
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

БОЧАР ОЛЕСЯ МИРОНІВНА 

 

 

УДК: 616.12-008.331.1+616.36-003.826)-056.52-036-08 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕРАПІЇ У ПАЦІЄНТІВ З 

АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ, ПОЄДНАНОЮ З ОЖИРІННЯМ ТА 

НЕАЛКОГОЛЬНОЮ ЖИРОВОЮ ХВОРОБОЮ ПЕЧІНКИ 

 

 

 

14.01.02 - внутрішні хвороби 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата медичних наук 

 

 

 

 

Івано-Франківськ – 2018  



Дисертацією є рукопис 

 

Робота виконана в Львівському національному медичному університеті імені 

Данила Галицького МОЗ України. 

 

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор 

    Скляров Євген Якович  

    Львівський національний медичний університет  

    імені Данила Галицького МОЗ України, 

    кафедра терапії №1 та медичної діагностики  

    факультету післядипломної освіти, завідувач кафедри 

 

Офіційні опоненти:  

 

    доктор медичних наук, професор 

    Вірстюк Наталія Григорівна 

    ДВНЗ «Івано-Франківський національний 

    медичний університет» МОЗ України 

    кафедра внутрішньої медицини  

    стоматологічного факультету імені М.М. Бережницького,  

    завідувач кафедри 

 

    доктор медичних наук, професор 

    Ганич Тарас Михайлович 

    ДВНЗ «Ужгородський національний університет»  

    МОН України, кафедра факультетської терапії,  

    завідувач кафедри 

 

Захист дисертації відбудеться «27» «квітня» 2018 р. о 13:00 на засіданні 

спеціалізованої вченої ради Д 20.601.01 у ДВНЗ «Івано-Франківський національний 

медичний університет» МОЗ України (76018, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2). 

 

 

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університет» МОЗ України (76018, м. Івано-Франківськ, 

вул. Галицька, 7). 

 

 

Автореферат розісланий «26» березня 2018 р. 

 

 

Вчений секретар 

спеціалізованої вченої ради 

доктор медичних наук, професор                                                  Дєльцова О.І.



1 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Артеріальна гіпертензія (АГ) – одне з найпоширеніших 

захворювань системи кровообігу (Сіренко Ю.М., 2016, Cameron A.C., 2016). АГ 

виступає предиктором таких ускладнень, як інфаркт міокарда, інсульт, ниркова 

недостатність і може бути причиною раптової смерті (Амосова К.М., 2014; Jayarajah 

U., 2017; Nurdiantami Y., 2017; Lee H.Y., 2017; Tereshchenko L.G., 2017).  

Згідно офіційної статистики, в Україні зареєстровано 12,3 мільйонів пацієнтів 

із АГ, що становить близько 31,5 % дорослого населення. Тобто АГ виявляють 

майже у кожної третьої дорослої людини (Нетяженко В.З., 2012; Коваленко В.М., 

2015; Шафранський В.В., 2015; Купновицька І.Г.,2016; Хіміон Л.В., 2016). 

Ураховуючи 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 (Фадєєнко Г.Д., 2016). 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 з супутньою ІХС, у 17,6 

% – із цереброваскулярною патологією (Губергриц Н.Б., 2013). 

В Україні у структурі загальної смертності на частку серцево-судинних 

захворювань припадає 62,5–63,4 %. Близько 75–80 % випадків смерті від цих 

захворювань пов’язані з атеросклеротичним ураженням кровоносних судин, а саме – 

з артеріальною гіпертензією (АГ), інфарктом міокарда, інсультом (Соломенчук 

Т.М., 2013; Амосова Е. Н., 2014). 

Приблизно в 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 (ЦД) (Fargion S., 2014; Свінціцький А.С., 2016; Машура Г.Ю., Ганич Т.М., 

2016; Скрипник І.М., 2017; Motamed N., 2017). 

Саме на тлі такої поєднаної патології може виникнути порушення функції 

ендотелію, яке є однією з ранніх ланок патогенезу гіпертензії (Білецький С.В., 2015; 

Lopes R.A. 2015; Ren X., 2017). Як ожиріння, так і АГ сприяють структурно-

функціональній перебудові міокарда лівого шлуночка серця, викликаючи його 

гіпертрофію з подальшою дисфункцією міокарда (Вірстюк Н.Г., 2016; Вакалюк І.І., 

2016). 

Незважаючи на численні публікації щодо дослідження ендотеліальної 

дисфункції при АГ, остаточно нез'ясованим залишається роль протогормонів 

жирової тканини лептину і адипонектину в перебігу поєднаної патології 

(Просоленко К.О., 2016; Katsiki N., 2017). Відомо, що гіперлептинемія є незалежним 

фактором розвитку інфаркту міокарда та інсульту, тоді як зменшення рівня 

адипонектину асоціюється з ожирінням, ІР, розвитком ішемічної хвороби серця 

(ІХС) та дисліпідемією (Чумакова Г.А., 2015; Белик Е.В., 2015; Montazerifar F, 2016; 

Отт А.В., 2016; García-Sánchez J.L., 2016). 

