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РІЗНІ ПРОБЛЕМИ КАРДІОЛОГІЇ
Первичная индивидуальная профилактика ишемической болезни сердца –
новое направление здравоохранения
Г.Л. Апанасенко
Национальная медицинская академия последипломного
образования им. П.Л. Шупика МЗ Украины, Киев

С целью первичной профилактики ишемической болезни сердца (ИБС) до сего времени использовалась «популяционная» и «групповая» стратегии. Далее следует сразу вторичная профилактика ИБС. Что касается первичной индивидуальной профилактики ИБС, то ее не было в связи с отсутствием маркеров, которые можно было бы использовать
для этой цели. В качестве такого маркера мы предлагаем использовать уровень здоровья индивида. Разработанная нами методология и методика диагностики («измерения») индивидуального здоровья по прямым показателям дает возможность не только ответить на вопрос, «как» эндогенные
факторы риска способствуют развитию ИБС, но и «почему»
они формируются.
Здоровье индивида – это не отсутствие заболеваний и
не эфемерное «благополучие», а его способность выполнять
свои биологические (выживание и репродукция) и социальные функции. Эта способность обеспечивается важнейшим
свойством живой системы – самоорганизацией, в основе которой лежат хорошо известные механизмы (адаптация, гомеостаз, реактивность, резистентность, регенерация, репарация, онтогенез и др.). Эффективность действия всех
этих механизмов определяется энергопотенциалом клеточных структур, т.е. функцией митохондрий. Анализ динамики
эволюции живого на Земле свидетельствует о том, что человек находится на вершине биоэнергетической лестницы эволюции, а «сползание» с нее приводит к нарушениям в функции клеточных структур и развитию патологии. Отражением
функции митохондрий на организменном уровне является
мощность и эффективность аэробных механизмов энергообразования. Разработанная нами экспресс-система, основанная на учете системных реакций, сопровождающих изменения максимальной аэробной способности, позволяет диагностировать устойчивость биосистемы к негативным внешним воздействиям (гипоксия, кровопотеря, интоксикация и
пр.) и определять ее положение в системе координат «здоровье–болезнь».
Использование простой и доступной для среднего медперсонала экспресс-оценки уровня здоровья позволило
провести многотысячные популяционные исследования и
описать ряд новых феноменов: чем выше уровень здоровья,
тем меньше вероятность развития эндогенных факторов ри-

ска и манифестированых форм ИБС; существует «безопасный» уровень здоровья, выше которого не определяются ни
эндогенные факторы риска, ни манифестированные формы
заболеваний; при выходе индивида из «безопасной» зоны
здоровья отмечается феномен «саморазвития» патологического процесса и др.
Таким образом, существует единая причина развития эндогенных факторов риска ИБС – недостаточность функций
митохондрий, выходящая за пределы, определяемые законами эволюции. Все остальные эндогенные факторы ИБС –
его следствие.
Не уменьшая значимости лечебно-диагностических мероприятий как пути оказания помощи страждущим, постулируем основной принцип новой концептуальной модели борьбы с ИБС: управление здоровьем индивида. То есть: получение информации об управляемом объекте (характеристика
индивидуального здоровья прямыми показателями), разработка комплекса управляющих действий по отношению к механизмам здоровья, их реализация, оценка их адекватности
и эффективности (обратная связь). Все управляющие действия должны быть направлены на повышение мощности и
эффективности аэробных механизмов энергообразования.
При возвращении индивида в «безопасную» зону здоровья
(«превентивная реабилитация») происходит обратное развитие эндогенных факторов риска ИБС.

Медицинская реабилитация больных
с сочетанной сердечно-сосудистой
патологией на санаторном этапе
К.Д. Бабов, Е.А. Гоженко, Е.А. Усенко, Т.В. Ленкова
ГУ «Украинский научно-исследовательский институт медицинской реабилитации и курортологии МЗ Украины», Одесса

Медицинская реабилитация (МР) больных с сочетанной
сердечно-сосудистой патологией является важной проблемой в связи с постоянным ростом заболеваемости, низкими
показателями физической работоспособности (ФР), высокой степенью кардиоваскулярного риска.
Цель – повышение эффективности МР больных с сочетанной сердечно-сосудистой патологией – ишемической болезнью сердца (ИБС) и артериальной гипертензией (АГ) на
санаторном этапе.
Материал и методы. На санаторном этапе МР обследовано 50 больных ИБС І–ІІ функционального класса ассоциированной с АГ 1–2-й степени. Женщины составили 18
(36 %), мужчины – 32 (64 %), средний возраст – (53,0±1,7) года. Контрольная группа (30 больных) получала комплекс МР
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– диетотерапия, климатотерапия, магнитотерапия сегментарных зон сердца (на уровне С5–Тh4, переменное магнитное поле, интенсивность 35 мТл, 10–15 мин, через день, 10
процедур), массаж воротникового отдела. Основная группа (20 больных) дополнительно получала лечебную дозированную «нордическую» ходьбу (ЛДНХ) ежедневно, дозирование проводилось с учетом общего двигательного режима,
выбора протяженности маршрута, темпа ходьбы, количества
остановок для отдыха и их длительности.
Обследование включало: клинические, лабораторные,
инструментальные методы исследования (измерение артериального давления (АД), ЭКГ в 12-ти стандартных отведениях, и суточное мониторирование ЭКГ и АД), определение
ФР.
Результаты. После курса МР у пациентов обеих групп
отмечалось уменьшение проявлений астено-вегетативного
синдрома, частоты возникновения и головных болей и головокружения. В основной группе отмечено уменьшение показателей частоты сокращений сердца (P<0,05), общего количества времени тахикардии, продолжительности и выраженности депрессии сегмента ST (P<0,05). Повышение уровня
ФР отмечено в основной группе у 16 (80 %) (P<0,05), в контрольной группе у 14 (47 %) больных (P<0,05).
Выводы. МР больных с сочетанной сердечно-сосудистой патологией с применением ЛДНХ, оказывает положительное влияние на метаболизм миокарда и коронарное кровообращение, способствует уменьшению эктопической активности сердца, что приводит к улучшению общего самочувствия, и повышению уровня ФР.

Скрининг факторов риска как маркер
развития сердечно-сосудистых событий
и метаболических нарушений
у пациентов разных возрастных групп
К.Д. Бабов, Т.А. Золотарева, Е.О. Косоверов,
Т.В. Старчевская, Ю.Г. Циунчик
ГУ «Украинский научно-исследовательский институт
медицинской реабилитации и курортологии МОЗ Украины»
Одесский национальный медицинский университет

Цель – выявление факторов риска (ФР) преморбидных
состояний у детей относительно немодифицированного
фактора риска – наследственности, а также выявление ФР
сердечно-сосудистых осложнений у взрослых с преморбидным ожирением.
Материал и методы. Для оценки относительного риска
использовался моновариантный и мультивариантный анализ
логистической регрессии и его интерпретация с вычислением отношения шансов и доверительного 95 % интервала.
Обследовано 144 ребенка (78 девочек и 66 мальчиков)
в возрасте 3–17 лет с клинически подтвержденным диагнозом ожирения, 48 здоровых детей того же возраста в каче-

стве группы сравнения (контрольная группа) и 236 взрослых,
из которых у 127 человек выявлено преморбидное ожирение
и артериальную гипертензия (АГ) и 109 человек с диагнозом
АГ без преморбидного ожирения.
Результаты. Анализ родословных семей детей с ожирением позволил установить наличие отягощенной наследственности по хронической патологии в 100 % обследованных семей. Изучение структуры наследственной предрасположенности относительно хронической патологии в этих
семьях выявило тенденцию увеличения заболеваемости гипертонической болезнью в 104 (72,2 %) семьях, ожирением
– в 119 (82,6 %) семьях, сахарным диабетом 2-го типа – в 67
(46,5 %) семьях, заболеваниями щитовидной железы – в 25
(17,4 %) семьях, нарушениями репродуктивной функции эндокринного генеза – в 66 (45,8 %) семьях, онкологическими
заболеваниями – в 64 (44,4 %) семьях.
При сравнительном анализе ФР между группами отмечено превалирование следующих модифицированных ФР:
в группе с ожирением: курение (P<0,01), гипергликемия
(P<0,001), гипертриглицеридемия (P<0,001), гиперхолестеринемия (р>0,1), повышение средних суточных значений артериального давления (АД) до 170/109 мм рт. ст. (P<0,001),
признаки гипертрофии левого желудочка (P<0,001), наличие эпизодов транзиторных ишемических атак в анамнезе
(P<0,001). Из немодифицированных ФР – принадлежность
к женскому полу (р>0,1), средний возраст у мужчин старше
55 лет и у женщин – старше 65 лет (P<0,001). В наблюдаемой группе взрослых без ожирения среднее суточное значение АД было до 130/80 мм рт. ст. (р>0,1), большинство пациентов были мужчинами в возрасте старше 55 лет (P<0,001).
Выводы. Для выявления детей с повышенным риском
формирования ожирения и возможного неблагоприятного течения ожирения информативным является анализ родословных и уточнение перинатального анамнеза ребенка.
Наличие преморбидного ожирения существенно отягощает
течение и прогноз АГ у взрослых пациентов среднего и зрелого возраста и является предиктором высокого и очень высокого кардиоваскулярного риска. В то же время, являясь
модифицированным ФР, преморбидное ожирение при корректировке позволяет снижать риск до умеренного и низкого уровня у взрослых пациентов с АГ.

Поражение сердца при системной
склеродермии
Т.Б. Бевзенко, В.Я. Микукстс, Т.С. Игнатенко,
Т.Ю. Синяченко
Донецкий национальный медицинский университет
им. М. Горького

Поражение сердца относится к ведущим висцеральным
проявлениям системной склеродермии (ССД), которое является основной причиной смерти больных.

Різні проблеми кардіології
Цель – диагностика и изучение вопросов патогенеза
склеродермической кардиопатии.
Материал и методы. Выполнены электрокардиографическое, электрофизиологическое, эхокардиографическое,
биохимическое, иммуноферментное, адсорбционно-реологическое и абсорбционно-спектрометрическое исследования. Синусовая тахикардия установлена у 19,7 % обследованных, синусовая аритмия – у 17,1 %, мерцательная аритмия – у 2,6 %, гипертрофии левого желудочка и предсердия
– соответственно у 24,8 и 20,5 %, правого желудочка и предсердия – у 5,1 и 2,6 %, атриовентрикулярная блокада І степени – у 5,1 %, блокады левой и правой ножек пучка Гиса – соответственно у 19,7 и 12,8 %, желудочковая и наджелудочковая экстрасистолические аритмии – у 10,3 и 3,4 %, синдром ранней реполяризации желудочков – у 10,3 %, синдром
Вольфа – Паркинсона – Уайта – у 2,6 %, диффузные изменения миокарда – у 38,6 %.
Результаты. Время синоатриального проведения по
данным электрофизиологического исследования у здоровых
людей и больных ССД не отличалось. Кроме того, практически одинаковыми были и другие электрофизиологические
параметры: длительность сердечного цикла, время восстановления функции синусового узла и длительность индуцированных предсердных потенциалов. По данным эхокардиографии поражение аорты диагностировано в 32,5 % случаев, аортального, митрального и трикуспидального клапанов – соответственно в 25,6, 73,5 и 6,8 %, перикарда – в
13,7 %, регургитация в створках аортального, двухстворчатого и трехстворчатого клапанов – соответственно в 8,6, 60,7
и 1,7 %, расширение полостей сердца – в 18,8 %, снижение
сократительной способности миокарда – в 29,9 %, диастолическая дисфункция левого желудочка – в 32,5 %. При ССД
статистически достоверно увеличиваются толщина левого
предсердия и задней стенки левого желудочка, а напряжение последней в систолу уменьшается. Степень тяжести поражения сердца прямо коррелирует с возрастом больных,
выраженностью поражения легких, печени, пищевода и почек, а также с уровнем среднего артериального давления и
периферического сосудистого сопротивления. Кроме того,
тяжесть склеродермической кардиопатии зависит от концентраций в крови С-реактивного протеина, иммуноглобулина G, β2-микроглобулина, фибриногена, фибронектина,
мочевой кислоты, оксипуринола, холестерина, липопротеидов низкой плотности, аполипопротеидов-В, эндотелина-1, тромбоксана А2, простациклина, интерлейкинов-1β,
-2, -6, -8, -17, нитритов, циклического гуанозинмонофосфата, параметров ревматоидного фактора, антител к нативной дезоксирибонуклеиновой кислоте, миелопероксидазе
и протеиназе-3, уровней агрегации эритроцитов и тромбоцитов, объемной вязкости сыворотки, модуля ее вязкоэластичности, поверхностной вязкости и упругости, равновесного (статического) межфазного натяжения, содержания
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в организме кадмия, лития, меди, селена и цинка. По данным дисперсионного анализа, эффективность лечения склеродермической кардиопатии зависит от исходных показателей конечного систолического размера и объема левого
желудочка, толщины межжелудочковой перегородки в диастолу, фракции выброса, параметров в крови гомоцистеина,
липопротеидов высокой плотности, аполипопротеидов-А1.
Перечисленные показатели могут иметь прогностическое
значение при проведении лечебных мероприятий, направленных на поражение сердца у больных ССД.

Рівень сечової кислоти як незалежний
предиктор васкулярної кальцифікації
у хворих на документовану ішемічну хворобу серця із збереженою контрактильною здатністю лівого шлуночка
О.Є. Березін, О.О. Кремзер
Запорізький державний медичний університет

Мета – оцінка асоціації елевації сечової кислоти із
вираженістю коронарної кальцифікації у хворих із асимптомною ішемічною хворобою серця (ІХС) та збереженою тотальною контрактильною функцією лівого шлуночка.
Матеріал і методи. В дослідженні взяли участь 126 хворих із документованим за допомогою рентген-контрастної
мультиспіральної комп’ютерної томографії атеросклеротичним ураженням коронарних артерій. Циркулюючий рівень
сечової кислоти було верифіковано ензиматичним методом.
Результати. Аналіз отриманих даних показав, що
середній рівень сечової кислоти в обстежених хворих становив 23,84 ммоль/л (95 % довірчий інтервал [ДІ] 15,75–
31,25 ммоль/л). Мультиваріантна регресійна модель показала, що незалежними предикторами кальцифікації стінки коронарних артерій є рівень сечової кислоти (відносний ризик
[ВР] 1,42; 95 % ДІ 1,20–1,82; P<0,001), концентрація остеопонтину (ВР 1,14; 95 % ДІ 1,12–1,25; P<0,001), концентрація
остеопротегерину (ВР 1,45; 95 % ДІ 1,20–1,89; P<0,001),
наявність цукрового діабету 2-го типу (ВР 1,41; 95 % ДІ 1,20–
1,72; P<0,001), концентрація загального холестерину плазми
крові (ВР 1,13; 95 % ДІ =1,10–1,22; P<0,001). Прогностичний
потенціал концентрації сечової кислоти у відношенні ранньої
коронарної кальцифікації зберігався після корекції даних залежно від концентрацій остеопонтину, остеопротегерину,
наявності цукрового діабету 2-го типу, рівня загального холестерину крові, а також демографічних показників (вік, стать)
(ВР 1,12; 95 % ДІ 1,01–1,52; P<0,001). В пропорціональній
моделі Кокса було встановлено, що верхній квартиль циркулюючого рівня сечової кислоти по відношенню до нижнього квартиля був незалежним предиктором коронарної
васкулярної кальцифікації за оцінкою за Агатстоном (критерій
Wald 2=147,83; P<0,001). Точка розподілу концентрації
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сечової кислоти на кривій ROC із найбільш оптимальною
прогностичною цінністю відповідала 35,9 ммоль/л (рисунок).
Чутливість та специфічність цієї моделі щодо коронарної
кальцифікації становили відповідно 80,0 та 59,2 % при значеннях AUC (Aria under curve – площа під кривою) у межах
0,672±0,74.

Додавання до аналізу першого, другого та третього картелю циркулюючого вмісту сечової кислоти не підвищувало
прогностичної цінності загальної моделі, що ґрунтувалася
на визначенні предикторної потужності верхнього квартиля
біомаркера, що оцінювався (критерій Wald χ2 14,28; P=0,661;
критерій Wald χ2 16,50; P=0,680; критерій Wald χ2 21,20;
P=0,116 відповідно).
Висновки. Верхній квартиль циркулюючого рівня сечової
кислоти (точка розподілу 35,9 ммоль/л) що до нижнього квартиля є незалежним предиктором коронарної васкулярної
кальцифікації у хворих на асимптомну ІХС зі збереженою тотальною контрактильною функцією лівого шлуночка.

Особливості кореляції параметрів тканинного ремоделювання та вираженості
процесів кальцинації і фіброзування
клапанів у пацієнтів з хворобою двостулкового аортального клапана
І.В. Білавка
Львівський національний медичний університет
імені Данила Галицького

Частка пацієнтів з вродженими двостулковими аортальними клапанами (ДАК) в популяції складає 1–2 %. ДАК
– вроджена вада, яка при певних гемодинамічних умовах
та за сприяння «специфічних» факторів ризику серцево-судинних захворювань (С-реактивний протеїн (СРП), цитокіни,
фенотипічні та вісцеральні прояви недиференційованої

дисплазії сполучної тканини (НДСТ)) прогресує у хворобу
ДАК з проявами стенозу або недостатності клапана, а також
його фіброзування і кальцифікації.
Мета – виявити кореляційні взаємозв`язки між
цитокіновим профілем, рівнем СРП, сумою балів НДСТ та
вираженістю процесів кальцинації і фіброзування у пацієнтів
з хворобою ДАК.
Матеріал і методи. Обстежено 108 пацієнтів з хворобою
ДАК віком від 17 до 75 років, середній вік яких – (52,0±1,2)
року. До контрольної групи увійшло 26 практично здорових
осіб. Усім хворим проведено загальноклінічне обстеження згідно протоколу надання медичної допомоги пацієнтам
із вродженими вадами серця. Зовнішні ознаки і стигми дизембріогенезу оцінювали, використовуючи таблицю
діагностичних коефіцієнтів ознак дисплазії сполучної тканини
та малих аномалій розвитку. При досягненні діагностичного
порогу 21 бал формулювали висновок про наявність НДСТ.
Сироваткові концентрації цитокінів трансформуючого фактора росту β1 (TGF-β1), інтерлейкіну(ІЛ)-4 та С-реактивного
протеїну (СРП) визначали методом імуноферментного
аналізу.
Результати. При проведенні кореляційного аналізу
між показниками системного запалення, тканинного ремоделювання та вираженістю процесів кальцинації й
фіброзування оперативно видалених ДАК виявлено сильний
кореляційний зв’язок між рівнем IЛ-4 і GTF-β1 при Ca0-Ca+
(r=0,810, p<0,05) та при Ca2+ (r=0,888, p<0,05)); середній –
між сумою балів НДСТ ( 21) та IЛ-4 при Ca0–Ca+ (r=0,635,
p<0,05); Ca2+ (r=0,589, p<0,05)); між СРП і IЛ-4 – при Ca2+
(r=0,810, p<0,05)); сумою балів НДСТ ( 21) і СРП – при Ca2+
(r=0,437, p<0,05).
Подібна тенденція спостерігалася і при аналізі
фібротичних змін клапанів. Сильний кореляційний зв`язок
відзначався між рівнем IЛ-4 і TGF-β1 при відсутньому або
легкому фіброзі (r=0,825, p<0,05); при помірному (r=0,842,
p<0,05); між сумою балів НДСТ ( 21) та IЛ-4 при відсутньому
або легкому фіброзі (r=0,805, p<0,05). Середньої сили
зв`язок виявляли між СРП і IЛ-4 при відсутньому або легкому фіброзі (r=0,534, p<0,05), між сумою балів НДСТ
( 21) і IЛ-4 при помірному фіброзі (r=0,589, p<0,05), між
сумою балів НДСТ ( 21) і TGF-β1 – при помірному фіброзі
(r=0,527, p<0,05)
Висновки. У пацієнтів з мінімальним та середнім рівнями
кальцинозу та фіброзу, у яких відбувається активний процес
ураження та ремоделювання тканин ДАК (про що свідчать
найвищі рівні показників IЛ-4 і TGF-β1, СРП), реєструється
сильний та середньої сили кореляційний зв’язок між
IЛ-4, TGF та виразністю ознак НДСТ (21). Отримані дані
є підтвердженням тісного зв’язку між цими цитокінами та
їх участі у патогенезі формування вади та розвитку хвороби ДАК. Взаємодіючи між собою, вони сприяють активації
процесів дезорганізації колагену, фрагментації еластину, які

Різні проблеми кардіології
лежать в основі підвищення фіброзування та кальцифікації
клапана.

Состояние диастолической функции
левого желудочка сердца у подростков
с патологией миокарда
Л.Ф. Богмат, В.В. Никонова, Т.А. Головко
ГУ «Институт охраны здоровья детей и подростков
НАМН Украины», Харьков

Цель – изучить состояние диастолической функции левого желудочка сердца (ЛЖ) у подростков с различной патологией миокарда.
Материал и методы. Обследовали 176 подростков 13–
18 лет с различной патологией миокарда. Пациенты были
разделены на 5 групп, по нозологиям, из них 69 подростков с
различными нарушениями ритма и проводимости сердца, 28
больных с вторичной кардиомипатией токсико-инфекционного генеза, 46 пациентов с диспластической кардиомиопатией, 10 подростков с синдромом перенапряжения миокарда и 23 с диагнозом миокардиофиброз. Контрольную группу
составили 69 здоровых сверстников, без признаков поражения сердца. Ультразвуковое исследование сердца и допплерэхокардиография проведены с помощью цифровой системы ультразвуковой диагностики 8А 8000 Live линейным датчиком 3,5 МГц по стандартной методике. Из параметров, характеризующих диастолическую функцию, рассматривались
следующие: пиковая скорость раннедиастолического наполнения ЛЖ (пик Е), пиковая скорость позднедиастолического наполнения ЛЖ (пик А), время изоволюмического расслабления (IVRT), время замедления раннего диастолического
наполнения ЛЖ (DТ). Статистическая обработка материала проведена на ІВМ РС/Реntium 4 с использованием пакета
прокладных программ 8Р88 17.0.
Результаты. При изучении диастолической функции левого желудочка выявлено достоверное снижение пика Е (пик
диастолического наполнения ЛЖ) в группе больных с нарушением ритма и проводимости по сравнению с группой контроля (соответственно (80,42±1,69) против (100,17±2,05)
м/с, P<0,01), и в группе пациентов с миокардиофиброзом (соответственно (90,86±3,79) м/с против (100,17±2,05)
м/с, P<0,01). Пик А (пик диастолического наполнения ЛЖ
за счет систолы левого предсердия) также имел достоверное снижение в группе с нарушением ритма и проводимости и у больных с миокардиофиброзом ((40,34±1,10) м/с и
(44,60±2,43) м/с соответственно против ((50,13±1,41) м/с
в группе контроля, P<0,01). В этих же группах исследуемых
отмечается тенденция к укорочению времени замедления
раннего диастолического наполнения ЛЖ ((0,119±0,001) м/с
в группе с нарушением ритма, (0,118±0,002) м/с в группе с
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миокардиофиброзом против (0,121±0,008) м/с в группе контроля, Р>0,5). Тенденция к замедлению скорости изоволюмического расслабления выявлена лишь у подростков с нарушением ритма ((0,055±0,001) м/с против (0,057±0,001)
м/с в группе контроля, Р>0,1). Увеличение соотношения Е/А
свыше 2 регистрируется у пациентов с миокардиофиброзом (соответственно (2,13±0,09) у.е. против (2,02±0,03) у.е.
в группе контроля, P<0,05).
Достоверное расширение полости левого предсердия отмечается в группах с вторичной кардиомиопатией
((2,50±0,04) см против (2,44±0,02) см, P<0,01) и перенапряжением миокарда ((2,53±0,02) см против (2,44±0,02) см,
P<0,01), что можно расценивать как один из косвенных признаков формирования диастолической дисфункции ЛЖ у
этих подростков.
Выводы. Таким образом, у подростков с нарушением
ритма и в группе с миокардиофиброзом формируется диастолическая дисфункция левого желудочка, что характеризуется снижением пиков Е и А, увеличением соотношения
Е/А свыше 2, укорочением времени замедления раннего диастолического наполнения ЛЖ и замедлением скорости изоволюмического расслабления, что свидетельствует о повышении жесткости стенок левого желудочка и, как следствие,
замедлении его релаксации.

Восстановление функциональной
способности сердца у подростков
с применением различных комплексов
терапии
Л.Ф. Богмат, Л.И. Рак, Т.А. Головко
ГУ «Институт охраны здоровья детей и подростков
НАМН Украины», Харьков

Своевременная диагностика дисфункции миокарда и
ее адекватная терапевтическая коррекция являются основой профилактики формирования и прогрессирования
хронической сердечной недостаточности (ХСН) у детей и
подростков с патологией сердечно-сосудистой системы.
Цель – изучить влияние терапии препаратами патогенетического (ингибиторы ангиотензинпревращающего
фермента – иАПФ) и кардиотрофического (тиотриазолин,
триметазидин, L-карнитин) действия на процессы ремоделирования сердца и состояние систем нейрогуморальной
регуляции у подростков с систолической дисфункцией миокарда.
Материал и методы. Обследованы 84 подростка 12–18
лет с различной патологией сердца (миокардиофиброз, токсико-инфекционная кардиомиопатия, хронические нарушений ритма, дисплазия соединительной ткани сердца), у которых диагностирована дисфункция миокарда (фракция вы-
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броса левого желудочка – ФВлж ниже 60 %). Из них 42 ребенка получали терапию иАПФ (эналаприл, каптоприл в возрастной дозе) в течение 6–12 месяцев, а вторая половина
(42) – кардиометаболические препараты курсами два-три
раза в год. Оценивались морфофункциональное состояние
сердца (ЭХО+допплерЭХО-КГ; стресс-ЭХО-КГ), тест «6-минутная ходьба», суточная экскреция катехоламинов с мочой флуорометрическим методом; активность ренина плазмы, уровни ангиотензина-II и альдостерона крови радиоиммунологическим методом (наборы Immunotech, Чехия);
уровни интерлейкина(IL)-1β, IL-6, фактора некроза опухоли
α (TNFα) в сыворотке крови иммуноферментным методом
(«Вектор-Бест», Новосибирск) до и через год после лечения.
Изменения параметров в динамике оценивались с помощью
χ2-критерия Пирсона.
Результаты. Установлено, что на фоне терапии иАПФ у
детей с дисфункцией миокарда в 82,0 % случаев отмечалась
положительная динамика. Наблюдались увеличение размеров полости ЛЖ в диастолу (рх2<0,01) и уменьшение в систолу (рх2<0,001), повышение ФВлж (с (51,2±1,3) до (59,0±1,8)
%; рх2<0,001), ударного (УО, с (53,1±4,7) до 68,0±5,7) мл;
рх2<0,001) и минутного (МО, с (3,7±0,3) до (4,6±0,5) л/мин;
рх2>0,05) объемов, что отражает улучшение сократительной
способности миокарда ЛЖ. В этой группе в 1,7 раз увеличилось число пациентов с адекватной реакцией на физическую
нагрузку (по данным стресс-ЭХО-КГ) и составило 77,8 %.
При этом снижались суточная экскреция адреналина и норадреналина (рх2<0,001), уровни ангиотензина-II (рх2<0,05),
альдостерона (pх2<0,05), IL-1β (рх2<0,001), IL-6 (рх2<0,01) и
TNFα (рх2<0,01) в крови.
На фоне кардиометаболической терапии положительная динамика отмечалась лишь у 33,7 % пациентов. В целом по группе наблюдалось снижение ФВлж (с (60,2±2,0)
до (58,5±2,1) %, рх2<0,001) и УО (с (66,1±3,7) до (63,3±3,6)
мл; рх2<0,001) на фоне увеличения экскреции норадреналина (рх2<0,001), повышения уровней ангиотензина-II плазмы
(рх2<0,001), альдостерона (рх2<0,001), IL-1β (рХ2<0,001) и
TNFα (рх2<0,001). В то же время до 70,0 % возросла частота
адекватных реакций сердца у подростков в пробе со стрессЭХО-КГ.
Об эффективности терапии свидетельствуют и результаты теста «6-минутной ходьбы». Так, у детей, получавших патогенетическую терапию иАПФ, увеличилась дистанция ходьбы с (499,3±11,9) до (514,2±9,5) м (χ2=49,6;
рх2<0,001), что отражает повышение адаптивных возможностей сердечно-сосудистой системы в целом. На фоне кардиометаболической терапии, напротив, дистанция ходьбы уменьшилась с (515,9±17,6) до (496,2±14,9) м
(χ2=54,4; рх2<0,001).

Выводы. Патогенетическая терапия иАПФ оказывает
положительный эффект на морфофункциональные параметры сердца у подростков с систолической дисфункцией миокарда, подавляя нейрогуморальную активацию.

Влияние полного йоговского дыхания
на частоту сокращений сердца у практически здоровых лиц молодого возраста
Н.Т. Ватутин, Н.В. Калинкина, А.Н. Шевелёк,
А.В. Кравченко
Донецкий национальный медицинский университет
им. М. Горького

Цель – оценить влияние медленного глубокого дыхания
на частоту сокращений сердца (ЧСС) у практически здоровых лиц молодого возраста.
Материал и методы. В исследование включено 53
практически здоровых лица (21 мужчина и 32 женщины,
средний возраст (21,8±1,2) года). Участники были обучены
полному йоговскому дыханию, которое представляет собой
медленное глубокое волнообразное дыхание, состоящее из
трех последовательных фаз – брюшного, грудного и верхнего (ключичного). Пациенты практиковали полное дыхание по
8 дыхательных циклов ежедневно 2 раза в сутки в утренние
и вечерние часы в течение 14 дней. Всем участникам исходно и через 2 нед занятий проводилось холтеровское мониторирование электрокардиограммы с анализом среднесуточной ЧСС, а также выполнялся ежедневный подсчет ЧСС в течение 1 мин непосредственно до и после полного дыхания.
Результаты обрабатывались в программах Microsoft Excel и
Medstatistica 8.0.
Результаты. За период наблюдения из исследования
было исключено 14 лиц. Причинами прекращения их участия
явились нерегулярное выполнение упражнений (комплайенс
менее 75 %, n=12) и нежелательные явления (n=2). Таким образом, из 53 участников, включенных в исследование, полностью завершили его 39 (14 мужчин и 25 женщин). Среди
завершивших исследование комплайенс выполнения полного дыхания составил в среднем (89,5±8,2) %.
За период наблюдения у 31 (78 %) пациентов отмечено
значимое снижение среднесуточной ЧСС с (77,2±1,35) до
(69,4±1,87) (P<0,003), у 8 (22 %) она не изменилась (исходно
– 76,4±2,1, через 14 дней – 74,8±4,3, Р=0,107). При анализе
ЧСС, измеренной непосредственно до и после выполнения
полного дыхания, у 62 % пациентов выявлено ее достоверное снижение с (68,9±2,3) до (63,2±1,8) (Р=0,008), у 15 % –
увеличение с (72,7±3,7) до (82,25±2,15) (Р=0,003), а у 23 % –
отсутствие значимых изменений. При этом субанализ динамики ЧСС среди мужчин и женщин не выявил значимых различий. Нежелательные явления при выполнении полного ды-
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хания были отмечены у 2 (5,1 %) пациентов и включали головокружение (n=1) и дискомфорт в эпигастрии (n=1).
Выводы. Выполнение медленного глубокого дыхания в
течение 14 дней ассоциируется с существенным снижением
среднесуточной ЧСС у 78 % практически здоровых лиц молодого возраста. При этом непосредственный эффект дыхательной гимнастики может быть различным и, вероятно, зависит от особенностей нейрогуморальной регуляции сердечной деятельности.

Структурні особливості вегетативної
шлуночкової іннервації та їх патогенетичне значення при хронічній ішемічній
хворобі серця
О.С. Гавриш, В.А. Кричкевич
ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології
ім. акад. М.Д. Стражеска» НАМН України», Київ

Морфофункціональні зрушення інтрамуральної нервової
системи шлуночків серця вивчали на інтраопераційних
кардіобіоптатах хворих на хронічну ішемічну хворобу серця
(ІХС) з використанням трансмісійної електронної мікроскопії.
Встановлено, що адаптаційні і патологічні зміни її елементів
відзначаються мозаїчністю. Інтермедіарний набряк та
якісні зміни внутрішньотканинного середовища, а також
відокремлення КМЦ, мікросудин та нервових терміналей порушують шляхи міграції та «нейтралізують» катехоламіни як
у випадку деструкції елементів нервової системи, так і при їх
ізоляції внаслідок прогресуючого кардіосклерозу, обумовлюючи стійку «десимпатизацію» відповідних ділянок міокарда. В
той же час відносно мало змінені варикозні розширення симпатичних нейрональних закінчень накопичують поліморфні
везикулярні включення, які істотно відрізняються не тільки
розмірами, але й електороннооптичною щільністю свого
вмісту. Разом з тим в міокарді часто зустрічаються в тому чи
іншому ступені пошкоджені нервові елементи, перевантажені
великими та малими везикулами, які містять катехоламіни
що, синтезуються, або майже вільні від везикулярних включень. Базальна мембрана таких нервових терміналей часто піддається рарефікації аж до фокального розсіювання,
плазмолема втрачає чіткість контурів, у ній з`являються
мікроконфігураційні
зміни.
Поряд
з
надлишковим
вивільненням везикул в оточуюче середовище це свідчить
про порушення функції систем відтворювання, транспортування та катаболізму нейромедіаторів, а також про обмеження їх зворотного захоплення симпатичними закінченнями.
Дистрофічні та деструктивні зміни нервових терміналей обумовлюють локальні коливання концентрації норадреналіну в
інтерстиції міокарда в межах, що іноді значно перевищують
норму. В зв’язку з більш високою чутливістю її елементів до
кисневої недостатності ніж КМЦ, мікрорегіональні порушен-
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ня нутрітивного кровотоку, у яких викликають лише зворотні
альтеративні зміни робочих клітин міокарда, можуть бути
критичними для його нервових терміналей шлуночків серця.
Внаслідок цього фактором, який сприяє пошкодженню скоротливого міокарда при хронічній ІХС разом з циркуляторною гіпоксією, дискоординацією процесів мікроциркуляції
та компенсаторною гіперфункцією КМЦ прогресуючій
морфофункціональній мозаїчності міокарда при хронічному
перебігу ІХС, є також реакція його симпатоадреналової
іннервації.

Порушення морфофункціонального
стану тромбоцитарної ланки гемостазу
при хронічній ішемічній хворобі серця
та його корекція ацетилсаліциловою
кислотою
О.С. Гавриш, О.Л. Кіндзерська, О.М. Килимник
ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології
ім. акад. М.Д. Стражеска» НАМН України», Київ

Дисфункція тромбоцитарної ланки гемостазу при
хронічній ішемічній хворобі серця (ІХС) є одним з ключових
факторів тромботичної обтурації серцевих артерій і інфаркту
міокарда. Відповідно, мета даного дослідження полягала у подальшому визначенні морфофункціональних еквівалентів порушення реактивності тромбоцитів при хронічній коронарній
недостатності. Кров’яні платівки венозної крові досліджували
з використанням електронної мікроскопії, цитохімічних
тестів і морфометрії. Проведені дослідження підтверджують
закономірний характер дестабілізації тромбоцитарної ланки
гемостазу при хронічній ІХС: в венозній крові таких пацієнтів
вірогідно по відношенню до контролю зростає доля зворотно
і незворотно активованих та дегранульованих тромбоцитів,
збільшується кількість та змінюється співвідношення між
зворотно асоційованими та вже не здатними до дисоціації
комплексами формених елементів крові. Порушення
реактивності тромбоцитів визначаються особливостями перебудови глікокалікса, дискоординацією рецептор-опосередкованих регуляторних систем кров’яних платівок, а саме зниження в них рівня цАМФ, інгібітора агрегації та реакції
вивільнення через пригнічення аденілатциклази і в той же
час активацію фосфодіестерази циклічних нуклеотидів.
Разом з цим порушується і гомеостатична функція
тромбоцитів, що проявляється погіршенням їх здатності депонувати або звільняти в кровотік біологічно активні речовини та метаболізувати їх по моноаміноксидазному шляху. Визначені морфофунціональні зрушення в тромбоцитах відбуваються на тлі таких взаємопов’язаних змін, як
погіршення енергетичного забезпечення їх функцій і пластичних процесів. Це прискорює елімінування кров`яних
платівок з кровотоку, що компенсаторно збільшує вміст
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в крові хворих на ІХС юних тромбоцитів, які відрізняються
більш високою реактивністю в порівнянні зі зрілими формами. Курсове використання аспірину сприяє стабілізації
морфофункціонального стану тромбоцитів, проте позитивний ефект препарату обмежується тримісячним терміном,
після чого спостерігаються ознаки рефрактерності до препарату з відновленням ознак дестабілізації тромбоцитарної
ланки гемостазу. При вдосконаленні підходів до комплексного лікування хворих на ІХС заслуговує уваги розробка ефективних методів оптимізації функції тромбоцитарної ланки
гемостазу. Разом з підвищенням суспензійної стабільності
тромбоцитів критеріями ефективності таких препаратів можна вважати їх оптимізуючий вплив на стан глікокаліксу, енергетичний метаболізм, регуляторні системи кров`яних платівок
та їх функцію як одного з компонентів системи підтримки гомеостазу організму.

Можливості сучасної рентгенографії
в діагностиці захворювань серця
О.В. Гладкий, С.В. Федьків
ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології
ім. акад. М.Д. Стражеска» НАМН України», Київ

У розпізнаванні серцево-судинних захворювань (ССЗ)
клініко-рентгенологічне дослідження посідає значуще місце
в профілактично-діагностичному комплексі серед сучасних
методів обстеження.
Мета – визначити можливості та значення рентгенологічних обстежень пацієнтів в кардіологічній клініці з використанням сучасних рентгенівських досліджень.
Матеріал і методи. Проведено аналіз даних рентгенографії органів грудної порожнини (РГ ОГП) у 1247 хворих при плановому направленні та у 107 – при невідкладних
кардіологічних станах з використанням рентгенівської
універсальної системи Flexavision (Shimadzu, Японія), з
цифровою інтерактивною обробкою рентгенівських зображень на дигітайзері CR 30-Х (AGFA). У 115 випадках, для
верифікації патологічних змін, проведено співставлення
рентгенологічних даних ОГП з результатами комп’ютерної
томографії (КТ) ОГП.
Результати. У обстежених хворих, з вже встановленим
кардіологічним захворюванням, рентгенологічні зміни значимого ступеню виразності, визначені у 87% випадків. При
обстеженні первинних пацієнтів у 7 % хворих вперше було
виявлено рентгенологічні ознаки патологічних змін зі сторони ОГП.
При наявності змін рентгенівської картини серцевосудинної системи, що визначались клінічно значимими, 12
% хворих були направлені на КТ ОГП для деталізації первинно виявлених змін, з яких третину складали пацієнти лише з підозрою на можливу кардіологічну патологію. При
підозрі на тромбоемболію легеневих судин (ТЕЛА), патологію

грудної аорті, додаткові тіні середостіння та легеневих полів,
рентгенографія визначала необхідність призначення більш
складного дообстеження – КТ ОГП та КТ-ангіографії з в/в контрастуванням.
Зіставлення даних РГ ОГП з результатами КТ ОГП вказує
на доцільність проведення первинного попереднього більш
простого та економічно доступнішого рентгенівського
обстеження. У 83 % випадках КТ ОГП дала можливість
підтвердити попередні рентгенологічні зміни при ССЗ, а саме
наявність ознак ТЕЛА, застійних явищ, гіпертензивного серця, перикардитів, аневризм грудної аорти, плеврального чи
перикардіального випоту, патології клапанів серця та інші.
Висновки. РГ ОГП з використанням цифрової обробки
залишається доцільною та достатньо доступною методикою обстеження як на первинному діагностичному етапі, так і при подальшому динамічному спостереженні кардіологічних хворих.
РГ та КТ ОГП дають можливість отримати, в більшості випадків,
достатню кількість діагностичної інформації для подальшого
обґрунтованого обстеження та лікування хворих з ССЗ.

