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ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Вплив дисліпідемії на ефективність гіпотензивної терапії у пацієнтів з цукровим 

діабетом 2 типу і гіпертонічною хворобою В.А. Чернишов, О.В. Бабенко,                                             
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В.К. Гаврисюк, Е.А. Меренкова, Г.Л. Гуменюк, О.В. Быченко, Я.А. Дзюблик, С.И. Лещенко, 

А.И. Ячник, Е.А. Беренда, Н.Д. Морская, О.В. Страфун, О.В. Шадрина  _____с. 24-32 

Состояние вазорегулирующей функции эндотелия сосудов и психоэмоционального 

статуса в динамике воздействия различных режимов терапии у больных хронической 

обструктивной болезнью легких А.Л. Аляви, Д.А. Рахимова, З.Т. Сабиржанова, Н.Н. 

Убайдуллаева, М.Х. Назирова ____с. 33-38 

Покращення якості життя хворих на гіпертонічну хворобу, поєднану з хронічним 

обструктивним захворюванням легень Л.А. Дронь, І.Г. Купновицька ____с. 39-45 

Особливості змін показників Т- та В-клітинного імунітету залежно від індексу маси 

тіла у пацієнтів з неалкогольною жировою хворобою печінки у поєднанні з ожирінням і 

патологією біліарного тракту Ю.М. Степанов , О.Ю. Філіппова ____с. 46-54 

Атеросклероз магистральных артерий головы, уровень лептина и 

постпрандиальная гипертриглицеридемия у пациентов с ишемической болезнью сердца в 

сочетании с неалкогольной жировой болезнью печени в зависимости от индекса массы 

тела  А.В. Курята, М.М. Гречаник _____с. 55-62 

Оцінка ефективності застосування L-аргініну аспартату в комплексному лікуванні 

хворих на остеоартроз з високим рівнем коморбідності та кардіоваскулярного ризику             

Л.О. Волошина _____с. 63-70 

Вплив α-ліпоєвої кислоти на показники ліпідного обміну у хворих на цукровий 

діабет 2 типу, які перенесли не-Q-інфаркт міокарда  Н.В. Алтуніна  _____с. 71-76 

Особливості деяких маркерів дисфункції ендотелію у хворих на подагричний артрит 

Н.А. Золотарьова, М.І. Романченко, А.П. Боровік  ______с. 77-81 

Ефективність лікування хворих старших вікових категорій з постімплантаційною 

фібриляцією передсердь О.В. Синяченко, Д.Ю. Узун, Г.С. Такташов,                                                 

Н.В. Грона _____с. 82-88 



Спрощена шкала оцінки ризику віддаленого несприятливого наслідку після 

перенесеного інфаркту міокарда із зубцем Q  С. В. Король _____с. 89-92 

Цитокіновий статус у хворих на госпітальну пневмонію на тлі черепно-мозкової 

травми  А. Б. Ільченко, О. О. Яковлева _____с. 93-96 

ОГЛЯДИ 

Формирование кардиоваскулярного риска у пациентов с неалкогольной жировой 

болезнью печени и роль субклинического гипотиреоза в его развитии  Е.В. Колесникова, 

А.В Потапенко  _____с. 97-102 

Функциональное значение микроРНК в развитии заболеваний внутренних органов 
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