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Український реєстр STIMUL:
результати дворічного спостереження за хворими,
які перенесли інфаркт міокарда із зубцем Q
С.В. Валуєва
Українська військово-медична академія, Київ

КЛЮЧОВІ СЛОВА: інфаркт міокарда із зубцем Q, реєстр, дворічне спостереження,
прихильність до лікування, Україна
Висока серцево-судинна смертність – надзвичайно важлива проблема сучасної кардіології. В Україні у 2007 р. цей показник становив
1034 на 100 000 населення і був втричі вищим,
порівняно з таким у країнах Західної Європи та
Північної Америки [1, 9, 10]. Досвід розвинених
країн світу свідчить про можливість зміни ситуації в Україні на краще за умов визнання цієї
проблеми загальнонаціональним пріоритетом і
широкого впровадження сучасних методів діагностики та лікування гострого коронарного синдрому (ГКС) з елевацією сегмента ST. Оцінити, в
якому обсязі загальновизнані методики лікування використовують у практичній медицині,
дозволяють спеціальні програми – реєстри.
На початку 2011 р. в Україні оприлюднили
результати першого реєстрового дослідження
гострого інфаркту міокарда (ІМ), яке було фрагментом європейського [4]. Реєстр вивчав якість
надання медичної допомоги в першу добу розвитку ІМ, проте, дані віддаленого спостереження
за хворими з перенесеним ІМ також є важливими і потребують подальшого дослідження.
Мета роботи – оцінити прихильність до
лікування та частоту розвитку ускладнень упродовж дворічного спостереження за хворими з
інфарктом міокарда із зубцем Q, які увійшли в
реєстр STIMUL.

Матеріал і методи
У дослідження залучено 1103 хворих віком
18 років і більше з ГКС з елевацією сегмента ST,
яких було госпіталізовано в кардіологічні та
кардіохірургічні стаціонари Вінниці та Хмельницького (три центри) за період від січня 2008 р. до
червня 2011 р. протягом перших 24 год від
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моменту розвитку симптомів. Серед них два
відділення мали можливість проведення ургентних інвазивних процедур [2].
Умови реєстру передбачали аналіз даних
усіх пацієнтів з ГКС з елевацією сегмента ST, які
дали усну інформовану згоду на участь у дослідженні. За основу протоколу було взято (та
доповнено) документи реєстру ГКС, який проводило Європейське товариство кардіологів [8].
Участь хворих у дослідженні не повинна була
впливати на стратегію їх лікування у стаціонарі.
Критерії залучення: типовий больовий синдром та електрокардіографічні зміни (підйом
сегмента ST  1 мм як мінімум у двох суміжних
відведеннях або ймовірно нова повна блокада
лівої ніжки пучка Гіса) [10]. Критерії вилучення:
смерть до госпіталізації, ІМ як ускладнення первинних коронарних втручань або аортокоронарного шунтування (АКШ).
Із 1103 хворих з ГКС з елевацією сегмента
ST, яких було внесено в реєстр STIMUL на початку спостереження, ІМ із зубцем Q сформувався у
997 (90,39 %) осіб. Пацієнтів (n=106; 9,61 %), в
яких після проведеного лікування діагностували
ІМ без зубця Q або нестабільну стенокардію, в
подальшому не брали в дослідження [2].
Після виписки зі стаціонару за хворими тривало спостереження протягом двох років, яке
полягало у здійсненні візитів через 6, 12, 24 міс,
заповненні анкет та телефонних опитуваннях,
перегляді архівних даних, амбулаторних карток.
Кінцевими точками були серцево-судинна
смерть від будь-яких причин, нефатальний ІМ,
потреба у планових реваскуляризаціях (стентування та АКШ).
Згідно з рекомендаціями Європейського
товариства кардіологів 2008 р., терапія хворих у
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пізній післяінфарктний період передбачає тривалий (пожиттєвий) прийом ацетилсаліцилової
кислоти (АСК), статинів, β-адреноблокаторів та
інгібіторів ангіотензинперетворювального ферменту (АПФ) [10]. Проводили лише формальний
аналіз лікування у післяінфарктний період без
втручання в його корекцію.