Влияние санаторно-курортной реабилитации на показатели суточного мониторирования артериального давления больных ишемической болезнью сердца
с артериальной гипертензией
Е.А. Гоженко, Е.А. Усенко, Т.В. Старчевская
ГУ «Украинский научно-исследовательский институт медицинской реабилитации и курортологии МЗ Украины», Одесса

На этапе медицинской реабилитации (МР) больных ишемической болезнью сердца (ИБС) с артериальной гипертензией (АГ) одним из основных объективных критериев эффективности является суточный профиль артериального давления (АД). При сочетании ИБС и АГ значительно снижается сократительная способность миокарда, резервные возможности коронарного кровообращения, развивается гипокинетический вариант кровообращения, что приводит к стабилизации повышенного АД.
Цель – изучить влияние комплексной МР с включением
диетотерапии, кинезитерапии, сухих углекислых ванн (СУВ),
магнитотерапии (МТ) на показатели суточного профиля АД
больных ИБС с АГ.
Материал и методы. На санаторно-курортном этапе
МР обследовано 60 пациентов с ИБС I–II ФК с АГ 1–3-й степени, из них 23 (38 %) женщин, 37 (62 %) мужчин, возраст
(53,40±4,07) года. Контрольная группа получала комплекс
МР – диетотерапия (№ 10), психо-физическая гимнастика,
МТ (переменное поле) сегментарных зон (С5–Тh4, 35 мТл,
10–15 мин), через день по 10 процедур; основная группа –
дополнительно получала СУВ (чередуя с МТ, скорость подачи газа 15–20 л/мин, 30–32 °С, 15–20 мин, на курс 10 проце-
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дур) и занятия лечебной дозированной «нордической» ходьбой (ЛДНХ). Кроме стандартных методов диагностики, проводили суточное мониторирование АД (24 часа, интервал в
активном периоде – 15 мин, в пассивном – 30 мин).
Результаты. Выявлено снижение уровня среднего систолического АД (САД) до (127,24±1,03) мм рт. ст., среднего диастолического АД (ДАД) до (74,06±0,97) мм рт. ст., максимального САД до (151,69±1,58) мм рт. ст., максимального
ДАД до (84,84±1,07) мм рт. ст. (P<0,05), а также снижение индекса времени САД до (12,79±1,63) % и ДАД до (10,77±1,67)
% (P<0,05), что может свидетельствовать о снижении общего сосудистого сопротивления, улучшении пропульсивной
работы сердца, тренирующем влиянии комплекса. Динамика
АД сопровождалась улучшением общего самочувствия пациентов, – уменьшение частоты возникновения и интенсивности головных болей, приступов головокружения, общей слабости, улучшением переносимости физических нагрузок.
Выводы. Включение в комплексное ВЛ ЛДНХ и СУВ приводит не только к достижению целевого уровня САД и ДАД,
но и коррекции суточного профиля АД у больных ИБС ассоциированной с АГ, что положительно влияет на последующий
прогноз у данной категории пациентов.

Вазомоторная функция эндотелия при
хроническом ренокардиальном синдроме
Н.В. Демихова
Сумской государственный университет

Эндотелиальная дисфункция является маркером сосудистого поражения, особенно при развитии и прогрессировании артериальной гипертензии (АГ) при хроническом заболевании почек, т.е. хроническом ренокардиальном синдроме.
Цель – изучить вазомоторную функцию эндотелия при
хроническом ренокардиальном синдроме.
Материал и методы. В исследование были включены
105 больных с хроническим ренокардиальным синдромом, а
именно с артериальной гипертензией при хроническом гломерулонефрите. Эндотелий-зависимую и эндотелий-независимую вазодилатацию исследовали с помощью проб потокозависимой вазодилатации: реактивной гиперемии на
компрессию плечевой артерии и нитроглицериновой пробы
(500 мг).
Результаты. Диаметр плечевой артерии в общей группе
уменьшился на 54,3 %: при АГ II степени 55,1 % и АГ III степени
48,7 % (P<0,01 по сравнению с контролем, Р=0,031 при сравнении между степенями АГ). Отмечено снижение скорости
кровотока в общей группе на 36,4 %, что зависело от степени
АГ (P<0,01). Уменьшение прироста диаметра плечевой артерии в общей группе на декомпрессию составило по сравнению с нормой на 51,1 %: при АГ II степени – на 48,8 % и III сте-
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пени на 52,2 % (P<0,01). При проведении пробы с нитроглицерином: в общей группе больных АГ снижение вазодилатации составило 21,1 %, АГ II степени – 13,8 % и АГ III степени
– 30,7 % (P<0,01). Нормальный тип вазодилататорного ответа имел место только у 27,4 % у больных при АГ II степени у
33,8 % и АГ III степени у 22 % больных. Пониженная реакция
на декомпрессию была у 60 % больных при АГ II – у 43,2 % и
АГ III степени – у 56,8 % и констрикторная – у 12,6 %, из которых при АГ II степени у – 6,2 % и 17 % при III степени АГ соответственно.
Выводы. Выявлено снижение независимой и зависимой
вазодилататорной реакции сосудистого эндотелия, как главного проявления дисфункции сосудов на эндогенные (гипоксия) и экзогенные (нитроглицерин) вазодилататорные стимулы.

Удосконалені критерії визначення
гіпертрофії лівого шлуночка
при серцево-судинних захворюваннях
О.В. Денесюк
Вінницький національний медичний університет
ім. М.І. Пирогова

Відомо, що гіпертрофія міокарда лівого шлуночка (ГЛШ)
свідчить про ураження міокарда, яка часто документується
за допомогою ехокардіографії (ЕхоКГ). Відомі критерії ГЛШ
за даними Європейської та Американської асоціації з ЕхоКГ
(EAS, ASE, 2011), які мають деякі складнощі визначення і розбіжності в трактовці та оцінці отриманих результатів
дослідження, і не вказано, який показник при ГЛШ має основне, а який – другорядне значення.
Мета – удосконалити критерії визначення ступенів ГЛШ
при ССЗ.
ГЛШ ми визначали за допомогою формули «ПенКлубу» в модифікації ASE. Із показників ГЛШ використовували масу міокарда лівого шлуночка (ММЛШ) та товщину
міжшлуночкової перетинки (ТМШП) в см.
Удосконалені критерії визначення гіпертрофії лівого
шлуночка при серцево-судинних захворюваннях за даними
ЕхоКГ за величиною ММ ЛШ та ТМШП.
Ступені ГЛШ за даними ЕхоКГ

ММЛШ, г

ТМШП, см

У здорових людей

Чол. < 155

Чол.  1,0

Жін. < 150

Жін.  0,9

І (початкова) ступінь ГЛШ

Чол. 156–170

Чол. – 1,01–1,19

Жін. 151–160

Жін. 0,91–1,15

ІІ (помірна) ступінь ГЛШ

Чол. 171–205

Чол. 1,20–1,34

Жін. 161–190

Жін. 1,16–1,29

Чол. 205 і >

Чол. 1,35 і >

Жін. 191 і >

Жін. 1,30 і >

ІІІ (значна) ступінь ГЛШ

У тих випадках, коли показники ММ ЛШ і ТМШП не
відповідають певному вказаному ступеню ГЛШ, за основу
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доцільно брати ММ ЛШ, по якому встановлюють її ступінь
вираження. Якщо ММ ЛШ знаходиться в нормі, а показник
ТМШП відповідає ІІ ступеню ГЛШ, то виставляють І ступінь
ГЛШ.
У хворих на нестабільну стенокардію з коморбідною АГ І (початкова) ступінь ГЛШ визначалась у 7 (5,0 %) хворих, ІІ (помірна)
– у 58 (41,1 %), ІІІ (значна) ступінь ГЛШ – у 76 (53,9 %).
Отже, при серцево-судинних захворюваннях важливо
визначити удосконалені прості і доступні критерії ступенів
виразності ГЛШ, які можна використовувати як у науковій, так
і практичній роботі.

Динаміка і структура показників
смертності при природжених вадах
розвитку системи кровообігу серед
дорослого населення України
А.П. Дорогой
ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології
ім. акад. М.Д. Стражеска» НАМН України», Київ

ня), а захворюваності – на 5,3 % (від 133,4 до 119,4 на 100
тис. населення). Серед дорослого (18 років і старші) та працездатного населення показники поширеності за вказаний
період зросли (відповідно на 24,3 і 16,5 %), а захворюваності
навпаки, зменшилися на 13,7 і 23,5 % відповідно. Показники
поширеності і захворюваності ПВР в міських жителів в 2012 р.
були вищими, ніж у сільських (734,1 та 134,5 в містах і 573,1 та
86,7 на 100 тис. відповідного населення в селах). З діагнозом
ПВР щорічно реєструється біля 53–54 тис. пацієнтів (при гострому інфаркту міокарда 59 тисяч) і налічувалося в 2012 р.
310 593 осіб.
Показники смертності при всіх ПВР за період з 2005 по
2012 рр. зменшилися серед всього населення на 12,8 %,
серед чоловіків та жінок на 16 і 8,8 % відповідно (таблиця).
Зменшилася і кількість померлих на 15,6 % осіб. Аналогічна
динаміка смертності мала місце і при ПВР системи
кровообігу. В структурі смертності при ПВР (клас XVII ) і при
ПВР системи кровообігу переважають чоловіки з тенденцією
до збільшення частки жінок (на 2,4 %).
Обидві статі
Хвороби

В оновленій версії Рекомендацій Європейського товариства кардіологів 2010 р. щодо ведення дорослих із природженою вадою серця наголошується на тому, що поширеність
пацієнтів з природженими вадами розвитку (ПВР) зростає.
Поліпшується пренатальна і рання постнатальна ультразвукова діагностика, удосконалюються нові методи кардіохірургії,
анестезіології і перфузіології, підвищується ефективність
лікування, тривалого спостереження та виживання пацієнтів.
Деякі ПВР діагностуються в дорослому віці – дефект
міжпередсердної перетинки, коарктація аорти, природжена
коригована транспозиція магістраль них артерій, аномалія
Ебштейна часто буває тривалий час безсимптомною. В світі
на один млн. населення приходиться біля 2800 дорослих
пацієнтів з ПВР серця. Дані про смертність пацієнтів з ПВР, в
тому числі з ПВР серця і системи кровообігу, суперечливі, показники в різних країнах і континентах суттєво коливаються.
Мета – полягала в аналітична характеристика показників
смертності населення України і структури при природжених
вадах розвитку, деформаціях та хромосомних аномаліях (за
МКХ-10 клас XVII, шифр Q00-Q99), включаючи смертність
при ПВР системи кровообігу (шифр Q20-Q28).
Матеріал і методи. Дані статистичної звітності ДЗ
«Центр медичної статистики» МОЗ України та Державного
комітету статистики України за 2005–2011 роки.
Методи дослідження включали аналіз структури і смертності в динаміці (2005–2012 рр.) серед усього та дорослого
населення України.
Результати. Показники поширеності природжених
вад розвитку, деформацій та хромосомних аномалій серед всього населення України в 2012 р. зросли на 18,0 % (в
порівнянні з 2005 р. від 579,1 до 683,3 на 100 тис. населен-

ПВР, деформації та хромосомні аномалії
ПВР системи
кровообігу

Роки

Осіб

Чоловіки

На
100
тис.

Осіб

На
100
тис.

Жінки
Осіб

На
100
тис.

2005

2183

4,634

1205

5,535

978

3,860

2012

1843

4,042

980

4,650

863

3,520

, %

-15,6

-12,8

-18,7

-16,0

-11,8

-8,8

2005

864

1,834

468

2,150

396

1,563

2012

687

1,507

365

1,732

322

1,313

, %

-20,5

-17,8

-22,0

-19,4

-18,7

-16,0

У структурі загальної смертності при вроджених вадах в
2011 р. перше місце в посідали ПВР серця і системи
кровообігу (37,1 %), друге – нервової системи, включаючи природжену гідроцефалію та Spina bifida (12,6%), трете –
сечової системи (12,3 %). На інші ПВР припадало 24,7 % померлих. В структурі смертності серед дорослих перше місце
зайняли ПВР серця і системи кровообігу 42,9 % (чоловіки
– 45,1 %, жінки – 40,6 %), друге – сечової системи 40,0 %
(чоловіки – 39,8 %, жінки – 40,3 %), трете – нервової системи, включаючи природжену гідроцефалію та Spina bifida 4,9
% (чоловіки – 5,3 %, жінки – 4,6 %).
У структурі смертності при ПВР системи кровообігу в
2012 р. перше місце займали ПВР серцевої перегородки
(шифр Q21) – 29,0 % (чоловіки – 24,9 %, жінки – 33,5 %). За
даною патологією переважали дефекти міжшлуночкової і
міжпередсердної перегородки та тетрада Фалло. На другій
сходинці були інші ПВР серця (Q24) – 18,3 % (чоловіки –
20,8 %, жінки – 15,5 %), на третій – ПВР аортального та
мітрального клапанів (Q23) – 14,3 % (чоловіки – 16,4 %,
жінки – 11,8 %). Далі ідуть ПВР порожнин серця та з’єднань
(Q20) – 14,0 % (чоловіки – 11,8 %, жінки – 16,5 %) і ПВР великих артерій (Q25) – 10,3 % (чоловіки – 11,2 %, жінки –
9,3 %).

Різні проблеми кардіології
Показники смертності при ПВР системи кровообігу за
більшістю нозологій у 2012 р. порівняно з 2005 р. зменшилися в
цілому на 14,3 %, за винятком ПРВ клапана легеневого стовбура та тристулкового клапана (переважала аномалія Ебштейна),
аортального та мітрального клапанів (переважали природжений стеноз і недостатність) та ПВР великих вен (52,2 %).
Результати. Показники смертності населення України
при природжених вадах розвитку серця і системи кровообігу
мають в цілому позитивну тенденцію зменшення на 17,5
% (у чоловіків 19,4 %, у жінок 16,0 %). Перші місця серед
вроджених вад серця займали дефекти міжшлуночкової,
міжпередсердної перегородки і тетрада Фалло. Серед
дефектів великих артерій перше місце займає коарктація
аорти, а великих вен – аномалія з’єднань легеневих вен.

Смертність населення України
при хворобах периферичних судин
А.П. Дорогой
ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології
ім. акад. М.Д. Стражеска» НАМН України», Київ

Експерти Американського коледжу кардіологів і Американської асоціації серця в 2011 р. підготовили оновлену версію
рекомендацій від 2005 р. по діагностиці і лікуванню захворювань периферичних артерій (ЗПА), в яких відображено ретельний аналіз новітніх клінічних досліджень і доказових даних.
Згодом був опублікований проект методичних рекомендацій
Асоціації кардіологів України, Асоціації кардіохірургів України
та Українського товариства з атеросклерозу «Методичні
рекомендації з діагностики та лікування захворювань периферичних артерій». В цих керівництвах наголошується
на необхідності проведення скринінгових ультразвукових
досліджень, включаючи кісточково-плечовий індекс, з метою ранньої діагностики ЗПА, оскільки відсутність клінічної
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симптоматики у більшості пацієнтів діагноз встановлюється
несвоєчасно. Звідси низька ефективність лікування, високий
ризик ускладнень (інфаркт міокарда, мозкові інсульти, ампутації
кінцівок, тромбоемболії), включаючи смертельні наслідки.
Під терміном «захворювання периферичних артерій»
експерти
названих
настанов
узагальнювали
дані
атеросклеротичної патології всіх артеріальних басейнів (каротидних, вертебральних, мезентеріальних, ниркових судин,
артерій верхніх і нижніх кінцівок). Патологія аорти і хвороби
вен в документах не розглядалися.
Мета – проведення розширеного дослідження смертності населення України при хворобах периферичних судин
(ХПС) відповідно до МКХ-10. Крім хвороб артерій, артеріол
та капілярів (шифри I70-I79), в рубрику яких входили аневризма та розшарування аорти (I71, I72), додатково проводили аналіз смертності при хворобах вен, лімфатичних судин та
лімфатичних вузлів (I80-I89).
Матеріал і методи. Дані статистичної звітності ДЗ
«Центр медичної статистики» МОЗ України та Державного
комітету статистики України за 2005–2011 роки.
Методи дослідження включали аналіз показників
смертності при ХПС, структури, тривалості життя та втрат
трудового потенціалу в працездатному (16–59 років) та
працеактивному віці (16–69 років) шляхом розрахунку
потенціальних не прожитих років життя через передчасну
смертність у вказаному віці.
Результати. Перше місце по показниках смертності
при хворобах системи кровообігу (табл. 1) займає ішемічна
хвороба серця (ІХС), на другій сходинці знаходяться
цереброваскулярні хворобі (ЦВХ), на третій – ХПС. У жінок показники смертності при ХПС займають також третю позицію
і перевищують відповідні показники у чоловіків на 41,4 %, які
знаходяться на четвертому місці смертності (41,207 на 100
тис. відповідного населення) (табл. 2).

Таблиця 1
Показники смертності при хворобах системи кровообігу серед населення України, 2011
Хвороби

Обидві статі

Шифр МКХ-10

Чоловіки

Жінки

Осіб

на 100 тис.

Осіб

на 100 тис.

Осіб

на 100 тис.
1027,117

Хвороби системи кровообігу

I00-I99

440 346

963,430

187 722

889,229

252 624

Ішемічна хвороба серця

I20-I25

298 674

653,467

128 683

609,565

169 991

691,148

Цереброваскулярні хвороби

I60-I69

95 610

209,184

38 211

181,004

57 399

233,372

ХПС

I70-I89

23 033

50,394

8699

41,207

14 334

58,279

Інші хвороби серця

I30-I52

20 035

43,834

10 690

50,638

9345

37,995

Легеневе серце і порушення
легеневого кровообігу

I26-I28

1031

2,256

570

2,700

461

1,874

Таблиця 2
Показники і структура смертності при ХПС серед населення України, 2011
Хвороби

Шифр МКХ-10

Обидві статі

Чоловіки

Жінки

Осіб

на 100 тис.

Осіб

на 100 тис.

Осіб

на 100 тис.

ХПС

I70-I89

23033

50,394

8699

41,207

14334

58,279

Хвороби артерій, артеріол та капілярів

I70-I79

21639

47,344

8018

37,981

13621

55,380

Хвороби вен, лімфатичних
судин та лімфатичних вузлів

I80-I89

3,050

681

%
%

93,9
1394
6,1

92,2

95,0
3,226

7,8

713

2,899
5,0
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При ХПС вмирає більше пацієнтів, ніж від інших хворобах серця (шифри МКХ-10 I30-I52), серед яких провідне
місце займають кардіоміопатії, ендокардити, перикардити,
міокардити, неревматичні ураження клапанів серця, серцева
недостатність, зупинка серця та порушення серцевого ритму провідності. Для порівняння нагадаємо, що від гострого
інфаркту міокарда в 2011 р. померло 7965 пацієнтів (майже
в три рази менше, ніж при ХПС), при геморагічних мозкових
інсультах – майже в два рази менше (13 978 осіб).
Показники смертності при хворобах артерій, артеріол
та капілярів значно вищі, ніж показники при хворобах вен,
лімфатичних судин та лімфатичних судин. В структурі
смертності вони становлять 93,9 % (чоловіки – 92,2 %, жінки
– 95 %), при хворобах вен 6,1 % (чоловіки – 7,8 %, жінки –
5,0 %).
Показники смертності серед всього населення при ХПА
з 2005 по 2011 рр. зменшилися на 23,7 % (у чоловіків – на
21,2 %, у жінок – на 25,2 %), при хворобах артерій, артеріол і
капілярів – на 25,6 % (у чоловіків на 23,3 %, у жінок на 27,0 %),
при хворобах вен, лімфатичних судин та лімфатичних вузлів,
навпаки, зросли на 27,2 % (у чоловіків на 17,8 %, у жінок на
37,8 %).
Зменшення показників смертності встановлено при
атеросклерозі (шифр I70) на 28,7 %, включаючи атеросклероз аорти (на 70,4 %), кінцівок (на 11,8 %), ниркових (на
61,3 %) та інших артерій (77,1 %). Одночасно відмічено зростання показників смертності від розриву грудної і черевної
частин аорти (відповідно на 52 і 42,3 %), серед пацієнтів
міських поселень в порівнянні з пацієнтами сільської
місцевості, більше у жінок, ніж у чоловіків. У структурі
смертності при хворобах артерій, артеріол та капілярів перше місце займає атеросклероз (генералізований атеросклероз, атеросклероз кінцівок, аорти, ниркових артерій) –
89,5 %, друге – аневризми та розшарування аорти (9,5 %),
більше в міських поселеннях, ніж у сільській місцевості (14,0 і
4,0 % відповідно), більше у чоловіків, ніж у жінок (17,7 і 4,6 %
відповідно).
Зростання показників смертності при хворобах вен,
лімфатичних судин та лімфатичних вузлів відбулося при
флебітах і тромбофлебітах (I80) на 26,1 % (більше у сільській
місцевості – 61,5 %, ніж у міських поселеннях – 11,0 %,
більше у жінок, ніж у чоловіків –31,8 і 20,9 % відповідно) та
при варикозному розширенні вен нижніх кінцівок (I83) на
39,6 % (більше у сільській місцевості – 81,9 %, ніж у міських
поселеннях – 9,1 %, більше у жінок, ніж у чоловіків – 48,0 і
29,2 % відповідно).
Втрати трудового потенціалу при ХПС в 2011 р. досягли
у віці 16–59 років 14 354 потенційно втрачених років життя та
подвоїлися – 38 926 у віці 16–69 років. Третина із них приходилася на жінок (30–32 %). Вони перевищували відповідні показники при ревматизмі, артеріальній гіпертензії (самостійні
форми), гострому інфаркті міокарда, легеневому серці,

субарахноїдальних крововиливах та інфаркті головного мозку. При хворобах артерій, артеріол і капілярів втрати трудового потенціалу у чоловіків досягали 75 %, у жінок – 25 %, при
хворобах вен – відповідно 58 і 42 %.
Висновки. При хворобах системи кровообігу смертність
при ХПС посідають займає трете місце після ІХС та ЦВХ.
За період 2005–2011 рр. смертність при хворобах артерій,
артеріол і капілярів зменшилася на 25,6 %, а при хворобах
вен, лімфатичних судин і лімфатичних вузлів збільшилася на
27,2 %, причому, у жінок в два рази більше, ніж у чоловіків.
Медико-соціальні збитки при ХПС в вигляді трудового
потенціалу країни становлять 3,5 % від всіх втрат при хворобах системи кровообігу і 6 % померлих в працездатному віці
(при хворобах артерій 4 %, при хворобах вен – 33 %).

Проблемні питання аналізу інвалідності
(на моделі хвороб системи кровообігу)
І.В. Дроздова
ДУ «Український державний науково-дослідний інститут
медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України»,
Дніпропетровськ

Мета – визначити проблемні питання аналізу первинної
інвалідності внаслідок хвороб системи кровообігу (ХСК) в
Україні.
Матеріал і методи. В основу розробленої інформаційної
технології покладено кластерний аналіз та адаптивні методи короткострокового прогнозування. Застосовано й дано
визначення ряду термінів: короткий часовий ряд; високий,
середній та низький рівень інвалідності; скрита інвалідність;
ризик зростання; точковий та інтервальний прогнози.
Результати. Існуюча технологія обробки й аналізу даних моніторингу інвалідності в Україні передбачає лише обчислення середніх характеристик показників, оцінювання
відсотка змін показників первинної інвалідності щодо минулого року.
Показник первинної інвалідності дорослого населення
внаслідок ХСК за останнє десятиріччя в середньому становив
11,6 на 10 тис. нас., проте у 2012 році порівняно з 2003 роком
він знизився на 17,1 % та становить сьогодні 11,7 на 10 тис.
нас. Найвищі рангові місця за рівнем первинної інвалідності
дорослого населення щодо цієї патології за вказаний термін
посідали Севастополь (16,6), Київ (16,2), Миколаївська (15,8);
найнижчі – Закарпатська (8,2), Херсонська (8,8), Сумська
(9,13 на 10 тис. нас.) області. Значне зростання даного показника за десятиріччя спостерігалось у Полтавській (28,4
%), Запорізькій (26,4 %), Закарпатській (16,7 %) областях;
найсуттєвіше зменшення – у АР Крим (44,6 %), Севастополі
(41,0 %) та Києві (40,3 %) .
За даними статистичної звітності у 2012 році вищі рангові
місця за рівнем первинної інвалідності дорослого населення внаслідок ХСК посідали Вінницька (15,0), Полтавська
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(14,0), Запорізька (13,4) області; нижчі – Херсонська
(7,3), Донецька (7,7), Закарпатська (8,4 на 10 тис. нас.)
області. Найвищою «скрита» інвалідність була у Київському,
Вінницькому, Черкаському й Хмельницькому, дещо нижчою –
у Волинському, Донецькому, Закарпатському, Луганському,
Сумському регіонах, Києві й Севастополі. Високий рівень
інвалідності (11,83 – 16,70 на 10 тис. нас.) відзначався у
Вінницькій, Запорізькій, Львівській, Миколаївській, Одеській,
Полтавській, Рівненській, Чернівецькій, Чернігівській областях, Києві та Севастополі; низький рівень (8,30 – 9,52 на 10
тис. нас.) – в АР Крим, Волинському, Дніпропетровському,
Донецькому,
Закарпатському,
Івано-Франківському,
Сумському, Тернопільському, Херсонському регіонах.
Відносний ризик зростання первинної інвалідності дорослого
населення внаслідок ХСК високий у Вінницькій, Полтавській,
Запорізькій, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській,
Чернівецькій, Чернігівській областях, Києві й Севастополі.
За адаптивними методами короткострокового прогнозування передбачається зростання показника первинної
інвалідності дорослого населення внаслідок даної нозологічної форми у Волинському, Донецькому, Житомирському,
Закарпатському, Київському, Миколаївському, Одеському,
Тернопільському, Черкаському, Чернівецькому, Чернігівському регіонах; найвищі рангові місця посідатимуть
Севастополь (17,5), Чернівецька (14,1) та Одеська (13,7 на 10
тис. нас.) області. Зниження цього показника спостерігатиметься як у цілому по Україні, так і у більшості інших
регіонів; найнижчі місця матимуть АР Крим (7,4), Херсонська
(7,0), Донецька (7,8) й Дніпропетровська (7,9 на 10 тис. нас.)
області.
Висновки. Ця технологія дозволяє одержувати якісну
статистичну інформацію про стан інвалідності населення
України та є основою для утворення доказової бази медикосоціологічних досліджень, отримання нових знань, визначення складних залежностей, оцінки динамічних змін у
стані інвалідності населення і медико-соціальної експертизи та удосконалення управлінських заходів у системі охорони
здоров’я та медико-соціальної експертизи.

Гострий інфаркт міокарда з супутнім
неалкогольним стеатогепатитом:
статеві відмінності показників серцевих
біомаркерів та ліпідного профілю крові
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зокрема присутності метаболічних порушень, пов›язаних
з наявністю супутнього неалкогольного стеатогепатиту
(НАСГ).
Мета – визначити статеві особливості показників серцевих біомаркерів та ліпідного профілю крові у пацієнтів з не-Q
інфарктом міокарда (не-Q ІМ) та супутнім НАСГ.
Матеріал і методи. Обстежено 62 хворих з не-Q ІМ та
супутнім НАСГ (32 чоловіків і 30 жінок). Всім хворим проводили визначення тропоніну крові, креатинфосфокінази-МВ
(КФК-МВ), вмісту трансаміназ, С-реактивного білка (СРБ),
ліпідного профілю крові, УЗД серця та печінки. 15 хворим
проведена пункційна біопсія печінки. Всі обстежені жінки
знаходилися в періоді менопаузи. Тривалість спостереження становила 8 тижнів.
Результати. У чоловіків з не-Q ІМ та супутнім НАСГ
виявлялися достовірно вищі рівні тропоніну I (на 21,8
%, (27,20±4,07) нг/мл, Р=0,006) і КФК-МВ (на 16,9 %,
(176,7±22,8) од/л, Р=0,012), ніж у жінок. Тим не менш, жінки
мали значно вищий рівень СРБ (на 31,7 %, Р=0,014), ніж
чоловіки. Порушення ліпідного складу крові встановлені
у пацієнтів обох статей, але у жінок був достовірно вищим рівень загального холестерину (на 13,4 %, Р=0,025),
тригліцеридів (на 24,8 %, Р=0,003), ліпопротеїдів низької
щільності (на 13,7 %, Р=0,016). Крім цього, рівень
ліпопротеїдів високої щільності в крові жінок був на 17,3 %
нижчим, ніж у чоловіків (Р=0,035).
Висновки. У пацієнтів з не-Q ІМ та супутнім НАСГ
спостерігалися диференційні зміни серцевих біомаркерів та
ліпідного профілю крові. Чоловіки мали вищий рівень КФКМВ і тропоніну, в той час як у жінок частіше спостерігався
підвищений рівень СРБ. Це свідчить на користь мультимаркерного підходу до діагностики не-Q ІМу пацієнтів з
НАСГ, особливо у жінок. Більш виразні розлади ліпідного
профілю у жінок вказують на необхідність в більш інтенсивній
гіполіпідемічній терапії.

Опыт лечения от курения табака методом
рефлексотерапии – профилактика
от многих заболеваний, в том числе
и сердечно-сосудистых
Р.М. Заворотная
ГУ «Национальный научный центр «Институт кардиологии
им. акад. Н.Д. Стражеско» НАМН Украины», Киев

Л.В. Журавльова, М.В. Філоненко
Харківський національний медичний університет

Серцеві біомаркери відіграють важливу роль у
стратифікації ризику і вибору стратегії лікування пацієнтів з
гострим коронарним синдромом (ГКС). Діагностика та оцінка
ризику ГКС у жінок традиційно була більш складною, ніж у
чоловіків, і вимагає врахування впливу поєднаної патології,

Курение табака является одной из самых вредных привычек, опасной для здоровья не только самих курящих, но и
окружающих их.
В настоящие время курение превратилось в массовую «эпидемию», наносящую существенный ущерб населению и национальной экономике. Отношение к курению у
людей разное, поэтому многие курильщики полагают, что
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с ними ничего не произойдет и что основные неприятности, связанные с курением, их минуют. Однако, к сожалению, это не так, и за вредную привычку придется расплачиваться здоровьем и даже жизнью. Поэтому не случайно во многих странах мира сейчас развернулась активная
борьба с курением, его возглавила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), под эгидой которой выполнен целый ряд крупных исследований и разработаны предложения по решению проблемы «Курение или здоровье?».
Что же такое курение – привычка или болезнь? На этот вопрос однозначного ответа нет. Борьбу с курением следует
проводить целенаправленно и комплексно, используя всевозможные способы и средства, включая меры индивидуального воздействия. Как же бросить курить? Методы лечения никотиновой наркомании применяются в зависимости от трех стадий курения (бытового, привычного и пристрастного) и подразделяются на групповые (главным образом групповая психотерапия) и индивидуальные методы
включая психотерапию, гипноз, рефлексотерапию и ее разновидности: акупунктуру, электропунктуру, лазеропунктуру, химиотерапию. Достаточно устойчивые результаты дает рефлексотерапия методом электропунктуры. При реализации так называемой программы «Антитабак» рекомендовано первоначально воздействовать на восемь точек ушной раковины. Если пациент правша, воздействие проводится в правое ухо, если левша, – в левое. Первой берется точка нулевая «Ножье» в центре ушной раковины или, так
называемая, точка «Зеро». Остальные точки, по методике
В.Г. Вогралика, берутся в области завитка, на них воздействуют кратковременными импульсами 45 секунд на минусе и 15 секунд на плюсе, длительностью 1–2 мин (аппарат
«Элап-1»). Локализация точек определяется тем же прибором. Помимо аурикулярных точек используются точки общего воздействия: Дзу-сань-ли, Хе-гу, симметрично слева
и справа. Процедуру следует проводить не менее чем через 10 часов после последней выкуренной сигареты, три
дня подряд, а если эффект незначителен, то продолжаем
лечение один раз в 5–7 дней и воздействуем уже на противоположное ухо. Реакция на данный метод лечения достаточно выраженная (отвращение к запаху табака, ощущение запаха травы). Под наблюдением было 105 больных (60
мужчин и 45 женщин). Бросили курить после трех процедур
80 %. Следует отметить возрастную особенность: быстрее
бросают курить люди пожилого возраста, а также мужчины. Женщины большей частью уменьшают количество выкуренных сигарет. Метод рефлексотерапии можно применять при любой патологии и в любом возрасте, он безопасный, не дает побочных реакций, заслуживает внимания при
борьбе с таким злом, как курение, но только в руках врача –
специалиста владеющего методом рефлексотерапии.

Новые данные о строении
и функции миокарда
В.П. Захарова, Е.М. Трембовецкая, Т.В. Савчук,
Е.В. Руденко, Б.В. Бацак, К.В. Руденко
ГУ «Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии
им. Н.М. Амосова НАМН Украины», Киев

Цель – изучить некоторые особенности гистоархитектоники миокарда и их связь с функцией левого желудочка.
Материал и методы. Для макроскопического исследования проводили препарирование свиных сердец: 10 – с использованием технологии Torrent-Guasp, 2 – с помощью методики А.С. Гуляевой и И.М. Рощевской и 4 – в нашей модификации метода послойного сепарирования миокарда. Для
гистологического исследования изучали препараты сердец 8 новорожденных, скончавшихся от причин, не связанных с кардиопатологией. Размеры этих сердец позволяли
разместить на предметных стеклах целые поперечные срезы желудочков, не нарушая топографии мышечных волокон.
Микроскопировали также гистопрепараты, изготовленные
из разных сегментов миокарда левого желудочка (ЛЖ) сердец 5 молодых взрослых людей. Данные о последовательности сокращения миокарда получали с помощью вектор-эхокардиографии.
Результаты. Кардиомиоциты желудочков сердца соединены между собой в единую трехмерную синцитиоподобную
структуру, содержащую взаимосвязанные разнонаправленные пучки мышечных волокон, сокращение которых обеспечивает как констрикторный, так и ротационный компоненты
движений сердца.
В отличие от представлений F. Torrent-Guasp и его последователей, сокращение миокарда желудочков распространяется не от базальной петли вдоль сложно свернутой, двумерной мышечной ленты, а от верхушки к основанию сердца. При этом в каждый момент сокращаются одновременно
разнонаправленные мышечные волокна, что и сообщает необходимую траекторию и скорость движения миокарда.
Субэндокардиальные миоцитарные волокна не образуют единого мышечного пласта. Каждое из них, направленное в косом направлении против часовой стрелки (взгляд со
стороны верхушки), вплетается в трабекулы. КМЦ последних
имеют продольную ориентацию, и, сокращаясь, они служат
как бы рычагом для КМЦ внутреннего слоя компактного миокарда, что способствует созданию вращательного момента
движению всего мышечного массива.
Кроме того, нами обнаружен винтообразный кардиальный тяж, расположенный вертикально в задне-базальной
части межжелудочковой перегородки. Наружный слой этого мышечного образования дает начало структурам, описанным Torrent-Guasp как апикальная петля миокарда.

Різні проблеми кардіології

Реабилитация больных артериальной
гипертензией мелатонинсодержащими
препаратами на санаторно-курортном
этапе
Н.А. Землянская, Е.Ю. Шишко
ГУ «Крымский государственный медицинский университет
им. С.И. Георгиевского», Симферополь
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского,
Симферополь

В настоящее время среди заболеваний сердечно-сосудистой системы одно из ведущих мест занимает эссенциальная артериальная гипертензия. Профилактика заболевания заключается в устранении факторов риска, главными
из которых являются гиперхолестеринемия, сахарный диабет, некоторые генетические или приобретенные особенности. Наряду с изученными этиологическими факторами риска артериальной гипертензии в последнее время особое
внимание уделяют недостаточной мелатонин образующей
функции эпифиза.
Мелатонин – гормон, вырабатываемый эпифизом. Секреция мелатонина подчинена циркадианному ритму, определяющему в свою очередь ритмичность выработки гормонов гипофиза через влияние на него гипоталамических
структур и функциональная активность эпифиза находится в
противофазе с активностью гипофиза.
Многочисленные исследования свидетельствуют, что
утрата циркадианного ритма мелатонинобразующей функции эпифиза приводит к снижению адаптивных возможностей организма – дезадаптации. Дезадаптация может возникнуть как у больных, находящихся в привычных жизненных
условиях, что сказывается на течении заболевания и его лечении, так в частности, на санаторном этапе лечения (реабилитации) больных, влияя на длительность и адекватность
адаптации.
Цель – коррекция периода адаптации больных гипертонической болезнью с использованием мелатонинсодержащих препаратов.
Материал и методы. В реабилитационном отделении
санатория «Украина» Крым, было произведено обследование 92 больных ГБ 1–2 стадии. В контрольную группу вошли 15 здоровых лиц. В процессе реабилитации осуществлялась суточное мониторирование артериального давления
(АД), холтеровское мониторирование ЭКГ с расчетом циркадианного индекса, а также определялся исходный уровень мелатонина в суточной моче. Уровень мелатонина в моче определяли иммуноферментным методом перед началом
коррекции адаптогена гормона эпифиза – мелатонина (80
больных). А у 12 больных коррекция дисинхроноза осуществлялась агонистом мелатонинергических рецепторов МТ1 и
МТ2 – рецепторов и антагониста 5НТ2с-рецепторов агомелатина (мелитора). Повторно уровень мелатонина определя-
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ли после курса лечения. Статистическую обработку данных
осуществляли с помощью программы «Статистика 5.0», по
основным показателям вариационной статистики включая
определение t-критерия Стьюдента.
Результаты. Нарушения адаптивных реакций (десинхроноз) может происходить как при смене климатических
факторов, часовых поясов так и при развитии заболевания
в условиях привычной жизнедеятельности. При определении уровня мелатонина в моче у больных ГБ было выявлено
его снижение в 2,3 раза по сравнению с контрольной группой. Включение в лечебный комплекс основного регулятора
биоритмов гормона эпифиза мелатонина позволило снизить
или ликвидировать проявление десинхроноза. О чем свидетельствовала нормализация суточной динамики АД с формированием кривых типа dipper у 42 больных и уменьшению
амплитуды колебания АД у 19 больных (суточный индекс 17 и
11 % соответственно). 14 больных с сохраненным десинхронозом нуждались в продлении приема мелатонина или перехода на прием агомелатина.
Выводы. Назначение мелатонина и агомелатина больным ГБ 1–2 стадии приводит к нормализации циркадианных
ритмов и способствует эффективности лечения, а также сокращению периода адаптации на санаторно-курортном этапе реабилитации.

Критичний стан в Україні щодо
основних хвороб системи кровообігу:
пошук етіологічних стимулів
Д.Д. Зербіно, В.М. Корнацький,
О.М. Колінковський, О.П. Гандурська–Павленко
Львівський національний медичний університет
імені Данила Галицького
ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології
ім. акад. М.Д. Стражеска» НАМН України», Київ
Лікарня «Феофанія», Київ

Мета – аналіз стану проблеми хвороб системи кровообігу
та пошук можливих причин поширення цієї групи патологій.
Матеріал і методи. Аналіз даних «Державного комітету
статистики» (1970–2011); аналіз автопсій, померлих від
хвороб системи кровообігу у Львові (1972–2011) (історії
хвороб, протоколи розтину, макроскопічна діагностика,
патогістологічні дослідження).
Результати. Відомо, що з 1991 по 2002 рік кількість населення України зменшилася з 52,1 до 45 млн, тобто на 6,5
млн (на 12,5 %). У 2011 році кількість дорослих, які мають хвороби системи кровообігу (ХСК) досягла 26,1 млн осіб, тобто 57,5 % населення, в тому числі працездатного віку – 9,6
мільйонів. За 2007–2011 рр. найбільше зросла поширеність
гіпертонічної (9,4 %), ішемічної хвороби серця (9,0 %) та
інсультів (5,9 %). Поширеність хвороб системи кровообігу
серед дорослого населення почала зростати з 1975 року.
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Тези наукових доповідей

Найбільш високі показники реєструвалися в центральних та
східних областях України, де екологічна ситуація найгірша.
Основний внесок у смертність від ХСК має ішемічна хвороба
серця (67,8 %), особливо зростає частка інфаркту міокарда.
Смертність від інфаркту міокарда у сільських мешканців
у 1,7 разу менші від середніх та у 2 рази нижчі ніж серед
міських мешканців. В 2010 році смертність від хвороб системи кровообігу в Україні серед всього та працездатного населення перевищує аналогічні показники західних державах
(Франція в 5,8 та 6,9 разу, Німеччина в 3,5 та 5 разів, Польща
– в 2,1 разу). Загальний показник смертності від серцевосудинних захворювань в Україні перевищує такий у Росії,
Білорусі та країнах СНД.
Впродовж 1972–2011 років відзначається зростання
кількості аутопсій померлих від ХСК у молодому віці (до 45
років). Патоморфологічні дослідження показали, що крім
банального атеросклерозу, який рідко зустрічається в молодих осіб, є такі нозологічні форми: неспецифічний аортоартеріїт (м’язово-еластична гіперплазія інтими), системний
артеріїт і артеріосклероз (м’язово-фіброзні бляшки, циркулярна м’язово-еластична гіперплазія, фіброзногіалінізовані
та фібрознокальциновані бляшки), медіонекроз аорти з розшаруванням стінки. При чому, на відміну від осіб старшого та
старечого віку, в молодому і середньому віці рідко виявлялись
ознаки гіперхолестеринемії і її прояви (атеросклеротичні
бляшки). Аналіз життя та професійного маршруту померлих
від ХСК в молодому віці показав в 69–73 % випадків у хворих був контакт з ксенобіотиками (важкі метали, лако-фарбні
матеріали, отрутохімікати та інші). Ксенобіотики, за нашою
гіпотезою, і «запускають» трансформуючі фактори росту, таким чином приводять до проліферативних процесів в інтимі
артерій. У похилому і старечому віці, при гіперхолестеринемії
на фоні ініціальних змін інтими, вторинно формуються
класичні атеросклеротичні бляшки.
Висновки. Переважання негативних тенденцій в захворюваності та смертності людей молодого і середнього
віку від ХСК в індустріальних районах та містах, зв’язок росту захворюваності з піком індустріалізації та урбанізації
1975–1985 років дозволяє зробити припущення про вагому
роль екологічного та професійного стимулів в розвитку масових випадків серцево-судинних захворювань, особливо у
молодому і середньому віці. Патоморфологічні форми ураження судин у віці до 50 років переважно є: васкуліти, коронарити, артеріосклероз і зустрічаються у осіб, що мали
тривалий контакт (10–15 років) з шкідливими речовинами –
ксенобіотиками. Наші дані свідчать про необхідність виявляти конкретні негативні екологічні стимули, шляхом проведення поглибленого анамнезу з обов’язковою деталізацією
професійного маршруту та виявленням екологічного пресингу, індустріального, урбаністичного, особистого (шкідливі
звички). На цій основі можна розробити методи етіотропної
профілактики та розширити теоретичну базу превентивної
медицини.