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

дисліпопротеїнемія, гіперхолестеринемія та гіпертригліцеридемія (Du Y., 2016; 

Parhofer K.G., 2017; Ghomari-Boukhatem H., 2017). Разом із тим, остаточно не 

розкритими залишаються клініко-патогенетичні механізми при АГ у поєднанні з 

ожирінням та стеатогепатитом з урахуванням взаємовідношень протогормонів 
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жирової тканини, компонентів ліпідного спектру крові, адипокінів (лептину, 

адипонектину) та цитокінів, зокрема інтерлейкіну-6 (ІЛ-6) (Byrne C.D., 2015; 

Bednarska-Makaruk M., 2017). 

Лікування АГ у поєднанні з ожирінням та неалкогольним стеатогепатитом 

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

корекції дисліпідемії для попередження ускладнень (Дєдова В.О., 2015;  Bakheit 

A.H., 2015; Costa S., 2016). Найбільш доцільним вважається призначення сартанів – 

метаболічно нейтральних препаратів, які мають добрий профіль переносимості та не 

впливають на мікросомальний апарат печінки з урахуванням явищ НАСГ (Несукай 

Є.Г., 2016; Cameron A.C., 2016; Al-Majed A.A., 2017). 

Разом із тим, до кінця не встановлені окремі ланки механізму дії цих 

препаратів на перебіг поєднаної патології, зокрема вплив на протогормони – лептин 

та адипонектин. Ураховуючи коморбідність патології, яка вивчалася, залишається 

нез'ясованим вплив комбінованої терапії сартанами, діуретиками, статинами та 

урсодезоксихолевою кислотою (УДХК) у корекції функціонального стану ендотелію 

у хворих на АГ, поєднаною з ожирінням та НАЖХП.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота є фрагментом комплексної науково-дослідної роботи кафедри терапії №1 та 

медичної діагностики факультету післядипломної освіти спільно з кафедрами 

ендокринології і радіології та радіаційної медицини медичного факультету 

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького 

«Патологія дихальної, серцево-судинної та травної систем у хворих з цукровим 

діабетом та ожирінням: особливості патогенезу, діагностики та лікування» 

(державна реєстрація № 0116U004505).  

Мета дослідження – розробка та патогенетичне обгрунтування раціональних 

підходів до діагностики й лікування хворих на АГ на тлі ожиріння та НАСГ із 

використанням сартанів (олмесартану чи телмісартану), аторвастатину та УДХК на 

основі вивчення клініко-патогенетичних особливостей коморбідної патології. 

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 рівні 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 гендерної приналежності. 

4. Патоґенетично обґрунтувати доцільність і оцінити ефективність 

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

у поєднанні з ожирінням і НАСГ. 

5. Патоґенетично 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 та 
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НАЖХП. 

Предмет дослідження: показники ліпідного спектру 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 крові), 

імуноферментні (лептин, адипонектин, ІЛ-6), інструментальні (електрокардіографія 

(ЕКГ), ЕхоКГ та УСГ органів черевної порожнини,  13С-МДТ), статистичні.  

Наукова новизна одержаних результатів. 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 коморбідної 

патології.  

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 
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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. 

Упровадження результатів дослідження. Отримані результати впроваджені 

в практичну роботу терапевтичних відділень №1 (25.04.17 р.) та №2 (17.05.17 р.) 

комунальної міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги (КМКЛШМД) 

міста Львова, терапевтичного (29.03.17 р.; 18.04.2017 р.; 24.05.2017 р.; 14.06.17 р.) та 

поліклінічного (17.05.17 р.; 06.06.17 р.) відділень Стрийської центральної міської 

лікарні, терапевтичного відділення Стрийської центральної районної лікарні 

(28.09.2017 р.), терапевтичного відділення КМП «Дрогобицька міська лікарня №1» 

Дрогобицької міської ради (8.06.17 р.), терапевтичного відділення Моршинської 

міської лікарні (26.09.17 р.) Львівської області. 

Матеріали дисертації використовуються в навчальному процесі кафедри 

терапії №1 і медичної діагностики факультету післядипломної освіти (завідувач 

кафедри Скляров Є.Я.), кафедри внутрішньої медицини №2 медичного факультету 

(завідувач кафедри Радченко О.М.) Львівського національного медичного 

університету імені Данила Галицького, кафедри факультетської терапії 

Ужгородського національного університету (завідувач кафедри Ганич Т.М.), 

кафедри невідкладної та екстреної медичної допомоги (завідувач кафедри Швед 

М.І.) ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. 

Горбачевського МОЗ України», кафедри внутрішньої медицини №2 з професійними 

хворобами (завідувач кафедри Катеренчук І.П.) ВДНЗУ «Українська медична 

стоматологічна академія». 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є завершеним науковим 

дослідженням аспіранта кафедри терапії №1 та медичної діагностики ФПДО О.М. 

Бочар. Автор особисто виконала інформаційно-патентний пошук, опанувала методи 

обстеження, сформувала групи дослідження, вивчила безпосередні та віддалені 

результати терапії, брала активну участь в обстеженні і лікуванні хворих на АГ, 

поєднаної з ожирінням та 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 аналіз отриманих 

цифрових результатів та їхнє узагальнення, написала всі розділи дисертації і разом 

із науковим керівником сформулювала висновки. Основні наукові положення, 

обґрунтування та висновки належать авторові. У роботах, які 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. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційної роботи 

висвітлено на VII Львівсько-Люблінській міжнародній науково-практичній 
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конференції «Experimental and Clinical Biochemistry» (Львів, 2013 р.), VI International 

Interdisciplinary Scientific Conference of Young scientists and medical students (Харків, 

2013 р.), XII З'їзді Всеукраїнського лікарського товариства (Київ, 2013 р.), 75-й 

Загально-університетській студентській науковій конференції «Досягнення сучасної 

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

2014 р.), XII Міжнародній науковій конференції студентів і молодих вчених 

«Актуальні питання сучасної медицини» (Харків, 2015 р.), 78-у Науковому 

медичному конгресі студентів і молодих вчених «Медицина ХХІ століття» 

(Краматорськ, 2016 р.), United European Gastroenterology Week-2016 (Vienna, 2016 

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

Публікації. За темою дисертації опубліковано 20 наукових праць: 6 статей у 

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

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

– у міжнародних). Отримано патент України на корисну модель. 

Обсяг і структура дисертації. Робота викладена українською мовою на 233 

сторінках, з яких 158 сторінок основного тексту. Дисертація складається зі вступу, 

огляду літератури, опису матеріалів та методів, 3 розділів власних досліджень, 

аналізу та узагальнення результатів дослідження, висновків, практичних 

рекомендацій, додатків, списку використаної літератури (кількість – 334 джерел, 

кирилицею – 149, латиницею – 185). Робота проілюстрована 52 таблицями та 13 

рисунками. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Матеріали та методи дослідження. Для досягнення мети та вирішення 

завдань було обстежено 130 осіб – із них 20 хворих на АГ та 90 пацієнтів з АГ, 

поєднаною з ожирінням і НАЖХП, які перебували на стаціонарному лікуванні в 

терапевтичних відділеннях Стрийської центральної міської та районної лікарень та в 

1-у і 2-у терапевтичних відділеннях комунальної міської клінічної лікарні швидкої 

медичної допомоги м. Львова впродовж 2012-2015 років та 20 практично здорових 

осіб, які ввійшли до контрольної групи. 

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

пацієнтів був у межах від 45 до 74 років. Переважали хворі зрілого віку (45-59 років) 

– 69 (62,7 %) осіб, як серед жінок, так і серед чоловіків. Середній вік становив 

(56,59±1,11) років.  

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

стадією захворювання, з чи без ожиріння І-ІІІ ступенів і НАЖХП (стеатозом і 

стеатогепатитом). 

Діагноз АГ встановлювали відповідно до стандартів діагностики та лікування, 

згідно з рекомендаціями Української асоціації кардіологів (2012), Європейського 

товариства артеріальної гіпертензії та Європейського товариства кардіологів 

(ESH/ESC, 2013). 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» і наказом МОЗ України № 826 від 06.11.2014 р. 

«Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної 
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допомоги при неалкогольному стеатогепатиті», адаптована клінічна настанова 

«Неалкогольна жирова хвороба печінки» (2014 р.) 

Із дослідження вилучено пацієнтів із вторинними порушеннями ліпідного 

обміну, зокрема із гіпотиреозом, нефротичним синдромом, синдромом холестазу. У 

дослідженні не брали участі пацієнти, які менше, ніж 6 місяців тому перенесли 

інфаркт міокарда або гостре порушення мозкового кровообігу; із порушеннями 

серцевого ритму та провідності, із серцевою недостатністю (СН) ІІБ-ІІІ стадії; із 

вірусними, алкогольними чи токсичними гепатитами, і цирозом печінки, генетично 

обумовленими захворюваннями печінки; ті що зловживають алкоголем; із нирковою 

чи важкою печінковою недостатністю, цукровим діабетом; із гострими або з 

загостреннями хронічних запальних захворювань, із дифузними захворюваннями 

сполучної тканини; з інфекційними та онкологічними захворюваннями. 

Відповідно до поставленої мети та завдань дослідження проводили 

комплексне вивчення загальноклінічних (шляхом опитування проводили збір скарг, 

анамнезу захворювання та життя, аналіз результатів об'єктивного обстеження, 

проводили визначення індексу маси тіла (ІМТ), обводу талії (ОТ) та стегон (ОС), 

розраховували співвідношення ОТ/ОС), лабораторних (ліпідний спектр крові, 

печінкові трансамінази, білірубін), імуноферментних (лептин, адипонектин, ІЛ-6) та 

інструментальних (ЕКГ, ЕхоКГ, УСГ органів черевної порожнини, 13С-МДТ) 

методів дослідження. 

У всіх пацієнтів вивчали ЗХ, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ТГ. Вміст ЗХ, ЛПВЩ визначали 

фотоколориметричним методом, ТГ – ензиматичним колорометричним методом. 