Результати та їх обговорення
Через 6 міс інформація була відома про 636
(72,94 %) пацієнтів. Через рік у дослідженні
залишилося 480 (55,05 %) осіб. Через 24 міс
були доступними дані про 278 (25,72 %) пацієнтів. Хворі, які залишилися у дослідженні, за
основними клініко-анамнестичними характеристиками істотно не відрізнялися від пацієнтів
загальної групи реєстру, проте дещо збільшилася частка чоловіків віком менше 75 років та
осіб, яким під час ГКС було проведено реперфузійну терапію.
Через 6 міс після виписки зі стаціонару
померло 64 (10,06 %) хворих. Упродовж наступних 6 міс стало відомо ще про 78 (16,25 %) смертей. Протягом другого року зафіксовано 29
(10,43 %) летальних випадків. Таким чином, за
два роки після перенесеного ІМ із зубцем Q
помер 171 хворий.
Отримані результати узгоджуються з даними інших досліджень. Частка померлих протягом
першого півріччя у країнах СНД становить
12–13 % [3], у російському реєстрі РЕКОРД –
13,2 % [4], а впродовж року помирає близько
третини таких хворих. У країнах Західної Європи,
згідно з метааналізом Capewell [7], такі показники реєстрували ще в 2000 р. На сьогодні, за
результатами міжнародного реєстру GRACE,
шестимісячна смертність хворих, які перенесли
ІМ, становить 4,9–5,4 % [9] (у Європейських
реєстрах показник річної смертності – у межах
від 4,0 до 7,3 %), трирічна – 14,3 % [8].
Отже, дворічна смертність пацієнтів, які
перенесли ІМ із зубцем Q, в Україні залишається
високою.
Повторний нефатальний ІМ через півроку
виник у 51 (8,02 %) хворого, через 12 міс – у 75
(15,63 %), через два роки – у 61 (21,94 %).
Результати узгоджуються з даними інших авторів. У реєстрі РЕКОРД через 6 міс ускладнення
реєстрували у 4,8 % пацієнтів [5], а в GRACE –
у 7,77 % [9]. Метааналіз Ellis [6], в який увійшли
результати 9 трайлів та 4 реєстрів, показав, що
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протягом року повторні ІМ реєстрували у 11,3 %
пацієнтів, яких лікували консервативно без
реканалізації вінцевих судин та у 4,3 % осіб, яким
було проведено реперфузійну терапію. У дослідженні PRAGUE-2 упродовж 5 років повторні
ІМ сталися у 20,0 % хворих [11].
Планове стентування через півроку виконане у 67 (10,53 %) осіб, через 12 міс – у 77
(16,04 %), через два роки – у 20,50 %. АКШ упродовж зазначених термінів провели відповідно у
5,35; 9,17 та 14,75 % хворих. Отже, планову
реваскуляризацію міокарда протягом наступних
двох років після перенесеного ІМ провели у третини пацієнтів, які увійшли в реєстр. Водночас, у
дослідженні PRAGUE-2 [11] протягом 5 років
операції з реваскуляризації вінцевих судин виконали 67,9 % особам після тромболізису та 47,6 %
хворим після черезшкірного коронарного втручання. Тобто, спостерігаємо низьку частоту проведення планових реваскуляризацій пацієнтам
після перенесеного ІМ.
У хворих, які померли впродовж наступних
24 міс після ІМ із зубцем Q, порівняно з тими, хто
вижив (табл. 1), реєстрували значно більший вік,
більшу частоту виникнення стенокардитичних
болів, хронічної серцевої недостатності (СН),
ІМ та інсульту в анамнезі (Р<0,001). У таких
пацієнтів достовірно частіше відзначали обтяжену спадковість, підвищені рівні артеріального
тиску та холестерину (Р<0,001). Частота виявлення цукрового діабету і надмірної маси тіла
також була більшою у пацієнтів з несприятливим
прогнозом (Р<0,001).
Таким чином, хворі, які померли протягом
наступних двох років після перенесеного гострого ІМ, належали до осіб з дуже високим ризиком
розвитку серцево-судинних ускладнень.
При госпіталізації у пацієнтів з несприятливим прогнозом ознаки гострої СН ІІ класу і вище
за Т. Killip реєстрували в 3,38 разу частіше,
порівняно з тими, хто вижив. У стані кардіогенного шоку надходили тільки пацієнти з несприятливим перебігом захворювання. Однак час від
початку симптомів до госпіталізації у таких осіб
був істотно більшим (Р<0,01), що додатково
обтяжувало їх подальший прогноз.
Первинну реперфузійну терапію було проведено у кожного четвертого хворого із тих, які
вижили через два роки після ІМ. Серед останніх
у 80,2 % осіб виконали первинне стентування.
Водночас, хворим з несприятливим прогнозом
реканалізацію вінцевих судин проводили вдвічі
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Таблиця 1
Основні клініко-анамнестичні дані хворих, які померли після виписки зі стаціонару, та пацієнтів, які вижили впродовж наступних 24 місяців
Померли після виписки
(n=171)
Анамнестичні дані
Середній вік хворих (M±m)
74,34±0,18
Вік  75 років
51 (29,82 %)
Чоловіки
103 (60,23 %)
Жінки
66 (38,60 %)
Післяінфарктний кардіосклероз
68 (39,77 %)
Наявність стенокардії в анамнезі
92 (53,80 %)
Ознаки хронічної СН в анамнезі
90 (52,63 %)
Перенесений інсульт
28 (16,37 %)
Стентування/АКШ в анамнезі
5 (2,92 %)
Фактори ризику
Артеріальна гіпертензія
144 (84,21 %)
Гіперхолестеринемія
68 (39,77 %)
Індекс маси тіла  30 кг/м2
97 (56,73 %)
Обтяжена спадковість
89 (52,05 %)
Цукровий діабет
76 (44,44 %)
Дані при госпіталізації хворих
Час від початку симптомів до госпіталізації, год (M±m)
6,46±0,22
ГСН II класу і вище за Т. Killip
72 (42,11 %)
ГСН IV класу за Т. Killip (кардіогенний шок)
7 (4,09 %)
Основні види лікування у хворих з ГКС
Ацетилсаліцилова кислота
154 (90,06 %)
Клопідогрель
131 (76,61 %)
Фондапаринукс натрію
108 (63,16 %)
Гепарини нефракціоновані
12 (7,02 %)
Гепарини низькомолекулярні
36 (21,05 %)
Первинна реперфузійна терапія
35 (20,47 %)
Тромболітична терапія
8 (4,68 %)
Первинні коронарні втручання
27 (15,79 %)
Ускладнення
ГСН II класу за Т. Killip і вище
68 (39,77 %)
ГСН IV класу за Т. Killip (кардіогенний шок)
20 (11,70 %)
Успішна реанімація
13 (7,60 %)
Небезпечні для життя порушення ритму
14 (8,19 %)
Рецидив ІМ
6 (3,51 %)
Рання післяінфарктна стенокардія
22 (12,87 %)
Інсульт
1 (0,58 %)
Кровотеча
7 (4,09 %)
Показник