Роль постнагрузки в механизме сердечного выброса и ее клиническое значение
М.Ф. Зиньковский, Б.В. Бацак, Р.Р. Сейдаметов
ГУ «Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии
им. Н.М. Амосова НАМН Украины», Киев

Цель – представить обзор ведущей роли постнагрузки
в механизме сердечного выброса и оригинальный метод ее
количественного выражения.
Материал и методы. Для числового выражения постнагрузки радиус в уравнении ЛаПласа заменен на площадь внутренней поверхности желудочка, которая измерена методом компьютерной томографии с вентрикулографией. После
трехмерной реконструкции изображений получены пространственные модели сердца, определен объем полостей в систолу и диастолу и внутренняя поверхность желудочка.
Обследованы 5 пациентов с истинным единственным желудочком сердца, 3 с огромным дефектом межжелудочковой перегородки и гемодинамикой единственного желудочка сердца и 4 с атрезией трехстворчатого клапана. Для сравнения обследован молодой здоровый мужчина.
Результаты. Более 40 % работы единственного желудочка тратится не на сердечный выброс, а на преодоление
сильно увеличенной постнагрузки. Желудочек функционирует в неэкономном режиме.
Выводы. Количественное выражение постнагрузки позволяет воочию оценить избыточную работу системного желудочка при заболеваниях, сопровождающихся повышением давления в его полости и увеличением ее размеров и
сформулировать индивидуальный прогноз.

Ризик розвитку побічних реакцій при
медичному застосуванні нестероїдних
протизапальних лікарських засобів
анальгетиків-антипіретиків
М.Г. Ілляш, Т.Л. Шевченко, О.М. Кашуба,
О.Є. Базика, С.І. Деяк, О.В. Матвєєва, І.О. Логвіна,
В.П. Яйченя
ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології
ім. акад. М.Д. Стражеска» НАМН України», Київ
ДП «Державний експертний центр МОЗ України», Київ

Як визначає ВООЗ, співвідношення користь/ризик є головним критерієм оцінки ефективності та безпеки лікарського засобу (ЛЗ), підґрунтям сучасної раціональної фармакотерапії.
Вивчення та аналіз факторів ризику виникнення побічних
реакцій (ПР) ЛЗ при медичному застосуванні ліків є одним з
головних напрямків діяльності фармаконагляду.
Серед груп хворих абсолютного ризику щодо розвитку ПР
ВООЗ та ЄС (2001) відносять: 1) дітей ранішнього віку (особливо недоношених), осіб похилого та старечого віку (паспортний вік не завжди відповідає біологічному), вагітних; 2)
хворих з ураженням органів біотрансформації та екскреції ЛЗ
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або їх активних метаболітів; 3) хворих з обтяженим анамнезом (алергологічним та ін.); 4) пацієнтів, які отримують правильний курс фармакотерапії; 5) хворих, які отримують одночасно понад чотири ЛЗ (розвиток фармакодинамічних та
фармакокінетичних процесів стає непередбаченим); 6) осіб,
яким призначаються ЛЗ з подібними ПР.
При медичному застосуванні ацетилсаліцилової кислоти (АСК), метамізолу (М), ацетамінофену (А), ібупрофену (ІБ)
виникали передбачені ПР. Співвідношення серйозних ПР до
несерйозних ПР становило 1:2,6. Найбільш вразливою щодо
виникнення ПР виявилася імунна система, ШКТ, ЦНС, розлади з боку інших органів та систем виникали значно рідше.
Групою ризику серед дорослих щодо виникнення ПР при
медичному застосуванні АСК, А, М, ІБ є жінки 46–60 років, серед дітей – дівчатка та хлопчики віком 28 днів – 23 місяці, а
хлопчики віком 2–11 років по ПР переважають в 2 рази.
Збір інформації лише методом спонтанних повідомлень
не дозволяє отримати вичерпну інформацію щодо істинної
частоти виникнення ПР АСК, А, М, ІБ, факторів ризику, що
сприяють їх виникненню, розробці заходів з мінімізації їх розвитку та проявів тощо.
Проведення моніторингу стаціонарів ЗОЗ з питань безпеки застосування АСК, А, М, ІБ у чотирьох регіонах України:
АР Крим, Луганська, Львівська та Житомирська області показало, що при медичному призначенні даних НПЗЛЗ, ПР складають 0,8 %.
Визначено контингент хворих, які будуть моніторуватися
щодо ПР на тлі застосування АСК, А, М, ІБ. Такими будуть
пацієнти з патологією опорно-рухового апарату та з іншими
захворюваннями запального чи інфекційного генезу, що супроводжувалися больовим синдромом чи лихоманкою, які
отримували терапію одним з препаратів (АСК, А, М, ІБ) чи
декількома з них та у яких виникли ПР.

Основні показники інвалідності внаслідок
хвороб системи кровообігу в Україні
А.В. Іпатов, О.М. Лисунець, І.Я. Ханюкова,
О.В. Танцура
ДУ «Український державний інститут медико-соціальних
проблем інвалідності МОЗ України», Дніпропетровськ

Значущість інвалідності внаслідок серцево-судинної
патології визначається частотою виникнення і ураженням осіб працездатного віку. У 2012 році спостерігається
тенденція до зниження первинної інвалідності як серед дорослого, так і працездатного населення внаслідок
гіпертонічної хвороби (ГБ), ішемічної хвороби серця (ІХС),
цереброваскулярних хвороб, хронічних ревматичних хвороб серця. Як підґрунтя цього явища можна визначити: досягнення вітчизняної кардіології: створення протоколу допомоги хворим на гострий коронарний синдром, протоколу догоспітального тромболізису; створення відділень
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з інтервенційної кардіології; затвердження клінічних
класифікацій хвороб системи кровообігу; розробка та активне провадження стандартів у практику ЛПЗ діагностики
та лікування серцево-судинних захворювань; підвищення
якості роботи медико-соціальних експертних комісій
(МСЕК): вивчення, розробка та стандартизація сучасних
підходів до медико-соціальної експертизи і реабілітації
інвалідів унаслідок хвороб системи кровообігу в практиці
роботи МСЕК; зменшення кількості звернень громадян з
даною патологією в заклади медико-соціальної експертизи (МСЕ). В останні роки щорічно відзначається поступове
зниження питомої ваги в структурі первинної інвалідності
як дорослого, так і працездатного населення за такими нозологічними формами як гостра ревматична гарячка
та хронічні ревматичні хвороби серця. В 2012 р. на 33,3 %
знизилися показники первинної інвалідності дорослого населення. Це пов’язано із удосконаленням діагностичного
та терапевтичного процесів за даної патології, а також зі зменшенням поширеності усіх форм ревматизму
та захворюваністю на цей недуг. За цей період не зросла
первинна інвалідність дорослого населення щодо гострої
ревматичної гарячки та хронічних ревматичних хвороб серця в жодній з областей.
ГБ – основний фактор ризику ІХС та цереброваскулярних
захворювань, який на 88,1 % визначає рівень інвалідності та
смертності від хвороб системи кровообігу. Аналіз питомої ваги первинної інвалідності щодо ГБ за період 2010–2012 років
показав її деяке зменшення з 1,1 до 0,9 % серед дорослого
населення України, та населення працездатного віку – з 1,1
до 1,0 %.
ІХС продовжує посідати провідні позиції в структурі
захворюваності, смертності населення України працездатного віку. Однак у 2012 р. відзначається зниження показників
у статистичній звітності первинної інвалідності за даної
патології. Так, у 2010 р. ІХС становила 8,3 % первинної
інвалідності дорослого населення, у 2011 р. – 8,5 %, у 2012 р.
– знизилася до 8,0 %. Питома вага ІХС у структурі первинної
інвалідності працездатного населення за останні три роки
має більш стабільні тенденції (7,3 %; 7,3 %; 7,2 %). Показники
первинної інвалідності внаслідок ІХС дорослого населення
за 3-річний період знизилися по багатьох регіонах (з 4,0 до
3,7 випадку на 10 тис. населення).
Для вироблення єдиних підходів при проведенні
медико-соціальної експертизи при ІХС розроблялись і
упроваджувались у практику МСЕ прийоми проведення
експертно-реабілітаційної діагностики, які дозволяють систематизувати її результати, більш якісно здійснювати експертний процес. Однак, деякі питання експертизи при
ІХС потребують уточнень. Так, критерії, що визначають
встановлення групи інвалідності при ІХС, припускають
кореляцію тяжкості соматичного стану, ступеня обмеження життєдіяльності і соціальних обмежень інваліда. Проте,
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при ІХС у багатьох випадках відсутня достовірна кореляція
соматичного статусу і ступеня обмеження життєдіяльності,
і може виникнути у хворого лише в термінальній стадії
серцевої недостатності.

Особливості метаболізму
сполучної тканини у хворих
на нестабільну стенокардію
О.О. Капустинський, О.С. Капустинська
Львівський національний медичний університет
імені Данила Галицького

Незважаючи на досягнення вітчизняної кардіології,
ситуація із серцево-судинними захворюваннями (ССЗ) в
Україні залишається складною. В Україні зареєстровано 25,3
млн хворих на ССЗ (це більш ніж 53 % населення, з них працездатного віку приблизно 9 млн), з яких 11,7 млн – хворі
на артеріальну гіпертензію та 8,5 млн – на ішемічну хворобу серця (ІХС). При цьому, з 1995 р. до сьогоднішнього дня в
Україні спостерігається прогресивне збільшення смертності
від ССЗ, яка досягла у 2010 р. одного з найвищих рівнів у
Європі – 66,6 % усіх причин смерті (В.М. Коваленко, 2011 р).
Розвиток атеросклерозу серцево-судинної системи є причиною виникнення ІХС. Нові дослідження показують тісний
взаємозв’язок між структурними змінами сполучної тканини
та розвитком гострих станів ІХС.
Мета – виявити зміни метаболізму сполучної тканин у
хворих з нестабільною стенокардією, визначаючи рівень
оксипроліну у сечі.
Матеріал і методи. Обстежено 50 хворих на нестабільну стенокардію віком 44–67 років, які перебували на стаціонарному лікуванні в кардіологічному відділені
КМК ЛШМД. Групу контролю склали здорові особи.
Визначення рівня оксипроліну в сечі проводили методом
фотоколориметрії, за методикою Шараєва (1993).
Результати. У групі хворих на нестабільну
стенокардію виявлено збільшення рівня оксипроліну на
4,8%±0,41 при дослідженні у перший день лікування, та
на 5,2%±0,32 у 3 день лікування порівняно зі здоровими
особами (P<0,01).
Висновки. У хворих на нестабільну стенокардію виявляють ознаки дезорганізації сполучної тканини, маркером якої є підвищення рівня вільного оксипроліну. За даними моніторування змін рівня оксипроліну сечі у хворих з ІХС
можна характеризувати метаболічні порушення у сполучній
тканині організму, зокрема прогнозувати стан стінки атеросклеротичних бляшок і можливі прояви їх нестабільності та
розриву.

Стандартизація виявлення та оцінювання
факторів ризику як складова
популяційно-індивідуальної стратегії
профілактики кардіоваскулярної
патології у закладах первинної медикосанітарної допомоги
О.А. Каштелян
Комунальне некомерційне підприємство
«Центр первинної медико-санітарної допомоги «Русанівка»
Дніпровського району м. Києва

Сучасна трансформація системи охорони здоров’я
України супроводжується стандартизацією діагностичних та
лікувальних засобів щодо виявлення неінфекційних соматичних захворювань та їхньої своєчасної терапії.
Разом із цим, рівень стандартизації організаційнометодичного забезпечення профілактики цих захворювань у
закладах первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД) ще
не відповідає вимогам програмних директивних документів
(Концепція управління якістю медичної допомоги у галузі
охорони здоров’я України на період до 2020 року; Галузева
програма стандартизації медичної допомоги на період до
2020 року та ін.).
Мета – розробити технологію стандартизації виявлення
та оцінювання факторів ризику (ФР) в умовах поліклінічного
прийому пацієнтів сімейним лікарем, як доказової бази
персоніфікованих профілактичних рекомендацій.
Матеіал і методи. Методологічним базисом розробки
цієї технології слугувала парадигма виявлення факторів ризику (ФР) як першопричини розвитку неінфекційних соматичних захворювань.
Визначення та оцінювання ФР в реальних умовах прийому пацієнтів сімейним лікарем здійснювалося у форматі
розробленої нами Картки скринінгу ФР з наступною
кількісною (бальною) оцінкою отриманих показників. Картка,
окрім паспортної частини, містила графи запису результатів
вимірювання антропометричних показників (зріст, маса тіла,
ІМТ, окружність талії), артеріального тиску і частоти серцевих скорочень у стані спокою, а також запис щодо шкідливих
для здоров’я звичок, особливостей харчування, рухової
активності та самооцінки стану здоров’я (добре, задовільне,
погане).
Отримана інформація обговорювалася з пацієнтом і
лікар пропонував йому програму конкретних дій, спрямованих на корекцію/усунення ФР та покращення загального стану організму немедикаментозними засобами. Зміст цієї програми складав рекомендації щодо зміни існуючої життєвої
поведінки пацієнта шляхом досягнення визначених лікарем
показників, регламентованих за величинами і строками. Так,
наприклад, передбачається щотижневе зниження маси тіла

Різні проблеми кардіології
у діапазоні 300–500 г, зменшення куріння цигарок на 1–2
шт., збільшення часу активного знаходження на відкритому
повітрі на 10–15 хв щодня тощо.
Результати. За експертною оцінкою результатів
дослідження можливості використання Картки у реальних
умовах поліклінічного прийому пацієнтів встановлено, що робота з цим документом займає у середньому 10–12 хв, необтяжлива для хворого, не потребує спеціальної апаратури і
дозволяє документувати ефективність зусиль пацієнта, щодо
покращення стану здоров’я.
Ефективність дії персоніфікованих оздоровчих програм, які упродовж року виконували 87 пацієнтів з серцево-судинною патологією (середній вік (43,4±3,7)
року),
підтверджувався
позитивною
динамікою
антропофункціональних показників та покращенням
самооцінки стану здоров’я.
Висновки.
Апробація
технології
стандартизації
виявлення і оцінювання ФР та надання на цій базі
персоніфікованих рекомендацій пацієнтам може слугувати об’єктивним критерієм профілактичної діяльності
сімейного лікаря.

Ультрасонографічна характеристика
гепатобіліарної системи у хворих
на ревматоїдний артрит
І.В. Климась
Національна медична академія післядипломної освіти
ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Київ

Хронічне системне запалення, що характеризує ревматоїдний артрит (РА), тривале застосування медикаментів,
що застосовують при лікуванні РА, справляють негативний
вплив на стан ГБС. Серед органів травлення патологія ГБС
при РА є найменше вивчена. На сучасному етапі розвитку діагностики проблему отримання максимально інформативної діагностичної картини стану ГБС у поєднанні з
доступністю дослідження може вирішити ультрасонографічне дослідження (УЗД).
Мета – провести дослідження ефективності використання ультрасонографії та характеру змін стану гепатобіліарної
системи у хворих на РА в клінічній практиці.
Матеріал і методи. Нами проведено обстеження 126
хворих на РА. Серед них 102 жінки та 24 чоловіка, віком 20–
55 років, середній вік – (43,82±7,80) року. До групи контролю
увійшли 30 осіб без аутоімунної патології, запальних станів та
захворювань, 25 жінок та 5 чоловіків віком 27–52 років, у середньому (42,4±8,6) року. Середня тривалість захворювання на РА – (7,2±5,4) року. В дослідження не включали хворих
на РА, з вірусними чи аутоімунними гепатитами; пацієнтів,
що зловживали алкоголем. Набір та обстеження хворих про-
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водились кафедрі сімейної медицини НМАПО імені П.Л.
Шупика на базі відділення алергології та ревматології КЗ
КОР «КОКЛ». УЗД стану ГБС виконували на ультразвуковому апараті Ultima PRO-30 («Радмір», Харків), із застосуванням конвексного датчика «C2-5» МГц. Статистична обробка отриманих результатів дослідження проводилась на персональному комп’ютері за допомогою програми Microsoft
Excel. Оцінювали середні значення, їх похибки і достовірність
статистичних показників (р), достовірними вважали показники при P<0,05.
Результати. Патологія ГБС виявлена у 97 хворих на РА –
77 % та у 13,3 % у групі контролю. Збільшення розмірів печінки
та жирову інфільтрації печінки різного ступеня важкості, що
є вірогідними критеріями жирової хвороби печінки при УЗД,
зустрічались найбільш часто та зареєстровано у 77 хворих на РА (61,1 %). Жирова інфільтрація печінки І ступеня
спостерігалась у 38,9 % хворих на РА, ІІ ступеня – у 36,4 %
та ІІІ – у 24,7 % хворих на РА, в групі контролю відповідно 3,3
% І та 3,3 % ІІ ступенів. Жирову інфільтрацію печінки ІІІ ступеня в групі контролю не зареєстровано. При оцінці стану
жовчовивідних шляхів найбільш часто спостерігались ознаки хронічного холециститу – 47 % та холестерозу жовчного
міхура (ЖМ) – 23 %, ЖКХ зареєстрована у 8,25 % хворих на
РА, в групі контролю відповідно 10 % ознаки хронічного холециститу та 3,3 % холестерозу ЖМ. Достовірність отриманих
показників становила P<0,001.
Висновки. 1. Використання методу ультрасонографії для
діагностики та оцінки стану ГБС у хворих на ревматоїдний
артрит є високоінформативний, ефективний, доступний,
неінвазивний та відносно недорогий метод діагностики.
2. У 77 % обстежених хворих на РА та у 13,3 % в групі контролю спостерігаються патологічні зміни ГБС. 3. Жирова
інфільтрація печінки різного ступеня важкості зустрічається
у 61,1 % хворих на РА. 4. Використання УЗД в комплексному обстеженні хворих на РА дозволить виявити ураження ГБС
на ранній стадії та вчасно розпочати адекватне лікування,
запобігти розвитку ускладнень та покращать лікування основного захворювання у хворих на РА.

Гипертензивное сердце и показатели
цитокинового профиля
Т.А. Кожанова, А.В. Ушаков,
И.Я. Горянская
ГУ «Крымский государственный медицинский университет
им. С.И. Георгиевского», Симферополь

Цель – изучение уровня ряда цитокинов у больных артериальной гипертензией (АГ) со структурно-функциональными изменениями сердца.
Материал и методы. Обследовано 89 больных артериальной гипертензией с объективными проявления-
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ми ремоделирования миокарда, обусловленного артериальной гипертензией («гипертензивного сердца»), а также 20 человек группы контроля без АГ и признаков ремоделирования сердца. Всем пациентам проводилось стандартное клиническое, инструментальное (электрокардиография, эхокардиография, суточное мониторирование
артериального давления) и лабораторное обследование.
Кроме того, методом иммуноферментного анализа определяли сывороточные концентрации следующих цитокинов: трансформирующего фактора роста β1 (ТФР-β1),
интерлейкина-1β (ИЛ-1β), интерлейкина-4 (ИЛ-4), фактора некроза опухоли  (ФНО-). В исследование не включались лица, страдающие эндокринными, онкологическими, воспалительными, инфекционными или другими
заболеваниями, способными повлиять на уровни цитокинов крови, а также больные, перенесшие инфаркт миокарда, страдающие некоронарогенными заболеваниями,
пороками и хроническими нарушениями ритма сердца.
Результаты. При анализе полученных данных было обнаружено, что среди обследованных больных были пациенты
у которых сывороточные уровни TФР-β1 находятся в пределах показателя здоровых лиц, также как и в группе контроля
(в среднем (5,53±0,34) и (4,18±0,45) нг/мл соответственно;
Р>0,05 по сравнению с показателями здоровых лиц) – 39 человек (группа 1) и пациенты, у которых указанный показатель
повышен (в среднем (8,89±0,20) нг/мл; P<0,0005 по сравнению с группой контроля) – 50 лиц (группа 2). При сравнительном анализе уровней ИЛ-1β, ИЛ-4 и ФНО- в указанных группах было обнаружено следующее. Повышение уровня ИЛ-1β
в системном кровотоке имеет место у больных как 1-й, так
и 2-й групп. При этом если у больных 1-й группы исследованный показатель повышен на 34,5 % (P<0,001), то у больных 2-й группы – на 68,0 % (P<0,001), что также выше, чем
у больных 1-й группы (P<0,01). Уровень ИЛ-4 в сыворотке
крови у больных 1-й группы повышен на 57,9 % (P<0,001), а
у больных 2-й группы – на 121,8 % (P<0,001), что также было существенно выше, чем у больных 1-й группы (P<0,001).
Также в обеих группах имело место повышение сывороточной концентрации ФНО-: на 53,9 % в 1-й группе (P<0,001)
и на 76,7 % во 2-й группе (P<0,001). При этом во 2-й группе повышение уровня ФНО- было более выраженным, чем
в 1-й (P<0,01).
Выводы. У всех больных артериальной гипертензией с
гипертензивным сердцем имеет место повышение сывороточной концентрации ИЛ-1β, ИЛ-4 и ФНО-, – цитокинов с
преимущественно провоспалительным вектором воздействия. Повышение уровня ТФР-β1 имеет место более чем
у половины обследованных пациентов (56,2 %) и ассоциируется с дополнительным ростом уровней ИЛ-1β, ИЛ-4 и
ФНО-, что может являться одним из патогенетических механизмов ремоделирования миокарда у больных с артериальной гипертензией.

Результати аналізу просторових спектрів
магнітного поля у хворих ІХС
В.І. Козловський
ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології
ім. акад. М.Д. Стражеска» НАМН України», Київ

Аналіз просторових спектрів магнітного поля корисний для детального аналізу негомогенності міокарда.
Варіабельність напрямку вектора ЕРС у процесі реполяризації
хворих ішемічною хворобою серця (ІХС) пояснюється видовженням ТПД в ішемізованих зонах, що призводить до
збільшення тривалості деполяризації в них. У результаті,
в моменти часу, що відповідають початку сегменту S-T
ішемізовані відділи міокарда шлуночків перебувають ще в
процесі деполяризації, а інші уже вийшли з нього і перебувають у процесі реполяризації. Через певний час процес
реполяризації починається і в ішемізованих зонах. Цей момент
відповідає моменту стабільної нормалізації напрямку вектора
ЕРС. Можна припустити, що чим більший ступінь ішемії, тим
пізніше настає нормалізація напрямку вектора ЕРС.
Нами використовувався надчутливий магнітометричний
комплекс для неінвазивної реєстрації магнітних сигналів
серця людини, з автоматичною обробкою магнітокардіограм
та результатів вимірювань.
Було відібрано 2 групи обстежуваних. Перша група –
здорові волонтери: 44 особи без кардіологічної патології (25
жінок віком (46±3) роки та 19 чоловіків віком (43±2) роки).
Друга група – 42 пацієнти з ІХС (32 чоловіки віком (57±2) роки
та 10 жінок віком (61±4) роки).
Реконструкція розподілу струмів у плоскому шарі – важливий крок у вирішенні оберненої задачі, дає лікарю інформацію
про наявність нормальних та патологічних джерел струму, їх
інтенсивність, локалізацію зон, що породжують патологічні джерела. Аналіз карт розподілу густини струму проходив в тому ж
напрямку – доповнення описових якісних критеріїв кількісними.
Нами було відібрано 13 показників (9 різних кількостей
екстремумів, 3 коефіцієнти гомогенності, та номер карти NM), що характеризують екстремуми магнітного поля, та
три (МР, ПВС, ПНС) для порівняння діагностичної цінності.
Аналіз діагностичної цінності показав, що із 13 показників є
сенс використовувати тільки три (КЕ, КГ1 та NM), а із трьох,
відповідно, – тільки два (МР та ПВС).
Таблиця
Величини показників, що збігаються
Середні значення для пар показників,
що збігаються
Групи

ПНС=ГКІ

ПВС=ПКІ

МР=NM

ПНС

ГКІ

ПВС

ПКІ

МР

NM

ІХС

9,16

7,05

4,03

2,14

16,68

22,7

Здорові

4,06

1,63

1,68

0,74

7,33

8,4

Відношення
ІХС/Здорові

2,25

4,32

2,39

2,89

2,27

2,7

Різні проблеми кардіології
Порівнюючи показники МР та NM, видно, що вони,
відрізняються за математичним визначенням, проте майже
тотожні з точки зору медичної діагностики. Це добре видно
з таблиці. Тому як діагностичний та прогностичний критерій
необхідно вибрати один з них. Ми вважаємо, що таким показником є МР, тому що, по-перше, його визначення автоматизоване в програмі і не потребує додаткових обчислень, а подруге, МР має прозорий діагностичний сенс та медичну назву.
3 показники (ГКІ, ПКІ, ГКІ1/ГКІ2), що характеризують
просторові спектри, порівнювались з кількісними показниками ПНС та ПВС. Аналіз діагностичної цінності показав, що
всі ці показники є сенс використовувати для діагностики ІХС
та при прогнозуванні перебігу захворювання. Порівняння
показника ПНС з ГКІ, а ПВС з ПКІ показує, що це є одні й ті
самі показники та спостерігається кореляція як їх абсолютних величин, так і (з точністю до середньоквадратичного
відхилення) її відношення ІХС/Здорові.

Вікові особливості структурно-функціональної перебудови магістральних
артерій в умовах фізіологічного старіння
В.Є. Кондратюк
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Київ

Мета – вивчити особливості морфо-функціонального
стану магістральних артерій у практично здорових осіб
різного віку.
Матеріал і методи. Обстежено 164 практично здорові
особи (середній вік (45,3±1,2) року): 32 (14 чоловіків і 18
жінок) молодого віку – (24,3±0,6) року, 47 (25 чоловіків і 22
жінок) зрілого віку – (37,2±0,6) року, 51 (15 чоловіків і 36 жінок)
середнього віку – (51,4±0,7) року і 34 (12 чоловіків і 22 жінок)
похилого віку – (67,1±1,1) року. Проводили вимірювання
артеріального тиску (АТ), проводили дуплексне сканування
загальних сонних артерій (ЗСА), допплерехокардіографію.
Оцінювали структурно-функціональні характеристики аорти (Ао) та ЗСА: діаметр артерій, товщину інтими – медії (ТІМ)
ЗСА, розраховували коефіцієнт розтяжності (DС), коефіцієнт
податливості (СС), індекс жорсткості (SI) і еластичний модуль
пружності Юнга (для загальної сонної артерії) (ЕМПЮ).
Результати. У здорових людей з віком збільшується
рівень АТ. Головним фактором збільшення з роками
систолічного АТ у обстежених осіб є зростання з віком числа
здорових людей із високим нормальним АТ: 15,6 %, 25,5 %,
31,4 % і 47,1 % відповідно в групах молодого, зрілого, середнього і похилого віку.
Діаметр аорти у літньому, середньому та зрілому
віці більше, ніж у молодому (відповідно (29,99±0,42) мм,
(28,63±0,38) мм, (28,37±0,46) мм проти (26,98±0,44) мм,
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усі P<0,05). У літньому віці він більше, ніж у зрілому та середньому (відповідно на 5,7 та 4,8 %, обидва P<0,05). У
осіб літнього віку значення DС Ao та СС Ao менші значень
аналогічних показників у молодому, зрілому та середньому
віці – відповідно (13,52±0,72) кПа-1 і (0,41±0,02) м·кПа-1 проти (26,49±2,16) кПа-1 і (0,70±0,05) м·кПа-1, (20,12±1,29) кПа-1 і
(0,55±0,03) м·кПа-1 та (19,88±1,55) кПа-1 і (0,55±0,04) м·кПа-1
(усі P<0,05). При цьому, якщо величини даних параметрів у
зрілому і середньому віці вірогідно менші, ніж у молодому
відповідно на 24,1 % та 21,4 % і 25 % та 21,4 %, то між собою
вони не розрізняються. SI аорти збільшується з віком: у осіб
літнього віку його значення більші, ніж у молодому, зрілому
та середньому віці відповідно (2,63±0,14) ум. од. проти
(1,59±0,11) ум. од., (1,99±0,11) ум. од. і (2,12±0,12) ум. од.
(усі P<0,05).
Діаметр ЗСА у літньому віці більший, ніж у молодому,
зрілому та середньому – відповідно правої ((5,70±0,07)
проти (5,24±0,07) мм, (5,48±0,06) мм і (5,46±0,06) мм) і
лівої ((5,65±0,09) мм проти (5,22±0,07) мм, (5,47±0,06) мм і
(5,42±0,05) мм) (усі P<0,05). ТІМ ЗСА як лівої, так і правої, у
літньому віці більша, ніж у молодому, зрілому та середньому
– відповідно (0,61±0,02) проти (0,37±0,01) мм, (0,45±0,02)
і (0,54±0,02) мм (усі P<0,05). У середньому віці цей показник більший, ніж у молодому і зрілому, відповідно на 46,0 і
20,0 %, у зрілому більший, ніж у молодому, на 21,6 %
(усі P<0,05). Величина співвідношення ТІМ до діаметра
ЗСА: у літньому та середньому віці більша, ніж у молодому і зрілому, відповідно для правої на 52,4 і 30,3 %
та 41,2 і 21,3 % і лівої на 50,5 і 31,5 % та 40 і 27,4 % (усі
P<0,05). Значення DC та CC було меншим, ніж у молодому, зрілому і середньому віку, – відповідно (11,88±0,39)
кПа-1 і (0,67±0,02) м·кПа-1 проти (20,67±0,94) і (1,08±0,05),
(16,77±0,48) і (0,91±0,02) та (15,37±0,57) кПа-1 і
(0,83±0,03) м·кПа-1 (усі P<0,05). SI у літньому віці більший,
ніж у молодому, зрілому та середньому, – відповідно
(2,84±0,09) ум. од. проти (1,82±0,08), (2,12±0,06),
(2,34±0,08) ум. од. (усі P<0,05). У середньому віці цей
показник більший, ніж у молодому і зрілому, відповідно
на 28,6 і 10,4 %, а у зрілому більший, ніж у молодому, на
16,5 % (усі P<0,05). ЕМПЮ у людей літнього віку менший,
ніж у молодого та середнього, – відповідно (2,52±0,11)
кПа·м-1 проти (4,74±0,23) і (4,19±0,20) кПа·м-1 (обидва
P<0,05).
Висновки. Вікове структурно-функціональне ремоделювання магістральних артерій у здорових осіб
характеризується збільшенням діаметра, кількісно більш виражене – товщини та погіршенням їх пружно-еластичних властивостей, що необхідно враховувати, аналізуючи морфофункціональну перебудову при різних видах серцевосудинної патології.
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Тези наукових доповідей

Вікові та статеві особливості
передсердної електрокардіограми високого підсилення в осіб без серцевосудинної патології: стандартизація
показників
В.Є. Кондратюк
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Київ

Мета – вивчити вікові та статеві особливості передсердної електрокардіограми високого підсилення (ЕКГ
ВП) у практично здорових осіб, розробити та запропонувати стандартизовані критерії щодо реєстрації ранніх і пізніх
потенціалів передсердь (відповідно РПП і ППП).
Матеріал і методи. Обстежено 164 практично здорові
особи (середній вік (45,3±1,2) року): 32 (14 чоловіків і 18
жінок) молодого віку – ((24,3±0,6) року), 47 (25 чоловіків і 22
жінок) зрілого віку – ((37,2±0,6) року), 51 (15 чоловіків і 36
жінок) середнього віку – ((51,4±0,7) року) і 34 (12 чоловіків
і 22 жінок) похилого віку – ((67,1±1,1) року). Для виключення серцево-судинних захворювань проводили клінічні,
лабораторні та інструментальні дослідження. За допомогою ЕКГ ВП реєстрували РПП і ППП. Розраховували такі показники: тривалість фільтрованої хвилі Р (DfiP, мс), середньоквадратичну амплітуду частотного спектра за перші
(RMS20e) та останні (RMS20l) 20 мс хвилі Р, тривалість
низькоамплітудних (5 мкВ) сигналів на початку (D5e) та у
кінці (D5l) хвилі Р. Критеріями РПП і ППП вважали наявність
двох із трьох таких показників: DfiP  120 мс, RMS20 < 3,5
мкв, D5 > 15 мс.
Результати. Частота реєстрації РПП і ППП у загальній
групі практично здорових осіб виявилася низькою, складаючи
відповідно 14,6 і 17,1 %. При дослідженні параметрів ЕКГ ВП
не відзначалось вірогідних розбіжностей у частоті виявлення РПП і ППП серед обстежених вікових груп. Так, в молодому, зрілому, середньому та похилому віці вони реєструвалися
з частотою відповідно 12,5 і 15,6 %; 14,9 і 14,9 %; 13,7 і
15,7 %; 17,7 і 23,5 %. Це підтверджувалось зіставністю величин головного часового параметра передсердної хвилі (DfiP):
відповідно (109,6±1,7), (112,6±1,3), (112,0±1,3) і (112,3±1,8)
мс. Поряд з цим, у осіб похилого віку значення амплітудного
параметра (RMS20e) передсердної ЕКГ ВП були більше,
ніж у зрілого і середнього ((3,1±0,4) мкВ проти (2,3±0,1)
мкВ, (2,3±0,1) мкВ (обидва P<0,05) при зіставленні з молодими особами (2,7±0,2) мкВ), що свідчить про відсутність
погіршення проведення електричного імпульсу через
міокард передсердь з віком.
При дослідженні статевих особливостей електричної
гомогенності міокарда передсердь виявлена лише тенденція
до збільшення частоти реєстрації РПП і ППП у чоловіків
порівняно з жінками 11,2 і 13,3 % проти 19,7 і 22,7 %. Аналіз
окремих параметрів показав, що у чоловіків величина DFiP
була більшою, ніж у жінок ((113,7±1,1) мс проти (110,5±0,9)

мс, P<0,05). Інші амплітудно-часові показники передсердної
ЕКГ ВП серед осіб жіночої та чоловічої статі статистично не
відзрізнялися.
Враховуючи
відсутність
дотепер
стандартизованих критеріїв щодо реєстрації РПП і ППП, запропоновані її
порогові значення, що дають можливість застосовувати такі
варіанти: наявність, можливість та відсутність РПП і ППП
(таблиця). Одночасна наявність порогових значень трьох
показників передсердної ЕКГ ВП – критерій реєстрації передсердних потенціалів.
Таблиця
Критерії виявлення РПП і ППП
Можливість

Наявність

DFiP, мс

Параметри ЕКГ ВП Відсутність
< 112

від 112 до 121

> 121

D5e, мс

< 23

від 23 до 37

> 37

D5l, мс

< 30

від 30 до 46

> 46

RMS20e, мкВ

> 2,5

від 1 до 2,5

1

RMS20l, мкВ

> 2,0

від 1 до 2

1

Висновки. Фізіологічне старіння не супроводжується
збільшенням явищ електричної негомогенності міокарда
передсердь. Фактор статі у здорових осіб не пов’язаний зі
збільшенням частоти виявлення ранніх і пізніх потенціалів передсердь.

Шлуночкова електрокардіограма
високого підсилення у практично здорових осіб: вікові та статеві розбіжності
В.Є. Кондратюк
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Київ

Мета – вивчити вікові та статеві особливості шлуночкової
електрокардіограми високого підсилення (ЕКГ ВП) у практично здорових осіб, визначити частоту виявлення ранніх і
пізніх потенціалів шлуночків (відповідно РПШ і ППШ).
Матеріал і методи. Обстежено 164 практично здорових осіб (середній вік (45,3±1,2) року): 32 (14 чоловіків і 18
жінок) молодого віку – (24,3±0,6) року, 47 (25 чоловіків і 22
жінок) зрілого віку – (37,2±0,6) року, 51 (15 чоловіків і 36
жінок) середнього віку – (51,4±0,7) років і 34 (12 чоловіків і
22 жінок) похилого віку – (67,1±1,1) року. За допомогою ЕКГ
ВП реєстрували РПШ і ППШ. Розраховували такі показники:
тривалість фільтрованого комплексу QRS (DFQRS, мс), середньоквадратичну амплітуду частотного спектра за перші
(RMS40e) і останні (RMS40l) 40 мс комплексу QRS, тривалість
низькоамплітудних (40 мкВ) сигналів на початку (LAS40e) та у
кінці (LAS40l) комплексу QRS. Критеріями РПШ і ППШ вважали наявність двох із трьох таких: DFQRS > 120 мс, RMS40 < 20
мкВ, LAS40 > 38 мс. Усім проведена ехокардіографія з визначенням розмірів камер серця та фракції викиду ЛШ.
Результати. Частота виявлення РПШ і ППШ у практично здорових осіб низька, складає 1,2 і 6,7 % відповідно.