Вміст холестерину в складі ЛПНЩ вираховували за формулою W.T. Friedewald: ХС 

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

Рівень загального білірубіну в сироватці крові визначали фотометричним 

методом Єндрашека-Клегторна-Грофа. Активність АлАт, АсАТ у сироватці крові 

визначали кінетичним методом. 

Методом імуноферментного аналізу (ІФА) проводили визначення вмісту 

лептину за допомогою набору «Leptin ELISA» фірми DRG (Німеччина); 

адипонектину за допомогою набору «Adiponectin ELISA Е-09» компанії 

«Mediagnost» (Німеччина); ІЛ-6 за допомогою набору «Інтерлейкін-6 (A8768) ІФА 

БЕСТ» компанії «Вектор-Бест» (Росія).  

ЕхоКГ проводили в М- та В-режимах стандартним способом за допомогою 

ультрасонографічного апарату Siemens Acuson S3000 (Німеччина). Під час 

дослідження оцінювали розміри правого шлуночка (ПШ), товщину міжшлуночкової 

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

(CЛШ), розміри лівого передсердя (ЛП), фракцію викиду (ФВ), діаметр висхідної 

аорти (ВА). За результатами ЕхоКГ обстеження серця проводили розрахунок маси 

міокарда (ММ), індекс маси міокарда ЛШ (ІММ ЛШ) та відносну товщину міокарда 

(ВТМ). 

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, жирової інфільтрації, визначали діаметр ворітної 
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вени.  

Для визначення функціонального стану мікросомальних ензимних систем 

гепатоцитів хворим проводили 13С-МДТ. Аналіз проб повітря аналізували на 

інфрачервоному спектроскопі IRIS (Wagner, Німеччина), визначаючи швидкість 

метаболізму гепатоцитів та кумулятивну дозу на 40-й та 120-й хвилинах. Чутливість 

і специфічність 13С-МДТ становить більше 90 % (Fierbinteanu-Braticevici C., 2013 

Afolabi P., 2013; Kempiński R., 2016).  

Незмінену детоксикаційну функцію печінки вважали при результатах 13С-

МДТ у межах 20-35 %; помірне зниження оцінювали в межах 10-20 % без 

циротичних змін при масі функціонуючих гепатоцитів 50-100 %; на виражене 

порушення вказував результат у 2-10 % при масі функціонуючих гепатоцитів 20-

50 %.; важкі порушення розцінювали при результаті 13С-МДТ менше 2 % при масі 

функціонуючих гепатоцитів менше 20 %. 

Лікування пацієнтів проводили впродовж 12 тижнів із застосуванням 

модифікації способу життя та комбінацій препаратів: перша комбінація – 

олмесартан (Кардосал®) у дозі 10 мг/добу, гідрохлортазид (Гіпотіазид®) 12,5 

мг/добу, аторвастатин (Ліпримар®) 20 мг/добу та УДХК (Урсофальк®) у дозі 10 

мг/кг на добу; друга комбінація – телмісартан (Прайтор®) 20 мг/добу, 

гідрохлортазид (Гіпотіазид®) 12,5 мг/добу, аторвастатин (Ліпримар®) 20 мг/добу та 

УДХК (Урсофальк®) у дозі 10 мг/кг на добу. 

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 та їх обговорення. Тривалість захворювання на АГ 

коливалася від 1 до 25 років і в середньому дорівнювала (8,45±0,64) року); вона 

достовірно не відрізнялася як у групі пацієнтів з ізольованою АГ, так і в групі 

пацієнтів із поєднаною патологією. 

Серед скарг, які найчастіше повідомляли пацієнти в групі з коморбідною 

патологією, були напади періодичного головного болю в 92,2 % осіб та в 90,0 % 

пацієнтів з АГ, переважно в потиличній та лобній ділянках, які посилювалися 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. 

Середній рівень САТ (165,41±1,64) мм рт. ст. був достовірно вищим у 

пацієнтів із поєднаною патологією, порівняно з особами контрольної групи на 25,3 

% (р<0,05), пацієнтами з ізольованою АГ на – 2,02 %. Середній рівень ДАТ був на 

31,6 % вищим у пацієнтів з АГ та на 37,1 % у пацієнтів з АГ поєднанно з ожирінням 

та НАЖХП, порівняно з особами контрольної групи – (76,50±1,07) мм рт. ст. ЧСС 



8 

(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 не 

відрізнялася, порівняно з пацієнтами з ізольованою АГ. 

Клінічна симптоматика з боку печінки проявлялася від безсимптомного 

перебігу в 43 (47,8 %) пацієнтів до форми з постійним больовим синдромом у 

правому підребер’ї в 47 (52,2 %) осіб. У 103 (93,6 %) пацієнтів виявлено 

астеновегетативний синдром. У випадках коморбідної патології, на відміну від 

пацієнтів тільки з АГ, на важкість або дискомфорт у правому верхньому квадранті 

живота скаржилися 82 (91,1 %) особи, ниючі болі в правому підребер’ї – 47 (52,2 %), 

а 34 (37,7 %) – на нудоту. У 56 (62,2 %) хворих виникало періодичне здуття живота. 

