарда була достовірно вищою в 1,7 рази у пацієнтів з 

поєднаною патологією порівняно з контрольною групою (р<0,05) та в 1,1 рази 

порівняно з пацієнтами з АГ (р<0,05). Індекс маси міокарда у пацієнтів з АГ в 

середньому становив (108,20±8,61) г/м2 та у хворих з коморбідною патологією 

(111,07±4,13) г/м2 і був відповідно в 1,5 раза та 1,6 рази вищим від осіб 

контрольної групи (р<0,05). Відносна товщина міокарда не відрізнялася у всіх 

обстежених осіб. 

Клінічна симптоматика з боку печінки проявлялася від безсимптомного 

перебігу 43 (47,8 %) до форми із постійним больовим синдромом у правому 

підребер’ї у 47 (52,2 %) пацієнтів. У 103 (93,6 %) пацієнтів виявлено астено-

вегетативний синдром. Пацієнти з коморбідною патологією, на відміну від 

пацієнтів тільки з АГ, скаржилась на тяжкість або дискомфорт у правому 

верхньому квадранті живота – 82 (91,1 %) особи, на ниючі болі в правому 

підребер’ї – 47 (52,2 %), 34 (37,7 %) – на нудоту. У 56 (62,2 %) хворих виникало 

періодичне здуття живота. 

При пальпації у 90 (81,8 %) пацієнтів встановили збільшення розмірів 

печінки на 2-3 см. Підвищену чутливість або болючість її нижнього краю 

констатовано у 49 (44,5 %) осіб. Симптоми Кера, Мерфі, Алієва, Грекова-Ортнера 

та Мюссі-Георгієвського були негативними у всіх пацієнтів.  

Відомо, що ожиріння супроводжує низку дисліпідемій, що призводять до 

розвитку ІХС, зокрема гіпертригліцеридемію, зниження рівня ЛПВЩ, підвищення 

рівня аполіпопротеїнів В і дрібних, щільних частинок ЛПНЩ. При ожирінні 

також відзначають зниження активності як тканинних, так і плазмових 

ліпопротеїнових ліпаз, підвищення рівня фібриногену. Встановлено зв’язок 

ожиріння з вмістом ліпопротеїну α та С-реактивного білка [104]. Ожиріння 
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супроводжується ІР – порушенням дії інсуліну на рівні периферичних тканин, що 

є однією з причин формування АГ (за рахунок збільшення реабсорбції натрію). 

Крім того, розвиток АГ при ожирінні пов’язують зі зростанням навантаження на 

серце і збільшенням об’єму крові, гіперкортизолемією, підвищенням активності 

ренін-ангіотензинової системи [104]. 

На сьогодні особливу увагу вчених привертає гіперліпідемія. Перша точна 

інформація про високі рівні ЗХ як факторів, що призводять до розвитку ІХС, 

отримані з популяційного дослідження Framіngham. Дослідження показало, що 

висока концентрація ЗХ у крові зустрічається в 4 рази частіше, ніж низька у 

хворих на ІХС. Крім того, відзначена кореляція між рівнем холестерину крові і 

розвитком ІХС унаслідок зміни способу харчування і гіпохолестеринемічної 

терапії. У світлі цих досліджень, багато клініцистів та епідеміологів 

переконалися, що рівень ЗХ крові – придатний маркер для прогнозування 

розвитку серцево-судинних захворювань. Додатковим підтвердженням цього 

послужило виявлення факту, що рівень ЛПНЩ також прямо корелює з частотою 

розвитку серцево-судинних захворювань [141, 143]. Більше того, рівень ЗХ, 

ЛПНЩ у молодому віці може відображати ймовірність розвитку ІХС у старшому 

віці, підтримуючи ідею, що співвідношення між ЛПНЩ і розвитком ІХС 

(атеросклерозу) слід розглядати як безперервний процес, що починається в ранні 

роки життя. Сучасні стандарти діагностики і лікування атеросклерозу, принаймні 

в США, розглядають досягнення оптимального рівня ЛПНЩ сироватки крові, як 

головної мети при проведенні гіполіпідемічної терапії [141, 142, 143]. 

У всіх 110 обстежених хворих, які раніше не приймали гіполіпідемічні 

препарати, при визначенні у них показників ліпідного спектра крові виявлено 

підвищення рівнів проатерогенних фракцій вище допустимих норм і 

дисліпідемію. Зокрема, зростання рівня ЗХ констатовано у 86 (95,56 %) пацієнтів, 

ЛПНЩ – у 60 (66,67 %), ТГ – у 47 (52,22 %). Рівень ЛПВЩ утримувався в межах 

норми у 45 пацієнтів (50,0 %). Ці зміни в показниках ліпідограми були більш 

вираженим за наявності у пацієнтів поєднаної патології на відміну від пацієнтів 

тільки з АГ. На нашу думку, зростання показників ЗХ певною мірою залежало від 
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розвитку жирової інфільтрації печінки, а саме – від формування НАСГ, що 

водночас сприяло порушенню синтезу холестерину в гепатоцитах. 

Середній рівень ЗХ у групі пацієнтів з АГ на тлі ожиріння з НАЖХП був на 

40,04 % вищим порівняно з особами контрольної групи (р<0,05) та на 16,1 % – з 

пацієнтами з ізольованою АГ (р<0,05). Середній рівень ЛПНЩ у пацієнтів з 

поєднаною патологією був на 38,5 % вищим порівняно з контрольною групою 

(р<0,05) та на 30,6 % – порівняно з пацієнтами з АГ (р<0,05). Концентрація 

ЛПВЩ достовірно не відрізнялася як в групі пацієнтів з АГ, так і в групі хворих з 

АГ на тлі ожиріння та НАЖХП (р>0,05). Проте при порівнянні показників у 

пацієнтів з поєднаною патологією та у осіб контрольної групи рівень ЛПВЩ був 

достовірно вищим (р<0,05). Рівень ТГ становив (2,13±0,13) ммоль/л у групі 

пацієнтів з коморбідною патологією і був достовірно вищим, порівняно зі 

здоровими особами на 44,9 % (р<0,05). 

Таким чином, серед особливостей порушення ліпідного обміну, які 

зумовлюють формування, маніфестацію та прогресування серцево-судинної 

патології, встановлено збільшення рівня ЗХ, ЛПНЩ, ТГ та зменшення ЛПВЩ, що 

було більш вираженим за наявності НАЖХП на стадії стеатогепатиту, порівняно з 

стеатозом. Визначення та корекція зазначених відхилень надасть можливість 

загальмувати розвиток ускладнень і, ймовірно, визначити групи хворих, яким слід 

проводити агресивнішу профілактику. 

При проведенні УСГ внутрішніх органів особливу увагу звертали на 

розміри часток печінки, щільність її паренхіми, ступінь фіброзу та жирової 

інфільтрації, визначали діаметр VP. Жирову інфільтрацію печінки визначали за 

наявності збільшення її розмірів, дифузного однорідного підвищення її 

ехогенності, при появі ефекту дистального затінення, розширенні VP [50, 107]. 

Критеріями стеатозу за даними УСГ були: збільшення розмірів печінки; 

однорідне, дифузне підвищення ехогенності печінки (так звана «біла печінка»), 

ефект дистального затінення – порушення візуалізації судинного малюнка [50, 

107]. Критеріями стеатогепатиту відповідно були: гіперехогенність тканин 

унаслідок дифузної жирової інфільтрації печінки, неоднорідне ущільнення 
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структури печінки, перші ознаки портальної гіпертензії (збільшення діаметра 

портальної вени) [50, 107].  

Ультрасонографічне збільшення розмірів печінки виявлено у 90 (81,8 %) 

обстежених з АГ на тлі ожиріння та НАЖХП. Змін у розмірах печінки в осіб як 

контрольної групи, так і в групі пацієнтів з АГ не спостерігалося. 

Гіперехогенність паренхіми печінки відмічена у 89 (80,9 %) обстежених осіб. 

Неоднорідність структури печінки діагностовано у 83 (75,4 %) осіб. Перегин 

шийки жовчного міхура мав місце у 52 (47,3 %) обстежених осіб. Діаметр VP у 

середньому рівнявся (10,86±0,15) мм у групі пацієнтів з АГ, (12,24±0,17) мм – у 

групі з АГ на тлі ожиріння та НАЖХП і був на 13,3 % більшим порівняно з 

контрольною групою (10,80±0,25) мм (р<0,05). 

За допомогою клінічного обстеження та УСГ виявили найбільш характерні 

особливості жирової інфільтрації печінки та відокремили ознаки стеатозу від 

стеатогепатиту і сформували дві групи. Перша група – пацієнти зі стеатозом, 

друга – зі стеатогепатитом.  

Розміри правої частки печінки у хворих на стеатогепатит становили 

(15,18±0,11) см і достовірно відрізнялися від розмірів у пацієнтів зі стеатозом на 

14,8 % (р<0,05). Відмічено достовірне збільшення майже на 2 см розмірів правої 

частки печінки у пацієнтів зі стеатогепатитом. У обстежених з ознаками стеатозу 

ліва частка печінки мала розміри (7,66±0,09) см і була меншою на 1,69 % від 

пацієнтів зі стеатогепатитом (р>0,05). Діаметр VP у хворих зі стеатогепатитом у 

середньому становив (13,12±0,16) мм та був достовірно меншим від діаметра VP у 

групі пацієнтів зі стеатозом на 15,5 % (р<0,05), що співзвучно з результатами 

інших досліджень [50, 107].  

Оцінюючи дані УСГ печінки, вірогідну гепатомегалію констатовано у всіх 

пацієнтів. Окрім збільшення розмірів печінки, вона проявлялася неоднорідним 

ущільненням її паренхіми (зазначено гіперехогенність, згасання сигналу), 

дифузною жировою інфільтрацією та середньозернистою трансформацією 

структури органу.  

Таким чином, наявність стеатогепатиту підтверджувалася вірогідним 
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підвищенням вмісту печінкових трансаміназ і збільшенням діаметра VP.  

При визначенні активності печінкових трансаміназ у групі хворих на 

стеатогепатит середнє значення АлАТ становило (0,71±0,09) ммоль/(год×л) і 

перевищувало аналогічний показник у 1,22 рази при стеатозі (р<0,05). Активність 

АсАТ у обстежених зі стеатогепатитом склала (0,55±0,03) ммоль/(год×л) і була 

вищою у 1,1 рази порівняно з результатами у групі пацієнтів зі стеатозом (р<0,05). 

Активність АлАТ була підвищена у 30 (60,0 %) пацієнтів з стеатогепатитом 

та у 10 (25,0 %) осіб з стеатозом. Підвищення активності АсАТ спостерігалося у 

64,0 % (32 особа) обстежених з стеатогепатитом, та у 30,0 % (12 осіб) хворих зі 

стеатозом. 

Рівень загального білірубіну у пацієнтів зі стеатогепатитом був (16,08±0,89) 

мкмоль/л і достовірно відрізнявся від аналогічних показників у пацієнтів зі 

стеатозом у 1,4 рази та порівняно з контрольною групою у 1,7 рази (р<0,05). 

Беручи до уваги дані УСГ печінки, що свідчили про ознаки стеатогепатиту 

та рівні печінкових трансаміназ, було відібрано 50 пацієнтів з цією поєднаною 

патологією для проведення 13С-МДТ. 

Золотим стандартом діагностики НАЖХП є біопсія печінки, проте ця 

процедура є інвазивною і часто асоціюється з ризиком появи ускладнень. Саме 

тому протягом останніх років широко обговорюються можливості застосування 

неінвазивних методів діагностики для якісної та кількісної верифікації ступеня 

стеатозу і фіброзу печінки при НАЖХП [121]. 

На сьогодні одним із методів, що дає можливість неінвазивно оцінити 

відсоток функціонуючих гепатоцитів, класифікувати печінкову недостатність на 

циротичну й нециротичну та встановити її ступінь відповідно до критеріїв Child-

Pugh з високим рівнем достовірності, є 13С-МДТ [152, 201, 213, 278]. 

За результатами 13С-МДТ ШМБ була значно меншою від рекомендованих 

значень і коливалася в межах від 4,3 до 18,5 (%13С/год), у середньому становила 

(13,66±0,39) (%13С/год). Кумулятивна доза на 40 хв також була знижена і 

дорівнювала (7,28±0,26) (%13С), а на 120 хв – (12,69±0,57) (%13С). Показники 

13С-МДТ були достовірно нижчими порівняно із аналогічними у осіб контрольної 
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групи (р<0,01). Показники ШМБ у пацієнтів з ознаками стеатогепатиту були 

зменшеними на 46,7 % (р<0,01), CUM40 – на 40,0 % (р<0,01), а CUM120 – на 46,8 

% (р<0,01) порівняно з результатами контрольної групи. 