Різні проблеми кардіології
Аналізуючи частоту виявлення РПШ і ППШ не відзначалось
достовірних розбіжностей серед обстежених вікових груп.
Так, якщо в молодому та зрілому віці РПШ реєструвалися у 3,1
і 9,4 % осіб, то в середньому та похилому – взагалі не виявлялися. Схожа тенденція встановлена у разі виявлення ППШ:
у реєструвалися у 9,4, 14,9 і 2,0 % осіб молодого, зрілого та
середнього віку, відповідно, за їх відсутності у похилому віці,
що, можливо, пов’язано з «селективністю» вибірки найбільш
вікової когорти осіб. Аналізуючи параметри шлуночкової
ЕКГ ВП встановлено, що значення головного часового параметру – DFQRS у здорових середнього та похилого віку були менше, ніж у молодому і зрілому відповідно (89,4±0,9)
і (87,9±1,3) мс проти (95,8±1,7) і (95,6±1,2) мс (усі P<0,05).
Схожі тенденції відзначалися при дослідженні іншого часового параметра – LAS40l, значення якого у середньому віці було менше, ніж у зрілому ((30,2±0,9) мс проти (35,6±1,1) мс),
а у літньому менше, ніж у молодому і зрілому, (відповідно
(29,65±1,03) проти (33,4±1,4) мс і (35,6±1,1) мс, усі P<0,05).
Значення амплітудних показників RMS40e і RMS40l у осіб
зрілого віку були менші, ніж у осіб молодого віку (відповідно
(42,2±2,3) і (29,3±2,8) мкВ проти (54,3±4,1) і (39,8±3,9) мкВ
(обидва P<0,05). Аналіз параметрів шлуночкової ЕКГ ВП виявив виражені статеві розбіжності. Так, значення її часових параметрів DFQRS і LAS40l у чоловіків були більшими,
ніж у жінок – відповідно (97,0±1,1) і (33,7±1,1) мс проти
(88,8±0,6) і (31,3±0,6) мс (обидва P<0,05); при цьому значення амплітудних параметрів у обстежуваних групах були зіставними. Це зумовлює більш високу частоту виявлення ППШ у чоловіків, ніж у жінок – 13,6 проти 2,0 % (P<0,01),
за відсутності різниці в частоті реєстрації РПШ – 1,5 проти
1,0 %.
Аналіз взаємозв’язків між показниками шлуночкової ЕКГ
ВП і параметрами структурно-функціонального стану серця у здорових осіб дозволив встановити додатні кореляції
між DFQRS і морфометричними показниками серця: масою
міокарда лівого шлуночка (ЛШ) (r=0,25, P<0,05), поперечним розміром ЛШ (r=0,32, P<0,05), поперечним розміром
правого шлуночка (r=0,36, P<0,05), подовжнім і поперечним розміром лівого передсердя (відповідно r=0,24 і r=0,26,
обидва P<0,05), поперечним розміром правого передсердя (r=0,33, P<0,05); від’ємна з фракцією викиду ЛШ (r=-0,29,
P<0,05).
Висновки. У здорових осіб не встановлено
вікзалежного погіршення шлуночкової ЕКГ ВП та зростання частоти виявлення РПШ і ППШ. Статеві розбіжності
– більша частота виявлення ППШ у чоловіків порівняно
з жінками – реалізується у зв’язку з притаманними для
чоловіків більшою масою міокарда, розмірами камер серця, що можна розглядати як ініціюючи механізми щодо
формування електричної негомогенності шлуночків в умовах фізіологічної норми.
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Ехокардіографічні особливості
ізольованого пролапсу мітрального
клапана у дітей, які народилися
від батьків, опромінених у дитячому віці
в результаті аварії на ЧАЕС
В.Г. Кондрашова
ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини
НАМН України», Київ

Мета – охарактеризувати ехокардіографічні особливості
ізольованого пролапсу мітрального клапана (ПМК) у дітей,
які народилися від батьків, опромінених в дитячому віці в
результаті аварії на ЧАЕС.
Матеріал і методи. Ехокардіографія у В- і М-режимах та
допплерокардіографія здійснювалися на апараті Aloka SSD630. Стан клапанно-хордального апарату оцінювали з парастернального доступу по короткій та довгій вісі.
Результати. Обстежено 204 дитини та підлітка із
ізольованим ПМК, які народилися від батьків, опромінених
в дитячому віці в результаті аварії на ЧАЕС. 1-ша підгрупа –
169 дітей та підлітків із ізольованим ПМК без міксоматозної
дегенерації (МД); 2-га – із міксоматозною дегенерацією стулок мітрального клапана (МК) 3-5 мм (мінімальний ступінь),
(21 особа) та 3-тя – з помірним ступенем МД (5–8 мм), (14
осіб).
У дітей 1-ї підгрупи з найбільшою частотою реєструвалося
пролабування I ст. – 94,67 % обстежених дітей, при цьому у 81,66 % дітей пролабувала передня стулка та у 17,16 %
реєструвалася мітральна регургітація (МР) I ст. При наявності
МД стулок із зростанням її ступеня збільшувалася кількість
дітей, які мали ПМК II ст., відповідно 28,57 % в 2-й підгрупі та
42,86 % в 3-й підгрупі. Слід підкреслити, що у 35,71 % дітей
3-ї підгрупи зареєстровано тотальне пролабування МК (двостулковий МК), що достовірно відрізнялося від частоти його реєстрації в 1-й та 2-й підгрупах (P<0,05) та у 42,86 % з
помірним ступенем МД реєструвалася МР II ст. Кореляційний
аналіз встановив наявність взаємозв’язку середнього ступеня між ступенем міксоматозної дегенерації та ступенем пролабування МК (r=0,51, p<0,05).
Встановлено, що міксоматозна дегенерація поширювалася й на основні хорди, причому частота міксоматозу хорд
збігалася з частотою виявлення та ступенем МД мітрального
клапана: міксоматоз хорд визначався у більшості дітей 3-ї –
57,14 % та у 23,81 % дітей 2-ї підгрупи.
Вважається, що у розвитку шлуночкової екстрасистолії
в експерименті та у пацієнтів з ПМК, починаючи з І ступеня,
може мати значення аномальна тракція папілярних м’язів
(АТПМ), що виявляється лише при ЕхоКГ. Встановлено, що
аномальна тракція папілярних м’язів реєструвалася тільки
при наявності МД, відповідно у дітей 2-ї підгрупи майже в половині випадків реєстрували АТПМ до 5 мм, і тільки
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в невеликій кількості випадків 9,52 % – помірну АТПМ (5–8
мм); у дітей 3-ї підгрупи значну аномальну тракцію (8–12 мм)
відмічали у 28,57 %. Виявлено тісний кореляційний зв’язок
між ступенем МД та ступенем АТПМ (r=0,51, p<0,05).
Встановлено, що при збільшенні ступеня міксоматозної
дегенерації до 5–8 мм (3-тя підгрупа) величина кільця МК була достовірно більшою, ніж у пацієнтів перших двох підгруп.
Виявлено наявність кореляційного зв’язку ступеня МД з величиною кільця МК (r=0,35, p<0,05)
Висновки. Таким чином, наявність та ступінь
міксоматозної дегенерації мітрального клапана у дітей,
які народилися від батьків, опромінених в дитячому віці в
результаті аварії на ЧАЕС, асоціювалися зі ступенем пролабування МК, його тотальним характером, ступенем
мітральної регургітації, величиною кільця МК, наявністю
кальцинозу клапанно-хордального апарату, наявністю
та ступенем аномальної тракції папілярних м’язів і
міксоматозом основних хорд. Все це потребує проведення динамічного спостереження дітей із міксоматозною
дегенерацією мітрального клапана та розробки заходів
первинної профілактики.

Характеристика системного залучення
сполучної тканини у дітей
при ізольованих аномальних хордах
лівого шлуночка
В.Г. Кондрашова
ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини
НАМН України», Київ

Мета – оцінити системне залучення сполучної тканини
(СЗСТ) при ізольованих аномальних хордах лівого шлуночка
у дітей, які народилися від осіб, опромінених внаслідок аварії
на ЧАЕС, відповідно до нової Гентської нозології (2010).
Матеріал і методи. Ехокардіографія у В- і М-режимах та
допплерокардіографія проведена 156 дітям, які народилися від осіб, опромінених внаслідок аварії на ЧАЕС та 50 дітям
контрольної групи. Стан клапанно-хордального апарату
оцінювали з парастернального доступу по короткій та довгій
вісі. СЗСТ характеризували відповідно до нової Гентської
нозології (2010).
Результати. Встановлено, що середньостатистична
кількість балів СЗСТ у дітей з ізольованими АХЛШ дорівнювала
4,14±0,36. При верхівковій локалізації ізольованих АХЛШ сумарний бал СЗСТ дорівнював 2,75±0,43; при серединній
локалізації – 6,37±0,76; при сполученій локалізації АХЛШ в
надпороговій кількості – 5,91±0,75, тобто тільки у дітей двох
підгруп сумарний бал СЗСТ перевищував 5. В групі практично здорових дітей цей показник дорівнював 0,32±0,19.
Відмінності значення сумарного бала СЗСТ між усіма

підгрупами мали достовірний характер. Такі значення бальної
оцінки СЗСТ, відповідно до нової Гентської нозології (2010),
можуть свідчити про залучення серця до патологічного процесу.
Таким чином, виразність диспластичних процесів
сполучної тканини серця у дітей, які народилися від
опромінених батьків, характеризувалася збільшенням середнього значення балів СЗСТ у порівнянні з практично здоровими і, в значній мірі, залежала від топографічного розташування (локалізації) та числа ізольованих АХЛШ.
Це узгоджується з особливостями ехоструктури АХЛШ.
Встановлено, що їх потовщення визначалося майже у половини дітей при серединній локалізації та при сполученій
локалізації АХЛШ в надпороговій кількості, відповідно
55,56 та 54,55 %. Майже таку ж частоту мала й наявність
дрібних кальцинатів у структурі самої хорди та в місцях її
прикріплення, а саме 44,48 та 48,15 %.
Тобто, значні анатомо-морфологічні зміни (потовщення та кальциноз) визначалися у дітей із сполученою локалізацією АХЛШ в надпороговій кількості та при
їх серединній локалізації. При поздовжній пристінковій
локалізації АХЛШ таких змін не було виявлено у жодної дитини, а при верхівковій локалізації вони мали частоту відповідно
12,94 та 8,24 %.
Встановлено, що сполучена локалізація АХЛШ при пороговій їх кількості та серединна локалізація в найбільшому
ступені впливали на зміни морфометричних показників серця та центральну гемодинаміку. Стан системного кровообігу
свідчить про зниження у них адаптаційних можливостей
серцево-судинної системи за рахунок зсувів у динаміці та
енергетиці серцевого скорочення. Ініціація діастолічної
дисфункції виявлялися майже у третини дітей при серединній
локалізації АХЛШ, а при їх сполученій локалізації в пороговій
кількості мали місце достовірні відмінності порівняно з практично здоровими.
Висновки. Оцінка СЗСТ показала, що у дітей з
ізольованими АХЛШ, які народилися від батьків, опромінених
внаслідок Чорнобильської катастрофи, його виразність
асоційована з локалізацією та кількістю аномальних
хорд. Ступінь СЗСТ узгоджується з особливостями ехоструктури АХЛШ (наявність потовщення та кальцинозу),
ехоморфометрії, систолічної та релаксаційної функцій серця. Високий рівень СЗСТ (кількість балів, що перевищує 5)
вказує на системність ушкодження організму і зокрема серця, що потребує проведення динамічного спостереження та
лікувально-профілактичних заходів. Алгоритм діагностики та
спостереження дітей з ізольованими АХЛШ, які народилися
від осіб, опромінених внаслідок аварії на ЧАЕС може базуватися на реєстрації ознак системного залучення сполучної
тканини з розрахунком балів відповідно до нової Гентської
нозології (2010).

Різні проблеми кардіології

Методы и средства эффективной
коррекции ранних проявлений
нейроциркуляторной астении
В.И. Конев
Хмельницкая областная больница

Среди подростков и молодежи продолжается рост функциональных заболеваний, которые укладываются, по нашим
данным, в понятие «Нейроциркуляторная астения» (НЦА) –
синдром состоящий из обратимых, тесно взаимосвязанных
нарушений вегетативно-эндокринных, сердечно-сосудистых, нервно-психических и воспалительно-дистрофических
нарушений миокарда.
Цель – обосновать методы и средства эффективной коррекции ранних проявлений НЦА: кислородной пенки с парафармацевтиками седативного и гипертензивного действия
(рацпредложение), сеансов центральной электроанальгезии
(ЦЭАН) (запатентовано), поливитаминных антиоксидантных
комплексов «Глутамевит», «Квадевит» в сочетании с биодобавками (запатентовано), аутогенной тренировки.
Материал и методы. В исследованиях участвовали лица 18–22 лет, страдающие болезненной адаптацией в условиям военной службы, в том числе НЦА с артериальной гипертонией, летчики 25–40 лет с признаками утомления перед и во время полетов, старшеклассники с признаками
дистрофии миокарда и снижением физической работоспособности. Применялись электрокардиография с функциональными пробами, в том числе велоэргометрия, поликардиография (ПКГ) в нашей модификации, тахоосциллография, 5-минутная активная ортопроба, эхокардиография.
Рассчитывались показатели выносливости Квааса и центральной гемодинамики (ЦГ) по Тейхольцу.
Результаты. Коррекцию кислородной пенкой с фармацевтиками в течение 5 лет прошли 211 новобранцев с болезненной адаптацией к военной службе. Исчезновению проявлений НЦА, в том числе астении, артериальной гипертонии, тахикардии способствовали лазаретный режим в течение до 7 дней и психологический эффект – «Как в санатории». Коррекцию артериальной гипертензии и сниженной
при этом физической работоспособности с помощью сеансов ЦЭАН успешно прошли 52 новобранца с НЦА (P<0,01;
P<0,001). Нежданно показатели ЦГ достоверно не различались. Отмечено повышение физической работоспособности
на 1–2 ступени. Кроме того исчезли признаки физической
нейрогенной астении. У 30 человек 18–22 лет после приема Глутамевита и биологически активных добавок, богатых
солями калия, достоверно снизилось число реполяризационных нарушений миокарда. По данным ПКГ отмечен переход сердца на более эффективный уровень гемодинамики.
У 30 старшеклассников после приема Квадевита достоверно
(P<0,05) возросла физическая работоспособность, на ЭКГ
исчезли признаки реполяризационных нарушений миокар-
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да. Лица, овладевшие методикой аутогенной тренировки (из
35 – каждый третий), уже через месяц способны были в считанные минуты повышенные показатели артериального давления и пульса в результате утомления приводить к норме.
Выводы. Сеансы ЦЭАН осуществляют нейровегетативную защиту при стрессах жизненно важных функций органов,
предупреждая их неадекватную гиперфункцию. Указанный
комплекс средств и способов эффективно корректирует
ранние обратимые проявления НЦА, являясь обязательным
элементом управления здоровьем растущего поколения.

Нейроциркуляторная астения –
патологический, но обратимый синдром
В.И. Конев
Хмельницкая областная больница

Цель – обосновать, что нейроциркуляторная астения
(НЦА), по старой классификации – нейроциркуляторная дистония (НЦД) – это патологический, но обратимый синдром.
Материал и методы. Ретроспективный анализ историй
болезней больных НЦД 18–22 лет и гипертонической болезнью в гарнизонном, Окружном и Кабульском госпиталях соответственно 52 и 59; 51 и 0; 74 и 62; историй болезней призывников (N=602); показатели гемодинамики у молодых лиц
(N=287), в том числе у 17 больных НЦД в экстремальных условиях; физическая работоспособность у 30 старшеклассников, считавших себя здоровыми в сравнении с таковой у
24 больных с НЦД и 30 – с миокардитическим кардиосклерозом. Методы исследований – в объеме областной больницы. Центральная гемодинамика – методами механокардиографическим, по Тищенко, по Гейхольцу. Применялись проба
Руфье, 5-минутная ортопроба, гистология миокарда (N=57).
Использован статистический материал по заболеваемости
населения в Украине, в том числе НЦА. Исследования проведены во взаимосвязи со смежными понятиями, в том числе
«Адаптация и дезадаптация», «Реакция перекисного окисления липидов (ПОЛ) и дистрофия миокарда», «Стресс и психологический портрет личности». Использованы некоторые
результаты исследований ученых во главе с А.А. Новицким.
Результаты. На организм воздействует комплекс внешних и внутренних (болезни) негативных факторов, в том числе курение. Адаптация к факторам у лиц нетренированных
происходит через чрезмерную активацию симпатической
и эндокринной систем и реакции ПОЛ, что сопровождается гиперфункцией, в первую очередь сердца. Без адекватной коррекции истощаются адаптационные механизмы. Это
приводит к дистрофии миокарда, что подтверждается гистологически и снижением физической работоспособности.
С углублением дистрофии миокарда повторяется чрезмерная активация вегетативной и эндокринной систем, реакции
ПОЛ. Но гемодинамика формируется на новом, малоэффек-
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Тези наукових доповідей

тивном уровне. Без коррекции это ведет к вегетативно-эндокринным, сердечно-сосудистым и нервно-психическим
нарушениям, которые тесно связаны с уровнем дистрофии
миокарда. У 10,1 % стационарно обследовавшихся призывников уже развивается миокардитический кардиосклероз. У
школьников физическая работоспособность была снижена
до уровня таковой у больных НЦД.
Выводы. Только комплекс методов позволяет диагностировать синдром НЦА. Необходима ранняя коррекция
всех его проявлений, пока они сохраняют свою обратимость.
Средства и методы запатентованы.

Медико-соціальні особливості
регіональних показників смертності
населення України
В.М. Корнацький, А.П. Дорогой, Т.С. Манойленко
ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології
ім. акад. М.Д. Стражеска» НАМН України», Київ

Моніторинг соціально важливих показників здоров’я населення в багатьох країнах свідчить про розбіжності і коливання не тільки між окремими країнами різних континентів,
але і в окремо взятих країнах, в тому числі і в Україні. Цей факт
представляється як загально відомий і носить констатуючий
характер. Окремі фрагментарні тлумачення і розробки покищо не мають реального результату в практичній медицині.
Виходячи з наведеного, враховуючи рівень здоров’я населення України в період реформування системи охорони здоров’я, було проведено дослідження для вирішення
окремих питань регіональних особливостей поширеності,
захворюваності і смертності при провідних хвороб серцевосудинної системи в Україні та пошуку шляхів покращення
здоров’я в сучасних умовах. Особливість підходу науково-

го дослідження полягала в тому, що орієнтир був вибраний
не на окремі адміністративні одиниці, якими є області, а на
регіони країни, виділені за демографічними, господарськими і виробничими чинниками.
Матеріал і методи. Дані офіційної статистики Державного Комітету статистики України, ДЗ «Центру
медичної статистики» МОЗ України по базових показниках
здоров’я населення (поширеність хвороб, захворюваність,
смертність і очікувана тривалість життя при народженні).
Для сумарної характеристики показників здоров’я нами
був впроваджений метод бальної оцінки для визначення рейтингового місця (РМ) для окремих регіонах. Максимальні показники оцінювалися сумою п’ять балів, мінімальні – один бал.
Сума балів або рейтингових місць досліджуваних нозологій дозволяють характеризувати стан здоров’я в регіоні чи області.
В регіонах виділяли область з найбільшими показниками і визначали відхилення від загальнодержавного рівня (Δ, %).
Результати.
Встановлені
суттєві
відмінності
досліджуваних показників здоров’я як по окремих регіонах,
так і за місцем проживання (міські поселення і сільська
місцевість). По показниках поширеності усіх хвороб перше місце посідає Центральний регіон, перевищуючі рівні в
Україні на 3,7 %. Рівні загальної захворюваності в у Західному
і Центральному регіонах виявилися вищими за середні по
країні на 9,0 і 0,9 % відповідно.
По загальній смертності 5 РМ займав Північно-Східний
регіон як серед всього населення, так і серед сільського. В
даному регіоні провідною була Чернігівська область з вищим
показником державного рівня на 26,9 % (табл. 1).
Показниках поширеності хвороб системи кровообігу
(ХСК) найвищі в Центральний регіон (Δ2,9 %), в якому Вінницька область займає провідне місце (Δ12,2 %).
Захворюваності ХСК на першому місці Південний регіон
(Δ5,1 %). Найвищий рівень даного показника в регіоні – в

Таблиця 1
Показники смертності населення України в регіонах і областях від усіх причин, 2011
Регіон
Україна

Осіб

100/тис.

664588

1454,0

Області

РМ

Україна

Осіб

100/тис.

664588

1454,0

РМ

Δ, %
-5,8

Західний

16634

1252,8

1

Тернопільська

14829

1370,2

1

Південний

23624

1437,0

2

Миколаївська

17441

1477,1

2

1,6

Південно-Східний

45503

1553,8

3

Луганська

37256

1632,6

3

12,3

Центральний

21717

1586,3

4

Кіровоградська

16697

1659,4

4

14,1

Північно-Східний

21132

1706,1

5

Чернігівська

20179

1845,6

5

26,9

Примітка. Δ, % – в табл. 1 і 2 різниця показників смертності в Україні та областях.
Таблиця 2
Показники смертності населення України в регіонах і областях при хворобах системи кровообігу, 2011
Осіб

100/тис.

Україна

Регіон

440346

963,4

Осіб

100/тис.

Західний

11124

846,1

1

Південний

15103

906,0

2

Тернопільська

10506

АР Крим

19112

Південно-Східний

30033

1025,3

3

Луганська

Центральний

14741

Північно-Східний

14381

1066,3

4

1166,4

5

РМ

Області

РМ

Δ, %

970,7

1

0,8

973,5

2

1,0

24402

1069,3

3

11,0

Вінницька

18710

1142,5

4

18,6

Чернігівська

14966

1368,8

5

42,1

Україна

Різні проблеми кардіології
Одеська область (5317,5 на 100 тис. населення). Найвищі
показники смертності при ХСК серед всього населення
України відмічені в Північно-Східному регіоні (табл.. 2) на
чолі з Чернігівською областю (Δ42,1 %), серед міського населення – в Південно-Східному, серед сільського – в ПівнічноСхідному. Показники смертності серед сільського населення від ХСК в усіх регіонах значно вища, ніж серед міського (в
Центральному – на 82,3 %, по Україні в цілому – на 45,3 %).
Наявність факторів ризику, пов’язаних зі способом життя та психоемоційним станом (збільшення маси тіла, гіподинамія, нераціональне харчування, тривожні
і депресивні розлади), негативно впливають на медикосоціальний статус обстежених.
Висновки. Для покращення здоров’я населення України
в сучасних умовах обґрунтовані і запропоновані необхідні
законодавчі ініціативи щодо економічної зацікавленості громадян в збереження власного здоров’я. Механізми додаткового цільового фінансування державних програм мають передбачати відрахування від місцевих бюджетів п’яти відсотків
вартості виробництва продукції регіону.

Оцінка структурних змін серця у хворих
з хронічною хворобою нирок
А.П. Кузьміна, С.В. Швець, А.О. Томамшева,
В.А. Россоха
ДЗ «Дніпропетровська медична академія»

При патології нирок, втягування до процесу органівмішеней, передусім серця, вiдбувається дуже рано.
Мета – визначити і оцінити структурні зміни серця при
хронічній хворобі нирок.
Результати. Нами надана оцінка структурних змін серця і ступеня їх вираженності у 35 хворих хронічною хворобою нирок (ХХН) на різних стадіях, стан клапанного апарата і перикарда. Ознаки ГЛШ у пацієнтів, що спостерігалися
(в період з 2000–2012 рік), встановлені з великою частотою (ГЛШ з ГХ 2 ст. – 86 %; ХХН на термінальній стадії
у 90 %, ХХН помірно вираженою у 59 % і без ознак ХНН у 41
% хворих). ТЗС ЛШ і МШП при ХХН зростає у міру зниження
функції нирок від (1,0±0,18) см в групі хворих ХХН без ХНН до
(1,2±0,19) см в групі хворих термінальною ТНН (p<0,05), коли різниця стає достовірною. Показники, що відзеркалюють
наявність ГЛШ встановлені вже на ранніх етапах формування
ХХН, при ще збереженій функції нирок і нетривалому існуванні
артеріальної гіпертензії. Середні значення КДР і IКДР поступово зростають відповідно до прогресування стадії ХХН.
Достовірна різниця індекса КДР виявлялася у хворих ТНН.
Останнє є свідченням розвитку ремоделювання ЛШ при ТНН.
Майже у 30 % хворих ТНН виявлене приєднання ексцентричної
форми ГЛШ. Виділено такі види патологічних змін аортального і мітрального клапанів: фіброз, кальциноз, регургітація. У
хворих ХХН понад 60 % спостережень спостерігали ураження
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обох клапанів. Особливість уражень у хворих з ТНН (кальциноз
стулок) становила 69 % для мітрального клапана та 79 % для
аортального. Крім того, за даними ехокардіографічного спостереження, нами відзначені наявність гідроперикарда, а також потовщення і адгезія листків перикарда (у 32 % спостережень на ГД). Кількість рідини від 200–350 мл відзначалося
у пацієнтів з ХНН. У хворих з ХНН виявлені нашарування фібрину, а з ТНН потовщення і адгезія листків перикарда. Внаслідок гіповолемії, притаманній саме патології нирок, відстежували зростання МО кровотоку і серцевого
індексу (особливо ТНН). Iндексований показник розміру ЛП
достовірно відрізнявся у пацієнтів ТНН (одночасно зростали індекси КДР – 2,9±0,2; КДО – 89±12,9 ЛШ). Майже у третини хворих з ХХН, що перебувають на ГД суттєво зростають
КДР і КДО ЛШ. Зменшення величини систолічного потовщення стінок ЛШ найчастіше спостерігалося при ТНН. Процедури
ГД впливали на функціональний стан серця. Швидке видалення 2-3 літрів рідини в ході ГД приводило до зниження переднавантаження і змінювало умови роботи серця. Останнє
відзеркалювалося в тенденції до зменшення розмірів і об`ємів
ЛШ, а також в достовірному зменшенні площі ЛП. Зростання
ЧСС після сеансу ГД, імовірно носить компенсаторний характер у відповідь на зниження УО і забеспечує підтримку МО
кровообігу на оптимальному рівні. Проте, такі гемодинамічні
ефекти ГД, як збільшення ЧСС, зменшення часу наповнення коронарних артерій, гіпотензія можуть сприяти ішемії
міокарда. Процедура ГД сприяла зниженню індекса Теі – показника загальної міокардіальної дисфункції, що може бути обумовлено як погіршенням функції серця, так і впливами
інших факторів (зниження і неповна релаксація, зміни перед- і
постнавантаження).
Висновки. У хворих на ХХН (особливо ТНН) процедури
ГД впливали на функціональний стан серця. Після проведенного ГД не встановлено достовірних ознак дизсинхронізації
в роботі шлуночків серця як однієї з ознак розвитку серцевої
недостатності. Процедура ГД викликає більш виражені зміни
скоротливості ЛШ у пацієнтів з існуючою за вихідними даними міокардіальною дисфункцією.

Влияние комбинированной ритмической
транскраниальной и периферической
магнитной стимуляции на церебральную
гемодинамику и функциональное
состояние сердечно-сосудистой системы
пациентов, перенесших инсульт
С.М. Кузнецова, М.С. Егорова, Н.А. Скачкова
ГУ «Институт геронтологии им. Д.Ф. Чеботарева
НАМН Украины», Киев

Актуальность проблемы реабилитации пациентов, перенесших инсульт, обусловливает необходимость разработки
и внедрения эффективных методов восстановительного ле-
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чения. Интенсивные инженерные и клинические разработки,
проведенные в течение последних двух десятилетий, привели к появлению нового направления в реабилитации пациентов, перенесших инсульт, – неинвазивной стимуляции головного мозга. Одним из перспективных методов неинвазивной
стимуляции головного мозга является ритмическая транскраниальная магнитная стимуляция (рТМС).
Результаты исследований продемонстрировали, что
рТМС положительно влияет на восстановление нарушенных
двигательных функций, что обусловлено функциональной
реорганизацией головного мозга и восстановлением нарушенного межполушарного баланса. Получены также данные
о реорганизации двигательной коры под влиянием ритмической периферической магнитной стимуляции (рПМС).
Цель – анализ влияния комбинированной рТМС и рПМС
на церебральную гемодинамику и функциональное состояние сердечно-сосудистой системы пациентов, перенесших
ишемический инсульт.
Материал и методы. Обследовано 30 пациентов с мозговым ишемическим инсультом в восстановительный период заболевания (средний возраст – (62,58±1,53) года).
Проведено комплексное клинико-неврологическое и инструментальное обследование: диагностическая ТМС (магнитный стимулятор MagPro R100 (Medtronic A/S, Дания)), анализ ЭЭГ (16-канальный электроэнцефалограф Neurofax EEG1100 Nihon Kohden), ультразвуковая допплерография сосудов головы и шеи (EN VISOR (Philips)), холтеровское мониторирование ЭКГ и АД («Кардиотехника-04» ЗАО «Инкарт»,
Россия), МРТ-исследование (1,5 Тл Magnetom Vision Plus,
Siemens). На фоне базисной медикаментозной терапии проводились сеансы низкочастотной рТМС непораженного полушария и рПМС периферического нейромоторного аппарата на протяжении 10 дней.
Результаты. У пациентов, перенесших инсульт, на фоне проведения курса рТМС и рПМС на 12 % уменьшилось количество одиночных желудочковых экстрасистол и на 61 % –
одиночных суправентрикулярных экстрасистол. При анализе спектральных показателей вариабельности ритма сердца (ВРС) обращает на себя внимание снижение низкочастотного спектра ВРС, свидетельствующего о снижении активности симпатического отдела вегетативной нервной системы (ВНС) и повышении высокочастотного спектра ВРС,
отражающего повышение активности парасимпатического влияния ВНС на сердце. Данное соотношение свидетельствует о гармонизации баланса ВНС. Под влиянием рТМС и
рПМС происходит нормализация циркадного профиля АД.
Количество non-dipperoв уменьшилось на 50 % и увеличилось количество dipperoв на 25 %. У пациентов с очагом поражения в левом полушарии на фоне курсового применения
рТМС и рПМС наблюдается статистически значимое увеличение линейной систолической скорости кровотока (ЛССК) в левой внутренней сонной артерии, средней мозговой артерии,

в 2 задних мозговых артериях, основной артерии. У пациентов
с очагом поражения в правом полушарии курсовое применение рТМС и рПМС вызывает статистически значимое увеличение ЛССК только в правой внутренней сонной артерии.
Выводы. Курсовое применение рТМС и рПМС у больных
с инсультом оказывает нормализующее влияние на ВНС, вызывает антиаритмический эффект, нормализует циркадный
профиль АД и улучшает центральную гемодинамику, что, вероятно, обусловлено влиянием рТМС и рПМС на центральные ретикуло-диэнцефальные механизмы.

ЕКГ при диспансерному медобстеженні
пацієнтів з поєднаною кардіотиреоїдною
патологією на тлі гіпотиреозу, які
працюють у сфері дії іонізуючої радіації
В.С. Кулініч, М.А. Власенко
Харківська медична академія післядипломної освіти

Своєчасна діагностика хронічної серцевої недостатності
(ХСН) та порушень функції щитоподібної залози (ЩЗ), а саме гіпотиреозу, є одним з важливих завдань попередніх
та періодичних медичних оглядів працюючих у сфері дії
іонізуючої радіації, насамперед для вирішення питання щодо можливості роботи з радіаційним чинником.
Обов’язковими інструментальними методами обстеження для цього контингенту є електрокардіографія (ЕКГ) та
ультразвукове дослідження (УЗД) ЩЗ, згідно з наказом
МОЗ України № 246 від 21.05.2007 р. З огляду на те, що
ішемічна хвороба серця (ІХС) може приховувати гіпотиреоз,
а гіпотиреоз має «кардіальні маски», актуальним є вивчення електрофізіологічних показників серця та їх аналіз при
коморбідній кардіотиреоїдній патології залежно від
функціонального стану ЩЗ і дії радіаційного чинника.
Мета – покращення діагностичних можливостей ЕКГ
дослідження при диспансерному медичному обстеженні
осіб, які працюють у сфері дії іонізуючого випромінення (ІВ) з
коморбідною кардіотиреоїдною патологією на тлі гіпотиреозу.
Матеріал і методи. Обстежено 47 пацієнтів (віком 47–78
років, медіана становила 62,5 року), працюючих у сфері дії ІВ
зі стажем роботи не менше 15 років, який становив (20,7±3,6)
року, та сумарним дозовим навантаженням за весь період
роботи не більше 50 мЗв, з початковою ХСН, що зумовлена
ІХС та супутнім аутоімунним тиреоїдитом (АІТ). Було сформовано дві клінічні групи: перша – 22 пацієнти з ІХС та АІТ на тлі
гіпотиреозу; друга – 25 пацієнтів з ІХС та АІТ на тлі еутиреозу. Контрольну групу склали 26 хворих на ІХС та АІТ у стані еутиреозу, пацієнти не пов’язані з дією радіаційного чинника в
професійних умовах. Групи рандомізовані за статтю, віком,
тривалістю захворювання. Хворим проводили ЕКГ з використанням стандартних, посилених та грудних відведень за допомогою електрокардіографа Schiller AT-101 (Швейцарія).

Різні проблеми кардіології
Результати. Електрокардіографічні зміни були виявлені
майже у всіх хворих (93,2 %). Вони характеризувалися
гіпертрофією шлуночків та передсердь (71,3 %), порушеннями ритму (61,6 %), провідності (17,8 %), пошкодженнями міокарда у вигляді порушень процесів реполяризації
(57,5 %), рубцевими змінами (5,5 %), а також дистрофічними
порушеннями (46,6 %). У першій групі вірогідно частіше,
порівняно з другою групою (45,5 та 24 % відповідно) та контролем (23 %), реєстрували брадикардію (P<0,05) та подовження інтервалу PQ (36,4 % проти 12 % та 15,4 % відповідно)
(P<0,05). Такі характерні для гіпотиреозу зміни на ЕКГ, як
зниження вольтажу зубців P та QRS у стандартних та грудних відведеннях, згладженість, двофазність та інверсія зубця T, зниження інтервалу ST нижче ізолінії вірогідно не
відрізнялися між групами порівняння та контролем. Комплекс
QRS, який використовується для діагностики диссинхронії, у
жодній групі не перевищував 120 мс. ЕКГ прояви гіпертрофії
міокарда лівого шлуночка вірогідно частіше зустрічалися
у групах зі збереженою функцією ЩЗ (80 % у другій групі,
76,9 % у групі контролю проти 54,5 % в першій групі) (P<0,05).
ЕКГ зміни при поєднанні ІХС та АІТ у стані еутиреозу, як у працюючих у сфері дії ІВ, так і без дії радіаційного чинника у
професійних умовах не мали вірогідних відмінностей.
Висновки. Визначено, що у групі пацієнтів з початковою ХСН, зумовленою ІХС та супутнім АІТ на тлі гіпотиреозу,
вірогідно частіше зустрічаються такі ЕКГ зміни, як
брадикардія та подовження інтервалу PQ. При збереженій
функції ЩЗ у хворих при поєднанні ІХС та АІТ і у групі спостереження, і в контролі не виявлено вірогідних відмінностей
у змінах показників ЕКГ. Це може свідчити про недостатню інформативність методу для верифікації дії радіаційного
чинника на серцево-судинну систему у зв’язку з відсутністю
патогномонічних ЕКГ змін. Неспецифічні зміни показників
ЕКГ при поєднанні ІХС та гіпотиреозу не дозволяють використовувати цей метод для ранньої діагностики зниження функції щитоподібної залози. Зміни на ЕКГ при медичному обстеженні працюючих у сфері дії ІВ повинні зіставлятися
з даними комплексного клініко-лабораторного обстеження
для вирішення питання проведення додаткових обстежень, а
саме визначення тиреоїдного статусу.

Захворюваність органів кровообігу
та супутня патологія у хворих похилого
та старечого віку
Л.П. Купраш, Ю.О. Гріненко, С.О. Гударенко
ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України»,
Київ
Український державний медико-соціальний
центр ветеранів війни, Циблі

Актуальність дослідження визначається високим рівнем
поліморбідності у людей похилого та старечого віку, що
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зумовлює призначення значної кількості лікарських засобів
різних фармакотерапевтичних груп, взаємодія яких на фоні
вікових змін фармакодинаміки та фармакокінетики ліків
підвищує ризик розвитку побічних ефектів у даній віковій
групі хворих.
Мета – аналіз частоти та характеру захворюваності
людей похилого та старечого віку з хворобами органів
кровообігу та супутньою патологією в умовах стаціонару.
Матеріал і методи. Проведено ретроспективний фармакоепідеміологічний аналіз 1370 історій хвороб
пацієнтів віком понад 60 років, що лікувалися в кардіологічних
відділеннях Українського державного медико-соціального
центру ветеранів війни протягом 2011–2012 рр. Статистична
обробка результатів проводилася на персональному
комп’ютері за допомогою програми Statistica 6.0.
Результати. У обстежених хворих старших вікових
груп встановлено наявність декількох захворювань – в середньому 6,52±0,31 на одного хворого. Аналіз структури
захворюваності засвідчив, що на хвороби органів кровообігу
припадало 61,0 %, на супутні захворювання – 39,0 %.
Пріоритетне місце серед хвороб органів кровообігу займали ішемічна хвороба серця – (99,9 випадків на 100 хворих), друге місце посідала серцева недостатність – 87,2.
Послідуючі рангові місця займали церебро-васкулярні хвороби – 73,0, артеріальна гіпертензія – 53,6, хвороби судин – 31,8, аритмії – 30,3. Інші хвороби органів кровообігу –
ревматичні хвороби серця, легеневе серце, кардіоміопатія
та інші зустрічалися значно рідше і сумарно складали 22,3
випадки на 100 хворих. Серед супутніх хвороб перше місце
за частотою посідали хвороби кістково-м’язової системи –
85,9 випадків на 100 хворих, друге – хвороби органів травлення – 72,8, третє – хвороби органів дихання – 57,6, четверте – хвороби ендокринної системи і порушення обміну речовин – 17,4 на 100 хворих, інші хвороби – 21,1. Встановлений
високий рівень супутніх захворювань у хворих кардіологічних
відділень похилого і старечого віку спричиняє негативний
вплив на перебіг основного захворювання, ускладнює вибір
адекватної медикаментозної терапії і впливає на характер та
частоту призначення лікарських засобів для лікування захворювань органів кровообігу в геріатричній клініці.
Результати. Проведений аналіз медикаментозної
терапії засвідчили, що досліджені хворі похилого і старечого віку отримували одночасно по декілька препаратів (в середньому 9,35±1,27 на одну особу), з них 5,04±0,12 становили кардіологічні лікарські засоби, а 4,31±0,87 – лікарські засоби різних фармакотерапевтичних груп, що використовувалися для лікування супутньої патології.
Висновки. Раціональний вибір лікарських засобів для
лікування захворювань органів кровообігу та супутньої
патології з урахуванням їх взаємодії сприятиме оптимізації
медикаментозної терапії хворих похилого та старечого
віку.
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Вплив висоти проживання на перебіг
ішемічної хвороби серця у мешканців
Закарпаття
О.О. Куцин, М.В. Рішко, М.В. Бичко, О.В. Устич
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Мета – визначення клінічних, ангіографічних, ехокардіографічних (ЕхоКГ), та електрокардіографічних (ЕКГ) особливостей у мешканців різних висотних регіонів Закарпаття, хворих на ІХС.
Матеріал і методи. Обстежено 236 хворих з ІХС,
мешканців гірських (115 пацієнтів, група 1) та рівнинних (121
хворий, група 2) населених пунктів Закарпаття, які лікувалися
в Закарпатському обласному клінічному кардіологічному
диспансері з вересня 2008 по червень 2012 року та яким була виконана коронароангіографія (КАГ). Обробку даних проведено за допомогою програми Microsoft Excell 2007.
Результати. Q-інфаркт міокарда (ІМ) у гірських пацієнтів
виникав майже на 7 років пізніше порівняно з рівнинними
мешканцями – (54,82±1,77) та (47,96±1,64) року відповідно
(Р=0,01); ішемічні чи інфарктні зміни на ЕКГ в групі 1 також виявлялися на 3,4 року пізніше ((56,46±1,46) проти (53,05±1,13)
року в групі 1; Р=0,045). У горян з великовогнищевим ІМ у 1,5
разу частіше спостерігався гіпо- чи акінез хоча б одного сегмента ЛШ, ніж у жителів рівнини (у 84,2 та 52,5 % відповідно;
P<0,01). У рівнинних мешканців з не-Q-ІМ спостерігався переважно правий тип кровопостачання (у 75 %), висока частота ураження ПМША (66 % проти 46 % серед горян; Р=0,047),
вища частота гіпокінезів передньо-перегородкових сегментів
ЛШ (25 % проти 5,4 %; Р=0,04) та супутньої ФП (18,2 % та
5,4 % в групі 1; Р=0,05). Серед горян з дрібновогнищевим
ІМ переважав збалансований та лівий типи кровопостачання (54 % проти 34 % в групі 2; Р=0,047) і більш часте ураження огинаючої гілки лівої коронарної артерії (ОГ ЛКА) – у 48 %
проти 20 % серед пацієнтів 2-ї групи (Р=0,039).
Гострий коронарний синдром (ГКС) у жінок, що мешкають
у горах, зустрічався у 3,5 разу частіше, ніж у тих, які жили на
рівнині – 30 % проти 8,3 % (Р=0,044). Серед рівнинних жителів
з нестабільною стенокардією переважала прогресуюча, а
серед гірських – вперше виникла та рання післяінфарктна
стенокардія. Серед хворих 1-ї групи стабільна стенокардія до
ІМ зустрічалася втричі частіше, а після ІМ – у 1,5 разу рідше у
порівнянні з пацієнтами 2-ї групи.
ЦД серед обстежених з групи 1 зустрічався у 7,8 % хворих, тоді як у 2 групі – у 15,9 % (Р=0,052). В той же час у горян
з ЦД переважали трисудинне та багатосегментне ураження
коронарних артерій (КА): воно було виявлено у 66,7 % хворих,
а серед рівнинних мешканців – у 16,7 % (P<0,01); у горян з ЦД
у півтора рази частіше вражалася передня міжшлуночкова
артерія (ПМША) – 88,9 % проти 55,6 % в групі 2 (Р=0,05) та
вдвічі частіше права коронарна артерія (ПКА) – 100 % проти
55,6 % (P<0,01), причому оклюзія ПКА у гірських мешканців
з ЦД виникала у 12 разів частіше порівняно з діабетиками,

проживаючими на рівнині – 66,7 % та 5,6 % відповідно
(P<0,01). У 1-й групі хворих з ЦД значно частіше виявляли
гіпокінез задньо-базальних відділів ЛШ (77,7 % проти 11,1 %,
P<0,01), а в 2-й групі – гіпокінез верхівки (22,2 % проти 2,1 %,
Р=0,041).
Горяни з інтактними КА були на 6 років старшими
((52,31±2,59) року та (46,05±2,16) року; Р=0,05), більшу половину з цих хворих становили жінки (56,3 %), ¼ частина хворих мали фібриляцію передсердь (ФП), у них не зустрічалося
аневризми лівого шлуночка (ЛШ). Рівнинні мешканці з
інтактними КА були молодшими, переважну частину становили чоловіки (73,7 %), 1/5 частина цих хворих мала аневризму
ЛШ, але у них не зустрічалося супутньої ФП.
Висновки. Виявлено клінічні, агіографічні, ЕКГ та ЕхоКГ
відмінності у перебігові ІХС у мешканців гірських та рівнинних
регіонів Закарпаття та групи підвищеного ризику щодо виявлення під час КАГ стенозуючого атеросклерозу КА.

