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В Українських рекомендаціях з лікування серцевої недостатності (2011) наголошується, що статини
мають призначатися пацієнтам з серцевою недостатністю за наявності в них гіперхолестеролемії, а
прийом препаратів має продовжуватися, якщо вони
призначалися раніше. І водночас статини протипоказані за наявності рівня холестеролу крові < 3,5
ммоль/л (135 мг/дл) та пацієнтам з іншою (крім ІХС)
етіологією СН.
Стабілізація статинами атеросклеротичної бляшки, зменшення запалення, відновлення функціонування та зменшення ризику фібриляції шлуночків
і раптової смерті можуть бути корисними у хворих
із серцевою недостатністю. Водночас статини пригнічують нейтралізацію прозапальних цитокінів та
ендотоксинів, які зменшують величину холестерол
ліпопротеїнів низької густини, здатні знижувати
продукцію коензиму Q10, збільшувати оксидативний стрес та мітохондріальну дисфункцію, які погіршують перебіг серцевої недостатності.
Використання статинів при серцевій недостатності потребує подальшого вивчення.

ИЗБЫТОЧНАЯ МАССА
ТЕЛА И ОЖИРЕНИЕ:
АЛЬТЕРНАТИВА СТАНДАРТНОЙ
ДИЕТЕ В АМБУЛАТОРНОПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
OVERWEIGHT AND OBESITY: THE ALTERNATIVE
TO A STANDARD DIET IN PRIMARY CARE
Пилат Т.Л., Овсянникова М.В. /
T.L. Pilat, M.V. Ovsiannikova
Первый Московский государственный медицинский университет
имени И.М.Сеченова, ООО «ЛЕОВИТ нутрио», г. Москва, Россия

В связи с тенденцией к увеличению количества
пациентов с избыточной массой тела и ожирением
становится значимым поиск новых методов и способов их коррекции, позволяющих сформировать максимальную приверженность пациентов к выполнению рекомендаций врача. Среди них в амбулаторнополиклинических условиях особое место занимает
низкокалорийное сбалансированное питание.
Цель работы – оценка клинической эффективности, органолептических свойств и переносимости продуктов комплексной низкокалорийной программы
сбалансированного питания для снижения веса «Худеем за неделю» у женщин с ожирением 1-3 степени.
Низкокалорийная программа «Худеем за неделю» представлена сбалансированным гипокалорийным питанием и рассчитана на 5 рабочих дней,
включает завтраки, обеды и ужины на рабочую неделю и имеет различные варианты наборов продуктов быстрого приготовления, а также специализированные диетические (лечебные и профилактические) продукты, составляющие основу рационов

питания. В состав ежедневного нормированного рациона входят первые, вторые блюда, десерты (белково-шоколадный коктейль, фруктовые батончики),
напитки (кисель, компот, чай и кофе) и витаминноминеральный комплекс «Мегаслим».
Под динамическим наблюдением в течение
двух недель находились 23 женщины, страдающие
ожирением 1-3 степени в возрасте 25-47 лет – 13
пациенток основной группы, получавших рационы
программы «Худеем за неделю», и 10 пациенток
контрольной группы без изменения калорийности и
структуры рациона стандартной диеты.
Проведено комплексное обследование с расчетом индекса массы тела (ИМТ) и относительной величины жировой массы. Оценка органолептических
свойств и переносимости продуктов программы
проводилась анкетно-опросным методом.
За две недели потеря массы тела составила
3,4±0,7 кг по сравнению с исходными параметрами
(p<0,05). Изменение относительной величины жировой массы проявилось ее уменьшением с 29,1±1,3
% исходно до 24,2±2,1% (p<0,05).
По результатам анкетных опросов средний балл
оценки органолептических свойств при оценке по
пятибалльной шкале составил 4,91. При употреблении продуктов программы «Худеем за неделю» случаев непереносимости, аллергических реакций не
выявлено. Из 13 пациенток 12 находили объем питания достаточным. При использовании рационов
программы 11 пациенток отметили снижение аппетита, у 2 женщин аппетит не изменился. У 8 пациенток с наблюдавшимися исходно запорами отмечена
нормализация стула. В группе контроля каких-либо
выраженных изменений не наблюдалось.
Таким образом, комплексная низкокалорийная
программа сбалансированного питания для снижения веса «Худеем за неделю» применима в амбулаторно-поликлинических условиях для постепенного
снижения веса с возможностью строгого контроля
калорийности каждого приема пищи и может быть
рекомендована к применению в диетическом питании пациентов, контролирующих массу тела.

РЕНАЛЬНА КОМОРБІДНІСТЬ У
КЛІНІЦІ ВНУТРІШНІХ ХВОРОБ
RENAL COMORBIDITY IN THE CLINICS OF
INTERNAL DISEASES
Пиріг Л.А. / L.A. Pyrih
Національна медична академія післядипломної освіти
ім. П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Поняття «коморбідність» включає взаємопоєднання патологічного ураження нирок та різних органів і систем одночасно або послідовно на основі
спільних причин його виникнення, спільних або взаємозалежних патологічних механізмів формування
та перебігу патологічного процесу.
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