При пальпації в 90 (81,8 %) пацієнтів діагностували збільшення печінки на 2-3 см, 

підвищену чутливість або болючість її нижнього краю – 49 (44,5 %) осіб.  

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 в 45 

пацієнтів (50,0 %). Середній рівень ЗХ у групі пацієнтів з АГ на тлі ожиріння з 

НАЖХП був на 40,0 % вищим, порівняно з особами контрольної групи (р<0,05) та 

на 16,1 % із пацієнтами з ізольованою АГ (р<0,05). Середній рівень ЛПНЩ у 

пацієнтів із 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 у групі пацієнтів з АГ, так і в групі хворих на 

АГ на тлі ожиріння та НАЖХП (р>0,05). Проте при порівнянні показників у 

пацієнтів із поєднаною патологією та в 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). Отримані результати є співзвучними з 

Пролосенко К.О., 2016 р. 

Активність АлАТ у пацієнтів з поєднаною патологією була підвищена в 23 

(25,5 %) жінок і в 26 (28,8 %) чоловіків. У 26,7 % (24 особи) обстежених жінок та в 

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 із 

поєднаною патологією середнє значення АлАТ дорівнювало (0,64±0,06) 

ммоль/(год×л) і було на 33,3 % вищим, порівняно з контрольною групою та на 18,5 

%, порівняно з пацієнтами з АГ (р<0,05).  

Активність АсАТ ((0,54±0,02) ммоль/(год×л)) у пацієнтів із коморбідною 

патологією була на 42,1 % вищою, порівняно з показниками в контрольній групі і 

перевищувала аналогічні показники в групі пацієнтів з АГ на 20 %, така різниця 

була достовірною (р<0,05). 

Рівень загального білірубіну був достовірно вищим серед пацієнтів із 

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). 

Ультрасонографічне збільшення розмірів печінки виявлено в 90 (81,8 %) 

обстежених з АГ на тлі ожиріння та НАЖХП, такі 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 
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діагностовано у 83 (75,4 %) осіб, перегин шийки жовчного міхура мав місце в 52 

(47,3 %) обстежених осіб. Діаметр ворітної вени 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 % (р<0,05) більшим, порівняно з контрольною групою ((10,80±0,25) 

мм).  

Вертикальний розмір правої частки печінки у хворих із поєднаною патологією 

становив (14,2±0,15) см, і перевищував аналогічні показники в пацієнтів з АГ на 

23,3 % (р<0,05) і в осіб контрольної групи на 17,5 % (р<0,05). Передньо-задній 

розмір лівої частки печінки склав (7,72±0,09) см у пацієнтів із коморбідною 

патологією і відповідно перевищував на 10,6 % аналогічні показники в обстежених з 

АГ (р<0,05) та на 23,3 % в здорових осіб (р<0,05). 

За результатами УСГ було сформовано дві групи: пацієнти зі стеатозом та з 

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). В обстежених з ознаками стеатозу ліва частка печінки мала розміри 

(7,66±0,09) см і достовірно не відрізнялася від показника в пацієнтів зі 

стеатогепатитом. Діаметр ворітної вени у хворих зі стеатогепатитом у середньому 

становив (13,12±0,16) мм та був достовірно меншим від її діаметра у групі пацієнтів 

зі стеатозом на 15,5 % (р<0,05). 

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 в 1,22 раза при стеатозі (р<0,05). Активність 

АсАТ в обстежених зі стеатогепатитом склала (0,55±0,03) ммоль/(год×л) і була 

вищою в 1,1 раза порівняно з результатами в групі пацієнтів зі стеатозом (р<0,05). 
Рівень загального білірубіну в пацієнтів зі стеатогепатитом був (16,08±0,89) 

мкмоль/л і достовірно відрізнявся від аналогічних показників у пацієнтів зі 

стеатозом в 1,4 раза та порівняно з контрольною групою в 1,7 раза (р<0,05). 

Ураховуючи дані УСГ печінки, що свідчать про ознаки стеатогепатиту та рівні 

печінкових трансаміназ було відібрано 50 пацієнтів із даною коморбідною 

патологією для проведення 13С-МДТ та визначення рівня лептину, адипонектину та 

ІЛ-6. 

За результатами 13С-МДТ ШМБ була значно меншою від рекомендованих 

значень та її показник коливався в межах від 4,3 (%13С/год) до 18,5 (%13С/год), у 

середньому склавши (13,66±0,39) (%13С/год); кумулятивна доза також була знижена 

і складала на 40-й хвилині (7,28±0,26) (%13С); на 120-й хвилині – (12,69±0,57) 

(%13С). Порівняно з особами контрольної групи показники ШМБ – (25,63±1,36 

(%13С/год)), CUM40 (12,10±0,50 (%13С)), CUM120 (23,88±0,73 (%13С)) в осіб 

основної групи були достовірно нижчими (р<0,01) .  