Ультразвукова діагностика доклінічного
вияву ознак атеросклерозу у хворих
на хронічну хворобу нирок
Г.І. Лисенко, Л.В. Хіміон, І.В. Климась,
Л.С. Тимощук
Національна медична академія післядипломної освіти
ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Київ

Серед основних факторів ризику атеросклерозу добре відомі артеріальна гіпертензія, цукровий діабет,
гіперліпідемія. У пацієнтів з хронічною хворобою нирок (ХХН)
до них приєднуються ряд нових: анемія, запалення, оксидативний стрес, зниження швидкості клубочкової фільтрації.
Взаємозумовленість патологічних процесів серцево-судинної системи і нирок, клінічна передбачуваність кінцевих
результатів дозволяють розглядати безперервний ланцюг
подій як кардіоренальний континуум. Пацієнти із ХХН мають
у кілька разів більший ризик померти від серцево-судинних
ускладнень, ніж від ХХН.
Мета – оцінити ехоструктурні та гемодинамічні особливості стану сонних артерій у хворих на ХХН.
Матеріал і методи. Обстежено 36 пацієнтів з ХХН 1–4
стадії, причиною якої став хронічний гломерулонефрит (ХГН),
поза стадією загострення, у віці від 42 до 55 років, середній
вік у хворих на ХХН становив (48,3±0,9) року, 25 – жінок та
11 – чоловіків, що спостерігалися в КЗ КОР «Київська обласна клінічна лікарня». До групи контролю ввійшло 18 практично здорових осіб відповідного віку. Дослідження виконували на ультразвуковому апараті Ultima PRO-30 («Радмір»,
Харків), із використанням лінійного датчика з частотою 5–10
МГц. При дослідженні екстракраніальних відділів сонних
артерій оцінювали товщину комплексу інтима – медіа загальних сонних артерій (КІМ ЗСА), вимірювання проводилося на
відстані 3 см проксимальніше біфуркації загальної сонної
артерії протяжністю 1 см. Кількісна оцінка кровотоку прово-

Різні проблеми кардіології
дилася шляхом безпосереднього вимірювання параметрів та
розрахунків індексів.
Результати. За даними ультразвукового сканування сонних артерій у хворих з ХХН виявлено, що в середньому товщина КІМ ЗСА справа дорівнювала (0,75±0,03) мм, товщина
КІМ ЗСА зліва – (0,77±0,04) мм. Відзначено, що, достовірних
відмінностей товщини КІМ залежно від сторони дослідження
у хворих на ХХН не було. У 82,2% пацієнтів з ХХН виявлено
потовщення КІМ судинної стінки, що може бути розцінено
як атеросклеротичні зміни. Товщина КІМ у хворих з ХХН з
атеросклеротичними змінами у сонних артеріях становила
(0,81±0,01) мм, що було достовірно більше, ніж у хворих без
атеросклеротичних змін – (0,60±0,02) мм (P<0,01). В групі
контролю середня товщина КІМ ЗСА становила (0,62±0,01)
мм (P<0,05). При оцінці кровотоку в сонних артеріях у хворих
на хронічний гломерулонефрит виявлено зниження лінійної
швидкості кровотоку ЗСА – (33,5±0,85) см/с та збільшення
індексів периферичного судинного опору ЗСА – RI 0,78±0,09;
PI 2,17±0,64. В групі контролю лінійна швидкість кровотоку
ЗСА – (37,20±0,96) см/с, RI 0,66±0,08; PI 1,72±0,5 відповідно
(P<0,05).
Висновки. 1. Використання в клінічній практиці ультразвукової діагностики в оцінці атеросклеротичних змін у
хворих на ХХН є ефективний, доступний, неінвазивний та
відносно недорогий метод діагностики. 2. Атеросклеротичне
ремоделювання судинної стінки є характерним у хворих з
ХХН, про що свідчить потовщення КІМ ЗСА в групі хворих
на ХХН порівняно з групою контролю. 3. У хворих на ХХН
порівняно з контрольною групою було відмічено зниження ЛШК та підвищення індексів судинного опору в сонних
артеріях, що вказує на наявність ехоструктурних змін вище
місця дослідження. 4. Рання діагностика атеросклеротичних
уражень за допомогою ультразвукового методу з подальшим
проведенням лікувально-профілактичних заходів дозволить
зменшити смертність від серцево-судинних ускладнень у
хворих на ХХН.

Наявність маркерів нейродеструкції
у віддалений період після корекції вади
серця: закономірність чи випадковість?
О.М. Лисунець
ДУ «Український державний науково-дослідний інститут
медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України»,
Дніпропетровськ

Ішемічні стани у хворих з вродженою чи набутою серцево-судинною патологією можуть провокувати порушення окислювально-відновного балансу і розвиток окисного
стресу, який є одним з головних неспецифічних індукторів
структурно-функціональних порушень за умов несприятливого впливу чинників різної природи.
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Мета – пошук наслідків окисних ушкоджень у віддалений
період після хірургічної корекції вродженої вади серця (ВВС).
Об’єктом дослідження були аутоантитіла до специфічних
білків нервової тканини (як найбільш чутливої до окисних пошкоджень у порівнянні з іншими тканинами), зокрема білок
гліальних проміжних філаментів (ГФКБ) як перспективний
антиген ЦНС, що залучається до аутоімунного процесу та
розвитку патології. Імунохімічні дослідження проводили методом імуноблотинга з використанням 92 сироваток дорослих пацієнтів з ВВС та 26 сироваток контрольної групи,
моноспецифічних поліклональних антисироваток і моноклональних антитіл.
Наявність специфічних антигенам нервової тканини
аутоантитіл (титр 1:200 та вище) було виявлено у 89 з 92
пацієнтів з групи ВВС (середній вік (31,4±4,7) року, чоловіків
48) і у 2 з 26 контрольних зразків (середній вік (29,4±3,7) року, чоловіків 12). В групі пацієнтів з ВВС відносно високий
титр аутоантитіл виявлений у 2,3 разу частіше, ніж нижчий за
1:400. Методом імуноблотинга ідентифіковані за молекулярною масою антигени (білки) нервової тканини, з якими специфічно реагують аутоантитіла пацієнтів з ВВС.
Поліпептиди з мозку людини, що є мішенями до аутоантитіл,
були в більшості випадків виявлені в межах молекулярної
маси з 30 до 90 кДа. Виходячи з фізико-хімічних властивостей білків кожної фракції і виявленої молекулярної маси даних поліпептидів можна припустити, що саме цитоскелетні
білки і білки, що асоційовані з цитоскелетом можуть бути основною мішенню специфічно спрямованої аутоімунної
реакції у пацієнтів з ВВС. Виявлені аутоантитіла, що реагували з поліпептидами цитоскелетної (сечовинної) фракції і мали молекулярну масу близько 50 кДа, відповідали субодиниці
гліальних проміжних філаментів – ГФКБ. Враховуючи високі
імуногенні властивості білків, що формують проміжні
філаменти клітин нервової тканини, можна припустити, що
в групі пацієнтів з ВВС порушення регуляції імунної відповіді
спровоковані ушкодженнями астроцитів. Саме астроцити виявляють первинну відповідь нервової системи на дію різних за
природою факторів. Відносно високе розведення сироваток,
а також додання детергенту у всі інкубаційні розчини дозволяли виключити неспецифічне зв’язування імуноглобулінів з
антигенами нервової тканини. Результати дослідження вказують на присутність специфічно реагуючих імуноглобулінів
G класу, які експресуються переважно у вторинній імунній
відповіді і їх присутність є ознакою не одноразової стимуляції
імунокомпетентних клітин відповідним антигеном.
Висновки. Мультифакторіальна спрямованість наслідків
окисних ушкоджень обумовлює надзвичайну складність
розкриття молекулярних і клітинних механізмів, що залучаються до формування дезадаптаційних станів, які обтяжують перебіг ВВС після операційної корекції і утруднюють
можливість активації саногенетичних процесів.
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Физико-химические свойства крови
при патологии сердца у больных
с ревматическими заболеваниями
Л.В. Лукашенко, А.К. Павлюченко,
А.М. Герасименко, Е.Г. Игнатенко
Донецкий национальный медицинский университет
им. М. Горького

С помощью автоматизированных компьютерных тензиореометров оценивали клинико-патогенетическую значимость изменений объемной и поверхностной вязкости,
вязкоэластичности, поверхностных показателей упругости и натяжения сыворотки крови в отношении патологии
сердца у больных системной красной волчанкой (СКВ),
системной склеродермией (ССД), ревматоидным артритом (РА), реактивным хламидийным артритом, псориатическим артритом (ПА), анкилозирующим спондилоартритом (АС), подагрой, геморрагическим васкулитом (ГВ)
Шенлейна – Геноха, эозинофильным васкулитом Чарга –
Стросс, гранулематозом с полиангиитом Вегенера и эссенциальным криоглобулинемическим васкулитом (КВ).
Для всех ревматических заболеваний оказались характерными изменения изученных физико-химических параметров крови, отмечено значимость адсорбционно-реологических свойств этой биологической жидкости в патогенетических построениях кардиопатии. У больных РА, ПА
и АС физико-химические показатели зависят от распространенности суставного синдрома и степени активности
заболевания (объемная вязкость), наличия кардиопатии,
спондилопатии, тендовагинитов, сакроилеита и энтезопатий (поверхностная вязкость, вязкоэластичность, релаксация), что соотносится с нарушениями возбудимости миокарда и электрической проводимости сердца, со степенью
тяжестью систолической и диастолической дисфункции
миокарда. С учетом исходных показателей адсорбционно-реологических свойств крови при СКВ и ССД возможно прогнозирование темпов прогрессирования сердечной
недостаточности. Нарушения физико-химических свойств
сыворотки у больных СКВ, ССД, подагрой, ПА, ГВ и КВ взаимосвязаны с интегральными изменениями сурфактантных свойств крови и их составляющих (общий белок, альбумины, фибриноген, фибронектин, С-реактивный протеин, β2-микроглобулин, иммуноглобулин-G, общие липиды,
холестерин, триглицериды, липопротеиды низкой плотности, аполипопротеиды-В), показатели которых зависят
от возраста больных, формы кожного псориаза в случаях
ПА, наличия тендовагинитов (РА, ССД), степени активности заболевания (СКВ, ССД, РА, ПА, АС) и характера суставного синдрома (подагра, АС). Сдвиги физико-химических показателей при наличии кардиопатии сопровождаются высокими значениями фибриногена, С-реактивного

протеина и аполипопротеидов-В. Интегральное состояние
реологических свойств крови участвует в развитии волчаночного эндокардита Либмана – Сакса, в формировании
пороков сердца, особенно в случаях антифосфолипидного синдрома. От степени сурфактантно-адсорбционных сдвигов сыворотки крови при системных заболеваниях соединительной ткани и системных васкулитах зависят
активность патологического процесса и темпы прогрессирования кардиопатии. Интегральный характер изменений физико-химических свойств сыворотки крови у больных СКВ, ССД, РА, ПА, АС, ГВ и КВ зависит от нарушений
возбудимости миокарда, гипертрофии миокарда левых отделов сердца, размеров камер левого предсердия и правого желудочка, отражает изменения внутрисердечной гемодинамики. Адсорбционно-реологические свойства крови при ревматических заболеваниях в значительной степени определяют состояние центральной и периферической гемодинамики, причем, увеличение объемной вязкости сыворотки приводит к снижению объемного кровотока, увеличению общего периферического сосудистого сопротивления, уменьшению венозного возврата, ударного
объема сердца. Гипервязкий синдром при ССД и ПА может рассматриваться как результат адаптации организма.
Поскольку скорость кровотока у больных ревматического
профиля находится в обратной зависимости от объемной
и поверхностной вязкости крови, их необходимо снижать.
С этой целью мы успешно использовали полиферментные
смеси системной энзимотерапии, статины и тивортин.

Алгоритм діагностики різних клінічних
форм вегетативних дисфункцій у дітей
на основі щохвилинного моніторингу
артеріального тиску
В.Г. Майданник, І.О. Мітюряєва, Н.М. Кухта,
М.О. Матусова, І.М. Недашківська, О.К. Мухіна
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Київ
Дитяча клінічна лікарня № 6 Шевченківського району м. Києва

Відомо, що коливання відносно норми показників
артеріального тиску (АТ) – є одним з головних об’єктивних
діагностичних критеріїв різних клінічних форм вегетативних дисфункцій у дітей. Нажаль, дослідження АТ при різних
клінічних формах вегетативних дисфункцій (ВД) у дітей не
має розробленого алгоритму вимірювання АТ та оптимальних методів його оцінки для встановлення відповідного
діагнозу.
Мета – встановлення алгоритму використання щохвилинного 15-разового моніторингу АТ для діагностики різних
клінічних форм ВД у дітей.
Матеріал і методи. У групу обстеження увійшли 90 хворих, віком 13–17 років, у яких порівну діагностували веге-
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то-судинну дисфункцію (ВСД) за гіпотензивним типом, ВСД
за гіпертензивним типом та пароксизмальну вегетативну недостатність (ПВН). Усім пацієнтам проводився 15-разовий щохвилинний моніторинг вимірювання АТ за допомогою електронного тонометру з використанням системи
пам’яті. За допомогою статистичного аналізу при 15-разовому вимірюванні визначали наступні показники: математичне очікування (mо) АТ та його інтервали (S), математичне середнє різниці відхилень АТ (m), максимальне абсолютне значення відхилень АТ в групі (Δmax). Достовірність
статистичних результатів оцінювалась за допомогою розрахунку критерію згоди Пірсона (χ2) з використанням його
відповідних критичних значень отриманих за загальноприйнятими таблицями та згідно з рівнем значущості ДІ 95 % і
відповідним ступенем свободи.
Результати. Алгоритм дій лікаря включав таке: для початку проводилося 15-разове вимірювання АТ за допомогою електронного тонометра з використанням системи
пам’яті, далі визначалася різниця показників значення між
кожним наступним значенням АТ (m) (наприклад: різниця
значень між 1-ю та 2-ю хвилинами вимірювання, між 2-ю
та 3-ю і т. д.) як для систолічного, так і для діастолічного АТ.
Отримані значення різниць відхилень АТ додавались і були
поділені на загальну їх кількість (наприклад: сума усіх значень різниці відхилень АТ 32, тоді 32 треба поділити на 14,
оскільки вимірювання 15-разове). Так, аналіз розрахунків
m різниці відхилень АТ при ВСД за гіпотензивним типом = 3, для ВСД за гіпертензивним типом = 4 та при
ПВН = 5, mо±S систолічного та діастолічного АТ склав такі
діагностичні інтервали: для ВСД за гіпотензивним типом
діапазон відхилень визначений, як 108,5/66,5 – 88,4/51,4;
для ВСД за гіпертензивним типом – 129,3/76,9 – 110,9/58,8
та при ПВН – 117,7/68,6 – 94,2/50,1 та аналіз максимального абсолютного значення відхилень систолічного та
діастолічного АТ при ВСД за гіпотензивним типом Δmax =
20, при ВСД за гіпертензивним типом = 30 та при ПВН = 44,
або Δmax > 30.
Отримані математичні дані демонструють важливе
діагностичне значення використання 15-разового щохвилинного визначення АТ та надають можливість виявити клінічну
форму ВД у дітей.
Висновки. Таким чином, визначення m різниці відхилень
АТ, Δmax абсолютного значення та середнього діапазону S
різниць відхилень артеріального тиску, має вагоме практичне значення, оскільки вперше надає можливість об’єктивно
діагностувати клінічну форму ВД у дітей за допомогою використання електронного тонометра із системою пам’яті
та проведення 15-разового щохвилинного визначення
артеріального тиску, що може бути доступним у роботі кожного лікаря.
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Оптимальний вибір седативних
препаратів при лікуванні різних клінічних
форм вегетативних дисфункцій у дітей
В.Г. Майданник, И.А. Мітюряєва, Н.Н. Кухта,
М.Б. Мойсієнко, Р.В. Терлецький
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Київ

Мета – оцінка ефективності диференційованого використання седативних препаратів при різних формах вегетативних дисфункцій (ВД) у дітей, в залежності від швидкості зникнення певних скарг, встановлених за допомогою аналізу часових періодів до настання певної події методом множинних
оцінок Каплана – Мейєра.
Матеріал і методи. Обстежено 154 дитини з ВД. Клінічні
форми захворювання: ВД по гіпертензивному типу – 67 дітей
(отримували тенотен дитячий – група (гр.) 1.1, хомвіотензин у
комплексі з хомвіонервіном – гр. 1.2, трипсидан – гр. 1.3), ВД
за гіпотензивним типом – 45 дітей (отримували тенотен дитячий – гр. 2.1, хомвіонервін – гр. 2.2), пароксизмальна вегетативна недостатність (ПВН) – 42 дітей (отримували тенотен
дитячий – гр. 3.1, хомвіотензин у комплексі з хомвіонервіном
– гр. 3.2, хомвіонервін – гр. 3.3, 7 – трипсидан – гр. 3.4).
Тенотен дитячий, хомвіонервін та хомвіотензин призначали
по 1 таблетці 3 рази на день, трипсидан призначали дозою
1/2 чайної ложки 3 рази на день. Обстеження пацієнтів проводили перед початком та після закінчення 2-місячного курсу терапії.
Результати. У кожній групі дітей з ВД після закінчення
курсу лікування були виявлені статистично достовірні зміни
певних скарг, що визначали показання до призначення кожного з препаратів. Так, у групі дітей з ВД за гіпертензивним
типом найкраща статистично достовірна динаміка скарг на
емоційну лабільність спостерігалася в групі 1.2, де на 7-й
день лікування скарги зберігалися у 62 % з тих, хто їх мали, а повністю зникли через 3 тиж, тоді як у групі 1.1 на 7-й
день ці скарги зберігалися у 67 % і залишалися до кінця
дослідження. В групі 1.3 на 15-й день і до кінця лікування
зберігалися у 58 %. Найбільш позитивні статистично
достовірні зміни скарг на головний біль відзначалися в групі
1.1: на 15-й день лікування зберігалися у 41 %, тоді як у групі
1.2 – у 46 %, а в групі 1.3 – у 79 % хворих, що мали ці скарги.
Скарги на біль у ділянці серця мали статистично достовірну
динаміку, найкращу в групі 1.1: наприкінці 2-го тижня ці скарги реєструвалися у 32 % хворих і повністю зникли на 18-й
день лікування. Статистично достовірні зміни мали також
скарги на запаморочення: найбільш позитивні в групі 1.2 –
наприкінці 3-го тижня зберігалися у 11 %, тоді як у групі 1.1
– у 32 %, а в групі 1.3 – у 70 %. У дітей з ВД за гіпотензивним
типом статистично достовірно зменшилася частота скарг
на емоційну лабільність: в обох групах наприкінці 2-го тиж-
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ня лікування реєструвалися у 50 % хворих, проте в групі 2.1
збереглися до кінця лікування, а в групі 2.2 зменшилися до
5 %. У пацієнтів з ПВН частота скарг на біль у ділянці серця
достовірно змінилася: в групі 3.1 та 3.2 наприкінці 2-го тижня скарги зникли, в групі 3.3 зустрічалися у 57 %, а в групі 3.4
не мали динаміки. Скарги на емоційну лабільність у дітей групи 3.3 мали найкращу динаміку: на 1-му тижні взагалі зникли, тоді як у групі 3.2 зберігалися у 70 % хворих, в групі 3.4
– у 75 %.
Висновки. У дітей з ВД за гіпертензивним типом доцільно
призначати: при наявності скарг на емоційну лабільність
хомвіонервін з хомвіотензином, у разі скарг на головний біль,
болі в ділянці серця – тенотен, а у випадку скарг на запаморочення –хомвіонервін. У пацієнтів з ВД за гіпотензивним типом
для ліквідації скарг на емоційну лабільність рекомендуємо
використовувати хомвіонервін. Дітям з ПВН при наявності
скарг на біль у ділянці серця можна рекомендувати тенотен
або хомвіонервін з хомвіотензином, а у разі скарг на емоційну
лабільність доцільно призначати хомвіонервін.

Рівень гострофазових показників у хворих на нестабільну стенокардію із супутньою дисфункцією щитоподібної залози
О.Р. Макар, О.М. Голик
Львівський національний медичний університет
імені Данила Галицького

За останні роки багато уваги в літературі приділяється
обговоренню ролі запалення в патогенезі ішемічної хвороби серця (ІХС). Неодноразово в клінічних дослідженнях
продемонстровано, що підвищений рівень гострофазових
реактантів, таких як С-реактивний протеїн (СРП) і фібриноген,
тісно корелює з дестабілізацією атеросклеротичної бляшки
та має незалежне прогностичне значення у хворих на ІХС.
Мета – дослідити рівень гострофазових показників у хворих з нестабільною стенокардією та супутньою дисфункцією
щитоподібної залози (ЩЗ).
Матеріал і методи. Нами обстежено 60 хворих (ж/ч:
39/21, середній вік (63,4±3,8) року) з ІХС, нестабільною
стенокардією та супутньою дисфункцією ЩЗ, які перебували на стаціонарному лікуванні в Комунальній міській клінічній
лікарні швидкої медичної допомоги м. Львова в період з 2007
по 2012 рік. Хворі розподілені на дві групи: 1 група (n=33;
ж/ч: 22/11, середній вік – (64,1±2,9) року) – пацієнти з ІХС,
нестабільною стенокардією та супутньою гіпофункцією ЩЗ;
2 група (n=27; ж/ч: 13/14, середній вік – (61,6±4,2) року) –
хворі з ІХС, нестабільною стенокардією та супутнім тиреотоксикозом. Група порівняння складалася з 35 пацієнтів (ж/ч:
18/17, середній вік – (62,1±2,8) року) з ІХС, нестабільною
стенокардією без супутньої патології ЩЗ. Контрольною групою служили 20 відносно здорових осіб відповідного віку і
статі, які не перебували на диспансерному спостереженні

з приводу соматичної патології. Всім пацієнтам проводили загальноклінічне обстеження, тропоніновий тест, ЕКГ
в динаміці, ЕхоКГ, УЗД щитоподібної залози, визначали ліпідний спектр, досліджували рівень гострофазових
показників крові, гормонів ЩЗ (Т4 вільний, Т3 вільний) та
ТТГ. Кількісне визначення рівня СРП у сироватці крові проводили за допомогою імуноферментного аналізу високочутливими реактивами фірми DRG. Рівень фібриногену
крові, як ще одного відомого маркера запалення, визначали
гравіметричним методом за Р.А. Rutberg.
Результати. В усіх групах хворих на нестабільну
стенокардію середній рівень СРП значно перевищував показник практично здорових осіб: у 2,6 разу у групі порівняння
(P<0,001); у 3,4 разу – у 1-й (P<0,001) та у 4,1 разу – у 2-й
групі (P<0,001) і найвищий його рівень при цьому був у хворих із супутнім тиреотоксикозом. Звертає на себе увагу також достовірне підвищення рівня СРП в обох групах хворих із супутньою дисфункцією ЩЗ у порівнянні з хворими без тиреоїдної патології: на 32,9 % у 1-й групі (P<0,001)
і на 59,9 % – у 2-й (P<0,001). У групі хворих із супутнім тиреотоксикозом рівень СРП на 20,3 % перевищував показник пацієнтів зі супутньою гіпофункцією ЩЗ (P<0,01).
Підвищення рівня фібриногену відмічено в усіх трьох групах
хворих, порівняно з даними практично здорових осіб: на 19,0
% – у групі порівняння (Р>0,05), на 58,5 % – у 1-й (P<0,001)
і на 102,4 % – у 2-й групі (P<0,001). Аналогічно, найвищий
рівень фібриногену спостерігався в хворих із супутнім тиреотоксикозом. Встановлено прямий кореляційний зв’язок між
рівнем СРП і фібриногену крові (r=0,36; P<0,05) у хворих на
нестабільну стенокардію із супутньою дисфункцією ЩЗ.
Висновки. Такі маркери запалення, як СРП і фібриноген,
в обох групах хворих на нестабільну стенокардію із супутньою гіпо- і гіперфункцією ЩЗ достовірно перевищували
аналогічні показники не лише практично здорових осіб, а й
хворих без тиреоїдної патології, при цьому максимально вираженими вони були у хворих на нестабільну стенокардію в
поєднанні з тиреотоксикозом.

Розширення асортименту продуктів
рослинного походження для корекції
ліпідного обміну
Н.О. Мельничук, І.Н. Матвієнко
Державна наукова установа «Науково практичний центр
профілактичної та клінічної медицини»
Державного управління справами, Київ
Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя, Київ

Одним із шляхів оптимізації дієтотерапії в корекції порушень ліпідного обміну при метаболічному синдромі
є включення в харчування продуктів рослинного походження, в тому числі продуктів, отриманих із соєвих бобів.
Соєвий білок характризується високою біологічною
цінністю, збалансованістю амінокислотного складу і ви-
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сокою засвоюваністю, аналогічною молочним і м’ясним
білкам. У численних експериментальних дослідженнях отримано переконливі дані щодо гіпохолестеринемічної та
антиатерогенної дії соєвих білків. Одночасно результати
клінічних спостережень свідчать про помітне зниження рівня
холестерину та тригліцеридів як у здорових осіб, так і у хворих з серцево-судинними захворюваннями, гіперліпідемією,
цукровим діабетом при заміні в дієті частини тваринного білка соєвим. Такий ефект соєвих бобів обумовлений не
тільки особливостями амінокислотного складу соєвого білка,
але і наявністю в них ряду біологічно активних речовин і
компонентів (поліненасичені жирні кислоти, харчові волокна,
фенольні кислоти, сапоніни, ізофлавоноїди), яким властива
гіполіпідемічна, антиоксидантна, тромболітична дія.
Мета – обґрунтувати доцільність розширення асортименту вживаних продуктів для корекції ліпідного обміну за рахунок включення кисломолочних продуктів на основі соєвого
молока.
Матеріал і методи. Методом випадкової вибірки були
сформована групи спостереження: дослідна та контрольна групи по 20 осіб, віком від 45 до 65 років, із наявністю
надлишкової маси тіла або ожиріння І–ІІ ст. Всім було проведено оцінку фактичного харчування методом 24-годинного відтворення харчування з розрахунком нутрієнтного складу та проведено загальноклінічні дослідження (визначено показники білкового та вуглеводного обміну, рівень холестерину та тригліцеридів). На фоні традиційного харчування особам дослідної групи було запропоновано доповнити раціон
протягом 21 дня кисломолочним продуктом, виготовленим
на основі соєвого молока та молочнокислих бактерій. Доза
споживання продукту – 100 мл 2 рази на день. Вранці напій
вживався натщесерце, а ввечері – за 30–50 хв до сну.
Результати. Результати дослідження фактичного харчування в обох групах вказували на порушення збалансованості
основних нутрієнтів, збільшення вмісту продуктів тваринного походження (за рахунок м’ясних страв, яєць, твердого сиру), недостатнім надходження овочевих став – у середньому (376,32±76,11) г овочів на день; рослинних білків
– (32,10±5,01) % від загальної кількості білків при рекомендованих 45 %, відповідно недостатнім надходженням клітковини, вітамінів групи В, окремих мінеральних речовин. Враховуючи, що групи були сформована методом
випадкової вибірки тільки у 50 % осіб дослідної та у 40 % осіб
контрольної груп мало місце підвищення рівня холестерину
та тригліцеридів або верхні межі норми.
Соєві продукти не бути традиційними продуктами в
харчування для осіб дослідної групи, 85 % осіб вживали
соєве молоко вперше. В перші дні споживання майже всі
відзначено специфічний смак продукту, однак, починаючи з
4–7-го дня, включення соєвого молока в раціон харчування
вже було більш звичним. 50 % осіб розцінювали даний продукт як суто лікувальний, особливо враховуючи включення

291

в його склад культур молочнокислих бактерій. Починаючи
з 3–6-го дня вживання продукту у 40 % осіб дослідної групи спостерігалося поліпшення роботи шлунково-кишкового тракту, а саме, нормалізація моторної функції кишечника,
зменшення явищ метеоризму, причому у 20 % осіб в подальшому протягом місяця цей ефект зберігався. Після споживання запропонованого харчового продукту у осіб дослідної
групи рівень холестерину та тригліцеридів знизився на 5
% навіть без суттєвої зміни характеру харчування. В осіб
контрольної групи вказані зміни не реєструвалися.
Висновки. Отримані результати свідчать, що оптимізація
раціонів харчування за рахунок рослинних продуктів (соєві
кисломолочні продукти) при порушеннях ліпідного обміну
сприяє поліпшенню загального стану пацієнтів та нормалізації
клінічних показників навіть на фоні незбалансованого харчування. Серед соєвих продуктів соєве молоко та кисломолочні
продукти, виготовлені на його основі у домашніх умовах з використанням спеціальних заквасочних культур характеризуються поліпшеними смаковими властивостями за рахунок
інактивації інгібіторів трипсину та ліпоксигенази. Наявність
в соєвих продуктах компонентів, що активно впливають на
метаболічні процеси в організмі, здатних попереджати і/
або коригувати їх порушення, дозволяє рекомендувати соєві
продукти для використання в дієтотерапії при метаболічному
синдромі.

Патогістологічні особливості серця
у плодів та новонароджених
із затримкою внутрішньоутробного
розвитку
М.С. Мирошниченко
Харківський національний медичний університет

Однією з тенденцій сучасної демографії є збільшення
кількості дітей із затримкою внутрішньоутробного розвитку (ЗВУР), частота якої в різних країнах світу становить від 3 до 24 % серед доношених і від 18 до 46 % серед недоношених дітей. Одним з найбільш об’єктивних
показників, що відображає внутрішньоутробний стан плоду, є його серцева діяльність, яка дуже чутливо відбиває порушення матково-плацентарного й плодово-плацентарного кровообігу. Дані щодо серцево-судинної системи (CCC) в
дітей зі ЗВУР поодинокі й несистематизовані, мають клінічну
спрямованість і не підтверджені морфологічно. Крім того, взагалі відсутні дані про CCC в дітей з синдромом ЗВУР,
ураховуючи не нозологічне його походження з точки зору патології матері, а варіант ЗВУР – симетричний (сЗВУР)
або асиметричний (асЗВУР). А саме такий підхід до вивчення ЗВУР як до синдрому, який може мати перебіг за двома основними варіантами, переважає у сучасній літературі,
відповідає вимогам неонатологів та педіатрів.
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Тези наукових доповідей

Мета – визначення патогістологічних особливостей серця плодів та новонароджених з різними варіантами ЗВУР.
Матеріал і методи. У роботі використано секційний
матеріал – серце 84 плодів та новонароджених у терміні
гестації 21–41 тиждень. Весь матеріал розподілений на
три групи: 1-у групу (34 випадки) склали середньовагові
плоди та новонароджені; 2-у групу (27 випадків) – плоди та новонароджені зі сЗВУР; 3-ю групу (23 випадки) –
плоди та новонароджені з асЗВУР. Використовувалися
органометричні, гістологічні, гістохімічні, імуногістохімічні,
морфометричні та статистичні методи дослідження.
Результати. У плодів та новонароджених зі сЗВУР і
особливо з асЗВУР показники маси серця, товщини стінки
лівого шлуночка (ТСЛШ), товщини стінки правого шлуночка (ТСПШ) серця вірогідно знижені порівняно з середньоваговими дітьми. У середньовагових дітей, зі сЗВУР,
асЗВУР відзначається вірогідне переважання ТСПШ над
ТСЛШ у плодів і ТСЛШ над ТСПШ у новонароджених.
При мікроскопічному дослідженні в серці у дітей зі
ЗВУР виявлені різні морфологічні зміни, що варіюють за
поширеністю і ступенем виразності ушкоджень. В середньовагових дітей морфофункціональні зміни строми й паренхіми
серця виражені помірно й зменшуються зі збільшенням
терміну гестації, а у плодів і новонароджених зі сЗВУР і особливо з асЗВУР ступінь вираженості морфофункціональних
змін у серці збільшується зі зростанням терміну гестації.
У серці дітей зі ЗВУР морфологічні зміни більш виражені
в стінці ПШ у плодів і ЛШ у новонароджених, що, очевидно, пов’язано з їх більшим функціональним навантаженням на етапах онтогенезу. Крім того, ступінь вираженості
морфофункціональних змін у серці залежить від варіанта
ЗВУР. Так, максимальні морфофункціональні зміни у серці
відмічаються у плодів і новонароджених з асЗВУР порівняно
з сЗВУР. Мікроскопічні особливості серця плодів і новонароджених зі ЗВУР проявляються у наявності нерівномірно
вираженої поперекової посмугованості, великих ділянок
хвилеподібної деформації м’язових волокон, контрактурних змін кардіоміоцитів, фрагментації м’язових волокон з
ознаками некрозу, внутрішньоклітинного міоцитолізу, глибчастого розпаду міофібрил, ознак жирової дистрофії; дисциркуляторних змін; склеротичних змін, великої кількості
клітин у стані апоптозу, вірогідно високих показників питомого об’єму ішемізованої тканини; ознак ендотеліальної
дисфункції.
Результати морфометричного дослідження серця при
сЗВУР і особливо при асЗВУР свідчать про вірогідне зниження порівняно з середньоваговими дітьми товщини
кардіоміоцита, площі й периметра ядра кардіоміоцита у
шлуночках серця. Серце плодів і новонароджених зі ЗВУР
характеризується диспропорціональністю структурної будови, що проявляється підвищенням питомого об’єму
сполучної тканини, ендомізію і зниженням питомого об’єму

кардіоміоцитів, судин, і, як наслідок, зниженням трофічного
індексу.
Висновки. Виявлені в ході проведеного дослідження
морфофункціональні зміни строми та паренхіми серця плодів
та новонароджених зі сЗВУР і особливо з асЗВУР створюють передумови для формування патологічних станів серця
на подальших етапах онтогенезу та вимагають проведення
профілактичних заходів.

Содержание оксипролина в сыворотке
крови у больных с острым инфарктом
миокарда на фоне предшествующей
дисплазии соединительной ткани
Е.П. Мирошниченко, И.Я. Горянская, Н.Ю. Драненко
ГУ «Крымский государственный медицинский университет
им. С.И. Георгиевского», Симферополь

Цель – оценить динамику оксипролина в сыворотке крови у больных с острым инфарктом миокарда (ОИМ) на фоне
дисплазии соединительной ткани (ДСТ).
Материал и методы. Под нашим наблюдением находилось 152 пациента с ОИМ с зубцом Q.
В зависимости от наличия ДСТ больные были подразделены на 3 группы: I группу составили 62 пациента с количеством фенотипических признаков более шести, которые на
фоне стандартной терапии ОИМ получали препараты магния лактат+пиридоксин (2т 2р/сут) и селективный блокатор рецепторов альдостерона – эплеренон (25 мг/сут); во II
группу вошли 30 пациентов, с количеством фенотипических
признаков более шести, которые получали только стандартную терапию ОИМ; III группу составили 60 пациентов с количеством фенотипических признаков до шести, получающих стандартную терапию ОИМ. Группу сравнения составили практически здоровые пациенты без сопутствующей сердечно-сосудистой патологии (n=35). Пациенты во всех группах не различались по полу и возрасту. Уровень оксипролина в сыворотке крови определяли спектрофотометрическим
методом в 1-е сутки, через 14 и через 28 дней от начала развития инфаркта миокарда.
Результаты. На момент поступления уровень оксипролина в сыворотке крови в I группе составил ((61,97±2,34)
мкмоль/л), а во II группе ((58,45±0,10) мкмоль/л), что достоверно не различалось.
При сравнении I и III групп, в которой уровень оксипролина составил ((55,74±1,2) мкмоль/л) отмечалось достоверное повышение содержания оксипролина в сыворотке крови в I группе; Р=0,01. На 14-е сутки на фоне проводимого лечения отмечалось достоверное снижение уровня оксипролина в I группе ((54,03±2,53) мкмоль/л), а во II ((63,25±1,05)
мкмоль/л) и III ((60,88±1,99) мкмоль/л) группах достоверное
повышение содержания оксипролина; P<0,01.

Різні проблеми кардіології
На 28-е сутки содержание оксипролина в I группе продолжало достоверно снижаться ((45,52±1,77) мкмоль/л),
а во II ((66,04±0,99) мкмоль/л) и III ((61,87±0,99) мкмоль/л)
группах сохранялась тенденция к повышению; P<0,001.
При сопоставлении полученных результатов всех групп
с группой сравнения, в которой уровень оксипролина составил ((14,66±10,40) мкмоль/л), отмечается достоверное повышение оксипролина в сыворотке крови (P<0,001), что свидетельствует о деструктивных изменениях, возникающих в
соединительной ткани миокарда и кровеносных сосудах.
Выводы. В первые сутки развития ОИМ не зависимо от
наличия ДСТ уровень оксипролина в сыворотке крови был
повышен во всех исследуемых группах, что свидетельствует о воспалительном процессе в миокарде. Достоверное
снижение концентрации оксипролина в группе больных с
ДСТ, которым проводилась дополнительная медикаментозная коррекция свидетельствует о положительной реакции на
проводимое лечение.

Применение интервальной нормобарической гипокситерапии в комплексном
лечении нейроциркуляторной дистонии
Е.И. Молдованова
Донецкий национальный медицинский университет
им. М. Горького

Нейроциркуляторная дистония (НЦД) является одним из
самых распространенных заболеваний лиц молодого возраста. Ее частота колеблется от 20 до 80 %.
Цель – анализ влияния сеансов интервальной нормобарической гипокситерапии (ИНБГТ) на течение и общую эффективность лечения больных с НЦД.
Материал и методы. В исследование включены 38
больных НЦД в возрасте (24,1±0,2) года, среди них 13 (34,2
%) мужчин и 25 (65,8 %) женщин. Критериями включения были: кардиалгический или смешанный типы НЦД, выраженная
лабильность пульса и артериального давления (АД), его повышение до 140/90 мм рт. ст., изменения конечной части желудочкового комплекса ЭКГ в виде негативных зубцов Т во II,
III, aVF, и признаков синдрома ранней реполяризации желудочков, лабильность зубца Т во время проведения гипервентиляционной пробы, разнообразные вегетативные симптомы. Критериями не включения в исследование стали: наличие воспалительной природы изменений со стороны сердца (ревматизм, миокардит), атриовентрикулярная блокада,
клинические и сонографические признаки сердечной недостаточности, наличие хронического тонзиллита, нарушения
функции щитовидной железы. Больные были разделены на
две одинаковые по возрасту (c2=6,1, Р=0,03), полу (c2=5,5,
Р=0,04), длительности заболевания (c2=6,8, Р=0,02) и ее
клиническим проявлениям (c2=6,0, Р=0,03) группы наблю-
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дения. В первую группу вошли 18 (47,4 %) пациентов, которые получали только медикаментозное лечение (валериана, новопассит, кратал, валокардин). Во вторую группу включены 20 (52,6 %) пациентов, которые в дополнение к аналогичному лечению получали на протяжении 20 дней ежедневные амбулаторные сеансы ИНБГТ (гипоксикаторы «ГИП
10-1000-0», «Трейд Медикал» (Россия) и «Тибет-4» фирмы
Newlife (США, Россия)). В обеих группах оценивалась динамика симптомов: головная боль, головокружение, кардиалгия, перебои в деятельности сердца, сердцебиение, одышка, потливость, нарушение сна, раздражительность, чувство
«замирания сердца». На фоне лечения наблюдалась регрессия практически всех симптомов, но в большей мере это наблюдалось на фоне включения в лечебную программу гипокситерапии во 2-й группе больных. Наиболее интенсивная регрессия симптомов произошла между представителями 1-й
и 2-й групп по таким признакам, как: головокружение (разница 40,6 %), кардиалгия (разница 46,7 %), перебои в деятельности сердца (разница 31,8 %). Анализ динамики типов
циркадной вариабельности АД показал, что в обеих группах наблюдалось снижение АД, но в сравнении с 1-й группой, во 2-й на 26,7 % выявилось больше больных с физиологичным типом dipper и на 41,7 % меньше с типом non-dipper.
Комбинированное
медикаментозно-гипокситерапевтическое лечение способствовало более существенной оптимизации давления крови по типу «ковшеобразного» (dipper).
Такие изменения привели к перераспределению больных
между категориями с разным типом суточной вариабельности давления крови, за счет чего и уменьшился процент пациентов с типом non-dipper. Кроме того, во 2-й группе стало
на 26,7 % больше больных с физиологичным суточным профилем АД (тип dipper).
Выводы. Таким образом, включение в комплексную реабилитационную программу больных НЦД сеансов ИНБГТ наряду с медикаментозным лечением способствовало уменьшению частоты головокружений, кардиалгий, перебоев в работе сердца в сравнении с только медикаментозной терапией. Предложенное лечение способствовало не только достаточно активному снижению давления крови, но и нормализации его циркадных колебаний.

