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АРТЕРІАЛЬНА ГІПЕРТЕНЗІЯ
Диференціація підходів
до відновлювального лікування хворих
похилого віку з різними варіантами
артеріальної гіпертензії
О.Є. Алипова, О.І. Токаренко
ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти
МОЗ України»

Мета – порівняльна оцінка ефективності курсового застосування «сухих» вуглекислих ванн (СВВ) та загальної
низькочастотної магнітотерапії (ЗНМТ) у хворих похилого
віку з різними варіантами артеріальної гіпертензії (ізольована систолічна (ІСАГ) та систоло-діастолічна (СДАГ)
артеріальна гіпертензія (АГ)).
Матеріал і методи. В умовах клінічного санаторію
«Великий Луг» обстежено 240 хворих із стабільною АГ 1-го
і 2-го ступеня підвищення артеріального тиску (АТ) – 107
жінок та 133 чоловіки у віці від 60 до 74 років (середній вік
– (64,3±5,7) року). Пацієнтів розподілено на 2 зіставні за
віковим, статевим складом, ступенем тяжкості та тривалістю
АГ клінічні групи (по 120 осіб у кожній), залежно від варіанту
АГ (ІСАГ або СДАГ).
Кожну групу поділено на чотири підгрупи (по 30 осіб) залежно від типу застосованого фізичного фактора: підгрупа 1
(контроль) – стандартний реабілітаційний комплекс (РК) без
застосування СВВ та ЗНМТ; підгрупа 2 – застосування СВВ;
підгрупа 3 – застосування ЗНМТ; підгрупа 4 – комбіноване застосування СВВ та ЗНМТ.
Базовий РК включав стандартну медикаментозну терапію; індивідуальний руховий режим; лікувальну фізкультуру;
гіполіпідемічну дієту; пиття мінеральної води «Моршинська»
джерело №6; навчальний освітньо-профілактичний курс за
програмою «Школа хворого на гіпертонічну хворобу». СВВ та
ЗНМТ призначали у режимі чергування через добу по 10 процедур.
Проведено комплексне клініко-інструментальне обстеження хворих із вивченням таких параметрів: клінічного перебігу АГ; вегетативного гомеостазу (варіабельність серцевого ритму); добового моніторування АТ; кардіоморфометричних показників та кардіогемодинаміки; ендотеліальної
функції (ЕФ); швидкості поширення пульсової хвилі (ШРПХ)
по артеріях еластичного (ШРПХе) та м’язового (ШПРХм)
типів; стану мікроциркуляції (МЦ) методом лазерної
доплерівської флоуметрії; визначення ліпідного спектра
крові – до та після 21-денного реабілітаційного курсу.
Результати. У хворих зі СДАГ досягнуто достовірного
(P<0,05), стосовно контролю, покращення показників
клінічного перебігу АГ із стабільним гіпотензивним ефектом,
діастолічної функції лівого шлуночка, зростання параметрів

ЕЗВД (P<0,001) та ЕНВД (P<0,02), зменшення ШПРХм, як
при застосуванні ЗНМТ, так і СВВ у режимі моноваріантного
використання.
У той же час, у підгрупі ЗНМТ більш суттєвим виявився позитивний вплив на параметри МЦ: збільшення показника МЦ (ПМ), індексу ефективності МЦ (ІЕМ), регрес
патологічних гемодинамічних типів МЦ (спастичного та
застійно-стазичного) на тлі прямого кореляційного зв’язку
ЕЗВД із ПМ (r=0,67; P<0,01) та з ІЕМ (r=0,56; P<0,02).
У групі ІСАГ достовірних (P<0,05) позитивних змін щодо контролю із зниженням добового САТ та ПАТ, денної
варіабельності й величини ранкового підйому САТ, покращення кардіогемодинамічних й кардіоморфометричних
показників, параметрів ШПРХе та ШПРХм, ЕФ, МЦ, корекції
дисліпідемії досягнуто лише при комбінованому застосуванні
СВВ та ЗМТ.
Висновки. Проведене дослідження демонструє патогенетичну обґрунтованість диференційованого підходу щодо
використання фізичних факторів: ЗНМТ та СВВ залежно від
варіанту АГ (ІСАГ або СДАГ) у програмах реабілітації хворих
старших вікових груп, що сприяє підвищенню ефективності
відновлювального лікування цієї категорії пацієнтів.

Рациональная комбинированная
антигипертензивная терапия в преодолении терапевтической резистентности
при лечении артериальной гипертензии
Л.В. Безродная
ГУ «Национальный научный центр “Институт кардиологии
им. акад. Н.Д. Стражеско” НАМН Украины», Киев

Цель – изучить эффективность двух- и трехкомпонентной комбинированной терапии в преодолении терапевтической резистентности при лечении артериальной гипертензии (АГ).
Материал и методы. Обследовано 34 пациента в возрасте от 28 до 64 лет с гипертонической болезнью II стадии,
2-й степени. В исследование не включали пациентов с симптоматической АГ, сопутствующими поражениями миокарда
— постинфарктным кардиосклерозом, постоянной формой
мерцательной аритмии, систолической дисфункцией левого желудочка (фракция выброса менее 45 %), а также с сахарным диабетом и поражением почек. Пациенты были направлены участковыми врачами в консультативную поликлинику ННЦ «Институт кардиологии им. Н.Д. Стражеско» в
связи с неэффективностью лечения АГ и имели при офисном измерении артериальное давление (АД) > 160/100 мм
рт. ст. на фоне лечения как минимум тремя антигипертензив-
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Тези наукових доповідей