На сьогодні печінка – це орган-мішень при ожирінні, що бере активну 

участь у патогенетичних процесах розвитку і прогресування синдрому ІР. Описані 

патогенетичні механізми дисфункціонального стану адипоцитів у розвитку 

стеатогепатозу слід вважати не сталими, а такими, які можна реверсувати за 

допомогою медикаментозного лікування [9, 89]. Вивчення ролі адипоцитокінів у 

складних патогенетичних ланцюгах НАЖХП залишається перспективним 

науковим напрямком, а розроблення нових діагностичних і лікувальних 

алгоритмів для оптимізації курації цих пацієнтів має важливе практичне значення. 

Доведено, що адипоцитокіни беруть безпосередню участь у патогенетичних 

механізмах розвитку стеатозу печінки, а за їх рівнем у сироватці крові можна 

передбачити стадію НАЖХП [9, 15, 89]. 

Патогенетична роль лептину у регуляції  вуглеводного, жирового обмінів 

пов’язана з його дією на гепатоцити. Лептин виявляє антистеатогенні властивості, 

подібні до ефектів інсуліну, регулює і контролює внутрішньоклітинний гомеостаз 

глюкози та ВЖК, попереджає розвиток глюкотоксичності й ліпотоксикозу. Отже, 

при зростанні концентрації лептину плазми крові можна запідозрити запуск на 

печінковому рівні патогенетичних ланцюгів, унаслідок чого пригнічується дія 

інсуліну на процеси глюконеогенезу, який має гальмівний вплив на 

фосфорилювання тирозину – субстрату інсулінового рецептора м’язової тканини 

[89, 117, 196]. 

За результатами дослідження загальний рівень лептину в пацієнтів з АГ у 

поєднанні з ожирінням та НАЖХП коливався від 9,7 до 90,8 нг/мл і в середньому 

становив (41,85±3,34) нг/мл. Збільшення рівня лептину вище референтних значень 

виявлено у 80,0 % обстежених пацієнтів, що вказує на порушення метаболічних 

процесів при поєднаній патології.  

ІЛ-6 – прозапальний цитокін, що синтезується багатьма клітинами 

організму і частково жировою тканиною. Секреція ІЛ-6 вісцеральними 
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адипоцитами у 2-3 рази вища, ніж адипоцитами у підшкірно жировій клітковині. 

При короткотривалій взаємодії з гепатоцитами ІЛ-6 виявляє гепатопротекторні 

властивості: зокрема інгібує продукцію інтерлейкіну-1 та ФНП-α, які є активними 

індукторами синтезу ліпоцитокіну. Літературні повідомлення вказують на 

зростання рівня ІЛ-6 у сироватці крові пацієнтів із НАЖХП, що відображає 

прогресування запальних процесів – розвиток стеатогепатиту, який, у свою чергу, 

потенціює ріст вмісту інших маркерів запалення, зокрема С-реактивного білка, 

ФНП-α і лептину [89, 113, 221, 322]. 

Показники вмісту ІЛ-6 дорівнювали (9,12±0,73) пг/мл. У 13 (26 %) пацієнтів 

зазначено нормальну концентрацію даного протогормону. 

Зміни ІЛ-6 можна пояснити його мультифакторністю та широким спектром 

біологічної дії. Він виробляється фібробластами, ендотеліоцитами, моноцитами та 

адипоцитами. У жировій тканині виробляється близько 15-35 % від загальної 

кількості ІЛ-6. Саме тому розвиток ІР пов’язують з ІЛ-6. За даними багатьох 

досліджень, цей цитокін асоціюється з розвитком метаболічних порушень [113]. 

На сьогодні адипонектин – головний кандидат на роль захисника організму 

від розвитку НАЖХП у хворих на МС. Цей ліпоцитокін володіє 

антиатерогенними та протизапальними властивостями [42, 89, 220, 231, 330]. 

Концентрація адипонектину коливалась у межах від 6,20 до 24,68 мкг/мл і в 

середньому становила (16,02±0,57) мкг/мл. У 8 (16,0 %) випадках концентрація 

перебувала в межах норми. Зменшення рівня адипонектину нижче референтних 

значень виявлено у 88,0 % обстежених пацієнтів, що вказує на недостатній рівень 

захисної активності організму при АГ у поєднанні з ожирінням та НАЖХП. 

Рівень лептину у пацієнтів з НАСГ із вираженим зниженням активності 

гепатоцитів за показниками 13С-МДТ становив (48,86±4,51) нг/мл і достовірно 

перевищував аналогічний показник удвічі порівняно з обстеженими з НАСГ з 

помірним зниженням активності гепатоцитів ((24,15±2,36) нг/мл) (р<0,05). 

Рівень адипонектину у пацієнтів із поєднаною патологією з помірним 

зниженням активності гепатоцитів у середньому становив (19,14±0,36) мкг/мл і 

був достовірно вищим порівняно з пацієнтами НАСГ із вираженим зниженням 
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активності гепатоцитів на 48,4 % і в середньому склав (12,90±0,56) мкг/мл 

(р<0,01). 

Показники ІЛ-6 у пацієнтів із поєднаною патологією з вираженим 

зниженням активності гепатоцитів були в 1,7 рази вищими порівняно з даними 

показниками у пацієнтів з НАСГ із помірним зниженням активності гепатоцитів 

(р<0,01). 

На нашу думку, підвищений рівень лептину та ІЛ-6 і знижений рівень 

адипонектину можна використовувати для визначення ступеня активності НАСГ і 

прогнозування перебігу НАЖХП у поєднанні з АГ та ожирінням. 

Рівень лептину в пацієнтів з АГ у поєднанні з ожирінням та НАЖХП при 

індексі маси міокарда менше 100 г/м2 у середньому становив (34,04±3,22) нг/мл і 

перевищував аналогічний показник при індексі маси міокарда більше 100 г/м2 на 

23,8 % (р<0,05). 

Рівень адипонектину при індексі маси міокарда менше 100 г/м2 у 

середньому становив (16,42±0,72) мкг/мл і був в 1,08 рази вищим, ніж при індексі 

маси міокарда більше 100 г/м2 (р>0,05). 

Рівень ІЛ-6 був на 12,7 % вищим при індексі маси міокарда більше 100 г/м2 

порівняно з аналогічним показником при індексі маси міокарда менше 100 г/м2 

(р>0,05). 

Згідно літературних повідомлень, при АГ і НАЖХП, які в більшості 

випадків пов’язані з ожирінням, адипоцитокіни і медіатори запалення (лептин, 

фактор некрозу пухлини α, адипонектин, ІЛ-6, ІЛ-8 та ін.), які надлишково 

секретуються жировою тканиною, можуть спричиняти розвиток ІР, а також 

самостійно впливати на процеси ангіогенезу та атерогенезу [9, 113, 151, 245]. 