Динаміка показників імунного статусу
у хворих на есенціальну гіпертензію
у поєднанні з остеоартрозом
Т.Д. Никула, О.А. Бичков, Н.Г. Бичкова,
В.О. Мойсеєнко
Національний медичний університет
ім. О.О. Богомольця, Київ

Мета – оцінити динаміку показників імунного статусу під впливом комплексної терапії остеоартрозу (ОА) та
есенціальної гіпертензії (ЕГ).
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Матеріал і методи. Для вирішення даної мети було проведене імунологічне обстеження 76 хворих на ЕГ ІІ стадії у
поєднанні з ОА. До контрольної групи увійшло 35 здорових
осіб, рандомізованих за віком та статтю. Імунологічне обстеження проводилось на 1–2-й день від моменту госпіталізації
та через 6 міс комплексної терапії, яка включала в себе
антигіпертензивні, нестероїдні протизапальні препарати,
хондропротектори та статини, і включало в себе проведення
тестів І та ІІ рівнів згідно до вимог Меморандуму ВООЗ.
Результати. В динаміці лікування спостерігалося зниження відносної та абсолютної кількості CD4+-лімфоцитів
відповідно на 9,4 % та 12,0 % при зростанні відносного та абсолютного вмісту CD8+-лімфоцитів відповідно на 35,3 % та
32,4 % до значень, які були менше нормативних на 11,77 %
та 13,5 %. В результаті даних змін відбулась нормалізація
імунорегуляторного індексу до значення 1,83±0,09.
Процентний вміст CD22+-лімфоцитів вірогідно зменшився на 23,54 % (P<0,001), абсолютний – на 25,3%, проте їх
вміст все ще перевищував дані контрольної групи на 25,05 та
82,05 % відповідно (P<0,001).
Відносна та абсолютна кількість NK-клітин у динаміці
лікування не достовірно зросла, проте не досягала показників
у здорових осіб відповідно на 5,6 % та 10,9 %.
У ході лікування встановлено вірогідне зменшення
відносної та абсолютної кількості активованих лімфоцитів, які
експресують α-ланцюг рецептора ІЛ-2 (CD25+-лімфоцити)
відповідно на 45,5 % та 47,06 % до значень, які не досягали
рівня здорових осіб на 15,7 % та 18,2 % (P<0,001). Процентна
та абсолютна кількість HLA-DR+ лімфоцитів через 6 міс теж
вірогідно знизилася відповідно на 31,25 % та 31,48 % до значень, які перевищували дані контрольної групи на 25,9 % та
23,3 % (P<0,05). Відносний та абсолютний вміст активованих
CD54+-лімфоцитів, які експресують молекулу адгезії ICAM-1,
вірогідно зменшився на 31,4 % та 33,9 % до значень, які перевищували аналогічні показники у здорових осіб на 66,31 %
та 59,3 % відповідно (P<0,001). За рахунок вірогідного зменшення сироваткової концентрації ФНП-α, який чинить проапоптичний вплив, відносний та абсолютний вміст активованих лімфоцитів, які експресують FAS-рецептор, вірогідно
зменшився на відповідно 54,8 та 123,5 %, проте їх рівень все
ще перевищував дані контрольної групи на 137,2 та 142,9 %.
Фагоцитарна активність нейтрофілів (фагоцитарне число та
фагоцитарний індекс) в динаміці комплексної терапії достовірно
зросли відповідно на 31,5 та 23,1 %, проте залишалися нижчими
від показників контрольної групи на 12,0 та 13,3 %.
Дослідження рівня ЦІК як одного із важливих показників
ефективності лікування показало вірогідне зменшення в сироватці крові патогенних ЦІК середнього розміру на
29,2 % (P<0,05), а малого розміру – на 52,2 % до значень,
які все ще перевищували дані у здорових осіб на 48,4 та
126,05 % відповідно (P<0,001). При цьому достовірно зросла
концентрація ЦІК великого розміру на 100,6 % до значення,
яке все ще було нижче норми на 31,5 % (P<0,001).

Висновки. Підсумовуючи вищенаведене, слід відзначити,
що у хворих на ЕГ ІІ стадії із ОА в динаміці лікування вдалося
досягти позитивного, але не повного відновлення змінених
показників в клітинній та гуморальній ланках імунної системи. В динаміці лікування залишалися відносно високими значення активованих субпопуляцій лімфоцитів, патогенних ЦІК.
Не вдалося досягти нормалізації фагоцитарної активності
нейтрофілів, яка залишалася зниженою. Подібні зміни в
імунній системі свідчать про те, що окремі її ланцюги є вкрай
чутливими до аутоантигенів та поступово стають виснаженими. На цьому етапі до явищ аутосенсибілізації та запалення
приєднуються дефіцитні порушення в імунній системі.

Возрастные особенности
тромбоцитарного гемостаза на фоне
двойной антиагрегантной терапии
Т.Г. Оврах, О.Е. Запровальная, О.В. Ткаченко
ГУ «Институт терапии имени Л.Т. Малой НАМН Украины»,
Харьков

Цель – оценить возрастные особенности тромбоцитарного гемостаза у пациентов ишемической болезнью сердца
(ИБС) на фоне двойной антитромбоцитарной терапии.
Материал и методы. Обследовано 45 человек двух возрастных групп (до 60 лет и старше 60 лет). Из них 25 пациентов с ИБС, находящихся на двойной антитромбоцитарной терапии (ацетилсалициловая кислота (АСК) 75–100 мг/
сут и клопидогрель 75 мг/сут): 15 пациентов до 60 лет (средний возраст (50,04±1,48) года) и 10 пациентов старше 60 лет
(средний возраст (64,50±2,29) года). Группу контроля составили практически здоровые лица, без признаков заболевания сердечно-сосудистой системы, не получающие какую-либо лекарственную терапию, из них 10 человек до 60
лет (средний возраст (47,60±3,44) года) и 10 человек старше
60 лет (средний возраст (68,7±3,5) года). Оценивалась АДФиндуцированная агрегация тромбоцитов по суммарному индексу агрегации тромбоцитов (СИАТ, %).
Результаты. При анализе активности тромбоцитарного гемостаза обследованных контрольной группы было отмечено увеличение агрегационной активности тромбоцитов с возрастом: СИАТ АДФ у пациентов до 60 лет составил
(70,65±1,87) %, а у пациентов старше 60 лет (78,21±1,19) %
(P<0,05). Так как пациенты ИБС находились на двойной антитромбоцитарной терапии, показатели агрегации тромбоцитов значимо отличались от показателей группы контроля, но
отмечалась противоположная тенденция в сравнении между возрастными группами: у пациентов с ИБС до 60 лет СИАТ
был достоверно выше, чем у пациентов с ИБС старше 60 лет
и составил (59,88±3,70) против (40,57±8,19) % соответственно (P<0,05), при этом разница между показателями агрегации
тромбоцитов у пациентов ИБС и лиц контрольной группы од-
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ной возрастной категории существенно увеличивалась с возрастом: до 60 лет – 15,2 %, старше 60 лет – 48,1 %.
Выводы. С учетом полученных нами данных можно предполагать, что с возрастом происходит повышение агрегационной активности тромбоцитов, но при этом чувствительность к двойной антитромбоцитарной терапии также увеличивается.

Вплив надмірних доз алкоголю на зміни
інтервалу QT
Ю.І. Онищук, І.А. Юзич, Г.В. Башта
Львівський національний медичний університет
імені Данила Галицького

Значна кількість публікацій присвячена аналізу ЕКГзмін, у тому числі тривалості інтервалу QT при хронічному
зловживанні алкоголем. Підвищення тонусу симпатичної
нервової системи та посилення секреції катехоламінів,
гіпертрофія й фіброз міокарда часто зустрічаються при
надмірному вживанні алкоголю. Виявлено, що зміни інтервалу
QT під впливом алкоголю зумовлені електролітними розладами (гіпомагніємія, гіпокаліємія).
Мета – з’ясувати вплив надмірних доз алкоголю на розвиток гострого коронарного синдрому (ГКС) і особливості
клінічного перебігу інфаркту міокарда і нестабільної стенокардії,
функціональні показники роботи серця (ЕКГ, ЕхоКГ).
Матеріал і методи. Клінічні (скарги, анамнез захворювання і життя із з’ясуванням кількості і тривалості вживання алкоголю, фізикальне обстеження), функціональні (ЕКГ,
ЕхоКГ), статистична обробка матеріалу.
Дослідження основане на обстеженні 110 хворих з ГКС:
пацієнтів із STEMI було 51, з NSTEMI – 21 особа і з НС – 38
осіб. До І групи увійшли 58 хворих з ГКС, які часто зловживали алкоголем (> 30 г етанолу на день), але епізодично вони випивали до 150–500 мл горілки за день (за відсутності
алкогольної залежності). До ІІ групи (порівняння) увійшли 52
пацієнти з ГКС, які не вживали надмірних доз алкоголю. У 54
пацієнтів І групи при поступленні в стаціонар інтервал QTс в
середньому становив (439,3±14,3) мс і на 21,4 % перевищував нормальні величини (P<0,001). Показник QTcd становив
(48,6±4,5) мс і був вище норми на 34,2 % (P<0,01). Тривалість
QTd становила (61,2±5,1) мс, що перевищувало норму на
37,1 % (P<0,001).
Результати. На 3–5-ту добу перебування у стаціонарі
середній показник QTс у хворих І групи зменшився на 16,2 %
(P<0,001), порівняно з результатами при надходженні, та наблизився до контрольних показників; тривалість QTcd зменшилась
на 25,1 % (P<0,01), а QTd – на 20,6 % (P<0,01). Усі вони практично нормалізувалися після 5-ї доби спостереження.
У 32 пацієнтів ІІ групи у день госпіталізації тривалість
інтервалу QTc в середньому становила (407,2±12,4) мс, що було на 12,1 % вище норми (P<0,01) і на 10,6 % нижче середнього показника у хворих із І групи при надходженні (Р>0,05).
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Показник QTcd в середньому становив (39,6±4,1) мс. Він перевищував норму на 19,2 % (Р>0,05), а QTd (42,6±4,3 мс) був на
10,8 % вище від показників норми (Р>0,05). Середній показник QTc у пацієнтів ІІ групи на 5–7-му добу спостереження становив (359,3±10,8) мс і знизився на 11,8 % (P<0,05) порівняно
з тим, що було при госпіталізації. Середній показник QTcd
((33,2±3,1) мс) зменшився на 7–9-ту добу на 27,7 % (P<0,05),
а середня тривалість QTd ((39,1±3,2) мс) – на 24,5 % (P<0,05) .
Отже, за результатами дослідження і зіставлення
тривалості інтервалу QTс у І і ІІ групах пацієнтів виявлено достовірне погіршення процесів реполяризації міокарда
під впливом алкоголю. Вони досить швидко (протягом перших 3–5 днів) нормалізувалися у І групі, у той час як у ІІ групі
пацієнтів подовження QTс було достовірно меншим, але
відновлення процесів реполяризації відбувалося довше, бо
інтервал QTс нормалізувався лише на 7–9-ту добу ГКС.
Висновки. Під впливом надмірних доз алкоголю виявлено синдром клінічно значного подовження інтервалу QТс у 49
% випадків ГКС, який має транзиторний характер і проходить
через 3–5 днів після госпіталізації. У контрольній групі пацієнтів
синдром подовженого QТс було виявлено значно рідше, лише
у 29 % осіб, але він тривав довше до 7–9 днів. Це дає підстави
вважати, що надмірні дози алкоголю значною мірою погіршують
процеси реполяризації у міокарді, ніж ішемія. Виявлено дозозалежний вплив алкоголю на подовження інтервалу QТ і більшу
схильність до розладів процесів реполяризації в міокарді в осіб
молодого і середнього віку (28–45 років).

Ультраструктура клітин крові хворих
з гострим інфарктом міокарда,
які вживали надмірні дози алкоголю
Ю.І. Онищук, І.А. Юзич, Г.В. Башта
Львівський національний медичний університет
імені Данила Галицького

За даними численних публікацій, етиловий спирт є
універсальною цитотоксичною отрутою, що діє на всі системи та органи людини. Рівень вживання алкоголю в Україні
на 1 особу протягом року становить майже 12 л спиртних
напоїв, тоді як за даними ВООЗ цей показник не повинен перевищувати 8 л.
Ураження міокарда, зумовлене токсичною дією етанолу,
є потужним незалежним предиктором передчасної смерті.
Ураження серця під впливом алкоголю у 86 % випадків
розвивається у чоловіків віком 30–55 років, призводить до
підвищення їх смертності, більшість чоловіків мають III–
IV функціональний клас стабільної стенокардії. Важливо
усвідомлювати негативний вплив алкоголю на серцево-судинну систему, намагатися повного його виключення із
раціону або помірного вживання.
Мета – з’ясувати вплив надмірних доз алкоголю на
розвиток гострого коронарного синдрому (ГКС) і ультра-
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структурне ремоделювання тромбоцитів для покращення
профілактики і діагностики ішемічної хвороба серця (ІХС).
Методи
дослідження.
Електронно-мікроскопічне
дослідження тромбоцитів крові.
Результати. Дослідження ґрунтується на обстеженні 110
хворих з ГКС: пацієнтів із STEMI було 51, з NSTEMI – 21 особа і з
НС – 38 осіб. До І групи увійшли 58 хворих з ГКС, які часто зловживали алкоголем ( >30 г етанолу на день), але епізодично вони випивали до 150–500 мл горілки за день (за відсутності алкогольної
залежності). До ІІ групи (порівняння) увійшли 52 пацієнти з ГКС,
які не вживали надмірних доз алкоголю. Ультраструктуру клітин
крові вивчали у 12 осіб із STEMI з І групи досліджень, а також 8
хворих з ІІ і в 4 практично здорових чоловіків, 42–52 роки.
Тромбоцити – це найменші за розмірами без’ядерні
клітини крові із складною ультраструктурою цитоплазми, вони мають дископодібну форму, їх діаметр становить 1,5–3,0
мкм. Ультраструктурні зміни пластинок крові під впливом
алкоголю проявилися деформацією, збільшенням розмірів
(набряком) і дегенеративними змінами органел. Частина
тромбоцитів зазнає вуглеводної дегенерації (гібернації),
яка полягає у нагромадженні надмірної кількості гранул
глікогену та зменшення їх функціональних властивостей.
Спостерігається помірний набряк і структурно-функціональна
неоднорідність тромбоцитів, збільшення розмірів α-гранул
на фоні зменшення функціональної активності тромбоцитів у
результаті їх гібернації і нагромадження глікогену. Виявлена
структурно-функціональна неоднорідність тромбоцитів з
наявністю їх тіней – у результаті дегрануляції пластинок,
мікроклазматоз виступів, заповнених глікогеном та вуглеводна дистрофія тромбоцитів з кумуляцією гранул глікогену
як ознака зниження їх функціональної активності під впливом надмірних доз алкоголю.
Висновки. Ультраструктурні зміни тромбоцитів під впливом алкоголю полягають у їх набряку і дегенерації, кумуляції
глікогену і пригніченні функціональних властивостей, що призводить до зменшення їх здатності до деформації, текучості,
агрегаційних і прокоагуляційних властивостей. Натомість
посилюється їх адгезивність – прилипання до судинного
ендотелію, відтак відбувається обструкція мікроциркуляційного
русла, гіпоперфузія та ішемія кардіоміоцитів. Виявлено, що на
відміну від інших клітин крові, тромбоцити дуже чутливі до зміни
хімізму крові під впливом алкоголю.

Курение как один из ведущих факторов
возникновения инфаркта миокарда,
пути решения
Г.В. Охромий, А.Н. Касюга, Д.Р. Купченко
ГВУЗ «Украинский государственный
химико-технологический университет», Днепропетровск
Днепропетровский госудаственный университет

Ежегодно, 31 мая, ВОЗ и партнеры повсеместно отмечают Всемирный день без табака, привлекая внима-

ние к опасным для здоровья воздействиям, связанным с
употреблением табака, и призывая проводить эффективную политику по уменьшению масштабов употребления
его. Ежегодно табак убивает около 6 миллионов человек,
из которых: более 5 миллионов курящие лица, более 600
000 некурящие, подвергающиеся воздействию вторичного табачного дыма. По данным официальной статистики,
причиной 25 % смертей в следствии ИБС является курение. Украина является лидером в Европе по количеству
ССЗ, и как следствие – смертей от болезней, сопряженных с ними. По данным статистики ВОЗ только за последние два года вследствие ССЗ в Украине умерло 440 тысяч
человек. За последние 20 лет, по оценкам экспертов, уровень этого заболевания вырос более чем на 20 %. У курящих пациентов с ИБС приступы стенокардии развиваются в 3 раза чаще, а продолжительность их в 12 раз больше, чем у некурящих. Результаты клинических наблюдений
свидетельствуют, что у прекративших курить летальность
после инфаркта миокарда (ИМ) более чем вдвое ниже, чем
у продолжающих курить.
По результатам наших исследований и научной литературы, нами разработаны предложения и пути реализации основных стратегий ВОЗ MPOWER в Украине по шести концепциям: M – мониторинг потребления табака и стратегии профилактики, P – защита людей от воздействия табачного дыма, O – предложение помощи для прекращения употребления табака, W – предупреждение об опасностях, связанных с
табаком, E – введение запретов на рекламу, стимулирования
продаж и спонсорство табачных изделий, R – повышение налогов на табачные изделия.

Вплив умовного диференціювального
гальмування в корі головного мозку
на показники кардіогемодинаміки
у практично здорових осіб
юнацького віку
О.І. Паламарчук
ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти
МОЗ України»

Мета – виявити значення напруги і перенапруги різних
видів внутрішнього гальмування (ВГ) в корі головного мозку у порушеннях регуляції артеріального тиску (АТ) за даними
дослідження впливу умовного диференціювального гальмування на показники кардіогемодинаміки у людини.
Матеріал і методи. Обстежено 80 практично здорових студентів біологічного факультету Запорізького
національного університету, юнацького віку (16–20 років,
середній вік становив (18,20±0,84) року). Для дослідження
використані відомі методики: коректурна проба визначення розумової працездатності за методикою Анфімова, методика визначення показників АТ за М.С. Коротковим та виз-

Різні проблеми кардіології
начення частоти серцевих скорочень за систолічними пульсовими коливаннями артерії. Визначення показників АТ та
частоти пульсу проводились перед коректурною пробою
Анфімова (КПА), безпосередньо після закінчення проби та
через 3 хв після проби. За КПА визначали такі показники: S –
кількість переглянутих букв за кожну з 5 хв та у сумі; Σ – число правильно закреслених букв за кожну хвилину та у сумі за
5 хв; О – число помилок (пропуски букв, які підлягали викресленню та кількість помилкових викреслень). За отриманими
даними будували щохвилинні графіки (гістограми) динаміки
продуктивності роботи. За сумарними даними визначали:
показник точності роботи А = Σ: (Σ + О), з точністю до 0,001;
показник чистої продуктивності: Е = S · А, з точністю до 1.
Результати. Проведені нами дослідження впливу КПА,
тобто впливу диференціювального гальмування в корі головного мозку на показники кардіогемодинаміки, виявлено різні три групи розумової працездатності: групу з низькою продуктивністю праці (25 % досліджуваних, 139–171
правильно викреслених букв за 5 хв), групу з середньою
продуктивністю праці (60 % досліджуваних, 172–206 правильно викреслених букв за 5 хв) і групу з порівняно високою
продуктивністю праці (15 % досліджуваних, 207–241 правильно викреслених букв за 5 хв).
Загальностатистичні результати дослідження впливу КПА на показники АТ та пульсу (варіаційний ряд 80n) не
виявили достовірних змін. Аналіз показав, що вибірка у
функціональному плані не є однорідною. Так, виявилося, що
32 досліджуваних (40 %) не проявили достовірних змін АТ під
впливом проби Анфімова, тобто реагували за нормотонічним
типом реагування. Інші 39 досліджуваних (48,8 %) реагували за гіпертонічним типом, а 9 (11,2 %) досліджуваних
реагували за гіпотонічним типом. У зв’язку з цим, були
сформовані окремі варіаційні ряди з відповідним мононапрямком реагування. Так, до досліджуваних з нормотонічним
типом реагування були віднесені ті, у яких КПА не викликала відхилення систолічного АТ більше ніж ±4мм рт. ст., тобто відхилення систолічного АТ не виходили за межі помилки методу вимірювання АТ. Якщо ж зміни АТ були більші,
то вони враховувалися як реальне підвищення АТ, – як
реакція гіпертонічного типу. І, навпаки, при реакції зниження АТ, що переважала помилку способу, реакція вважалася гіпотонічною. При статистичній обробці варіаційного ряду досліджуваних з нормотонічним типом реагування на
КПА не виявлено достовірних змін показників АТ та частоти пульсу (ЧП), що характеризує певну стабільність системи регуляції АТ у досліджуваних цього типу. У досліджуваних
з гіпертонічним типом реагування виявлено достовірне
підвищення систолічного АТ одразу після КПА – в середньому, на 13 мм рт. ст. Діастолічний АТ також достовірно
збільшувався, у середньому, на 8 мм рт. ст. (P<0,05). Група
з гіпотонічним типом реагування проявила на КПА (одразу
після проби) достовірне зниження систолічного АТ – в середньому, на 12 мм рт. ст. (P<0,05).
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Висновки. Таким чином, коректурна проба Анфімова
дозволяє
визначити
індивідуальний
тип
розумової
працездатності: низької, середньої або високої, що має певне теоретичне і практичне значення. Кількісний розподіл
ступенів працездатності відповідає закону нормального розподілу. За допомогою проби Анфімова, у поєднанні
з визначенням показників артеріального тиску та частоти
пульсу, виявлено три можливі індивідуальні варіанти впливу умовного диференціювального гальмування в корі головного мозку на функціональний стан системи регуляції
АТ: нормотонічний, гіпертонічний або гіпотонічний типи.
Коректурна проба Анфімова дозволяє виявити схильність
людини до певних зрушень функціонального стану системи
регуляції АТ, що в сукупності з даними сімейної спадковості,
може мати профілактичне значення.

Роль формування нейтрофільних
екстрацелюлярних пасток в ушкодженні
культивованих кардіоміоцитів
Д.О. Пашевін, Л.В. Тумановська, В.С. Нагибін,
В.Є. Досенко, О.О. Мойбенко
Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України, Київ

У патогенезі багатьох процесів, що супроводжуються
активацією PMN на сьогодні важлива роль відводиться формуванню нейтрофільних екстрацелюлярних пасток (NETs).
У відповідь на різноманітні стимули (мікроорганізми та
продукти їх діяльності, а також хемокіни) нейтрофіли викидають назовні сітки, що сформовані з їх власної ДНК. На
цих сітках сорбовані такі агресивні фактори як протеїназа
3, мієлопероксидаза, еластаза, катепсин G, дефензини та
інші речовини з цитотоксичним ефектом. Таке поєднання
різко збільшує площу розповсюдження вищезазначених
речовин, а також формує матрикс, на якому вони будуть
взаємодіяти з майбутніми мішенями. Таким чином, НЕТs
є вкрай важливими для виконання функцій нейтрофілами,
а будь-які механізми, що пригнічують цей процес, будуть
зменшувати прояви вторинної альтерації, яка виникає, зокрема, в патогенезі інфаркту міокарда. Виходячи з вищевикладеного, метою дослідження стало визначення ролі формування NETs в ушкодженні КМЦ та оцінка можливості впливу на цей процес інгібіторів протеасоми, що мають виражені
протизапальні властивості.
Матеріал і методи. Для першої серії дослідів використовувалися нейтрофіли, виділені з крові щурів (з використанням градієнту Percoll). В подальшому клітини розділяли
на 4 групи дослідження: контрольну, PMN з індукцією NETs (з
допомогою активатора NETs рhorbol 12-myristate 13-acetate),
пригнічення протеасомного протеолізу (з допомогою протеасомного інгібітора clasto-Lactacystin β-lactone), а також PMN
з одночасною активацією NETs та пригніченням протеасоми.
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Для оцінки цитотоксичного ефекту проводили кокультивування PMN щура з неонатальними кардіоміоцитами.
Результати. В ході досліджень було показано, що
активація формування НЕТ має виражений цитотоксичний
ефект при кокультивуванні нейтрофілів та КМЦ (у контрольній
кокультурі некроз КМЦ становив 11 %, а при активації NETs
зростав в 2,4 разу). Застосування протеасомного інгібітору
знижує NETs-опосередкований некроз КМЦ в 2,1 разу (група
PMA мала 25,1 % КМЦ з ознаками некрозу, група PMA+CL –
11,8 %). Отримані результати дозволяють стверджувати, що
NETs мають значну роль в ушкодженні клітин серця в культурі,
а пригнічення активності протеасоми запобігає цитотоксичному ефекту.

Постійна форма фібриляції передсердь
у пацієнтів літнього віку та її наслідки
Е.В. Покрова
Кіровоградський обласний кардіологічний диспансер

Перебіг хвороб серцево-судинної системи у осіб старших
вікових груп прогностично найбільш несприятливий. Серед
них провідне місце займає фібриляція передсердь (ФП).
Гострі порушення мозкового кровообігу у таких пацієнтів в
п’ять разів вища, ніж у осіб з синусовим ритмом. У зв’язку з
цим існує кілька підходів для стратифікації ризику розвитку
інсультів (шкала CHADS2 та інші), однак у них не враховуються ряд важливих лабораторних показників (рівень Д-димерів,
фібриногену).
Мета – визначення індивідуального коагулопатичного
статусу пацієнтів літнього віку з постійною формою ФП для
порівняльної характеристики ефективності традиційних антитромботичних засобів – ацетилсаліцилової кислоти (АСК),
варфарину і пентосану полісульфату (ППС).
Матеріал і методи. Дослідження включали клінічне,
функціональне обстеження пацієнтів та лабораторні
дослідження гемостазу, ліпідного обміну та маркерів запального процесу.
Результати. При дворічні терапії осіб похилого віку
з ФП частота виникнення тромботичних ускладнень на
фоні АСК становила 36 %, варфарину при міжнародному
нормалізованому співвідношенні (МНС) 2,0–3,0 ускладнень
не було, при МНС < 2,0 – 34 %, ППС – 10 %. Побічні ефекти
при прийомі АСК (диспепсичні розлади) складали 13 %, варфарину (алергічні реакції, гематоми на шкірі) – 6,6 % , ППС
(носові кровотечі) – 6,6 %. АСК більше впливала на рівень
фібриногену і С-реактивного білка (СРБ), варфарин знижував рівень розчинних фібрин-мономерних комплексів,
фібриногену, Д-димерів і СРБ. Найбільше значення при
тромботичних ускладненнях мали рівень Д-димерів вище 0,6
мкг/мл, фібриногену > 3700 мг/мл, СРБ > 6,5 мг/мл, а також
розмір лівого передсердя > 5,6 см.

Висновки. На основі отриманих даних розроблено
диференційний підхід для призначення антитромботичних
препаратів пацієнтам похилого віку з постійною формою ФП.

Діагностика уражень серцево-судинної
системи у хворих на рак легенів після
поліхіміотерапії
В.В. Родіонова, В.О. Дроздов, Л.О. Мальцева,
Д.Г. Шкарупа
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»
КЗ «Міська багатопрофільна клінічна лікарня № 4» ДОР»

Останні десятиріччя знаменувалися значними успіхами
в лікуванні онкологічних захворювань легень, але значного
очікуваного подовження життя хворих немає, оскільки після
проведеної поліхіміотерапії досить часто розвивається ураження серцево-судинної системи (ССС) по типу кардіоміопатії
із ознаками серцевої недостатності, що погіршує якість життя хворих, призводить до скорочення віку.
Мета – проаналізувати типи уражень серцево-судинної
системи у хворих на рак легенів після поліхіміотерапії.
Матеріал і методи. Проведено рандомізоване, відкрите,
контрольоване дослідження 20 хворих на рак легенів на базі
онкоторакального відділення та поліхіміотерапії. Середній
вік яких становив 53 роки. Контрольна група – 10 практично здорових осіб. При дослідженні були використані
загальноклінічні, рентгенологічні, психологічні, статистичні
методи, холтерівське моніторування ЕКГ, ЕхоКГ, спірометрія.
Результати. Факторами ризику розвитку ускладнень ССС після хіміотерапії є: попереднє опромінення
органів грудної клітини, оперативне втручання на легенях
або бронхах в анамнезі, наявність артеріальної гіпертензії.
Ураження ССС визначалося вже після першого введення
хіміотерапевтичних препаратів і потім до 6–8 міс після завершення останнього курсу поліхіміотерапії.
Усі провідні скарги (серцебиття, порушення ритму серця, задишка) окремо були присутніми у 11 (55,0 %), усі разом – у 1 (5,0 %) з пацієнтів. Частота серцевих скорочень
(ЧСС) більше 80 уд/хв спостерігалася у 2 (10,0 %), більше
90 уд/хв – у 9 (45,0 %), від 100 до 109 уд/хв – у 5 (25,0 %),
від 110 уд/хв й вище – у 4 (20,0 %) обстежених. Синусовий
ритм зареєстровано у 16 (80,0 %) пацієнтів, у 2 (10,0 %) вперше відмічено виникнення фібриляції передсердь, у 1 (5,0 %)
зареєстровано передсердний (нижньопередсердний) ритм.
У 5 (25,0 %) хворих визначені політопні екстрасистоли.
Порушення внутрішньо серцевої провідності у вигляді неповних блокад ніжок пучка Гіса було виявлено у 15 (75,0 %), із
них правої ніжки – у 10 (50,0 %), лівої – у 3 (15,0 %), у двох
пучкова неповна блокада та повна блокада правої ніжки – по
1 (5,0%) з пацієнтів. Порушень провідності не було тільки у
5 (25,0 %) осіб. Порушення процесів реполяризації міокарда
(за даними ЕКГ) виявлено у 9 (45,0 %) хворих. Збільшення
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розмірів порожнин серця (за даними допплер-ЕхоКГ)
спостерігалося у 8 (40,0 %) пацієнтів. Зниження фракції викиду нижче 60 % зафіксовано у 15 (75,0 %) пацієнтів: 59–50 % –
у 5 (25,0 %), 49–40 % – у 9 (45,0 %), нижче 40 % – у 1 (5,0 %) з
них. Зниження фракції викиду, поряд із збільшенням розмірів
порожнин серця зафіксовано у 6 (30,0 %) хворих. У 15 (75,0
%) обстежених спостерігалась діастолічна дисфункція лівого
шлуночка, у 5 (25,0 %) – явища перикардиту.
Висновки. Проведення поліхіотерапевтичного лікування
у хворих на рак легенів викликає порушення серцевого ритму
(синусова тахі- або брадікардія, блокада лівої ніжки пучка Гіса,
шлуночкова тахікардія та фібриляція передсердь), безсимптомне зниження фракції викиду лівого шлуночка, діастолічна
дисфункція, порушення процесів реполяризації та формування коморбідних психічних і поведінкових розладів хворих,
що можуть призводити до «взаємообтяжуючого» впливу на
основне захворювання за механізмом замкнутого кола і потребують відповідного лікування СС та нервової систем.

Влияние коморбидной патологии почек
на суточный профиль АД и нарушения
ритма сердца у больных с хроническими
обструктивными заболеваниями легких
В.В. Родионова, Е.С. Хмель, Е.А. Туренко, Н.А. Бут
ГУ «Днепропетровская медицинская академия МОЗ Украины»
КУ «Городская многопрофильная клиническая больница № 4»
ДОС»

Цель – изучить особенности колебания артериального давления (АД) и нарушений ритма сердца у пациентов с
сочетанием хронических обструктивных заболеваний легких
(ХОЗЛ) и хронической болезнью почек (ХБП).
Материал и методы. Проведено рандомизированное, открытое, контролируемое исследование 32 больных,
страдающих ХОЗЛ ІІ (85 %) и ІІІ (15 %) стадии в фазу ремиссии – 22 мужчин и 10 женщин в возрасте (51,93±1,42) года.
Диагноз ХОЗЛ, фаза заболевания, базисная терапия установлена в соответствии с рекомендациями GOLD 2011. 24
% пациентов курили, индекс курения – (14,70±0,48) пачколет. У 16 больных была диагностирована ХБП, у 10 – хронический гломерулонефрит, у 6 – хронический пиелонефрит.
Длительность течения ХБП 10–24 года. Выявлена хроническая почечная недостаточность (ХПН) І (21 %), ІІ (67 %), ІІІ (12
%) стадии (по US National Kidney Foundation/Kidney Disease
Outkomes Quality Initiative (2005). У 12 обследованных больных была диагностирована вторичная артериальная гипертензия (АГ) ІІ стадии, у 20 пациентов АД в течение суток было
в пределах нормы (125/75 мм рт. ст.). Контрольная группа –
10 практически здоровых лиц.
Суточное мониторирование АД, холтеровское мониторирование ЭКГ, спирометрия, рентгенография, определение
индекса коморбидности Чарлсона для оценки 10-тилетней
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выживаемости больных. Клиренс креатинина рассчитывался
по формуле Cockcrolf – Gault.
Результаты. У больных с ХОЗЛ, ХБП и АГ зафиксированы достоверное преобладание показателей индекса площади (ИПГ) и времени гипертензии (ИВГ) во все периоды суток. Так, показатель ИВГ САД за сутки был выше в 2,2 раза,
ИВГ ДАД за сутки – в 2,3 раза, а ИВГ ДАД дня – в 1,4 раза
по сравнению с группой контроля (P<0,05); а также ИВГ САД
и ИВГ ДАД за сутки в 1,9 и 1,6 раза выше соответственно в
сравнении с группой нормотонических больных (P<0,05).
Показатель ИПГ САД за сутки у больных с ХОЗЛ, ХБП и АГ был
выше в 2,9 раза, а в группе больных с нормальными цифрами
АД выше в 2,1 раза чем в группе контроля (P<0,05). ИПГ ДАД
за сутки у больных с сопутствующей АГ был выше в 6,3 раза,
а в группе больных ХОЗЛ с нормальными цифрами АД – в 3,7
раза, чем в группе контроля (P<0,05).
В сравнении с группой нормотонических больных у больных с сопутствующей артериальной гипертензией ИПГ САД
и ИПГ ДАД за сутки имели тенденцию к росту и были выше в
1,4 и 1,7 раза соответственно (P<0,05).
У 42 % больных с ХОЗЛ и ХБП выявлено наличие поздних
желудочковых потенциалов и в 61 % у пациентов с сопутствующей АГ. У 82 % больных были эпизоды нарушений сердечного
ритма (от 428 до 1054 за сутки, из них у пациентов с ХОЗЛ и ХБП
преобладали предсердные экстрасистолы (68 %), а у больных с
сопутствующей АГ – желудочковые экстрасистолы I–V классов
(58 %)). Установлена достоверная связь средней силы между
показателями индекса коморбидности Чарлсона и длительностью фильтрованного комплекса total QRS (r=-0,54; p<0,05),
RMS 40 (r=0,41; p<0,01) и LAS 40 (r=-0,43; p<0,01).Частота появления желудочковых экстрасистол коррелировала с кардиоторакальным индексом (r=0,4468; p<0,05).
Выводы. У больных ХОЗЛ, ХБП и АГ имеет место значительный рост нагрузки давлением на миокард и возникновение патологического числа эпизодов нарушений ритма
сердца. У нормотонических больных, по сравнению с относительно здоровыми лицами, также зафиксирован рост нагрузки давлением на сердце.

Особливості добового профілю
артеріального тиску та ритму серця
у хворих на ХОЗЛ із супутньою
артеріальною гіпертензією
В.В. Родіонова, А.О. Лисенко, О.С. Хмель,
О.М. Коваленко, А.О. Молчанов
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»
Перша Черкаська міська лікарня
КЗ «Дніпропетровська міська багатопрофільна
клінічна лікарня № 4» ДОР»

Мета – визначити особливості добового профілю
артеріального тиску та порушень ритму за даними добового
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Тези наукових доповідей

моніторування у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) ІІ та ІІІ стадії з супутньою артеріальною
гіпертензією (АГ).
Матеріал і методи. Проведене рандомізоване,
відкрите, контрольоване дослідження 96 чоловіків віком
від 45 до 59 років (у середньому (51,28±1,07) року), хворих
на ХОЗЛ ІІ (62,5 %) та ІІІ (37,5 %) стадії хвороби. Розподіл
пацієнтів за стадіями ХОЗЛ проводили за результати обстежень в клінічно стабільний період. Серед обстежених хворих у 45 (46,9 %) була діагностована есенціальна артеріальна
гіпертензія ІІ стадії. 51 (53,1 %) хворий на ХОЗЛ ІІ та ІІІ стадії
мали нормальні цифри «офісного» артеріального тиску.
Показники функції зовнішнього дихання були зіставними
у хворих на ХОЗЛ із супутньою АГ та нормотонічних хворих – показник об’єму форсованого видиху (ОФВ1) становив (56,19±2,28) та (55,02±2,24) % відповідно. Палили 85
(88,5 %) хворих, індекс куріння становив (19,70±0,59) пачкороків. Лікування проводилося відповідно до Наказу МОЗ
України № 128 від 19.03.2007 та Наказу МОЗ України № 384
від 24.05.2012.
Були використані такі методи: спірографія, добовий
моніторинг артеріального тиску (АТ), добове холтерівське
моніторування електрокардіограми (ЕКГ) зі спектральним
аналізом варіабельності ритму серця.
Статистичне описання вибіркам давалося методами варіаційної статистики. Значущість розбіжностей
між вибірками визначалась за допомогою параметричних (критерій Стьюдента) та непараметричних (Т-критерій
Вілсона) методів для залежних вибірок. Статистичний аналіз
даних проводили за допомогою пакету прикладних програм
Statistica 6.0
Результати. У хворих на ХОЗЛ із супутньою АГ були достовірно вищі середні показники систолічного
артеріального тиску (САТ) на 10,5 % (P<0,05), діастолічного
артеріального тиску (ДАТ) на 12,4 % (P<0,05), показники варіабельності АТ на 19,4 % (P<0,05), показник добового індексу (ДІ) для САТ був нижчим на 16,8 % (P<0,05), а ДАТ
– на 23,7 % (P<0,05) порівняно з хворими на ХОЗЛ з нормальними показниками АТ. У 79 % хворих на ХОЗЛ з АГ були епізоди порушень сердечного ритму за добу: 46 % становили надшлуночкові і 54 % шлуночкові екстрасистоли I–V
класів (за B. Lown). У пацієнтів з АГ варіаційний розмах серцевого ритму (50,28±14,7) і максимальна частота серцевих
скорочень (104,1±12,03) були вище, ніж у контрольної групи (19,2±6,8; 68,6±15,6 відповідно) (P<0,05). При аналізі
ЕКГ за по методом Сімсона у 46% пацієнтів виявлені пізні
потенціали шлуночків, що є маркером шлуночкових порушень ритму, в першу чергу шлуночковій тахікардії і фібриляції
шлуночків. За даними показників варіабельної ритму серця
визначалося достовірне зниження високочастотних коливань (HF) (277±74,95; 1034±137,52 відповідно) (P<0,05), що
свідчить про зменшення вагусного контролю серцевого рит-

му та переважання впливу симпатичної нервової системи на
серцево-судинну систему.
Висновки. Дослідження профілю АТ та добового запису ЕКГ у хворих на ХОЗЛ ІІ та ІІІ стадії з супутньою
артеріальною гіпертензією виявило достовірне переважання більшості середніх показників профілю АТ в порівнянні
з нормотонічними хворими та наявність значущих порушень ритму. Таким чином, поєднання ХОЗЛ з АГ підвищує
ризик ураження органів-мішенів, погіршує життєвий прогноз і вимагає оптимізації стратегії курації хворих із такою
поєднаною патологією з обов’язковим включенням добового
моніторування АТ та ЕКГ в програму дослідження.