Рівень лептину в 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 із 

помірним зниженням активності гепатоцитів ((24,15±2,36) нг/мл) (р<0,05). Рівень 

адипонектину в пацієнтів із поєднаною патологією з помірним зниженням 

активності гепатоцитів у середньому становив (19,14±0,36) мкг/мл і був достовірно 
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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). Показники 

ІЛ-6 у пацієнтів із поєднаною патологією з вираженим зниженням активності 

гепатоцитів були в 1,7 раза вищими, порівняно з даними показниками в пацієнтів із 

НАСГ із помірним зниженням активності гепатоцитів (р<0,01). На нашу думку, 

підвищений рівень лептину і ІЛ-6 та 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 лівого шлуночка (ІММ ЛШ) менше 100 г/м2 у середньому 

становив (34,04±3,22) нг/мл і перевищував аналогічний показник при ІММ ЛШ 

більше 100 г/м2 на 23,8 % (р<0,05) . Рівень адипонектину не змінювався в двох 

групах. Рівень ІЛ-6 був на 12,7 % вищим при ІММ ЛШ більше 100 г/м2, порівняно з 

аналогічним показником при ІММ ЛШ менше 100 г/м2. 

У процесі проведення досліджень встановлені достовірні позитивні і негативні 

кореляційні зв'язки для коморбідної патології, яка вивчалася: між ІМТ – ОТ (r=0,58 

у чоловіків, r=0,71 у жінок), масою тіла – стінкою ЛШ (r=0,45 у чоловіків), ТГ – ІЛ-6 

(r=0,51 у чоловіків), масою тіла – МШП (r=0,45 у чоловіків), ЛПНЩ – АсАТ (r= 0,36 

у чоловіків), адипонектином – стінкою ЛШ (r=(-0,56) у чоловіків), адипонектином – 

МШП (r=(-0,35) у чоловіків), адипонектином – ЛП (r=(-0,33) у жінок), 

адипонектином – СUM120 (r=0,53 у чоловіків, r=0,48 у жінок), лептином – СUM40 

(r=(-0,48) у чоловіків; (r=(-0,29)) у жінок), лептином – ШМБ (r=(-0,65) у чоловіків), 

АлАТ – адипонектином (r=(-0,51) у чоловіків, (r=(-0,23) у жінок), адипонектином – 

АсАТ (r=(-0,31) у жінок), ЛПВЩ – ІЛ-6 (r=(-0,56) у чоловіків, r=(-0,25) у жінок, 

лептином – ТГ (r=(-0,26) у жінок), що вказує на взаємообтяжуючий вплив 

патогенетичних ланок коморбідної патології. Отримані результати є співзвучними з 

Радченко О.М., 2013 р.; Пролосенко К.О., 2015 р. 

Необхідно відзначити негативну кореляцію між проатерогенними фракціями 

ліпідів та адипонектином і ШМБ. Отже отримані результати вказують на 

кореляційні зв’язки між показниками дисліпідемії та зниженням детоксикаційної 

функції печінки у хворих на АГ з ожирінням та НАЖХП. 

Серед 110 пацієнтів з АГ у поєднанні з ожирінням та НАСГ, після всебічного 

обстеження та оцінки результатів 13С-МДТ було сформовано дослідну групу, в яку 

ввійшли 50 пацієнтів із верифікованим діагнозом НАСГ, їх розподілено на 2 групи 

та призначено лікування, яке тривало впродовж 12 тижнів. До І групи ввійшло 25 

пацієнтів, яким призначали олмесартан у поєднанні з аторвастатином та УДХК. До 

ІІ групи ввійшло 25 пацієнтів, яким призначали телмісартан у поєднанні з 

аторвастатином та УДХК.  

Пацієнтів І групи з ожирінням І ступеня було 18 (72 %), ІІ ступеня – 7 (28 %). 

Серед пацієнтів ІІ групи ожиріння І ступеня виявлено в 11 (44 %) осіб, ІІ ступеня – 7 

(28 %), ІІІ ступеня – 7 (28 %). 

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 дорівнювала (85,36±0,65) за 1 хв., та 

після лікування САТ зменшився на 14,1 %, ДАТ – на 23,7 %, ЧСС – на 8,7 % 

(р<0,01).  
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У пацієнтів ІІ групи 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., та після 

лікування середнє значення САТ достовірно зменшилося на 18,4 %, ДАТ – на 30,3 

%, ЧСС – на 13,4 % (р<0,01). Отримані результати є співзвучними з Бабляк С.Д., 

2012 р.; Міщенко Л.А., 2016 р. 

Зростання ЗХ виявлено в 23 (92,0%) пацієнтів І та в 24 (96,0%) ІІ групи. 

Збільшення ЛПНЩ було діагностовано в 22 (88,0 %) хворих І групи, та відповідно – 

у 17 (68,0 %) обстежених ІІ групи. Підвищений вміст ТГ констатовано в 10 (40,0 %) 

пацієнтів І групи, та – у 9 (36,0 %) хворих ІІ групи. Зменшення рівня ЛПВЩ 

спостерігали в 24,0 % пацієнтів, як І, так і ІІ групи. 