У 110 пацієнтів, які брали участь у дослідженні, була виявлена наступна 

супутня патологія: ІХС, стабільна стенокардія, ФК І-ІІІ діагностовано у 63 (57,28 

%) осіб, патологію біліарної системи (ЖКХ, хронічний холецистит) – у 65 (59,09 

%), хронічний панкреатит – у 32 (29,09 %), СКХ – у 20 (18,18 %), патологію 

шлунково-кишкового тракту (гастрит, виразка шлунка чи дванадцятипалої кишки) 

– у 21 (19,09 %) пацієнта. 
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Проведено аналіз кореляційних взаємозв'язків антропометричних, 

лабораторних та інструментальних даних у пацієнтів з АГ у поєднанні з 

ожирінням і НАСГ. Під час проведення досліджень встановлено позитивні та 

негативні кореляційні зв'язки. 

Встановлено, що маса тіла позитивно корелювала з лептином у чоловіків 

(r=0,34, р<0,05), що підтверджує взаємозв'язок цього протогормону з ожирінням в 

обстежуваних пацієнтів. Позитивні кореляційні зв'язки між ІМТ, ОТ і лептином 

вказують на абдомінальний тип ожиріння, що є характерним для виникнення МС. 

У чоловіків виявлено позитивний зв'язок між масою тіла і товщиною стінки 

ЛШ (r=0,45, р<0,05) та товщиною МШП (r=0,45, р<0,05). Це свідчить про 

негативний вплив надлишкової ваги на структурні зміни цих відділів серця із 

формуванням гіпертрофії. 

Виявлено негативні кореляційні зв'язки між ЛПВЩ – ІЛ-6, як у чоловіків 

(r=(-0,56), р<0,01), так і у жінок (r=(-0,25), р<0,05). Це свідчить про захисну дію 

ЛПВЩ у пацієнтів з поєднаною патологією при підвищенні рівня ІЛ-6. 

Простежуються позитивні кореляційні зв'язки між показниками ЛПНЩ – 

АлАТ (r=0,35, р<0,05); ЛПНЩ – АсАТ (r=0,32, р<0,05) у чоловіків, що свідчить 

про взаємозв’язок між цими показниками. Зазначений зв'язок між показниками ТГ 

– ІЛ-6 (r=0,51, р<0,01) у чоловіків може вказувати на те, що ІЛ-6 впливає на стан 

ССС і може сприяти розвитку ІХС та атеросклерозу. Виявлені позитивні зв'язки 

між ЗХ – АлАТ (r=0,52, р<0,01) та ЗХ – АсАТ (r=0,38, р<0,05) у чоловіків. Дані 

кореляційні зв'язки між показниками ліпідного спектра крові та печінковими 

трансаміназами можуть свідчити про запальні зміни з боку печінки за наявності 

гіперхолестеринемії. 

Обернений кореляційний зв'язок має місце між АлАТ – адипонектином (r=(-

0,51), р<0,01) у чоловіків і у жінок (r=(-0,23), р<0,05), що свідчить про позитивний 

вплив адипонектину на рівень печінкових трансаміназ. Встановлено позитивну 

кореляцію між ІЛ-6 і ФВ (r=(-0,23), р<0,05) у жінок, що може свідчити про 

розвиток запального процесу в печінці та зниження роботи серця у пацієнток з 

АГ, ожирінням і НАЖХП. 
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Таким чином, лептин можна вважати зв'язувальним компонентом між 

ожирінням і функціональним станом печінки, про що свідчать обернені зв'язки 

його з ШМБ (r=(-0,65) р<0,01) та CUM40 (r=(-0,48), р<0,01) у чоловіків; з CUM40 

(r=(-0,29), р<0,05) та CUM120 (r=(-0,24), р<0,05) у жінок. У пацієнток також 

виявлено обернений взаємозв’язок між CUM40 – ЛП (r=(-0,32), р<0,05)).  

Зазначено кореляційні зв'язки між адипонектином і CUM120 у жінок 

(r=0,48, р<0,01) та у чоловіків (r=0,53, р<0,01) можуть свідчити про те, що знижені 

рівні адипонектину негативно впливають на функціональний стан печінки через 

формування ожиріння у цієї групи пацієнтів.  

Встановлено позитивні кореляційні взаємозв’язки між АлАТ та АсАТ як у 

чоловіків (r=0,68, р<0,01), так і в жінок (r=0,63, р<0,01) і між АлАТ та ІЛ-6 

(r=0,83, р<0,01) у жінок, що може свідчити про те, що ІЛ-6 виступає маркером 

низькоінтенсивного запаленого процесу в організмі в цілому і в печінці 

В обстежених пацієнтів встановлено наявність прямого зв'язку між ШМБ – 

CUM40 (r=0,70, р<0,01) у чоловіків і у жінок (r=0,53, р<0,01). Окрім цього, у 

жінок також виявлено прямий зв'язок між ШМБ і CUM120 (r=0,62, р<0,01). 

Під час виконання наукової роботи проведено аналіз кореляційних 

взаємозв'язків у пацієнтів з АГ у поєднанні з ожирінням та НАСГ між клінічними, 

лабораторними та інструментальними показниками, які відображають ступінь 

клінічних проявів, порушення функціонального стану та структурних змін з боку 

серця й печінки, ступінь ожиріння, ліпідний профіль крові. Виявлено чимало 

загальних і специфічних ознак як для чоловіків, так і для жінок між масою тіла, 

ІМТ, показниками ліпідного спектра крові, лептином, адипонектином, ІЛ-6 і 

даними 13С-МДТ.  

Слід зазначити негативну кореляцію між проатерогенними фракціями 

ліпідів, адипонектином, АсАТ, ШМБ, лептином, VP. Отримані результати 

вказують на тісні кореляційні зв’язки між жировою інфільтрацією печінки, 

ожирінням і АГ. 

Серед 90 пацієнтів з АГ у поєднанні з ожирінням і НАСГ після всебічного 

обстеження та оцінки результатів 13С-МДТ було сформовано дослідну групу, до 
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якої увійшло 50 пацієнтів з верифікованим діагнозом НАСГ. Водночас цю групу 

поділено на 2 підгрупи та призначено лікування, яке тривало впродовж 12 тижнів. 

До І групи увійшло 25 пацієнтів, яким призначали олмесартан у поєднанні з 

гідрохлортіазидом, аторвастатином та УДХК. До ІІ групи увійшло 25 пацієнтів, 

яким призначали телмісартан у поєднанні з гідрохлортіазидом, аторвастатином і 

УДХК.  