Особенности миокардиального
повреждения при иммунизации антигенами сократительного аппарата человека:
экспериментальное исследование
Д.В. Рябенко, В.И. Бобик, О.Т. Рожко,
Л.М. Морозова, О.В. Онищенко, В.С. Усенко,
Л.Л. Сидорик
ГУ «Национальный научный центр «Институт кардиологии
им. акад. Н.Д. Стражеско» НАМН Украины», Киев
Институт молекулярной биологии и генетики
НАН Украины, Киев
Морфологическая лаборатория «БИОНТЕК», Днепропетровск

С помощью поляризационной микроскопии изучали особенности миокардиального повреждения у 32 мышей самцов линии BALB/c (возраст 12–16 нед) через 14 дней после иммунизации различными миокардиальными антигенами (АГ) человека. Иммунизацию мышей проводили полным
адъювантом Фрейнда (ПАФ) и АГ. Как АГ использовали препараты миозина, выделенного из миокарда левого желудочка (ЛЖ) и левого предсердия 1) практически здорового человека, который умер в результате случайной травмы (МЖН
и МПН); 2) больных с ДКМП (МЖД и МПД); 3) пациентов с
ишемической кардиомиопатией (МЖК и МПК), а также препараты актина, выделенного из миокарда ЛЖ: 4) практически здорового человека, который умер в результате случайной травмы (АНН); 5) больных ДКМП (АНД). В качестве контрольной группы исследовали мышей, которых иммунизировали только ПАФ.
Установлено, что иммунизация только ПАФ не приводит к
развитию какого-либо повреждения кардиомиоцитов (КМЦ),
а АНН, МЖК, МЖН и МПД характеризуются менее выраженным кардиотропным повреждающим действием. В тоже время, иммунизация МЖД приводит к развитию в миокарде мышей очагов внутриклеточного миоцитолизиса КМЦ, резорбции погибших клеток и формированию очагов кардиосклероза, а также очагового увеличения количества фибробластов и коллагеновых волокон и появлению КМЦ с признаками гипертрофии. Данные изменения, а также отсутствие
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воспалительной реакции, позволяют говорить о формировании в миокарде данных мышей морфологических изменений, близких к таковым при ДКМП человека.
Морфологическая картина миокарда у мышей, иммунизированных МПМ приближается к таковой, описанной при
воспалительно-инфильтративном или смешанном типе идиопатического миокардита. Морфологические изменения
при иммунизации АНД свидетельствуют о развитии у мышей
острого миокардита с преобладанием процессов альтерации, однако по степени выраженности занимают промежуточное место между таковыми, выявленными у мышей, которых иммунизировали МЖД и МПМ.

Діастолічна дисфункція лівого шлуночка
та варіабельність ритму серця у хворих
на стабільну стенокардію напруження
із супутніми облітеруючими захворюваннями артерій нижніх кінцівок
І.П. Савченко
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет
ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України»

Мета – вивчити особливості порушень діастолічної
функції лівого шлуночка (ДФЛШ) та варіабельності ритму
серця (ВРС) у хворих на стабільну стенокардію напруження
III ФК у поєднанні зі стено-оклюзійним ураженням периферичних артерій.
Матеріал і методи. Обстежено 38 хворих на стенокардію
напруження ІІІ ФК та облітеруючий атеросклероз судин нижніх
кінцівок (ОАНК), середній вік яких склав (54,1±2,3) року. Усім
хворим проведено, крім загально-клінічних та лабораторних методів обстеження, ехокардіографію в В-режимі та добове моніторування ЕКГ з оцінкою ВРС. Кровопостачання
нижніх кінцівок досліджувалось з врахуванням клінічних даних, а також за результатами ультразвукової допплерометрії
та вимірювання сегментарного тиску. До 1-ї групи увійшло
18 хворих із стенокардією напруження ІІІ ФК (10 чоловіків та
8 жінок). Діастолічну дисфункцію лівого шлуночка (ДДЛШ)
діагностовано у 10, а нормальні параметри ДФЛШ – у 8 хворих. До 2 групи увійшло 20 хворих із стенокардією напруження ІІІ ФК та облітеруючим атеросклерозом артерій нижніх
кінцівок (16 чоловіків та 4 жінок). ДДЛШ діагностовано у 14, а
нормальні параметри ДФЛШ – у 6 хворих. Контрольну групу
склали 20 практично здорових осіб такого ж віку і статі.
Результати. У хворих обох груп виявлено зниження
показників ВРС порівняно із контрольною групою, проте
найбільше вирізнялись показники ВРС у пацієнтів 2 групи.
Зокрема, спостерігалося достовірне зниження загальної
потужності спектру TP відповідно на 38,9 % у 1-й групі та на
53,7 % у 2-й групі хворих, потужності високочастотних коливань HF відповідно на 36,6 і 54,5 %, а також зниження стан-
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дартного відхилення RR інтервалів SDАNN відповідно на
29,3 та 43,8 %. При цьому симпато-вагусний індекс LF/HF
був вищий в обох групах порівняно із контрольною та становив (3,1±1,1) у 1-й групі та (3,93±0,85) у 2-й групі пацієнтів.
При порівнянні показників ВРС у 1-й та 2-й групі пацієнтів
виявилося, що у хворих із стенокардією напруження ІІІ ФК
та ОАНК показник TP був достовірно нижчим порівняно
з 1-ю групою, при цьому у 2-й групі пацієнтів показник HF
був на 22,3 %, а показник LF – на 8,7 % нижчим порівняно з
1-ю групою, що зумовило значно вищий індекс LF/HF у 2-й
групі та свідчить про більш виражену гіперсимпатикотонію
у цих пацієнтів. У 2-й групі хворих було виявлено прямий
кореляційний зв’язок між зниженням показників Е/А і ТР
(r=0,35) та Е/А і НF (r=0,41).
Висновки. У хворих із стабільною стенокардією напруження та стено-оклюзійними ураженнями периферичних артерій відмічається суттєве зниження спектральних і часових показників ВРС з гіперсимпатикотонією.
Отримані результати свідчать про порушення вегетативних механізмів регуляції серцевої діяльності, що необхідно
враховувати у тактиці медикаментозного лікування
хворих на ІХС із ОАНК. Встановлено кореляційний
зв’язок середньої сили між показниками діастолічної і
вегетативної дисфункцій у хворих на стенокардію напруження ІІІ ФК в поєднанні з облітеруючим атеросклерозом
артерій нижніх кінцівок.

Вивчення рівнів С-реактивного бiлка
до і після коронарографiї у пацієнтів
з ішемічною хворобою серця
С.В. Садовий
ДУ «Кримський державний медичний університет
ім. С.І. Георгієвського», Сiмферополь

Мета – визначення рівнів С-реактивного білка (СРБ)
у пацієнтів з ішемічною хворобою серця (ІХС): стабільною
стенокардією напруги і постінфарктним кардіосклерозом
(ПІКС) порівняно з групою контролю.
Матеріал і методи. Було обстежено 34 пацієнта віком
від 41 до 80 років (середній вік – 59 років), серед яких було 30 чоловіків і 4 жінки. Діагноз ІХС: стенокардія напруги і
ПІКС був встановлений згідно з наказом МОЗ України №
436 від 03.07.2006 г., який визначає алгоритми обстеження, лікування хворих з серцево-судинними захворюваннями.
ПІКС був встановлений 24 пацієнтам. Ізольовано стабільна
стенокардія напруги була виявлена у 29 % пацієнтів. У 29 %
пацієнтів спостерігався ПІКС в поєднанні зі стенокардією.
З них стенокардія другого функціонального класу була
діагностована у 26 % осіб, третього – у 23 % осіб, четвертого – у 9 % осіб. Групу контролю склали – 24 особи, зіставні
за віком і статтю. Всім пацієнтам проводилося стандартне
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загальноклінічне обстеження. Визначення рівня СРБ проводилося імуноферментним аналізом у пацієнтів до і після
коронаровентрикулографії (КВГ).
Результати. Перед проведенням КВГ у всіх пацієнтів з
ІХС було встановлено достовірне (P<0,001) підвищення СРБ
до (16,0±4,8) мг/л, порівняно з групою контролю, де він становив (1,9±0,4) мг/л, що можливо підтверджує запальну природу атеросклеротичного процесу, оскільки у 41 % пацієнтів була виявлена хронічна оклюзія коронарних артерій у поєднанні
з багатосудинним атеросклерозом коронарних артерій. Було
визначено, що рівень СРБ корелює з кількістю уражених судин. На наступний день після проведення КВГ відзначалися
достовірне підвищення СРБ (27,0±10,2) мг/л порівняно з групою контролю і тенденція до збільшення рівнів СРБ порівняно
зі значеннями до проведення КВГ.
Висновки. У всіх без винятку пацієнтів з ІХС було виявлено достовірне підвищення рівнів СРБ. Залежності значень СРБ від локалізації атеросклерозу коронарних артерій
встановлено не було, проте було визначено, що рівень СРБ
корелює з кількістю уражених судин. Після проведення процедури КВГ у пацієнтів з ПІКС було зафіксовано достовірне
значуще підвищення СРБ до високих цифр, що може бути пов›язано з участю СРБ в не тільки в атеросклерозі коронарних артерій, але і в постінфарктному ремоделюванні
міокарда. Звертає на себе увагу той факт, що така інвазивна
методика, як КВГ може сприяти підвищенню СРБ, особливо у пацієнтів в ранньому постінфарктному періоді. Отримані
результати вимагають подальшого вивчення та доводять
необхідність розробки рекомендацій про застосування
препаратів, що впливають на рівень СРБ.

Динаміка мітогенних факторів росту
під впливом тривалого застосування
еналаприлу і кандесартану у хворих
з хронічним легеневим серцем
В.Н. Середюк, І.П. Вакалюк, Н.М. Середюк
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний
університет»

Мета – оцінити динаміку мітогенних факторів росту –
фактора росту фібробластів (basic fibroblast growth factor,
bFGF) та васкулоендотеліального фактора росту (vascular
endothelial growth factor, VEGF) під впливом інгібітора
ангіотензинперетворюючого фермента (АПФ) еналаприлу,
блокатора рецепторів ангіотензину-II (БРА-II) кандесартану
та їх поєднаного застосування у хворих на хронічне легеневе серце (ХЛС).
Матеріал і методи. Обстежено 282 хворих на ХЛС, у тому
числі 55 (19,5 %) з компенсованим і 227 (80,5 %) з декомпенсованим ХЛС та хронічною серцевою недостатністю (ХСН) І–ІІ
Б стадій. Серед обстежених хворих 214 (75,9 %) чоловіків і 68

(24,1 %) жінок. Середній вік чоловіків (59,2±10,8) року, жінок –
(63,7±4,6) року. Досліджувані препарати інгібітор АПФ еналаприл (енап, КRКА, Словенія) і БРА-II кандесартан (кандесар,
Ranbaxy, Індія–США–Канада) призначали методом титрування, відповідно, від 2,5 мг/добу та від 4 мг/добу до максимально переносимої дози. Імуноферментним методом визначали
рівні bFGF (набір Biosource, США) і VEGF (набір Cytimmune,
США) на початку дослідження та через 6 міс лікування.
Результати. Встановлено, що у хворих на компенсоване
ХЛС застосування кандесартану на фоні базисної терапії (БТ)
протягом 6 міс сприяло значному зниженню концентрації
bFGF – з (37,62±4,36) до (22,81±3,92) пг/мл, в середньому
на 39,36 % (P<0,001). В той же час, у контрольній підгрупі
рівень bFGF істотно не змінився (Р>0,05). Менш яскравою
була динаміка при декомпенсованому ХЛС з ХСН I стадії, коли після лікування у основній підгрупі концентрація в крові
bFGF зменшилася з (51,16±5,24) до (36,57±4,95) пг/мл, у
середньому на 28,51 % (P<0,05). В той же час, у контрольній
підгрупі вона істотно не змінилася (Р>0,05). При одночасному застосуванні інгібітора АПФ еналаприлу та БРА-II кандесартану у хворих на декомпенсоване ХЛС з ХСН II A стадії
спостерігалося істотне зниження рівня bFGF – з (58,12±7,83)
до (33,45±8,61) пг/мл, в середньому на 42,44 % (P<0,001),
проти зниження у контрольній підгрупі – з (53,68±7,34) до
(42,71±8,06) пг/мл, в середньому на 20,43 % (P<0,01).
Менш виражена динаміка спостерігалася при декомпенсованому ХЛС з ХСН IIБ стадії. При аналізі динаміки VEGF встановлено, що у разі компенсованого ХЛС у хворих, які на тлі
БТ отримували БРА-II кандесартан, експресія VEGF зменшилася з (21,47±3,26) до (13,54±1,98) пг/мл, в середньому
на 36,94 % (P<0,05). В той же час, у контрольній підгрупі така динаміка виявилася недостовірною (Р>0,1). При декомпенсованому ХЛС з ХСН I стадії в основний підгрупі рівень
VEGF знизився з (22,58±2,61) до (15,86±3,13) пг/мл, в середньому на 29,76 % (P<0,05). У контрольній підгрупі хворих
відзначалася лише тенденція до зниження VEGF в середньому на 18,26 % (Р>0,05). У випадках декомпенсованого ХЛС з
ХСН IIA стадії у основний підгрупі рівень VEGF в крові зменшився з (33,40±2,59) до (22,97±2,83) пг/мл, в середньому
на 31,22 % (P<0,01), а у контрольній – з (31,23 ± 3,14) до
(24,52±2,65) пг/мл, в середньому на 21,48 % (P<0,05). Така
ж динаміка виявилася і в разі декомпенсованого ХЛС з ХСН
II Б стадії. Так, у основній підгрупі спостерігалося достовірне
зниження рівня VEGF з (24,63±3,18) до (16,39±2,76) пг/мл, в
середньому на 33,45 % (P<0,001), а у контрольній підгрупі –
з (21,82±2,27) до (15,35±2,69) пг/мл, в середньому на 29,65
% (P<0,01).
Висновки. Інгібітор АПФ еналаприл, БРА-II кандесартан
у хворих ХЛС знижують рівень в крові мітогенних факторів
росту bFGF та VEGF. Клінічна ефективність тривалого (упродовж 6 міс) поєднаного застосування інгібітора АПФ еналаприлу та БРА-ІІ кандесартану на фоні базисної терапії

Різні проблеми кардіології
у хворих на декомпенсоване ХЛС з ХСН ІІА–IIБ стадій за
динамікою рівнів bFGF та VEGF більш виражена, ніж таке ж
лікування без БРА-ІІ.

Адсорбционные свойства крови
при атеросклерозе крупных артерий
Ю.О. Синяченко, Ю.В. Родин, М.В. Ермолаева,
Е.М. Лаушкина
Донецкий национальный медицинский университет
им. М. Горького

Нарушения физико-химических свойств сыворотки крови закономерно участвуют в патогенетических построениях при атеросклеротических поражениях периферических
сосудов. Существуют связи жесткости сосудистой стенки и
периферического сосудистого сопротивления с параметрами межфазной активности крови, а вязкоэластичность сыворотки оказывает влияние на состояние эндотелиального сосудистого гликокаликса. У больных с атеросклерозом магистральных сосудов нарушения вязкоэластичных характеристик крови сочетаются с изменениями эластичных (упругих)
свойств артериальной стенки.
Цель – изучение клинико-патогенетического значения
изменений адсорбционных свойств крови (АСК) при разной
степени тяжести атеросклеротической окклюзии аорты, сонных и магистральных артерий.
Материал и методы. Под наблюдением находились
93 больных в возрасте (61,0±0,8) года с атеросклеротическим поражением аорты, сонных и периферических артерий. Динамическую межфазную тензиометрию и тензиореометрию сыворотки крови проводили с использованием компьютерных приборов MPT2-Lauda, ADSA-Toronto и PAT2-S.
Изучали поверхностное натяжение при t=0,01 с (σ0,01), t=1
с (σ1), t=100 с (σ100), а также равновесное (статическое) поверхностное натяжение при t→∞ (σ∞), модуль вязкоэластичности () и время релаксации (), подсчитывали соотношение σ∞/σ0,01 (), разницу между σ100 и σ∞ (δ), угол наклона (λ)
и фазовый угол тензиореограмм (φ), их соотношение (κ), высчитывали сурфактантный критерий межфазной активности (ψ). Атеросклероз аорты, сонных и периферических артерий сопровождается значительными изменениями АСК.
Регистрируется достоверное уменьшение показателей σ1,
ψ, φ, ε и  на фоне повышения σ100 и z сыворотки крови, что
связано с полом и возрастом больных, тяжестью сопутствующей ишемической болезни сердца и артериальной гипертензии, типом гиперлипидемии, уровнем гипергликемии (ψ,
φ), наличием (σ0,01, σ1, ψ, λ, φ, ε), распространенностью (ε)
и выраженностью склероза сосудов (в первую очередь позвоночных), при этом изменения АСК участвуют в патогенетических построениях заболевания, определяя интегральную степень сужения артерий (ε), склеротическое стенозирование сонных, подключичных, позвоночных, бедренных
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и берцовых сосудов, а также состояние эндотелийзависимой (σ0,01, σ1, , ψ) и эндотелийнезависимой (ψ) вазодилатации. Показатели АСК (σ100, ψ, ε, ) могут быть использованы
для оценки тяжести окклюзий артерий, прогнозирования течения патологического процесса и контроля за проведением медикаментозных и хирургических лечебных мероприятий. Вовлечение в патологический процесс не только проксимальных, а и дистальных сосудистых бассейнов сопровождается уменьшением φ на фоне повышения вязкоэластичных и релаксационных АСК. По нашим данным, значения ε >
30 мН/м свидетельствуют о распространенном сосудистом
патологическом процессе, хотя при этом становятся мало
отличимы от средних показателей у здоровых людей.
Выводы. Таким образом, изменения физико-химических АСК при атеросклерозе артериальных сосудов зависят
от характера поражения отдельных артерий и сопутствующей патологии, участвуют в патогенетических построениях
заболевания, определяя степень окклюзии сосудов и состояние вазодилатации.

Коронарний атеросклероз
при хронічній хворобі нирок
недіабетичного генезу
Т.М. Соломенчук, Х.В. Семеген-Бодак,
П.С. Бодак
Львівський національний медичний університет
імені Данила Галицького
Львівська обласна клінічна лікарня

Мета – дослідити стан коронарних артерій у хворих на
хронічну хворобу нирок (ХХН) недіабетичного походження та
вплив лікування аторвастатином на функціональну здатність
нирок у них.
Матеріал і методи. Обстежено 54 хворих (41 чоловік
і 13 жінок, середній вік – (60,19±1,50) року). У 31 (57,4 %)
пацієнта було гломерулярне ураження нирок, а у 23 (42,6
%) – гіпертензивна нефропатія. Для з’ясування стану коронарних артерій та діагностики ішемічної хвороби серця (ІХС) пацієнтам проводили коронарографію. Залежно
від швидкості клубочкової фільтрації (ШКФ) всіх пацієнтів
розподілено у 2 групи: 1-ша група включала 31 хворого із
ШКФ < 60 мл/хв (середній вік – (60,19±2,19) року), 2-га група
– 23 особи із ШКФ  60 мл/хв (середній вік – (60,17±1,98) року). Всі обстежені отримували стандартну терапію (інгібітори
АПФ або сартани, антиагреганти). Пацієнтам 1-ї групи додатково призначали аторвастатин 20 мг на добу. На початку
дослідження і через 6 міс лікування визначали ШКФ за формулою Кокрофта – Голта.
Результати. За даними коронарографій у 41 (75,9 %) обстежених хворих виявлено атеросклеротично змінені судини.
Гемодинамічно незначні зміни або нормальний стан коронарних артерій (стеноз < 50 %) візуалізовано у 7 (22,6 %) осіб 1-ї
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групи та 5 (21,7 %) пацієнтів 2-ї групи. У переважній більшості
випадків спостерігалось ураження передньої низхідної
міжшлуночкової артерії (LAD): 77,4 % (1-ша) і 73,4 % (2-га).
Питома вага пацієнтів із атеросклеротично зміненою правою коронарною артерією (RCA) була практично однаковою у двох групах: 32,3 % (1-ша) і 34,7 % (2-га). У хворих із
ШКФ < 60 мл/хв частіше виявлялося ураження стовбура лівої
коронарної артерії (LMT), ніж при ШКФ  60 мл/хв: 12,9 % (1ша) і 4,3 % (2-га). Патологічні зміни у коронарних артеріях у
пацієнтів 1-ї групи, за кількістю уражених судин – одна, дві та
три – були відповідно у 45,2, 19,4 і 12,9 % осіб 1-ї групи; 41,2,
29,4 і 5,9 % – 2-ї.
Нами простежено результати 6-місячного лікування
аторвастатином у хворих із коронарним стенозом  50 %. У
пацієнтів 1-ї групи відмічено достовірне підвищення рівня
ШКФ з (53,15±3,21) до (78,46±6,78) мл/хв (P<0,001). У хворих
зі стенозом  50 %, які не отримували статинотерапію через 6
міс спостереження відзначається тенденція до сповільнення
ШКФ: з (92,76±6,85) до (76,69±7,97) мл/хв.
Висновки. У трьох з чотирьох хворих на ХХН недіабетичного ґенезу виявляються виражені атеросклеротичні
зміни коронарних судин. Включення аторвастатину до
комплексної хворих із початково низькою ШКФ (< 60
мл/хв) і коронарним стенозом  50 % достовірно покращує
функціональний стан нирок.

Порушення ритму та провідності
у пацієнтів зі скаргами
на запаморочення
М.С. Сороківський, У.П. Черняга-Ройко,
О.А. Файник, І.М. Березний, В.В. Кравців
Львівський обласний державний клінічний
лікувально-діагностичний кардіологічний центр

Порушення серцевого ритму і провідності, як правило, супроводжуються певними клінічними симптомами. Найчастіше скаргами таких пацієнтів є: серцебиття,
перебої в роботі серця, запаморочення, загальна слабість.
Втім, значна частина аритмій можуть протікати безсимптомно. Однією з найбільш типових і поширених скарг у
пацієнтів з порушеннями серцевого ритму і провідності є
запаморочення. В частини пацієнтів інтенсивність запаморочення може наростати і переходити у короткочасну
втрату свідомості.
Мета – з’ясування частоти виникнення різних порушень ритму у пацієнтів із запамороченнями, визначити їх
особливості, які найчастіше приводять до втрати свідомості.
Матеріал і методи. Нами було обстежено 95 пацієнтів
із синусовим ритмом та скаргами на запаморочення або
втрату свідомості в анамнезі. Усім цим пацієнтам було проведене 24-годинне холтерівське моніторування ЕКГ у трьох

модифікованих відведеннях CS-1, CM-5, Y. З дослідження
було виключено 27 пацієнтів, які під час добового запису
ЕКГ не відмічали епізодів запаморочення. Для аналізу взято дані 68 пацієнтів (28 чоловіків і 40 жінок) зі скаргами на
запаморочення під час обстеження, у 7 з них в анамнезі був
один або декілька епізодів втрати свідомості. Синкопальних
станів під час добового моніторування ЕКГ у обстежуваних
пацієнтів не було. Середній вік пацієнтів становив (55±12)
років.
Результати. Пароксизми фібриляції/тріпотіння передсердь фіксувалися у 10 пацієнтів (14,7 %), вік яких
становив (67±8) років. Пароксизми суправентрикулярних тахікардій – у 22 пацієнтів (32,6 %), вік пацієнтів у цій
групі – (56±10) років. Шлуночкові екстрасистоли високих
градацій (Lown IV–V) було виявлено у 8 пацієнтів (11,7 %),
вік яких (53±11) років. Атріовентрикулярна блокада ІІ ст.
Мобітц ІІ і АВ-блокада ІІІ ст. була зафіксована у 9 хворих
(13,2 %) віком (60±7) років. Ознаки дисфункції синусового вузла були виявлені у 8 обстежуваних (11,7 %), вік у цій
групі – (70±8) років. У 11 пацієнтів (16,1 %), незважаючи на
наявність скарг на запаморочення під час холтерівського
моніторування, не було виявлено серйозних порушень ритму та провідності. Вік пацієнтів у цій групі – (35±14) років.
Епізоди втрати свідомості в анамнезі були зафіксовані у
3 пацієнтів із ознаками дисфункції синусового вузла, у 2
пацієнтів із шлуночковими порушеннями ритму, у одного
пацієнта із атріовентрикулярною блокадою високого ступеня, а також у двох пацієнтів без суттєвих порушень ритму під час холтерівського моніторування.
Висновки. Шлуночкові екстрасистоли високих градацій, заавансовані випадки атріовентрикулярної блокади і дисфункція синусового вузла можуть бути віднесені до
життєвонебезпечних порушень ритму. Вони частіше від інших
аритмій приводять до втрати свідомості і зустрічаються у
36,8 % пацієнтів із запамороченнями, переважно старшого
віку. Запаморочення у пацієнтів молодого віку часто можуть
бути не пов’язаними із порушеннями ритму і провідності.
Холтерівське моніторування ЕКГ є ефективним методом
діагностики у пацієнтів зі скаргами на запаморочення, однак тривалість запису 24 години не завжди є достатньою для
реєстрації аритмій у таких пацієнтів.

Контраст-индуцированная нефропатия
при плановых ЧКВ
Л.С. Страшко, О.И. Столика, М.И. Зинкович
Донецкий национальный медицинский университет
им. М. Горького

Цель – оценить частоту и факторы риска (ФР) развития
контраст-индуцированной нефропатии (КИН) при плановом
проведении чрескожных коронарных вмешательств (ЧКВ).

Різні проблеми кардіології
Материал и методы. В исследование включено 114 пациентов (78 мужчин, 22 женщины, средний возраст (57,0±8,4)
года) которым выполнено плановое ЧКВ (коронарография
или стентирование). Помимо ишемической болезни сердца,
у 83 (75,4%) из них была артериальная гипертензия (АГ), 40
(36,4 %) страдали сахарным диабетом (СД), 34 (30,1 %) имели
хроническое обструктивное заболевание легких, 36 (32,7 %)
– признаки хронической болезни почек (ХБП). Все пациенты
имели хроническую сердечную недостаточность – 56 (50,9 %)
2 функционального класса (ФК) по NYHA, 54 (49,1 %) – 3 ФК,
причем у 17 (15,5 %) из них фракция выброса (ФВ) левого желудочка (ЛЖ) по данным эхокардиографии была  45 %.
До проведения планового ЧКВ средний уровень сывороточного креатинина (СК) у наблюдаемых пациентов был
(89,5±24,8) мкмоль/л.
В процессе вмешательства использовались низкомолекулярные йодсодержащие рентгенконтрастные средства
(РКС) омнипак и ультравист. Диагноз КИН определялся при
увеличении концентрации СК на  25 % от исходного в течение 5 дней после проведения ЧКВ.
Результаты. Средний объем введенного РКС на одного больного составил (250,5±110,3) мл. После ЧКВ средний уровень СК возрос на 17 (18,1 %) мкмоль/л и достиг
(106,5±19,3) мкмоль/л (P<0,05), причем у 16 (14,5 %) пациентов рост СК был  25 % от исходного, что послужило поводом для диагностики у них КИН.
Среди этих больных, помимо ИБС все имели АГ, 14
(87,5 %) – СД, 13 (81,3 %) – признаки ХБП, 12 (75,0 %) – низкую ( 45 %) ФВ ЛЖ.
Выводы. Из 114 больных ИБС, которым выполнено плановое ЧКВ (коронарография или стентирование) с использованием низкомолекулярных йодсодержащих контрастных
веществ, КИН выявлена у 16 (14,5 %). Повышенный риск развития КИН был существенно выше у лиц, имевших АГ, СД,
ХБП и низкую ( 45 %) ФВ ЛЖ.

Серцево-судинна система у дітей
з онкогематологічними захворюваннями
М.Ю. Сульженко, Н.М. Головченко
ДЗ «Луганський державний медичний університет»

Сучасна поліхіміотерапія (ПХТ) онкогематологічних захворювань у дітей покращує безвипадкову та загальну виживаність, але має агресивну кардіотоксичну дію,
що практично завжди призводить до розвитку токсичної
кардіоміопатії. На функціональний стан серцево-судинної
системи дітей з онкогематологічною патологією впливають різноманітні фактори: ступінь тяжкості захворювання, специфічна інтоксикація, лейкозна інфільтрація, кро-
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вовиливи в серцевий м’яз, анемічна гіпоксія, побічна
дія цитостатиків, таких як циклофосфамід, вінкрістин,
L-аспарагіназа,
антибіотики
антрациклінового
ряду
(рубоміцин, адріаміцин), великі дози глюкокортикостероїдів.
Все це призводить до розвитку у дітей таких ускладнень
як токсична кардіоміопатія, іноді навіть до вогнищевих
некрозів та інфаркту міокарду. Діастолічна дисфункція серця, що виникає на тлі ПХТ, пов`язана переважно із порушенням кальцієвого гомеостазу, який обумовлений впливом
антрациклінів та глюкокортикоїдів. Особливо несприятливими в перебігу є період розпалу хвороби та преднізолонова
предфаза, період становлення ремісії (1 фаза протоколу І)
на висоті цитопенічного синдрому; період повної клінікогематологічної ремісії (І фаза протоколу ІІ).
Саме тому, метою нашого дослідження було дослідити
функціональний стан серцево-судинної системи у дітей на
тлі ПХТ онкогематологічних захворювань.
В онкогематологічному відділенні обласної дитячої
клінічної лікарні нами спостерігалися 65 дітей у віці від 2 до
17 років, з них 34 з гострим лімфобластним лейкозом, 17 з
лімфогранулематозом, 8 з неходжкінською лімфомою, 6
з лангергансовоклітинним гістіоцитозом. Було проведене комплексне клініко-інструментальне дослідження, в тому числі функціонального стану серцево-судинної системи.
На тлі ПХТ порушення електрофізіологічної функції серця за
даними ЕКГ відмічені у 100 % дітей. Були виявлені синусова тахікардія (64,6±5,9) %, порушення провідності (53,8±6,2)
%, порушення метаболічних процесів у міокарді (67,7±5,8)
%, гіпоксія задньої стінки лівого шлуночка (69,2±5,7) %, дифузна гіпоксія міокарда (30,8±5,7) %. На ЕхоКГ відзначалося
порушення як систолічної, так і діастолічної функції міокарда
(96,9±2,1) %.
Корекція ураження серця у дітей, які отримували ПХТ,
проводилася кардіотрофічними препаратами. Першу групу складали 35 дітей, які отримували триметазидину
дигідрохлорид, друга група включала 30 дітей, яким проводилась кардіотрофічна терапія препаратами інших груп.
ЕКГ-моніторинг проводився до початку лікування, на
передфазі, перед кожним введенням антрациклінових
антибіотиків на протоколах І і ІІ та по показанням, кожні 2–5
днів, ефективність терапії оцінювали через 14 днів. В контролі
у дітей першої групи в (31,4±7,8) % випадків патологічних
змін не відзначалось, в (68,6±7,8) % була виражена позитивна динаміка. В другій групі хворих помірна позитивна
динаміка з боку серця відзначалася в (46,7±9,1) % випадків
(p<0,05 у порівнянні обох груп), у (53,3±9,1) % дітей показники ЕКГ потребували додаткової терапії.
Таким чином, рання діагностика серцево-судинних порушень, їх профілактика та своєчасна корекція в рамках
супровідної терапії онкогематологічної патології сприяють
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Визначення особливостей
співвідношення функціональних класів
стабільної стенокардії та вираженості
запалення у хворих на ішемічну хворобу
серця за даними реєстру малих міст
України

За результатами показників перекисного окиснення
ліпідів (ПОЛ) відзначено, що рівень відновленого глутатіону
у групах СС ІІ ФК та СС ІІІ ФК був вірогідно нижчим при
зіставленні з контролем (в обох випадках P<0,001). Те саме
стосувалося активності каталази (в обох випадках P<0,001).
Показник малонового альдегіду був вірогідно вищим у
пацієнтів із стенокардією порівняно з контролем (відповідно
P<0,05 та P<0,01). СС ІІІ ФК характеризувалася вірогідно
нижчими за контроль показниками SH-груп ПОЛ і в обох групах вони були практично однаковими (в усіх випадках Р>0,5),
як наведено в таблиці.

В.К. Тащук, Н.А. Турубарова-Леунова, О.П. Дінова,
Т.М. Амеліна, В.В. Леунов

Таблиця
Розподіл показників пероксидного окиснення ліпідів залежно від ФК
стенокардії

скороченню перерви в терапії, максимально приближуючи
її до програмної, покращуючи тим самим прогноз основного захворювання.

Буковинський державний медичний університет, Чернівці

Показник
Церулоплазмін, мг/л

Мета – визначення особливостей співвідношення
функціонального класу (ФК) стенокардії та вираженості запалення у хворих на ішемічну хворобу серця (ІХС) в умовах
створення реєстру малих міст України.
Матеріал і методи. Обстежено 120 хворих на стабільну
стенокардію (СС) напруження. Групу контролю склали 20
практично здорових осіб. Всі хворі були розподілені на дві групи: 1-ша – ті, у яких діагностовано ІІ ФК СС за класифікацією
Канадської асоціації кардіологів (24 пацієнта), 2-га – пацієнти
з ІІІ ФК стенокардії (96 пацієнтів). Усім пацієнтам проведено
клінічне та лабораторне обстеження при надходженні та на
фоні спостереження.
Результати. Згідно з отриманими даними серцева
недостатність (СН) І ст. асоціюється із нижчим ФК стенокардії
(таких хворих було (70,83±9,28) проти (18,75±3,98) % із ІІІ
ФК стенокардії, P<0,001), в той час, як у пацієнтів із вищим
ФК стенокардії частіше виявлялася СН ІІА стадії (відповідно
(29,17±9,28) і (81,25±3,98) %, P<0,001). Аналіз параметрів
вихідної ЕКГ показав наявність у хворих 1-ї групи менш виражених ішемічних змін. Так, сумарна амплітуда сегмента ST (ST) у
цих пацієнтів становила (2,00±0,41) мм, в той час, як у 2-й групі
даний показник становив (3,78±0,70) мм (P<0,05). Щодо аналізу
ліпідного профілю крові встановлено, що рівень загального холестеролу (ЗХС) вірогідно не відрізнявся у пацієнтів із різними
ФК стенокардії. В групі з нижчим ФК стенокардії ЗХС становив (5,52±0,18) ммоль/л проти (5,36±0,11) ммоль/л у пацієнтів
з ІІІ ФК стенокардії (Р>0,5). Згідно з отриманими результатами особи з клінічнимим проявами вищого ФК стенокардії мали вірогідно більший рівень неоптерину ((11,41±1,46) проти (6,85±1,06) нмоль/л у хворих із нижчим ФК стенокардії
(p<0,05)). Значні розбіжності виявлені при аналізі початкового
рівня неоптерину залежно від ішемічних змін ЕКГ при першому огляді. Середня амплітуда депресії сегмента ST (ST) була
вірогідно більшою в пацієнтів зі значенням неоптерину більше
7,6 нмоль/л ((6,00±2,00) мм) при (1,60±0,24) мм у осіб з рівнем
неоптерину менше 7,6 нмоль/л (P<0,05).

Контроль

СС ІІ ФК

СС ІІІ ФК

241,10±19,25 214,11±30,05 215,13±15,62

Каталаза, мкмоль/
хв*мл

34,27±1,83

26,69±1,25

27,20±0,86

Малоновий альдегід,
мкмоль/мл

14,46±0,97

19,33±1,63

18,36±0,64

Відновлений глутатіон, ммоль/л

1,33±0,05

1,08±0,05

1,08±0,03

SH-групи, мкмоль/мл

0,43±0,04

0,38±0,03

0,34±0,02

Примітка.  – вірогідні відмінності порівняно з групою контролю
(P<0,05).

Висновки. Таким чином, неоптерин сироватки крові є
предиктором вищого ФК стенокардії. Кореляція рівнів неоптерину та визначеної на ЕКГ спокою ST вказує на значну роль запалення у прогресуванні ішемічних змін при ІХС,
що робить можливим визнати даний показник, як маркер
значнішого ризику та більш тяжкого перебігу ІХС.

Біохімічні показники крові у працівників
локомотивних бригад як фактор ризику
розвитку серцево-судинних захворювань
В.С. Ткачишин, О.М. Арустамян, Н.Ю. Ткачишина
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Київ
ДЗ «Дорожня клінічна лікарня № 2 ст. Київ» ДТГО ПЗЗ»

Мета – вивчення стану ряду біохімічних показників крові у
працівників локомотивних бригад (ПЛБ).
Матеріал і методи. Як основну групу обстежено 249
осіб чоловічої статі віком від 21 до 60 років, які працюють
машиністами і помічниками машиністів. Рандомізована
за своїми основними параметрами контрольна група
представляє собою 93 чоловіки, які працюють інженерами
і не зазнають впливу ряду шкідливих виробничих факторів,
пов’язаних із роботою на залізниці.
Із біохімічних показників вивчалися: рівень загального холестерину, рівень тригліцеридів, ліпопротеїдів, в тому числі
ліпопротеїдів високої щільності (ЛПВЩ), рівень глюкози крові
і коефіцієнт атерогенності.
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Результати. Результати біохімічних досліджень
працівників обстежених груп (M±m) наведено в таблиці.

у

В наступних таблицях представлені дані щодо середнього систолічного артеріального тиску (АТ) і середнього
діастолічного АТ відповідно (М±m).

Основна група
(n=249)

Контрольна
група (n=93)

Холестерин, ммоль/л

5,11±0,16

4,71±0,29

АТ
систолічний

Тригліцериди, ммоль/л

2,27±0,27*

1,59±0,12

Лабораторний показник

Ліпопротеїди, ммоль/л

5,37±0,29*

4,55±0,18

ЛПВЩ, ммоль/л

1,13±0,05*

1,42±0,04

Коефіцієнт атерогенності, од.

4,1±0,16*

3,2±0,17

Глюкоза крові, ммоль/л

5,72±0,12*

4,78±0,23

Результати біохімічних досліджень показали, що у ПЛБ, які
представляють собою основну групу, наявне: підвищення рівня
ліпопротеїдів, рівня тригліцеридів, коефіцієнту атерогенності і
зниження ЛПВЩ та підвищення рівня глюкози крові в порівнянні
із робітниками інженерної ланки, які представляють собою контрольну групу. Різниця між значеннями цих показників у двох
групах має достовірний характер (P<0,05). В основній групі
присутня тенденція до збільшення рівня загального холестерину порівняно з контрольною групою.
Всі отримані біохімічні показники крові є фактором ризику розвитку серцево-судинних захворювань (ССЗ).
В результаті виявлених змін є необхідність проведення
профілактичних заходів з попередження розвитку і прогресування ССЗ серед ПЛБ.