Вижили після виписки
(n=249)
57,12±0,2***
37 (14,86 %)***
198 (79,52 %)
51 (20,48 %)
66 (26,50 %)**
82 (32,93 %)***
41 (16,47 %)***
14 (5,62 %)***
8 (3,21 %)
180 (72,29 %)**
53 (21,29 %)***
70 (28,11 %)***
86 (34,54 %)***
44 (17,67 %)***
5,27±0,17**
31 (12,45 %)***
0*
240 (96,39 %)*
217 (87,15 %)**
104 (41,77 %)**
42 (16,87 %)**
95 (38,15 %)***
101 (40,56 %)**
20 (8,03 %)
81 (32,53 %)***
27 (10,84 %)***
3 (1,20 %)***
3 (1,20 %)***
6 (2,41 %)*
9 (3,61 %)
15 (6,02 %)
1 (0,40 %)
3 ( 1,20 %)*

Примітка. Різниця показників достовірна порівняно з такими у хворих, які померли після виписки: * – P<0,05; ** – P<0,01;
*** – P<0,001. ГСН – гостра серцева недостатність.

рідше (Р<0,01), а інтервенційні втручання – лише
в 15,79 % хворих (Р<0,001). Антитромбоцитарні
засоби (АСК та клопідогрель) та прямі антикоагулянти також достовірно рідше призначали
пацієнтам з несприятливим прогнозом (Р<0,01).
Під час лікування у стаціонарі перебіг гострого ІМ у хворих, які померли впродовж наступ-

них 2 років, ускладнювався розвитком гострої
СН ІІ класу і вище у 4 рази частіше, кардіогенним
шоком – у 10 разів (Р<0,001) порівняно з тими,
хто вижив. У пацієнтів з несприятливим прогнозом була значно більшою (Р<0,05) частота
виникнення кровотеч та небезпечних для життя
порушень ритму (фібриляції шлуночків та
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препаратів, такі як брадикардія, гіпотензія чи
непереносність, реєстрували лише в 39
(14,03 %) пацієнтів. Таким чином, через два роки
після перенесеного ІМ із зубцем Q спостерігали
низьку прихильність хворих до лікування.
Хворі, які померли протягом наступних двох
років, у 1,5 разу рідше приймали АСК та β-адреноблокатори (Р<0,001), порівняно з тими, хто
вижив (табл. 2). Частота прийому статинів була
низькою у всіх обстежених, хоча ліпідознижувальна терапія має доведений позитивний вплив
на прогноз у пацієнтів з ішемічною хворобою