Із літературних повідомлень відомо, що застосування УДХК у хворих з 

ішемічною хворобою серця та постінфарктним кардіосклерозом у комбінації з 

НАХЖП призводить до достовірного поліпшення міокардіальної функції лівого 

шлуночка та покращення показників ремоделювання лівих відділів серця та 

центральної гемодинаміки [19]. УДХК справляє антихолестатичний, 

холеретичний, літолітичний, цитопротекторний, антиапоптичний, 

імуномоделювальний, гіпохолестеринемічний, протипухлинний, протизапальний, 

антиоксидантний та захисний ефекти. Кожен із них може реалізовуватись 

одночасно за декількома різними механізмами [118, 119]. Однак показання до 

застосування УДХК у пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями досі не 

визначено. 

Основним механізмом дії статинів є зниження рівня ліпідів. Ці препарати 

виявляють також інші ефекти, які називають плейотропними. До них належать 

покращення функції ендотелію судин (переважно за рахунок впливу на синтез та 

вивільнення оксиду азоту), зниження активності запалення, пригнічення агрегації 

тромбоцитів, зниження рівня тромбіну і стимуляція фібринолізу, зниження рівня 

інгібітора активатора плазміногену тощо. Важливим плейотропним ефектом 

статинів є стабілізація атеросклеротичної бляшки (зменшення вірогідності її 

розриву), що обумовлено впливом препарату на рівень ліпопротеїнів, макрофагів 

та активність металопротеїназ [5, 6, 49, 271]. Власне поєднання унікальних 

гіполіпідемічних властивостей і плейотропних ефектів робить статини важливою 

групою препаратів у хворих на АГ і ожиріння. 

З урахуванням ролі запалення низької градації в прогресуванні АГ та 

зв’язку маркерів запалення з рівнем АТ здатність антигіпертензивних препаратів 
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до пригнічення активності системного запалення є предметом досліджень. 

Найчисельнішими є свідчення на користь блокаторів ренін-ангіотензинової 

системи, дія яких спрямована на зменшення тканинних, зокрема і мітогенних, 

ефектів ангіотензину ІІ. Завдяки активації ядерного фактора транскрипції NF-κβ з 

наступною продукцією молекул адгезії, хемо- та цитокінів ангіотензин ІІ здатен 

до індукції системного запалення низької градації. У ряді клінічних робіт 

установлено, що блокатори АТ1-рецепторів ангіотензину ІІ зменшують вміст у 

крові С-реактивного протеїну та прозапальних цитокінів, поміж яких найбільш 

вивчені ІЛ-6 і фактор некрозу пухлин α [25, 105, 256, 325]. 

Сартани, як було показано в численних клінічних дослідженнях [163, 165, 

180, 202], здатні ефективно контролювати АТ, зменшувати коливання добового 

АТ, а також мають доведені органопротективні властивості – здатні зменшувати 

вираженість гіпертрофії ЛШ, мікроальбумінурії, протеїнурії, порушень 

вуглеводного обміну. Особливістю застосування сартанів є їх добра 

переносимість, низька частота побічних ефектів і відміни препарату, що 

обумовлює найбільш високу прихильність пацієнтів, у тому числі похилого віку, 

до лікування порівняно з препаратами інших класів [106, 280, 307]. 

Оскільки, у відібраних групах низка пацієнтів мала ожиріння, для 

визначення його ступеня та впливу на основне захворювання оцінювали деякі 

антропометричні параметри (ІМТ, ОТ, ОС, ОТ/ОС).  

Отже, у пацієнтів І групи ІМТ перебував у межах (32,78±0,63) кг/м2 та після 

12-тижневого дотримання рекомендацій щодо корекції дієти та виконання 

фізичного навантаження мав тенденцію до зниження на 2,41 % (р>0,05). Середнє 

значення ОТ до лікування становило (90,00±2,15) см, ОС – (92,44±0,71) см та 

після зменшилося на 1,02 % та 1,51 % відповідно (р>0,05). Співвідношення 

ОТ/ОС дорівнювало (0,97±0,02) та через 12 тижнів склало (0,96±0,02). У пацієнтів 

ІІ групи ІМТ коливався в межах (35,54±1,00) кг/м2 та після 12-тижневого 

дотримання рекомендацій щодо корекції дієти та виконання фізичного 

навантаження знизився на 3,68 % (р>0,05). Середнє значення ОТ до лікування 

становило (92,72±1,99) см, ОС – (91,40±0,83) см та після зменшилося на 1,85 % та 
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1,35 % відповідно (р>0,05). Співвідношення ОТ/ОС було (1,02±0,02) та через 12 

тижнів не змінилося. Після лікування не спостерігали достовірного зниження 

антропометричних показників як у І, так і в ІІ групах (р>0,05).  

Пацієнтів І групи з ожирінням – І ступеня – 18 (72,0 %), ІІ – 7 (28,0 %). У 

пацієнтів ІІ групи ожиріння І ступеня було в 11 (44,0 %), ІІ – у 7 (28,0 %), ІІІ – у 7 

(28,0 %) осіб. 

У пацієнтів І групи середній рівень САТ до лікування становив 

(168,20±2,28) мм рт. ст., ДАТ – (107,20±0,66) мм рт. ст. ЧСС була в межах 

(85,36±0,65) за 1 хв., та після лікування САТ знизився на 14,1 %, ДАТ на 23,7 %, 

ЧСС – зменшилася на 8,7 % (р<0,01). 

У пацієнтів ІІ групи середній рівень САТ до лікування становив 

(169,80±1,94) мм рт. ст., а ДАТ – (109,60±0,75) мм рт. ст. ЧСС була в межах 

(86,48±0,69) за 1 хв. Після лікування достовірно знизилися рівні САТ на 18,4 %, 

ДАТ на 30,3 % і ЧСС на 13,4 % (р<0,01) [17,105]. 

Збільшення ЛПНЩ вище 3,0 ммоль/л було діагностовано у 23 (92,0 %) 

хворих І групи та відповідно – у 24 (96,0 %) обстежених ІІ групи. Підвищений 

вміст ТГ (більше 1,8 ммоль/л) констатовано у 10 (40,0 %) пацієнтів І групи та – у 

9 (36,0 %) хворих ІІ групи. Зменшення рівня ЛПВЩ нижче 0,9 ммоль/л зазначено 

у 20,0 % пацієнтів І групи та у 24,0 % ІІ групи. 

Отже, 12-тижневе лікування олмесартаном із гідрохлортіазидом, 

аторвастатином і УДХК призвело до достовірного зниження показників ліпідного 

спектра крові у пацієнтів І групи, зокрема за рахунок зменшення рівнів ЗХ на 22,3 

% (p<0,01) і ЛПНЩ на 23,2 % (p<0,01). Також постерігалося достовірне 

підвищення ЛНВЩ у 11 хворих, що становило 44,0 %. 