Отже, 12-тижневе лікування олмесартаном з аторвастатином та УДХК 

призвело до достовірного зниження показників ліпідного спектру крові в пацієнтів І 

групи, зокрема за рахунок зменшення ЗХ на 22,3 % (р<0,01), ЛПНЩ на 23,2 % 

(р<0,01). Також спостерігалося достовірне підвищення ЛНВЩ в 11 хворих на 44 %. 

У пацієнтів ІІ групи призначення телмісартану в комплексній терапії з 

аторвастатином та УДХК призвело до достовірного покращення показників 

ліпідного спектру 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<0,05). У той же час у 5 (20,0 %) 

випадках рівень ЛПВЩ залишався зниженим і не досягнув результатів норми. 

Отримані результати є співзвучними з Сіренко Ю.М. 2010 р. 

У пацієнтів І групи потовщення МШП виявлено в 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 в 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 спостерігали 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 % (р>0,05). 

У пацієнтів ІІ групи 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 в 7 (28,0 %) пацієнтів. Після проведеного 

лікування в цій групі пацієнтів виявлено зменшення розмір ЛШ – на 8,3 % (р<0,05), 

ЛП – на 14,9 % (р<0,01), ММ – на 21,8 % (р<0,01), ІММ ЛШ – на 24,6 % (р<0,05), що 

супроводжувалося достовірним зростанням ФВ на 7,1 % (р<0,01). 

В обстежених І групи активність АлАТ до лікування становила (0,72±0,12) 

ммоль/(год×л), після проведеної терапії зменшилася в 1,53 раза (р<0,05). Активність 

АсАТ до лікування була в межах (0,53±0,03) ммоль/(год×л), після терапії знизилася 

в 1,20 раза (р<0,05). Також відмічено достовірну різницю в рівні загального 

білірубіну: його вміст в крові після 12-тижневої терапії комбінацією препаратів 

знизилася в 1,57 раза (р<0,05). 

Середнє значення рівня АлАТ до лікування в пацієнтів ІІ групи становило 

(0,71±0,06) ммоль/(год×л), а після проведеної терапії даний 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 раза (р<0,05). Також 

відмічено достовірне зменшення рівня загального білірубіну в 1,87 раза (р<0,01). 
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Діаметр ворітної вени до лікування в пацієнтів як І, так і ІІ групи поміж собою 

не відрізнявся, проте після лікування виявлено тенденцію до зменшення даного 

показника більшою мірою в пацієнтів ІІ групи. 

У пацієнтів І групи ШМБ коливалася від 9,2 до 17,7 (%13С/год), у середньому 

складала (13,70±0,48) (%13С/год). CUM40 становила (7,49±0,31) (%13С) та CUM120 – 

(12,28±0,57) (%13С), що було достовірно меншим, порівняно з показниками 

контрольної групи (р<0,01). ШМБ у пацієнтів ІІ групи коливалася від 4,3 до 18,5 

(%13С/год), у середньому склавши (13,61±0,62) (%13С/год). CUM 40 становила 

(7,07±0,42) (%13С) та CUM120 – (13,09±0,99) (%13С), що свідчить про порушення 

функції печінки, і було достовірно меншим, порівняно з показниками контрольної 

групи (р<0,01). 

Вміст лептину в пацієнтів І групи до лікування був у межах (34,60±3,12) нг/мл, 

а після лікування олмесартаном з аторвастатином та УДХК у 80 % пацієнтів 

концентрація знизилася в 1,25 раза (р<0,05). Вміст лептину в пацієнтів ІІ групи був у 

межах (45,73±4,03) нг/мл до лікування та знизився в 1,43 раза (р<0,05) після 

призначення комбінації телмісартану з аторвастатином та УДХК.  

До лікування рівень прозапального ІЛ-6 у пацієнтів І групи був (8,68±1,08) 

пг/мл, після лікування – достовірно зменшився в 2,7 раза (р<0,01). Вміст 

прозапального ІЛ-6 у пацієнтів ІІ групи був (9,57±0,96) пг/мл. При застосуванні 

комбінації телмісартану з аторвастатином та УДХК, відзначено зниження в 2,6 раза 

(р<0,01) цього показника у всіх пацієнтів цієї групи, що вказує на зменшення 

системного субклінічного запалення.  

Рівень адипонектину в пацієнтів І групи був (15,75±1,03) мкг/мл до лікування 

та підвищився після лікування олмесартаном з аторвастатином та УДХК на 41,6 % 

(р<0,05). Концентрація адипонектину в пацієнтів ІІ групи була (16,27±0,57) мкг/мл 

до лікування та істотно підвищилася на 59,4 % після лікування телмісартаном з 

аторвастатином та УДХК (р<0,01).  

Важливою переважаючою особливістю комбінації препаратів телмісартану та 

аторвастатину з УДХК є властивість не тільки впливати на гемодинамічні показники 

та зменшувати показники САТ і ДАТ, але і здатність зменшувати рівень ІЛ-6 та 

лептину та збільшувати рівень адипонектину, що сприяє покращенню загального 

стану хворих. 