Добове моніторування ЕКГ у машиністів
електропоїздів метрополітену залежно
від участі у виробничому процесі
В.С. Ткачишин, І.В. Думка, Н.Ю. Ткачишина
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Київ
ДЗ «Дорожня клінічна лікарня № 2 ст. Київ» ДТГО ПЗЗ»

Мета – визначити особливості змін показників добового
моніторування електрокардіограми у машиністів електропоїздів
метрополітену (МЕП) залежно від участі у виробничому процесі:
«до роботи», «під час роботи», «після роботи».
Матеріал і методи. Обстежено 28 МЕП, які працюють в
шкідливих умовах праці та робота яких пов’язана з безпекою
руху поїздів (основна група). До контрольної групи у кількості
23 особи статі увійшли працівники інженерно-технічного персоналу, які працюють без шкідливих умов праці та робота яких не
пов’язана з безпекою руху поїздів. Усі обстежені – чоловіки. Вік
становив в середньому (33,2±1,3) та (32,4±1,2) року відповідно.
Результати. Отримані результати частоти скорочень
серця (ЧСС) представлені у таблиці (М±m).
ЧСС середня

До роботи

Під час роботи

Після роботи

Основна група

76,7±1,6*

85,8±1,8#

65,4±2,9

Контрольна
група

73,2±1,9

73,8±1,7&

68,3±2,5

Примітка. * – достовірна різниця між цим показником та іншими у
межах однієї групи (P<0,05); # – достовірна різниця між цим показником та іншими у межах однієї групи (P<0,05); & – достовірна різниця
між цим показником і аналогічним між групами (P<0,05).

«До роботи»

«Під час
роботи»

«Після
роботи»

Основна група

130,2±2,8

138,4±2,9*

125,3±2,8

Контрольна
група

128,0±2,2

130,1±2,0

125,0±2,7

Примітка. * – достовірна різниця між цим показником і аналогічним
між групами (P<0,05).

АТ
діастолічний

«До роботи»

«Під час
роботи»

«Після
роботи»

Основна група

80,4±2,9

84,3±4,3

75,2±2,8

Контрольна
група

76,5±3,7

78,6±3,7

75,3±3,0

У процесі виконання роботи вивчалася розповсюдженість
екстрасистол в обох групах обстежених під час роботи, що
представлено в таблиці.
Екстрасистоли за
добу:

Основна група

Контрольна група

шлуноч- суправентри- шлуноч- суправентрикові
кулярні
кові
кулярні

0–49

6

15

3

7

50–99

3

4

1

3

100 –150

1

2

0

0

Всього

10

21

4

10

На основі отриманих даних у МЕП під час роботи
спостерігається достовірно виражене збільшення ЧСС і
систолічного АТ, що може бути реакцією на стресовий фактор, пов’язаний з безпекою руху. На цьому фоні у 2 рази частіше у пацієнтів основної групи в цей же час зростає
кількість осіб із зареєстрованими шлуночковими та суправентрикулярними екстрасистолами порівняно з обстеженими особами контрольної групи.
Висновки. Таким чином, під час роботи у машиністів
електропоїздів
метрополітену
переважає
активність
симпатичної
нервової
системи,
що
проявляється:
підвищенням ЧСС, АТ, появою шлуночкових та суправентрикулярних екстрасистол.

Аторвастатин та урсодезоксихолева
кислота в корекції дисліпідемій у хворих
на синдром обструктивного апное сну
О.І. Токаренко, Я.О. Андреєва
ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти
МОЗ України»

Мета – дослідити ефективність та безпеку поєднаного
застосування аторвастатину та урсодезоксихолевої кислоти (УДХК) у хворих на синдром обструктивного апное сну
(СОАС) з дисліпідемією.
Матеріал і методи. Було обстежено 60 пацієнтів с СОАС
та лабораторно підтвердженою дисліпідемією. Всіх пацієнтів
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було поділено на 2 групи. 1-ша група отримувала аторвастатин у дозі 10 мг на добу протягом 3 міс. Пацієнти 2-ї групи
отримували комбінацію аторвастатину у дозі 10 мг на добу
з УДХК у дозі 300 мг/добу протягом 3 міс. Показники ліпідограми в обох групах суттєво не відрізнялися. Визначення
ліпіди сироватки крові проводилося ензиматичним методом (HUMAN, Німеччина). Визначався рівень загального холестерину (ХС), тригліцеридів (ТГ), рівень холестерину ліпопротеїдів високої щільності (ХС ЛПВЩ). Також розраховувалося співвідношення тригліцеридів до холестерину
ліпопротеїдів високої щільності (ТГ/ХС ЛПВЩ), збільшення
якого свідчить про переважання малих щільних часточок
ліпопротеїдів низької щільності (ХС ЛПНЩ). Діагноз СОАС
було встановлено за результатами кардіо-респіраторного
моніторингу за стандартним протоколом дослідження.
Статистичний аналіз проводили непараметричними методами за допомогою програми Statistica for Windows 6.0.
Результати. Застосування комбінованої терапії у
пацієнтів с СОАС призвело до більш виразного зниження показника ТГ/ХС ЛПВЩ та ХС у пацієнтів 2 групи. Так, рівень ХС
через 3 міс терапії становив (4,98±0,96) ммоль/л у 1-й групі та
(3,95±0,85) ммоль/л у 2-й групі (Р=0,048). ТГ/ХС ЛПВЩ також
достовірно відрізнявся в обох групах спостереження і становив (1,78±0,64) та (1,06±0,52) для 1-ї та 2-ї групи відповідно
(Р=0,022). Більший рівень ХС ЛПВЩ після терапії був у
пацієнтів 2-ї групи і становив (1,24±0,47) проти (0,99±0,61)
ммоль/л (Р=0,035). Менш виразним було зниження ТГ в обох
групах ((1,86±0,33) проти (1,54±0,48) ммоль/л для 1-ї та 2-ї
групи відповідно, Р=0,0024). В жодній групі серйозних небажаних ефектів зафіксовано не було.
Висновки. Комбінована терапія низькими дозами статинів
у поєднанні з УДХК більш ефективна порівняно з монотерапією
статинами для корекції дисліпідемії у пацієнтів з СОАС.

Показатели качества жизни у подростков
с патологией миокарда в динамике
наблюдения
С.Р. Толмачева
ГУ «Институт охраны здоровья детей и подростков
НАМН Украины», Харьков

Цель – изучить показатели качества жизни (КЖ) у подростков с заболеваниями органов кровообращения в динамике наблюдения (1,5 года).
Материал и методы. У 66 подростков в возрасте 15–18
лет (основная группа; 46 юношей и 20 девушек) с патологией
миокарда (диспластические и вторичные кардиомиопатии,
нарушение ритма и проводимости), находившихся на стационарном лечении в отделении кардиоревматологии изучены показатели КЖ. 36 пациентов основной группы обследованы в динамике наблюдения через 1,5 года. Группой контроля служили 236 подростков того же возраста (111 маль-

чиков и 125 девочек) без хронической соматической патологии. Показатели КЖ оценивались по данным анкеты SF-36.
Анкета включает 36 пунктов, которые формируют два общих
показателя здоровья: внутреннее (душевное) и физическое
благополучие.
У пациентов с патологией сердечно-сосудистой системы достоверно (P<0,001) ниже показатель психического
здоровья ((49,1±1,2) балла), чем у их здоровых сверстников
((66,7±1,3) балла), а показатель по шкале социального функционирования выше ((84,8±2,3) балла против (78,2±1,4) балла; P<0,02). Выявлены гендерные различия в параметрах
КЖ подростков: средний показатель психического здоровья
как у мальчиков ((70,8±1,7) балла), так и девочек ((63,0±1,7)
балла) контрольной группы достоверно (P<0,001) выше,
чем у их сверстников с патологией миокарда (у мальчиков
– (50,7±1,3) балла, у девочек – (45,5±2,4) балла). С помощью дисперсионного анализа установлено, что проводимая
терапия влияет на социальное функционирование (F=3,2;
p<0,05), нагрузочные тесты на общее состояние здоровья
(F=3,4; p<0,05), а нозологическая принадлежность заболевания на физическое функционирование (F=2,9; p<0,05).
Положительная характеристика показателей КЖ в динамике наблюдения за пациентами с патологией миокарда в течение 1,5 года отмечается по всем показателям. Наиболее
значимыми из них являются параметры по шкалам: жизненной активности (VT; 60,7 %), психического здоровья (МН;
60,7 %), общего состояния здоровья (GH; 60,7 %) и у 42,9 %
пациентов – по шкале физического функционирования (PF).
Снижения показателей КЖ у пациентов с заболеваниями органов кровообращения в динамике наблюдения не выявлено.
Одним из пунктов анкеты SF-36 является оценка состояния своего здоровья (по данным пациента) при первом обследовании и в динамике наблюдения через год. До лечения
12,1 % подростков с патологией миокарда оценивали состояние своего здоровья как «отличное», 15,2 % – как «очень хорошее», 40,9 % – «хорошее» и 31,8 % – как «посредственное». Через год отмечается положительная динамика: значительное (P<0,01) уменьшение числа пациентов с оценкой состояния своего здоровья как «посредственное» (8,4 % против 31,8 %) и увеличение пациентов с «хорошим» (52,8 %),
«очень хорошим» (19,4 %) и «отличным» (19,4 %) состоянием
своего здоровья.
При анализе анкетных данных на вопрос «Как бы Вы в целом оценили свое здоровье сейчас по сравнению с тем, что
было год назад?», установлено, что большинство (55,6 %)
подростков через год отмечают «значительное улучшение
состояния своего здоровья»; 16,6 % – «несколько лучше, чем
год назад» и не один из пациентов не указал, что состояние
его здоровья «несколько хуже, чем год назад», а 27,8 % пациентов отметили, что состояние их здоровья «примерно такое
же, как год назад».
У подростков с патологией миокарда, как и у взрослых
лиц с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, отме-

Різні проблеми кардіології
чается достоверное снижение показателей качества жизни
по шкале психического компонента здоровья, что диктует
необходимость раннего дифференцированного включения
в программы лечения психокоррегирующих мероприятий у
данной категории больных.

Курортная реабилитация больных
ишемической болезнью сердца
В.А. Толстой, А.В. Яковленко, И.Н. Левада,
О.В. Синяченко
Донецкий национальный медицинский университет
им. М. Горького

Цель – оценка эффективности курортной реабилитации больных ишемической болезнью сердца (ИБС), определение роли тех или иных электро- и эхокардиографических
факторов, степени склероза отдельных коронарных артерий,
параметров метаболического синдрома, липидного обмена
и эндотелиальной функции сосудов, разработка рациональной медицинской технологии ведения таких пациентов, повышение эффекта реабилитационных мероприятий, выделение прогностических критериев.
Результаты. Хорошие и отличные результаты курортной
реабилитации достигаются у 88 % больных ИБС, что подтверждается показателями систолической функции левого желудочка сердца и функциональными тестами, негативно зависит от перенесенного ранее верхушечного, перегородочного и диафрагмального инфаркта миокарда, исходных параметров периферического сосудистого сопротивления, нарушений возбудимости миокарда, степени стеноза левой коронарной артерии, показателей инсулинемии и урикемии, а позитивно связано с выполненным ранее стентированием коронарных артерий, использованием в условиях санатория ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента и блокаторов рецепторов ангиотензина-2. Эффективность реабилитации больных ИБС на курорте связана с исходным состоянием липидного обмена и эндотелиальной функции сосудов, показатели которых коррелируют между собой, с клиническими признаками заболевания, степенями стеноза левой и правой коронарных артерий,
определяется параметрами в крови аполипопротеидов-В,
тромбоксана A2 и простациклина, а в процессе санаторного лечения происходит достоверное уменьшение концентраций общих липидов, триглицеридов, липопротеидов низкой плотности, аполипопротеидов-В, гомоцистеина, эндотелина-1, тромбоксана А2 и нитритов на фоне увеличения
содержания липопротеидов высокой плотности и простациклина. Эректильная дисфункция у мужчин развивается в
73 % наблюдений ИБС, что связано с возрастом обследованных, функциональным классом сердечной недостаточности,
уровнями артериального давления и периферического сосудистого сопротивления, локализацией перенесенного ин-
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фаркта миокарда, тяжестью поражения левой коронарной
артерии, аорты, камер сердца и систолической функции его
левого желудочка, причем интегральный индекс эректильной функции определяют наличие синоатриальной блокады
и размеры полости левого предсердия, а на достаточность
эрекции влияет степень стеноза левой коронарной артерии.
Развитие эректильной дисфункции при ИБС зависит от содержания в крови инсулина, С-реактивного протеина, тестостерона, общих липидов и липопротеидов низкой плотности,
типа гиперлипидемии и коэффициента атерогенности, но
не от концентраций глюкозы, мочевой кислоты, фибриногена, фосфолипидов, холестерина, триглицеридов, липопротеидов высокой плотности, аполипопротеидов А1 и В, эндотелина-1, тромбоксана A2, простагландина-I2 и нитритов.
Показатели циклического гуанозинмонофосфата, инсулини тестостеронемии определяют параметры эффективности
эрекции и удовлетворенность сексуальными отношениями.
Улучшение и значительное улучшение со стороны эректильной функции в процессе курортной реабилитации достигается у 49 % больных ИБС, частота эректильной дисфункции
сокращается в 1,8 раза, что негативно зависит от функционального класса сердечной недостаточности и индекса массы тела, содержания в крови исходных показателей инсулина, триглицеридов и аполипопротеидов-В, а позитивно
связано с концентрацией тестостеронемии, использованием в комплексе лечебных мероприятий магнитолазеротерапии на область крестца и назначением ингибитора фосфодиэстеразы-5 силденафила, на фоне которого уменьшаются параметры общих липидов, триглицеридов, липопротеидов низкой плотности, аполипопротеидов-В и эндотелина-1.

Структурно-функціональні зміни
міокарда в учасників ліквідації наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС
з ішемічною хворобою серця, залежність
від прихильності до лікування
І.М. Хомазюк, О.М. Настіна
ДУ “Національний науковий центр радіаційної медицини
НАМН України”, Київ

Ішемічна хвороба серця (ІХС) належить до найбільш
соціально значущих хвороб системи кровообігу в учасників
ліквідації наслідків аварії (УЛНА) на Чорнобильській АЕС.
Серед факторів, які визначають ефективність лікування і подальший прогноз, особливої уваги заслуговує прихильність
до лікування і її вплив на структурно-функціональні зміни
міокарда в УЛНА з ІХС.
Мета – визначити особливості структурно-функціональних змін міокарда в учасників ліквідації наслідків аварії
на Чорнобильській АЕС з ішемічною хворобою серця, оцінити
їх зміни в залежності від прихильності до лікування.
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Тези наукових доповідей

Матеріал і методи. Обстежено 114 чоловіків зі
стабільною стенокардією ФК ІІ–ІІІ віком до 65 років. Групу 1
склали 50 УЛНА, які дали згоду на тривале лікування, групу
2 – 25 УЛНА, які лікувалися епізодично, групу 3 – 39 хворих
загальної популяції. В динаміці лікування всім хворим проведено еходопплеркардіографічний моніторинг за допомогою
цифрової системи SA-8000Live Medison (KOREA). Результати
опрацьовано за програмою Microsoft Exсel.
Результати.
За
вихідними
даними
глобальна
скоротливість міокарда (фракція викиду (ФВ) < 55 %) була знижена у 25,8 % хворих групи 1, 22,5 % – 2 і 24 % – 3.
Встановлено обернений кореляційний зв’язок між ФВ та
ФК стенокардії (r= -0,29, p<0,05), хронічною серцевою
недостатністю за NYHA (r=-0,44, p<0,01), індексом маси
міокарда (r= -0,49, p<0,01). Середнє значення ФВ через 1 рік
лікування в групі 1 зросло на 2,9 %, через 2 роки – на 5,3 %
(P<0,05), в групі 3 – на 6,1 % і 5,7 % (P<0,05), в групі 2 – знизилось на 2,1 % і 3,8 % відповідно. При регулярному лікуванні
впродовж 2 років погіршення скоротливої здатності міокарда
не зареєстровано. Різниця між даними ФВ через 2 роки в
групі 1 і 2 склала 5 % (P<0,05). Кінцевий діастолічний об’єм
(КДО) зменшився відповідно в групі 1 на 3,9 і 4,4 %; групі 3 –
на 1,8 і 2,8 % та в групі 3 зріс на 0,5 і 3,6 %. Середнє значення
КДО в групі 1 через 2 роки становило (141,3±2,2) мл, в групі
2 – (151,1±4,6) мл (P<0,05). В УЛНА відстань від Е-піка руху
передньої стулки мітрального клапана до міжшлуночкової
перетинки (МШП) перевищувала 5 мм в 12,6 %, в групі 3 –
12 %. Через 2 роки в 1 групі цей показник достовірно знизився на 7,7 %, в групі 3 – 7,6 % а в групі 2 зріс на 3,8 % (Р 0,05).
Різниця між даними в 1 і 2 групі через 2 роки становила 8,9 %
(P<0,05). Зміщення кореня аорти в систолу в групі 1 і 3 зросло на 2 мм, в групі 2 – не змінилось. Зони гіпокінезу задньої
стінки лівого шлуночка (ЗСЛШ) або МШП були виявлені у
21,8 % УЛНА і 20,5 % контролю. Частіше зустрічався гіпокінез
МШП (17,7 і 15,4 %). Екскурсія МШП через 2 роки в групі 1
збільшилася на 7,3 %, в групі 3 – 2,9 % і знизилася в групі
2 на 6,5 %. Різниця між даними в групі 1 і 2 становила 15,9
% (P<0,05). Зміни екскурсії ЗСЛШ становили відповідно 4,9;
2,5 і 2,6 %. Різниця показника в групі 1 і 2 через 2 роки становила 8,6 % (P<0,05). Діастолічна дисфункція зареєстрована
у 70 % УЛНА, у 11 % вона поєднувалася із систолічною. В
62 % встановлено порушення релаксації лівого шлуночка,
8 % – псевдонормальний тип трансмітрального кровотоку.
Покращення діастолічної функції при лікуванні характеризувало збільшення відношення максимальної швидкості раннього і пізнього наповнення в групі 1 на 0,05 ум. од., 3 – 0,07
ум. од. (P<0,05) і зменшення часу ізоволюметричного розслаблення на 7,7 мс (P<0,05) та 3 мс (Р>0,05).
Висновки. Структурно-функціональні зміни міокарда в
УЛНА більш значущі, ніж у контролі, їх корекція відбувається
більш повільно і тривало. Початок лікування на рівні
субклінічних проявів, прихильність до тривалої підтримуючої

терапії із застосуванням препаратів з доказово доведеним впливом на основні патофізіологічні і клінічні прояви ІХС забезпечують достовірне покращення структурнофункціонального стану міокарда.

Распространенность гипертрофии левого
желудочка по ЭКГ у пациентов
без кардиальной патологии
О.Г. Черкасова, И.В. Тищенко, А.В. Данилова
ГУ «Днепропетровская медицинская академия МОЗ Украины»

Гипертрофия левого желудочка (ГЛЖ) приводит к увеличению сердечно-сосудистого риска, что было доказано в крупных исследованиях. Так, общая и сердечно-сосудистая смертность возрастают по мере увеличения выраженности ГЛЖ. У лиц с признаками ГЛЖ общая смертность
в 4 раза выше, а смертность от сердечно-сосудистых причин в 7–9 раз выше по сравнению с лицами без признаков
ГЛЖ. Риск развития инсульта при наличии ГЛЖ на ЭКГ увеличивается в 6–12 раз, инфаркта миокарда – в 6–8 раз, фибрилляции предсердий – в 4 раза. ГЛЖ на ЭКГ является независимым фактором риска внезапной смерти: у мужчин с
ГЛЖ риск внезапной смерти возрастает в 6 раз, а у женщин
– в 3 раза. Сегодня ГЛЖ рассматривается как основное патогенетическое звено в развитии сердечной недостаточности (СН), увеличивая частоту развития хронической СН в 14
раз. Среди лиц без клинических симптомов сердечно-сосудистой патологии, но с признаками ГЛЖ на ЭКГ можно ожидать смерти в течение следующих пяти лет у 33 % мужчин и
у 21 % женщин.
Цель – изучить распространенность ГЛЖ по данным ЭКГ
у больных без явной кардиальной патологии.
Материал и методы. Ретроспективно проанализировано 148 историй болезни больных терапевтического профиля без сопутствующей кардиальной патологии: 122 женщины (82 %) и 26 мужчин (18 %). Все пациенты распределены
на группы по возрастной категории: 1 группа (18–29 лет) –
33 человека (22 %), 2-я группа (30–39 лет) – 26 (18 %), 3-я
группа (40–49 лет) – 30 пациентов (20 %), 4-я группа (50–59
лет) – 37 лиц (25 %), 5-я группа (60 лет и старше) – 22 человека (15 %). Была проведена оценка данных медицинского
анамнеза (с целью выявления наличия кардиальной патологии), антропометрии (рост, вес, расчет индекса массы тела
(ИМТ)), артериального давления (АД) и ЭКГ в 12 стандартных отведениях. ГЛЖ определялась по вольтажному критерию ЭКГ Sokolow-Lyon.
Результаты. Средний возраст обследованных –
(42,1±1,1) года, средний ИМТ – (24,7±0,4) кг/м2, среднее систолическое АД (САД) – (120,8±1,6) мм рт. ст., среднее диастолическое АД (ДАД) – (75,3±0,8) мм рт. ст., среднее пульсовое АД (ПАД) – (45,1±1,2) мм рт. ст. ГЛЖ по ЭКГ наблюда-
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лась у 32 больных (22 %), из них 26 женщин (18 %) и 6 мужчин (4 %). Средний возраст в группе пациентов с ГЛЖ составил (44,6±1,9) года. В 1-й группе ГЛЖ выявлена у 1 пациента
(3 %), во 2-й группе – у 9 человек (35 %), в 3-й группе – у 10
человек (33 %), в 4-й группе – у 10 больных (27 %), среди лиц
60 лет и старше – у 2 больных (9). В группе больных с ГЛЖ
средний ИМТ составил (25,7±0,6) кг/м2, при этом у 11 лиц
(38 %) ИМТ был до 25 кг/м2, 15 (47 %) пациентов имели избыточную массу тела и 6 (19 %) пациентов страдали ожирением 1 степени. Средний уровень САД у лиц с признаками ГЛЖ
– (124,8±3,1) мм рт. ст., средний уровень ДАД – (78,3±1,6) мм
рт. ст., средний уровень ПАД – (46,5±2,8) мм рт. ст.
Выводы. По данным ЭКГ ГЛЖ выявлена у пятой части
больных терапевтического профиля, преимущественно молодого, трудоспособного возраста, без явной кардиальной
патологии и выраженного ожирения. Среди лиц от 30 до 60
лет ГЛЖ встречалась примерно с одинаковой частотой в каждой возрастной категории. Выявление ГЛЖ по ЭКГ требует
тщательного обследования и наблюдения пациентов с целью ранней диагностики кардиальной патологии и уменьшения риска развития сердечно-сосудистых осложнений.

Вплив алкоголю на стан коронарних
судин у хворих на алкогольну
кардіоміопатію
І.А. Юзич, Ю.І. Онищук
Львівський національний медичний університет
імені Данила Галицького

За даними ВООЗ Україна належить до п’ятірки держав
світу з найбільшим вживанням алкоголю, а саме 15,6 л на
одну особу на рік, що вдвічі перевищує верхню межу норми, і обумовлює високий ризик передчасної смерті. Нація,
де вживають понад 8 л етанолу на душу населення на рік,
вважається вимираючою. В літературі часто можна знайти дані про захисний вплив помірних доз алкоголю на серцево-судинну систему. Вважається, що доза не більш як
30 мл для жінок та 60 мл для чоловіків в перерахунку на
горілку має деякий позитивний вплив на здорових дорослих осіб, підвищуючи вміст ліпопротеїдів високої щільності.
Проте у великій кількості етанол має доволі токсичну дію на
внутрішні органи, зокрема на серце. Гострий вплив алкоголю
сприяє виникненню раптової смерті, інфаркту міокарда або
нестабільної стенокардії. Хронічний вплив етанолу сприяє
розвитку алкогольної кардіоміопатії (АКМП), енцефалопатії,
гепатиту та цирозу печінки.
Мета – з’ясувати стан коронарних артерій у пацієнтів з
АКМП.
Матеріал і методи. Обстежено 27 пацієнтів з АКМП.
Серед них було 22 чоловіки і 5 жінок, віком (62,2±11,5) року.
Клінічними критеріями для постановки діагнозу були скар-
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ги на задишку при фізичному навантаженні, серцебиття,
аритмію, дратівливість, підвищену втомлюваність, загальну слабкість; анамнестичні дані – зловживання алкоголем
у надмірних дозах – більше 325 мл з розрахунку на горілку
на тиждень впродовж останніх 7 років; ЕКГознаки – зниження вольтажу зубців QRS у стандартних відведеннях та висока
амплітуда зубців комплексу QRS у V1-V6; дані ехокардіографії
(ЕхоКГ) – дилатація камер серця, кінцевий діастолічний
розмір лівого шлуночка (ЛШ)  5,7 см і/або правого шлуночка (ПШ)  2,6 см і лівого передсердя  4,0 см у чоловіків та
 3,6 см у жінок. З метою диференційної діагностики АКМП з
ішемічною хворобою серця (ІХС) у 9 пацієнтів було проведено коронарографію або спіральну комп’ютерну томографію
(СКТ).
Результати. У більшості пацієнтів АКМП поєднувалася
з нестабільною стенокардією, інфарктом міокарда і/або
післяінфарктним кардіосклерозом, за даними діагностичної
коронарографії або СКТ у шести пацієнтів було виявлено 2або 3-судинне ураження коронарних артерій (КА). У чотирьох
з них після цього було проведено стентування. Водночас, у
трьох пацієнтів були відсутні ознаки атеросклеротичного
ураження вінцевих артерій, хоча клінічно постановка діагнозу
АКМП у них була утруднена у зв’язку наявністю ознак ІХС, а у
двох з них в анамнезі була артеріальна гіпертензія впродовж
більше 10 років, проте стенози КА були відсутні.
Висновки. АКМП частіше поєднується з ІХС, що вимагає
диференційної діагностики з нестабільною стенокардією,
інфарктом міокарда та післяінфарктним кардіосклерозом.
Вона рідше протікає як ізольоване захворювання без ураження коронарних артерій атеросклеротичним процесом.
Відтак хворим з метою уточнення діагнозу АКМП і визначення оптимальної тактики лікування необхідним є проведення діагностичної коронарографії чи спіральної комп’ютерної
томографії. Також в усіх пацієнтів необхідно уточнювати
кількість випитого алкоголю та тривалість зловживання ним.

Актуальність визначення рівня сечової
кислоти в сироватці крові у хворих
на артеріальну гіпертензію
І.Л. Якименко
Державна наукова установа «Науково-практичний центр
профілактичної та клінічної медицини»
Державного управління справами, Київ

Останніми роками було проведено ряд епідеміологічних
та клінічних проспективних досліджень для уточнення ролі
гіперурикемії (ГУ) в розвитку серцево-судинних захворювань. На сьогоднішній день майже не виникає сумніву, що
в популяціях з більш високим кардіоваскулярним ризиком
зростає роль сечової кислоти як незалежного фактору ризику серцево-судинної захворюваності і смертності, але
дуже мало робіт, які більш детально вивчили особливості
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перебігу самих серцево-судинних захворювань, у тому числі
артеріальної гіпертензії (АГ), при поєднанні з ГУ.
Мета – оцінити вплив гіперурикемії на характер перебігу
АГ та частоту серцево-судинних ускладнень у чоловіків, хворих на АГ.
Матеріал і методи. Методом випадкової вибірки було довільно відібрано 200 чоловіків, хворих на АГ: 100
хворих на АГ з нормоурикемією, у яких за весь час спостереження в Державній науковій установі «Науковопрактичний центр профілактичної та клінічної медицини»
Державного управління справами жодного разу не було
зафіксовано підвищення рівня сечової кислоти в сироватці
крові (середній вік – (65,10±0,98), від 37 до 86 років) та
100 – на АГ в поєднанні з гіперурикемією без ознак подагри (середній вік – (67,00±0,96), від 45 до 93 років). За
гіперурикемію вважали рівень сечової кислоти більше
360 ммоль/л (згідно з рекомендаціям EULAR від 2006 р.).
За рівень сечової кислоти враховували найвищий показник за весь час спостереження. При цьому не враховували дані аналізів під час гострих та декомпенсованих станів.
В дослідження не включались хворі з важкою супутньою
патологією, яка могла вплинути на рівень сечової кислоти
в сироватці крові, в тому числі – з онкопатологією. Групи
статистично не відрізнялись за віком та частотою цукрового діабету 2-го типу. При цьому в групі чоловіків, хворих на
АГ в поєднанні з гіперурикемією рівень сечової кислоти був
достовірно вищий. Статистичну обробку матеріалу проводили за допомогою програмних пакетів Microsoft Excel
(2010), Statistica v.6.0.
Результати. У чоловіків, хворих на АГ в поєднанні з
гіперурикемією, порівняно з чоловіками, хворими на АГ з нормальним рівнем сечової кислоти в крові частіше зустрічалися
ІІІ стадія АГ (37,0 та 8,0 % відповідно, Р=2,49Е-08, Ф-тест),
інфаркт міокарда (28,0 та 4,0 % відповідно, Р=5,29Е-15,
Ф-тест) та гостре порушення мозкового кровообігу (18 та 4
% відповідно, Р=1,099Е-15, Ф-тест). Серед них було більше
хворих зі стабільною стенокардією ІІІ ФК (30,0 та 7,0 %
відповідно, Р=1,53Е-08, Ф-тест) та хворих після проведення АКШ та/або постановки стентів (13,0 та 3,0 % відповідно,
Р=7,90Е-11). Статистично значущої різниці між групами за
частотою фібриляції передсердь у наших хворих не було (8,0
та 7,0 % відповідно, Р=0,54, Ф-тест).
Висновки. У чоловіків, хворих на АГ в поєднанні з ГУ,
порівняно з чоловіками з нормальним рівнем сечової кислоти в сироватці крові відзначається більш важкий перебіг АГ
та частіше мають місце серцево-судинні ускладнення. Таким
чином підвищений рівень сечової кислоти у чоловіків, хворих
на АГ, потребує уваги під час спостереження в амбулаторнополіклінічних умовах. Усім хворим на АГ доцільно проводити
визначення сечової кислоти під час диспансерного спостереження.

Діагностичне і прогностичне значення
показників імунної відповіді у хворих
на ХОЗЛ при поєднанні з коморбідною
ішемічною хворобою серця
Р.І. Яцишин, П.Р. Герич
ДВНЗ «Івано-Франківський національний
медичний університет»

Синдром запалення при всіх нозологічних формах
складається з одних і тих же функціональних реакцій (Г.Н.
Дранник, 2010). Цей постулат дає можливість розглядати формування різних запальних захворювань внутрішніх
органів з позицій синдрому системної запальної реакції.
У той же час поєднаний перебіг хронічного обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ) і ішемічної хвороби серця
(ІХС) (коморбідність), як соматичних патологій, може вносити певні корективи в послідовність і вираженість запальних реакцій, що у свою чергу, може проявитися посиленням
клінічної симптоматики або формуванням ускладнень (загрозою виникнення гострих коронарних синдромів).
Мета – встановити діагностичне і прогностичне значення змін в імунній системі у хворих на загострення ХОЗЛ при
поєднанні з супровідною ІХС.
Матеріал і методи. У дослідженні взяли участь 72
пацієнти із загостренням ХОЗЛ ІІ–ІІІ ст. при поєднанні з ІХС
ССН І–ІІ ФК. Чоловіків було 60 (83,33 %), жінок – 12 (16,66 %).
Усі пацієнти нами рандомізовані на дві групи. Основну групу
склали 46 (63,88 %) пацієнтів із супутньою ІХС, яка перебігала
у формі ССН І–ІІ ФК. В групу порівняння ввійшли 26 хворих на
загострення ХОЗЛ при поєднанні з загрозою дестабілізації
перебігу ІХС ССН І–ІІ ФК. Середній вік пацієнтів у 1-й і 2-й групах був відповідно (58,3±6,2) і (59,3±8,1) року. Нормативні показники біологічних маркерів, які нами визначалися, вивчені
у 16 практично здорових осіб (ПЗО).
Результати. Проведений аналіз показників гуморальної
ланки імунітету виявив значні зрушення з боку основних класів
імуноглобулінів, що вказує на порушення функціональної
здатності В-лімфоцитів, як їх продуцентів. Нами встановлено як в основній групі, так і в групі порівняння, виражену дисімуноглобулінемію. При цьому відзначено в обох групах зниження продукції IgA і IgG. Найбільш низький рівень
ІgA встановлено у пацієнтів групи порівняння, який становив
(1,32±0,27) мг/л, що у 1,49 разу є вірогідно нижчий, ніж у групі
ПЗО (P<0,01) та у 1,29 разу є вірогідно нижчий, ніж у пацієнтів
основної групи (P<0,05).
Подібне зниження рівнів ІgA встановлено і у пацієнтів
основної групи, що вказує на розвиток аутоімунної патології
уже на ранніх її стадіях. Зменшення вмісту IgG встановлено
також у пацієнтів групи порівняння, середні значення якого становили (9,30±0,28) мг/л при нормі (12,51±0,21) мг/л
(P<0,05). Рівні ІgМ мали тенденцію до помірного підвищення у
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пацієнтів усіх обстежуваних груп, водночас у групі порівняння
виявлено надмірне зростання рівня до (2,89±0,11) мг/л, що
вірогідно відрізняло його від показника інших груп (P<0,05).
Відомо, що ІgМ, з одного боку, знижує антигенне навантаження, а з другого боку, опсонізуючи збудник-антиген,
підвищує продуктивність фагоцитозу, що дуже є важливим
із-за широкої колонізації нижніх дихальних шляхів патогенними збудниками, особливо, при загостренні ХОЗЛ.
У хворих групи порівняння загострення ХОЗЛ супроводжувалося збільшенням рівнів «білків гострої фази» запалення. Зокрема, вміст С-РБ в середньому становив (4,85±0,42)
мг/л і був вірогідно більший, ніж у здорових осіб та пацієнтів
із стабільним перебігом ІХС, (P<0,05 для обох груп). Більше
того,найбільший рівень α2-макроглобуліну виявлено також у
пацієнтів групи порівняння, який становив (14,74±1,75) мг/л,
що, відповідно, у 2,16 разу вищий, ніж у групі ПЗО (P<0,001),
та у 1,95 разу вірогідно вищий порівняно із пацієнтами
на ХОЗЛ при поєднанні з ССН (P<0,001). У всіх хворих з
поєднаною кардіореспіраторною патологією встановлено
активаційний апоптоз лімфоцитів крові.
Висновки. 1. Найбільш виражені зміни показників апоптозу лімфоцитів встановлено у хворих із загостренням ХОЗЛ
при поєднаному перебігу з загрозою дестабілізації перебігу
стабільної стенокардії напруження. 2. Низькі рівні вмісту
імуноглобулінів IgA і IgG та підвищення рівнів ІgМ і «гострофазних білків запалення» можуть розглядатися як критерії
ускладненого перебігу супровідної ІХС у хворих із загостренням ХОЗЛ.

С-реактивний протеїн у сечі хворих
із кардіоренальною патологією
Р.І. Яцишин, В.Я. Камінський
ДВНЗ «Івано-Франківський національний
медичний університет»

Останнім часом у науковій літературі активно
обговорюється питання коморбідної патології. Серед тих,
хто звертається за медичною допомогою до лікаря загальної
практики, більшість становлять саме такі пацієнти. Значення
проблеми коморбідності, перш за все, зумовлено тим, що
наявність двох і більше захворювань у пацієнта призводить
до погіршення його якості життя. Тому, зокрема, актуальним
питанням сучасної медичної науки є покращення якості життя
та профілактика серцево-судинних захворювань у пацієнтів із
хронічною хворобою нирок (ХХН), оскільки кардіоваскулярні
ускладнення є найчастішими причинами смерті хворих на
ХХН та становлять 30–52 % від загальної смертності, що в
5–20 разів вище, ніж у популяції. В плані кардіоренального
континуума нас зацікавило поєднання хронічної серцевої
недостатності (ХСН) та ХХН: гломерулонефриту (ГН).
Мета – вивчення рівня С-реактивного протеїну (СРП) у
сечі хворих на ХХН: ГН у поєднанні з ХСН та без неї.
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Матеріал і методи. Обстежено 75 хворих на ХХН: ГН у
стадії загострення (38 чоловіків та 37 жінок) віком від 19 до 64
років (середній вік становив (38,7±9,8) року). Усім пацієнтам
було проведено загальноклінічне обстеження з використанням лабораторних та інструментальних методів. З метою верифікації морфологічної форми захворювання хворим проводили біопсію нирки. Для визначення рівня СРП у
сечі застосовували «СРП латекс-тест» (Cormay, Польща).
Усіх пацієнтів було розділено на дві групи: до складу першої
ввійшов 41 хворий з коморбідною патологією (ХХН: ГН і ХСН),
другу групу склали 34 пацієнти з ХХН: ГН. До контрольної групи ввійшли 30 практично здорових людей.
Результати. У пацієнтів обох груп порівняно з групою
практично здорових людей спостерігалося статистично значуще підвищення рівня СРП у сечі (Р˂0,05). Порівнюючи вказаний маркер в обох групах пацієнтів, також виявлено статистично вагому різницю (Р˂0,05): рівень СРП у групі хворих із коморбідною патологією був вищим, аніж у групі з ХХН:
ГН. Також слід зазначити, що при ехокардіоскопічному та
допплерехокардіоскопічному дослідженнях серед пацієнтів
із ХСН більшість становили хворі з діастолічною дисфункцією
лівого шлуночка.
Висновки. У групі хворих на ХХН: ГН у поєднанні з ХСН
зафіксовано вираженіші зміни СРП у сечі порівняно з групою таких же хворих без наявності ХСН. Це свідчить про негативний вплив коморбідної патології на перебіг основного патологічного процесу у хворих, зокрема підтверджує
важливість дослідження кардіоренального континуума і
змушує вести пошук нових лікарських засобів, які би могли
позитивно на нього впливати.

Study on QUality of life After myocardial
infarction Recognized with the MacNew
Evaluation (the SQUARE study)
Manolis Athanassios, Pathak Atul
Athens (Greece) and Toulouse (France) on behalf of the SQUARE
Investigators

Purpose. This open label non-interventional study of 12
weeks duration was to assess the quality of life in subjects who
survived a myocardial infarction before or after treatment on
Omacor using the MacNew Disease Health-related Quality of Life
Questionnaire.
Method. The study was conducted in 6 countries: Greece,
Kuwait, Qatar/Bahrain, United Arab Emirates, Saudi Arabia,
Uzbekistan. Dosage of Omacor was 1g once a day. Two visits
were scheduled: a baseline assessment visit (V1) and a final
evaluation visit at 10 to 14 weeks post-commencement of
Omacor therapy (V2). The global score of the MacNew Quality
of Life Questionnaire was analyzed for all subjects who received
at least one dose of study treatment and for whom the MacNew
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score was available both at baseline and at post-baseline visit.
Suspected Adverse Drug Reactions (SADRs) were collected.
Results. The results presented were obtained on an ITT
population of 940 patients. At V1, mean age was 58.8±10.2 years.
The last myocardial infarction was 3.5±6.3 months ago (median
= 2.7) and for 88.5 % of subjects (n=816), the last myocardial
infarction was the first one. Main treatments for the last infarction
were thrombolysis (36.1 %, n=339), Percutaneous Transluminal
Coronary Angioplasty (PTCA) (30.0 %, n=282) and other
treatments (26.3 %, n=247). A cardiac rehabilitation was followed
after last infarction by 67.6 % of subjects (n=554). 95.1 % of
subjects (n=894) were under multiple combination for secondary
prevention therapy. The most commonly recorded prevention
treatments were aspirin/antiplatelet (94.0 %; n=884), statin
(84.7 %; n=796), β-blocker (82.7 %; n=777) and ACE inhibitor
(60.6 %; n=570). An absolute increase of the total score of the
MacNew Questionnaire was observed in all subjects between

V1 and V2: 0.95±1.05 and the relative increase was 31.6±42.9
% (p<0.001 in each case). The improvement of the quality of
life was observed in each domain independently of gender or
age cohort: the absolute increases were respectively 0.92±1.04,
1.00±1.14 and 0.99±1.17 for the emotional, physical, social
scores and the relative increases were respectively 31.3±43.2
%, 34.0±46.2 % and 34.6±49.1 % (p<0.001 in each case). The
frequency of subjects reporting a SADR was low (0.6 %; n=6)
and only one subject withdrew from the study because of two
SADRs (0.2 %). The most frequently recorded SADRs concerned
«gastrointestinal disorders» (six events in five subjects) and more
precisely diarrhea, nausea, dyspepsia and vomiting. No serious
SADRs and no deaths were reported in this study.
Conclusion. The treatment of 12-week duration with
Omacor was associated with an improvement of quality of
life (using the MacNew Disease Health-related Quality of Life
Questionnaire) in subjects who survived a myocardial infarction.