У пацієнтів ІІ групи призначення телмісартану в комплексній терапії з 

гідрохлортіазидом, аторвастатином і УДХК призвело до достовірного покращення 

показників ліпідного спектра крові, зокрема за рахунок зменшення ЗХ на 24,1 % 

(p<0,01), ЛПНЩ на 21,4 % (p<0,01) та ТГ на 26,1 % (p<0,01). У той же час у 5 

(20,0 %) випадках рівень ЛПВЩ залишався зниженим і не досягнув результатів 

норми. 
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В обстежених І групи середнє значення рівня АлАТ до лікування становило 

(0,72±0,12) ммоль/(год×л), після проведеної терапії відмічено зниження в 1,53 

рази до (0,47±0,02) ммоль/(год×л) (р<0,05). Концентрація АсАТ до лікування була 

(0,53±0,03) ммоль/(год×л), відповідно після терапії спостерігалося зменшення в 

1,20 рази до (0,44±0,02) ммоль/(год×л) (р<0,05). Також зазначено достовірну 

різницю у рівні загального білірубіну до лікування – (15,58±1,33) мкмоль/л та 

після лікування його концентрація знизилася в 1,57 рази (р<0,05). 

Середнє значення рівня АлАТ до лікування у пацієнтів ІІ групи становило 

(0,71±0,06) ммоль/(год×л), а після проведеної терапії відмічено зниження в 1,57 

рази до (0,45±0,02) ммоль/(год×л) (р<0,05). Концентрація АсАТ до лікування була 

(0,56±0,03) ммоль/(год×л), відповідно після терапії зменшилася в 1,27 рази до 

(0,44±0,02) ммоль/(год×л) (р<0,05). Рівні печінкових трансаміназ до лікування 

були достовірно вищими, порівняно з цими ж значеннями після лікування. Також 

відмічено достовірне зменшення рівня загального білірубіну у 1,87 рази (р<0,01). 

Середні значення розмірів серця до лікування у пацієнтів І групи були: ПШ 

– (2,38±0,05) см, ЛП – (4,21±0,09) см, МШП – (1,09±0,04) см, стінка ЛШ – 

(1,05±0,03) см, ЛШ – (4,88±0,15) см. ФВ була в межах (57,28±1,24) %, ВА – 

(3,22±0,07) см. Потовщення МШП виявлено у 10 (40,0 %) пацієнтів, стінки ЛШ – 

у 8 (32,0 %), збільшення розмірів ЛШ – у 8 (32,0 %), ЛП – у 16 (64,0 %) 

обстежених. Зниження ФВ констатовано у 10 (40,0 %) пацієнтів. Усі ці зміни 

розмірів серця свідчили про гіпертрофію його лівих відділів. Після лікування 

відбулися незначні, але позитивні зміни в деяких показниках роботи серця: 

зменшилися розміри ЛП на 3,1 %, ЛШ на 6,5 %. Зазначено достовірне збільшення 

ФВ на 6,8 % під впливом комбінації препаратів, а саме олмесартану з 

аторвастатином і УДХК, що становило (61,20±0,70) % (р<0,01).Після лікування 

ІММ ЛШ зменшився на 14,8 %. Також виявлено тенденцію до нормалізації інших 

ЕхоКГ показників, однак вона не була достовірною. 

Середні значення розмірів серця до лікування у пацієнтів ІІ групи були: ПШ 

– (2,34±0,06) см, ЛП – (4,68±0,05) см, МШП – (1,04±0,04) см, стінка ЛШ – 

(1,10±0,06) см, ЛШ – (4,89±0,13) см. ФВ перебувала в межах (55,96±0,07) %, ВА – 
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(3,10±0,07) см. Потовщення МШП виявлено у 6 (24,0 %) пацієнтів, стінки ЛШ – у 

8 (32,0 %), збільшення розмірів ЛШ – у 7 (28,0 %), ЛП – у 23 (92,0 %) обстежених. 

Зниження ФВ констатовано у 7 (28,0 %) пацієнтів. Виявлені зміни розмірів серця 

свідчать про гіпертрофію його лівих відділів. Після проведеного лікування у цій 

групі виявлено тенденцію до нормалізації розмірів серця, зокрема розмір ЛШ 

зменшився на 8,3 % (р<0,05), ЛП на 14,9 % (р<0,01), що супроводжувалося 

достовірним зростанням ФВ на 7,1 % і становило (р<0,01), ММ на 21,8 % 

(р<0,01), ІММ ЛШ на 24,6 % (р<0,01). Отримані результати вказують на 

позитивний вплив схеми комплексного лікування із застосуванням телмісартану 

на структурно-функціональні показники міокарду. 

Діаметр VP у пацієнтів І групи в середньому становив до лікування 

(13,04±0,17) мм та після лікування зменшився на 2,8 % до (12,68±0,63) мм 

(р>0,05). Відповідно, діаметр VP у пацієнтів ІІ групи в середньому становив до 

лікування (13,20±0,15) мм і достовірно зменшився на 4,5 % після лікування до 

(12,60±0,17) мм (р<0,01). 

У пацієнтів І групи ШМБ коливалася від 9,2 до 17,7 (Dose/h%), у 

середньому становила (13,70±0,48) (%13С/год). CUM40 склала(7,49±0,31) % та 

CUM120 (12,28±0,57) %, що було достовірно нижчим, порівняно з контрольною 

групою (р<0,01). 

ШМБ у пацієнтів ІІ групи коливалася від 4,3 до 18,5 (%13С/год), у 

середньому становила (13,61±0,62) (%13С/год). CUM40 склала (7,07±0,42) (%13С), 

CUM120 (13,09±0,99) (%13С), що свідчить про порушення функції печінки і 

відповідає – 50-100 % функціонуючих гепатоцитів. 

Таким чином, результати 13С-МДТ свідчать про зниження детоксикаційної 

функції печінки та мітохондріальну дисфункцію, провокуючими факторами якої є 

ожиріння, дисліпідемія та субклінічне запалення, внаслідок чого змінюються 

показники функціонального стану печінки. 

Лептин відіграє важливу роль у процесі фіброгенезу в печінці. Декількома 

дослідженнями було показано профіброгенну дію цього адипокіну на печінку. 