 

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 
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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), адипонектин – МШП (r=(-0,35) у чоловіків), 

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 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; лептин – ТГ (r=(-0,26) у жінок)) 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). 

 

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 
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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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АНОТАЦІЯ 

Бочар О.М. Особливості перебігу та оптимізація терапії у пацієнтів з 

артеріальною гіпертензією, поєднаною з ожирінням та неалкогольною 

жировою хворобою печінки. – Рукопис. 

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 вивченню клініко-патогенетичних особливостей 

перебігу артеріальної гіпертензії (АГ) та ожиріння і неалкогольної жирової хвороби 

печінки в 110 пацієнтів. Встановлено, що особливістю АГ на тлі ожиріння є 

наявність стеатогепатиту, яка підтверджується ультрасонографічними змінами з 

боку печінки у вигляді гепатомегалії, гіперехогенністю структури, підвищенням 

рівня АлАТ, АсАТ у 46,5 % пацієнтів та зменшенням метаболічної ємності печінки 

на 44,0 % від вихідного рівня. Доведено ефективність застосування сартанів, 

статинів та урсодезоксихолевої кислоти в зниженні проатерогених компонентів 

ліпідного спектру крові, вмісту лептину, інтерлейкіну-6. Виявлено достовірну 

перевагу телмісартану над олмесартаном щодо впливу на зростання концентрації 

адипонектину. 

Ключові слова: артеріальна гіпертензія, ожиріння, неалкогольна жирова 

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

аторвастатин, урсодезоксихолева кислота. 

 

АННОТАЦИЯ 

Бочар А.Н. Особенности течения и оптимизация терапии у пациентов с 

артериальной гипертензией, совмещенной с ожирением и неалкогольной 

жировой болезнью печени. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.02 – внутренние болезни. – ДВНЗ «Ивано-Франковский 

национальный медицинский университет» МЗ Украины, г. Ивано-Франковск, 2018. 

Диссертация посвящена изучению клинико-патогенетических особенностей 

течения артериальной гипертензии (АГ) с ожирением и неалкогольной жировой 

болезнью печени в 110 больных. Установлено, что особенностью АГ на фоне 

ожирения является наличие стеатогепатита, которая подтверждается 

ультрасонографическими изменениями со стороны печени в виде гепатомегалии, 

гиперэхогенностью структуры, повышением уровня АлАТ, АсАТ в 46,5% пациентов 

и уменьшением метаболической емкости печени на 44,0% от исходного уровня. 

Доказано положительное влияние сартанов, статинов и урсодезоксихолевой кислоты 

в снижении проатерогенных компонентов липидного спектра крови, содержания 

лептина, интерлейкина-6. Выявлено достоверное преимущество телмисартана над 

олмесартаном по влиянию на рост концентрации адипонектина. 

Ключевые слова: артериальная гипертензия, ожирение, неалкогольная 

жировая болезнь печени, адипонектин, лептин, интерлейкин-6, телмисартан, 

олмесартан, аторвастатин, урсодезоксихолевая кислота. 
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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. – 

Manuscript. 

Dissertation for the degree of 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 by obligatory inclusion in the scheme of treatment of sartans and statins, 

since they have a positive effect on the state of endothelial function, lipid-lowering effect 

and act as a leptin-lowering factor. 

We inspected 130 patients, who agreed to participate in the study and divided into 3 

groups: 90 with hypertension, combined with obesity and NAFLD, 20 with isolated 

hypertension and 20 healthy persons, 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 

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 syndromes. 

Significant structural changes in the liver were observed in all (100 %) patients with 

comorbid pathology, while we observed 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. 

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. 

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). 

At the 3rd 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 which lasted for 12 weeks. Group 

I included 25 patients who received olmesartan 10 mg in combination with atorvastatin 20 

mg and ursodeoxycholic acid (UDCA) 10 mg / kg. Group II included 25 patients receiving 
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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 64.0 % 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) (p 

<0.05), 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 84.0 % of patients (p <0.01), FJ in 76.0 

% 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 AlAT transplantation (p < 

0.05), AsAT (p <0.05), total bilirubin (p <0.01), decreased the level of leptin in 84.0 % of 

patients (from (45.73 ± 4.03) ng / ml to (31.85 ± 3.03) ng / ml) (p <0.05), 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). 

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 ПОЗНАЧЕНЬ 

АГ – артеріальна гіпертензія  

АлАТ – аланінамінотрансфераза 

АсАТ – аспартатамінотрансфераза 

АТ – артеріальний тиск 

ВА – висхідна аорта 

ВТМ – відносна товщина міокарда 

ДАТ – діастолічний артеріальний тиск 

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 

ЛП – ліве передсердя  

ЛПВЩ – ліпопротеїди високої щільності 

ЛПНЩ – ліпопротеїди низької щільності 

ЛШ – лівий шлуночок  

ММ – маса міокарда 

МС – метаболічний синдром 

МШП – міжшлуночкова перегородка 

НАЖХП – неалкогольна жирова хвороба печінки 

НАСГ – неалкогольний стеатогепатит 

ОС – обвід стегон 

ОТ – обвід талії 

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 
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