шлуночкової пароксизмальної тахікардії), які
супроводжувалися раптовою зупинкою кровообігу з успішною реанімацією.
У хворих, які ввійшли в дослідження, було
проведено аналіз частоти прийому лікарських
засобів основних класів після перенесеного ІМ із
зубцем Q протягом наступних двох років. Частота прийому АСК зменшилася на 35,19 %, статинів – на 74,42 %, клопідогрелю – на 80,54 %,
β-адреноблокаторів – на 38,10 %, інгібіторів
АПФ – на 43,84 % (Р<0,01), нітратів – на 21,27 %
(Р<0,05) порівняно з призначеннями на момент
виписки зі стаціонару (рисунок).
Таким чином, через два роки після виписки
зі стаціонару кількість хворих, які продовжили
приймати призначене лікування, істотно зменшилася (Р<0,001), особливо це стосується прийому статинів та клопідогрелю, які є обов’язковими препаратами і мають доведений вплив
на прогноз [4, 11].
Препарати чотирьох груп регулярно приймали лише 23 (8,27 %) пацієнти, три препарати – 50 (18,0 %) осіб. Взагалі не приймали
жодного препарату 27 (9,71 %) осіб. Слід зазначити, що обмеження щодо призначення одного з

Таблиця 2
Прихильність хворих до лікування та дворічна смертність
Показник

100

Вижили після
виписки
(n=249)

67 (39,18 %)

152 (61,04 %)*

12 (7,02 %)
24 (14,04 %)
68 (39,77 %)
58 (33,92 %)

8 (3,21 %)
41 (16,47 %)
149 (59,84 %)**
116 (46,58 %)

Примітка. Різниця показників достовірна порівняно з такими
у хворих, які померли після виписки: * – Р<0,01; ** – Р<0,001.

Чере 6 місяців
Через 24 місяці

96,01

93,46

Померли
після виписки
(n=171)

Ацетилсаліцилова
кислота
Клопідогрель
Статини
Бета-адреноблокатори
Інгібітори АПФ

На момент виписки
Через 12 місяців

%

79

96,01
89,16

90
77,99

77,30

80
73,27

70

64,17
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63,33

58,27
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Рисунок. Частота прийому лікарських засобів на момент виписки зі стаціонару, через 6, 12 та 24 міс після гострого ІМ із зубцем
Q у хворих, залучених у реєстр STIMUL. * – Р<0,05, ** – Р<0,01, *** – Р<0,001 – порівняно з показником на момент виписки.
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серця та її ускладненнями [10]. Відмова від
статинів, можливо, пов’язана з браком швидких
суб’єктивних ефектів цих препаратів, недостатнім рівнем поширення інформації про їх користь
та високою вартістю. Припинення застосування
АСК неприпустиме, оскільки це засіб первинної
та вторинної профілактики серцево-судинних
захворювань та їх ускладнень, і після ІМ АСК
мають приймати всі пацієнти, крім тих, у яких
спостерігають непереносність цього препарату
[10].

Висновки
1. Частота зафіксованих у реєстрі STIMUL
ускладнень мало відрізняється від офіційних статистичних даних в Україні, проте вона істотно
вища (Р<0,001), ніж у країнах Західної Європи та
Північної Америки.
2. Чинниками, які мають несприятливе прогностичне значення, вважаємо вік, клас гострої
серцевої недостатності за Т. Killip та час від
початку виникнення симптомів до госпіталізації. Додатково обтяжують прогноз неможливість проведення реперфузійної терапії, непризначення антитромбоцитарних засобів у
стаціонарі, а також низька прихильність хворих
до лікування (зокрема до прийому ацетилсаліцилової кислоти та статинів) у пізній післяінфарктний період.
3. Більшість факторів, які обтяжують прогноз, є соціальними, що відкриває великі
потенційні можливості поліпшення якості та
тривалості життя хворих після перенесеного
інфаркту міокарда із зубцем Q.
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Ukrainian registry STIMUL: the results of two-year follow-up of patients after Q-wave
myocardial infarction
S.V. Valuyeva
The pilot registry of acute coronary syndromes with ST segment elevation STIMUL, including 1103 pts, is the first
registry research in Ukraine with two- years follow-up. Our study aimed to examine the characteristics and longterm prognosis of patients with myocardial infarction with ST segment elevation and to compare their adherence
to the current guidelines. After 24 month a prospective survey data included 278 pts, which was elucidated by
telephone contacts. 171 pts died between discharge and 24 month follow-up, 61 (21.94 %) sustained a new
non-fatal myocardial infarction, and 98 pts (35.25 %) underwent myocardial revascularization procedures.
Compared to survivors, patients who died or had myocardial infarction were older, more often were females, had
signs of acute heart failure and high terms of time delay from symptom onset to arrival at the emergency department. Important findings of the study were relatively low use of recommended treatment guidelines and high
rate of cessation of prescribed at discharge medications. Non-adherence to medical treatments leads to more
frequent development of recurrent myocardial infarction and death.