Дефіцит лептину або лептинових рецепторів серед лабораторних тварин 
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супроводжувався значним зменшенням фіброзу в умовах експериментального 

НАСГ [12]. Взаємозв’язок лептину з НАХЖП був підтверджений у дослідженнях, 

які показали, що серед чоловіків та жінок з НАСГ спостерігається 

гіперлептинемія. Але разом із цим рівень лептину прямо корелював лише із 

ступенем стеатозу печінки і не був незалежним предиктором ні запального 

процесу, ні вираженості фіброзу печінки. На противагу цьому дослідженню інші 

автори не показали суттєвої різниці у вмісті лептину і рівні експресії лептинових 

рецепторів у пацієнтів з НАСГ порівняно із хворими на стеатоз [12, 212, 323]. 

Вміст лептину в пацієнтів І групи до лікування був у межах (34,60±3,12) 

нг/мл, і спостерігалася тенденція до його зниження в 1,25 рази (до (27,64±2,10) 

нг/мл) після лікування олмесартаном, гідрохлортіазидом, з аторвастатином і 

УДХК.  

Вміст лептину у пацієнтів ІІ групи був у межах (45,73±4,03) нг/мл до 

лікування і знизився після лікування аторвастатином у 1,43 рази (до (31,85±3,03) 

нг/мл), (р<0,05). Відповідь на сумісний вплив телмісартану та аторвастатину з 

УДХК виявилася неоднаковою в групі обстежуваних пацієнтів, що залежало від 

коливань ІМТ. Спостерігали зниження вмісту лептину на половину у 15 пацієнтів, 

що становило 60,0 % обстежених, тоді ж, як у 40,0 % (10 осіб) ці зміни були 

незначними. 

Результати цього дослідження свідчать про позитивний вплив комплексної 

терапії ліпідознижуючого препарату аторвастатину та УДХК на рівень лептину, 

який у цій поєднаній патології є предиктором розвитку кардіоваскулярної 

патології, проте ми не зазначили достовірного зниження рівня цього показника за 

рахунок великого коливання ІМТ. 

АГ є фактором ризику прогресування і виникнення серцево-судинних 

ускладнень внаслідок формування патологічних механізмів, пов’язаних з 

ушкодженням і дисфункцією ендотелію судин, появою ІР, активацією 

прозапальних реакцій. Ситуація ускладнюється ще й тим, що у 50-75 % пацієнтів 

з АГ відзначається супутнє ожиріння. У формуванні ІР при ожирінні важливу 

роль відіграє жирова тканина, що синтезує адипокіни, ефекти яких впливають на 
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формування дисметаболічних процесів, оксидативного стресу, що веде до 

порушень серцево-судинної системи [1]. Незважаючи на численні дослідження [9, 

12, 151, 185, 218], дані про роль адипокінів залишаються досить суперечливими. 

Рівень адипонектину у І групі пацієнтів був у межах (15,75±1,03) мкг/мл до 

лікування та підвищився на 41,6 % після лікування олмесартаном з 

гідрохлотіазидом, аторвастатином і УДХК до (22,30±1,58) мкг/мл (р<0,05). 

Концентрація адипонектину у пацієнтів ІІ групи перебувала в межах (16,27±0,57) 

мкг/мл до лікування та істотно підвищувалася на 59,4 % після лікування 

телмісартаном із гідрохлортіазидом, аторвастатином та УДХК – до (25,94±0,65) 

мкг/мл (р<0,01). 

Таким чином, отримані дані корелюють із літературними повідомленнями, в 

яких показано, що адипонектин володіє антиатерогенними ефектами, які пов’язані 

з його здатністю знижувати рівень антиатерогенного ЛПВЩ та зменшувати 

накопичення ліпопротеїнів у судинній стінці [1, 42, 230, 330]. 

Рівень прозапального ІЛ-6 у пацієнтів І групи був (8,68±1,08) пг/мл до 

лікування. Після лікування концентрація ІЛ-6 достовірно зменшилася в 2,7 рази, у 

середньому до (3,12±0,41) пг/мл (р<0,01). Проаналізувавши зміни величин ІЛ-6 

при призначенні комбінації олмесартану з аторвастатином та УДХК, зауважили 

суттєве зниження цього показника у всіх 25 пацієнтів. Проте нормалізацію рівня 

ІЛ-6 виявлено тільки у 12 (48,0 %) обстежених. 

Вміст прозапального ІЛ-6 у ІІ групи пацієнтів був на рівні (9,57±0,96) пг/мл. 

При призначенні комбінації телмісартану з аторвастатином та УДХК зазначено 

зниження цього показника в 2,6 рази в усіх пацієнтів цієї групи. Отже, після 

лікування рівень ІЛ-6 достовірно зменшився до 3,68±0,50 пг/мл (р<0,01) [105]. 

У ході виконання дослідження ми проаналізували вміст адипонектину до і 

після лікування за схемою олмесартан + гідрохлортіазид + аторвастатин + УДХК 

та за схемою телмісартан + гідрохлортіазид + аторвастатин + УДХК. 

Встановлено, що за вмістом адипонектину порівнювані групи до лікування 

статистично не відрізнялися (p>0,05) поміж собою: у першій групі його середній 

рівень становив (15,75±1,03) мкг/мл, а в другій групі – (16,27±0,57) мкг/мл. 
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Після лікування із застосуванням олмесартану з гідрохлортіазидом, 

аторвастатином і УДХК констатоване достовірне (p<0,05) зростання рівня 

адипонектину – до (22,30±1,58) мкг/мл. У середньому аналізований показник зріс 

на 6,55 мкг/мл або на 41,6 %. 

Водночас після лікування із застосуванням телмісартану з аторвастатином і 

УДХК рівень адипонектину також достовірно (p<0,01) зріс – до (25,94±0,65) 

мкг/мл. У цій групі аналізований показник у середньому зріс на 9,67 мкг/мл, або 

на 59,4 %, що було на 17,8 % вищим у порівнянні з групою пацієнтів, яким 

призначали олмесартан у поєднанні з аторвастатином та УДХК. 

Порівняння значень адипонектину після лікування різними схемами дало 

змогу виявити наявність достовірної різниці (p<0,05) між аналізованими 

показниками. Тобто у групі телмісартану з гідрохлортіазидом, аторвастатином і 

УДХК рівень адипонектину був достовірно вищим (25,94±0,65) мкг/мл, порівняно 

з групою, де застосовували олмесартан, гідрохлортіазид, аторвастатин і УДХК 

(22,30±1,58) мкг/мл. 

Отримані результати щодо позитивного впливу на рівень адипонектину та 

прозапальних цитокінів збігаються з даними літературних повідомлень, де 

виявлено позитивний вплив комбінованої терапії [113]. 

