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на добу під час вечері, оскільки біосинтез холестерину ак-
тивується вночі�� За необхідності дозу можна подвоїти че-
рез 2 місяці до 20 мг/добу (залежно від рівня холестерину, 
який перевіряється кожні 8 тижнів)�� Курс лікування від 6 
місяців і довше�� Лікування в дозі 10 мг знижує рівень Хс 
ЛПНГ на 20-25% впродовж перших 6 місяців, при дозу-
ванні 20 мг – на 25-30%, значно поліпшується показник 
співвідношення Хс ЛПНГ/Хс ЛПВГ�� Це засвідчує дозо-
залежний ефект препарату�� 

Отже, визначення рівнів показників ліпідограми 
у хворих за коморбідного перебігу ХП із ІХс та роль 
полікозанолу («Фітостатину») в корекції дисліпідемії у 
таких хворих викликало неабияку цікавість�� 

Мета дослідження: вивчити зміни показників ліпі-
дограми у хворих на ізольований ХП із дисліпідемією 
при використанні полікозанолу у комбінації з відповід-
ним стандартним лікуванням ХП та ХП із ІХс, у тому 
числі в динаміці стандартизованого лікування з вико-
ристанням аторвастатину у поєднанні з полікозанолом��

Матеріали та методи дослідження
Обстежено 52 пацієнти, які були розподілені на від-

повідні групи�� Групу практично здорових (ПЗО) скла-
ли 10 осіб (чоловіків – 5 (50%), жінок – 5 (50%)�� Першу 
групу склав 21 хворий на ХП із дисліпідемією (чоловіків 
– 15 (71,5%), жінок – 6 (28,5%)�� Другу групу склав 21 
хворий на ХП із ІХс (чоловіків – 13 (61,9%, жінок – 8 
(38,1%))�� Вік пацієнтів коливався в межах від 31 до 69 
років�� Обстежені рандомізовані за віком, статтю і три-
валістю захворювань��

Діагноз ХП встановлювали згідно з клінічним про-
токолом наказу МОЗ України від 13��06��2005 № 271�� 
«Клінічний протокол надання медичної допомоги хво-
рим на хронічний панкреатит»�� Діагноз ІХс виставляли 
згідно з Наказом МОЗ України № 436 від 03��07��2006 р�� 
«Про затвердження протоколів надання медичної допо-
моги за спеціальністю «Кардіологія»��

Критеріями включення для ХП були довготрива-
ле тютюнокуріння, зловживання алкоголем, абдомі-
нальний больовий синдром, періодичні диспепсичні 
розлади, зміни структури ПЗ за ультрасонографічних 
досліджень; наявність інформованої згоди хворого 
на участь у дослідженні�� Включалися хворі із ІХс, 
стабільною стенокардією напруги І-ІІ ФК, ХсН ІІФ-
Б, ФК ІІ-ІІІ (NYHA), відсутність нападів стенокардії 
протягом 3 міс��; регулярний прийом інгібіторів ан-
гіотензин-перетворюючого ферменту або блокаторів 
рецепторів до ангіотензину II, β-блокаторів, статинів 
і антитромбоцитарних препаратів протягом 3 міс��; під-
писана інформована згода пацієнта��

Критеріями виключення були онкологічні хворі; осо-
би, що перенесли гострий панкреатит, загострення/де-
компенсацію хронічного захворювання або оперативне 
втручання впродовж останніх 4-х тижнів; відмова хворого 
брати участь у дослідженні�� Не включали хворих із ХсН 
не ішемічної етіології (кардіоміопатії; ревматизм, леге-

неве серце тощо); стенокардією напруги, перенесеним 
гострим інфарктом міокарда впродовж останніх 3 міс��; 
з іншими супутніми захворюваннями серцево-судинної 
системи в стані декомпенсації; з вираженою патологією 
опорно-рухового апарату, через наявність якої неможли-
во виконати тест із 6-хвилинною ходьбою��

Хворі на ХП за коморбідного перебігу з ІХс до 
стандартного способу лікування додатково отримува-
ли Фітостатин у дозі 10 мг 1 раз ввечері під час вечері 
у поєднанні з аторвастатином (10-20 мг)�� До курсово-
го лікування хворих на ХП із дисліпідемією додатково 
призначали полікозанол за такою ж схемою�� У відповід-
ності до Рекомендацій по діагностиці, профілактиці і лі-
куванню дисліпідемій Української асоціації кардіологів 
(2011) рекомендували гіполіпідемічну дієту і модифі-
кацію способу життя�� Курс лікування продовжувався 3 
місяці��

У динаміці лікування досліджували ліпідний спектр 
плазми крові, рівні ЗХс, Хс ЛПВГ, ТГ (визначали фо-
токолориметричним способом за допомогою реактивів 
фірми «Lachema» (Чехія) методом Златікс-Зака�� Рівень 
холестерину ЛПНГ визначали розрахунковим методом 
за формулою Фрідевальда (Friedewald): 

Хс ЛПНГ = ЗХс – (Хс ЛПВГ + ТГ/2,2) (ммоль/л), за 
умови, що концентрація ТГ не перевищує 4,5 ммоль/л; 
визначення Хс ЛПДНГ проводили розрахунковим спо-
собом, використовуючи формулу: 

Хс ЛПДНГ = ЗХс – (Хс ЛПНГ + Хс ЛПВГ)�� 
Індекс атерогенності (ІА) вираховували за формулою
ІА= (ЗХс – Хс ЛПВГ) / Хс ЛПВГ��
статистичну обробку отриманих даних виконували 

на персональному комп’ютері «ViewSonic» з використан-
ням стандартних пакетів програм Microsoft Excel та за 
допомогою комп’ютерних програм «BioStat», Statistica 
for Windows версії 6��0 (Stat Soft inc��, сША)�� Вираховува-
ли середню арифметичну величину (М), її помилку (m), 
критерій ст’юдента (t), можливість (p) із забезпеченням 
вірогідності не менше ніж 95%��

Результати дослідження та їх обговорення
Аналіз типів дисліпідемій показав, що частіше 

зустрічався ІІa і ІІb типи дисліпідемій (22 і 25% від-
повідно), але за коморбідності з ІХс реєстрували дис-
ліпідемію ІІa і ІV типу, що засвідчувало ймовірність 
атеросклеротичних змін у судинах, у тому числі і у 
хворих на ХП�� У групі хворих на ізольований ХП із 
дисліпідемією встановлено переважання І - ІІ ст�� ожи-
ріння та біліарну патологію�� Cередній показник ІМТ 
у групі хворих становив 27,28±0,67 кг/м2, а в групі за 
коморбідного перебігу 28, 24±1,01 кг/м2��

В обох групах пацієнтів до призначення Фітостатину 
було встановлено достовірне (р<0,05) підвищення показ-
ників загального холестерину (ЗХс) плазми крові, Хс 
ЛПНГ, ТГ і зниження показників Хс ЛПВГ (порівняно 
з такими у групі практично здорових), що відображено в 
таблиці��


