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Так, у хворих на ізольований ХП із дисліпідемією 
показники ЗХс підвищувались у 1,34, ТГ – у 1,65, – Хс 
ЛПНГ – у 1,53 раза, індекс атерогенності підвищувався 
в 1,97 раза порівняно з показниками у групі практично 
здорових осіб�� Щодо Хс ЛПВГ, то показники знижу-
валися в 1,26 разу�� Зазначимо, що зниження Хс ЛПВГ, 
ТГ, підвищення індексу атерогенності вважається фак-
тором ризику розвитку атеросклерозу і тромбогенних 
ускладнень не тільки за наявності ІХс, а і за ізольова-
ного ХП із дисліпідемією�� Це стосується і перебігу ХП 
із ІХс, оскільки завдяки підвищенню показників ТГ на-
ростає інтенсивність атеросклеротичного процесу при 
ІХс і виникає ризик розвитку ліпогенного панкреатиту, 
що обтяжує перебіг цих захворювань [2, 5]��

Аналіз результатів 3-х місячного курсового ліку-
вання ізольованого ХП із дисліпідемією з додаванням 
полікозанолу показав, що достовірно (р<0,05) підви-
щилися показники Хс ЛПВГ (у 1,12 раза порівняно з 
такими до лікування) і достовірно (р<0,05) знизилися 
показники ТГ (у 1,12 раза порівняно з показниками 
до лікування)�� Це вказує на достатню гіполіпідемічну 
ефективність такого комплексу лікування, що може за-
тримати подальше прогресування ХП, профілактувати 
формування ліпоїдозу підшлункової залози (у тому 
числі тригліцеридного за етіологією), а також агресив-
ний розвиток атеросклерозу, який довгий час клінічно 
не проявляється у таких хворих�� 

При поєднаному перебігу ХП із ІХс до лікуван-
ня показники, які засвідчували атерогенний характер 
дисліпідемії, достовірно підвищувалися (р<0,05)�� Так, 
показники ЗХс підвищувалися у 1,52, ТГ – у 1,77, Хс 
ЛПНГ – у 1,83, індекс атерогенності – 1,52 раза при 
порівнянні з такими у групі ПЗО�� Показники Хс ЛПВГ 
збільшилися в 1,15 раза�� Лікування пацієнтів із застосу-
ванням полікозанолу при поєднаному перебігу ХП 
із ІХс проводили в комбінації із аторвастатином у 
стартових дозах�� Встановлено достовірне (р<0,05) 
зниження показників ЗХс (у 1,26 раза порівняно з по-
казниками цієї групи хворих до лікування), Хс ЛПНГ 
(у 1,42 раза), ТГ (у 1,23 раза), атерогенного індексу (у 
1,56 раза), показники Хс ЛПВГ підвищились у 1,15 
раза�� Не вдалося досягнути позитивних результатів 

тільки у показниках Хс ЛПДНГ�� Це надає право вва-
жати, що за поєднаного перебігу ХП із ІХс призна-
чення полікозанолу в комбінації з аторвастатином у 
стартових дозах дає можливість досягти більш ши-
рокого та значущого впливу на всі ланки порушено-
го холестеринового спектра крові, ніж при лікуванні 
тільки статинами��

Отже, згідно з отриманими результатами, за ко-
морбідного перебігу ХП із ІХс гіпертригліцеридемія 
може виступати в якості спільного механізму форму-
вання жирової інфільтрації підшлункової залози (що 
сприятиме формуванню у подальшому стеатопанк-
реатиту, неалкогольної жирової хвороби підшлунко-
вої залози поряд з неалкогольною хворобою печінки, 
або самостійно) і розвитку судинного атеросклерозу�� 
Полікозанол («Фітостатин») має гіполіпідемічну дію, 
як у пацієнтів на ізольований ХП із дисліпідемією, так 
і за поєднання ХП із ІХс, поліпшуючи ефективність 
статинотерапії при комбінованому застосуванні�� 

Висновки
1. у комплексному лікуванні хворих на ізольова-

ний ХП із гіперліпідемією додавання полікозанолу 
до алгоритму лікування ХП сприяє достовірному 
зниженню показників ХС ЛПВГ, ТГ і атерогенно-
го індексу ((р<0,05), що дозволяє вважати гіполіпі-
демічну дію запропонованої комбінації у таких 
хворих достатньою для профілактики ліпоїдозу 
підшлункової залози (при використанні впродовж 
3-х місяців).

2. за перебігу ХП із ІХС препарат у комбінації з 
аторвастатином у стартових дозах достовірно ((р<0,05) 
покращує показники холестеринового спектру плаз-
ми крові при лікуванні впродовж 3-х місяців, сприяє 
поліпшенню процесів, які задіяні у дисліпідемічних 
зсувах при обох захворюваннях.

Перспективи подальших досліджень. необхід-
но провести вивчення показників інсулінорезис-
тентності у хворих на хронічний панкреатит із 
ішемічною хворобою серця з метою визначення 
ефективності лікування комбінації полікозанолу зі 
статинами (впродовж 3-х місяців).

Таблиця
Ліпідний профіль крові в обстежених хворих на хронічний панкреатит із дисліпідемією і на ХП із ІХС, у тому числі в 
динаміці лікування полікозанолом

Показники
Хворі на ізольований ХП із дисліпідемією

n = 21
Хворі на ХП із ІХС

n = 21
Практично 

здорові 
n = 10 до лікув. після лікув. ∆, % до лікув. після лікув. ∆, %

Загальний Хс, ммоль/л 6,46±0,22* 5,32±0,49 -18% 7,32±0,15* 5,8±0,22** -21% 4,8±0,8
ТГ, ммоль/л 2,37±0,16* 2,09±0,09** -12% 2,53±0,2* 2,06±0,14** -19% 1,43±0,4
ЛПНГ, ммоль/л 4,32±0,4* 3,18±0,3 -26% 5,14±0,3* 3,68±0��2** -28% 2,81±0,29
ЛПДНГ, ммоль/л 1,08±0,02* 0,95±0,04 -12% 1,15±0,1* 0,94±0,06 -19% 0,65±0,06
ЛПВГ, ммоль/л 1,06±0,02* 1,19±0,01** 12% 1,03±0,1 1,18±0,04** 15% 1,34±0,07
ІА 5,09±0,2 3,47±0,1 -32% 6,11±0,3 3,92±0,2 -36% 2,58±0,1

Примітка: * – показники хворих відносно практично здорових відрізняються вірогідно (р<0,05);
** – вірогідність відмінності (р<0,05) порівняно з показниками хворих після лікування ∆, %. 