Важливою особливістю цієї комбінації препаратів телмісартану та 

аторвастатину з УДХК є властивість не тільки впливати на гемодинамічні 

показники та зменшувати показники САТ і ДАТ, але й здатність зменшувати 

рівень ІЛ-6 та лептину і збільшувати концентрацію адипонектину, що сприяє 

покращенню загального стану хворих. 

Підводячи підсумок аналізу отриманих результатів, можна ще раз 

наголосити на тому, що хворі на АГ, поєднану з ожирінням і НАСГ, вимагають 

індивідуалізації як у діагностиці, так і в лікуванні з врахуванням ґенезу 

захворювання.
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення 

науково-практичної проблеми щодо клініко-патогенетичних особливостей 

перебігу АГ у поєднанні з ожирінням і НАЖХП з урахуванням даних ЕхоКГ і 

УСГ органів черевної порожнини, компонентів ліпідного спектру крові, рівня 

печінкових амінотрансфераз, вмісту лептину, адипонектину, ІЛ-6 і результатів 

13С-МДТ. Встановлено ефективність призначення комбінованої терапії у складі 

сартанів, статинів та УДХК з метою корекції артеріального тиску, показників 

ліпідного спектру крові, рівнів лептину та адипонектину.  

1. Перебіг АГ у 67,8 % випадків поєднувався з І стадією ожиріння з 

середнім ІМТ=(33,8±0,33) кг/м2 та НАЖХП і характеризувався достовірно 

вищими цифрами АТ, збільшенням розмірів лівого передсердя, порушенням 

компонентів ліпідного спектру крові, гепатомегалією, збільшенням діаметру 

ворітної вени, підвищенням рівня печінкових трансаміназ у 46,5 % пацієнтів на 

тлі розвитку астено-вегетативного (92,2 %) та диспептичного (50,0 %) синдромів. 

2. У пацієнтів з АГ у поєднанні з ожирінням та НАЖХП на тлі 

збільшення проатерогенних фракцій ліпідного спектру крові встановлено суттєві 

структурні зміни печінки за результатами УСГ, які супроводжувалися зниженням 

її детоксикаційної функції за показниками 13С-МДТ на 44,4 % (ШМБ на 46,7 %, 

CUM40 на 40 %, CUM120 на 46,8 %) (р<0,01), порівняно зі здоровими особами. 

Також відзначено підвищення концентрації лептину у 80 % пацієнтів, ІЛ-6 у 84 % 

обстежених та зниження рівня адипонектину у 88 % осіб із поєднаною 

патологією. 

3. Виявлено достовірні позитивні кореляційні взаємозв'язки між ОС – 

лептин (r=0,39 у чоловіків, r=0,32 у жінок), ТГ – ІЛ-6 (r=0,51 у чоловіків), ЛПНЩ 

– АсАТ (r= 0,36 у чоловіків), лептин – ТГ (r=0,26 у жінок), адипонектин – 

СUM120 (r=0,53 у чоловіків, r=0,48 у жінок)); та негативні кореляції: (лептин – 

СUM40 (r=(-0,48) у чоловіків; r=(-0,29) у жінок), лептин – ШМБ (r=(-0,65) у 
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чоловіків); АлАТ – адипонектин (r=(-0,51) у чоловіків, r=(-0,23) у жінок), АсАТ – 

адипонектин (r=(-0,31) у жінок); ЛПВЩ – ІЛ-6 (r=(-0,56) у чоловіків, r=(-0,25) у 

жінок; адипонектин – МШП (r=(-0,35) у чоловіків) у хворих на АГ при поєднанні 

з ожирінням та НАХЖП, що свідчать про негативний вплив ожиріння, 

дисліпідемії, гіперлептинемії, адипонектинемії та субклінічного запалення на 

перебіг АГ у поєднанні з ожирінням та НАЖХП. 

4. Лікування АГ на тлі ожиріння та НАЖХП комбінацією препаратів у 

складі олмесартану, аторвастатину та УДХК упродовж 12 тижнів призвело до 

нормалізації показників АТ у 64,0 % пацієнтів (р<0,01), підвищення ФВ – у 72,0 

% (р<0,01), покращення біохімічних показників (зниження рівнів ЗХ (р<0,01), 

ЛПНЩ (р<0,01), АлАТ (р<0,05), АсАТ (р<0,05), загального білірубіну (р<0,05)), 

зменшення рівнів лептину на 20,0 % (р<0,05), ІЛ-6 на 64,0 % (р<0,01) та сприяло 

зростанню концентрації адипонектину на 41,6 % (р<0,05). 

5. Лікування АГ на тлі ожиріння та НАЖХП комбінацією препаратів у 

складі телмісартану, аторвастатину та УДХК упродовж 12 тижнів сприяло 

нормалізації рівня АТ у 84,0 % пацієнтів (р<0,01), покращенню ЕхоКГ показників 

(зростання ФВ у 76,0 % обстежених (р<0,01), зменшення розмірів ЛП (р<0,01), 

ЛШ (р<0,05)). Така комбінація препаратів сприяла нормалізації біохімічних 

показників (зниження ЗХ (р<0,01), ЛПНЩ (р<0,01), ТГ (р<0,05), АлАТ (р<0,05), 

АсАТ (р<0,05), загального білірубіну (р<0,01)) та зменшенню рівня лептину на 

30,3 % (р<0,05), ІЛ-6 на 61,5 % (р<0,01) й сприяла підвищенню концентрації 

адипонектину на 59,4 % (р<0,01). 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1.  Для підтвердження діагнозу НАСГ поряд із загальноклінічними та 

УСГ обстеженнями необхідно проводити високоінформативний та 

високочутливий 13С-МДТ, який дає можливість достовірно визначити зниження 

функції гепатоцитів та з'ясувати частку функціонуючих гепатоцитів, а також дає 

змогу віддиференціювати стадію стеатозу від стеатогепатиту.  

 

2. До комплексного лікування даної коморбідної патології – АГ у 

поєднанні з ожирінням та НАСГ рекомендовано включати телмісартан 20 мг/добу 

протягом 12 тижнів, оскільки він сприяє зростанню рівня адипонектину, який, у 

свою чергу, впливає на вуглеводний та ліпідний обмін, бере участь у регуляції 

АТ, запобігає запальним процесам в ендотелії судин. 

 

3. Пацієнти з АГ у поєднанні з ожирінням та НАСГ потребують 

комплексного лікування даної поєднаної патології з включенням до схеми 

лікування аторвастатину 20 мг/добу та УДХК 10 мг/кг на добу протягом 12 

тижнів, оскільки вони мають не тільки ліпідознижуючу та гепатопротекторну дію, 

але й виявляють лептинознижуючі ефекти. 
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