ными препаратами. Всем пациентам после отмены принимаемой терапии был назначен комбинированный препарат
липразид-20 (20 мг лизиноприла и 12,5 мг гидрохлортиазида) однократно утром и лизиноприл (липрил) 10 мг вечером.
Через 4 нед терапии пациентам, не достигшим целевого
(<140/90 мм рт. ст.) уровня АД, к лечению добавили антагонист кальция верапамил (360 мг/сут) длительного действия
(вератард) на 4 нед. До начала и в конце курса терапии, кроме офисного измерения АД, проведено ЭхоКГ исследование
и определение уровня калия, глюкозы, холестерина, триглицеридов и мочевой кислоты в крови.
Результаты. На фоне 4-недельной двухкомпонентной
терапии лизиноприлом и гидрохлортиазидом систолическое
и диастолическое АД снизилось соответственно со (168±3)/
(106±2) мм рт. ст. до (150±3)/(97±2) мм рт. ст. (P<0,001), 38 %
пациентов достигли целевых значений АД.
К концу исследования после применения тройной комбинированной терапии систолическое и диастолическое
АД снизилось дополнительно еще на (7±2)/(3±2) мм рт. ст.
(P<0,05), 68 % пациентов достигли целевого уровня АД.
Добавление верапамила к лечению не привело к снижению
фракции выброса левого желудочка. Существенных изменений в уровне калия, глюкозы, холестерина, триглицеридов и
мочевой кислоты в крови после 8-недельной терапии не отмечено (Р>0,05).
Выводы. Рационально подобранная трехкомпонентная терапия в адекватных дозах позволяет достичь целевого
уровня АД у большинства пациентов с АГ.

Гиперурикемия и маркеры субклинического поражения сосудистой стенки у
подростков с артериальной гипертензией
И.Н. Бессонова
ГУ «Институт охраны здоровья детей и подростков
НАМН Украины», Харьков

Проблема нарушения пуринового обмена у больных артериальной гипертензией (АГ) является одной из активно
изучаемых. В ряде исследований показано, что повышенный уровень мочевой кислоты сыворотки крови наравне с
С-реактивным белком (СРБ) может быть использован как индикатор метаболических сдвигов и ускоренного формирования атерогенных нарушений при АГ.
Цель – изучить взаимосвязь гиперурикемии (ГУ) с показателями липидного спектра крови и уровнем СРБ у подростков с артериальной гипертензией.
Материал и методы. Обследовано 72 юноши 14–18 лет
с АГ, у которых были определены концентрации мочевой кислоты сыворотки крови (МК), СРБ, общего холестерина (ОХС),
холестерина липопротеидов высокой плотности (ХС ЛПВП),
триглицеридов (ТГ), рассчитан коэффициент атерогенности (КА=ОХС-ХС ЛПВП/ХС ЛПВП). В зависимости от индекса
массы тела (ИМТ = масса (кг)/ рост2 (м)) все пациенты были
распределены на три группы. Первую составили 18 юношей
с первичной артериальной гипертензией (ПАГ) и нормальной массой тела (ИМТ не превышал 85 перцентиль), вторую
13 человек с АГ и избыточной массой тела (ИМТ находился
в пределах 85–95 перцентиля), третью 41 подросток с АГ и
ожирением I–III степени (ИМТ был выше 95 перцентиля).

Результаты. Гиперурикемия диагностирована у 19
(26,4 %) подростков с АГ и встречалась у 34,1 % юношей с
АГ и ожирением, 15,4 % – с АГ и избыточной массой тела и у
16,6 % с ПАГ. Средние значения мочевой кислоты сыворотки крови у больных ПАГ и с АГ и избыточной массой тела достоверно не отличались ((0,395±0,02) ммоль/л против (0,362±0,02) ммоль/л, соответственно), а у юношей с АГ
и ожирением имели тенденцию к повышению ((0,426±0,02)
ммоль/л против (0,395±0,02) ммоль/л у юношей с ПАГ;
P<0,1).
Уровень ОХС был достоверно выше в группе подростков с АГ и ожирением, по сравнению с юношами с ПАГ
((4,43±0,14) ммоль/л против (3,89±0,08) ммоль/л; P<0,001) и
имел тенденцию к повышению у лиц с избыточной массой тела ((4,43±0,35) ммоль/л; P<0,1). Средние значения ТГ и КА в
группах юношей с избыточной массой тела и ожирением также были выше аналогичных показателей у подростков с нормальной массой тела и составили для ТГ (1,24±0,16) ммоль/л
и (1,34±0,11) ммоль/л против (0,88±0,08) ммоль/л, соответственно (P<0,05; P<0,001), для КА (2,84±0,32) ммоль/л
и (2,76±0,20) ммоль/л против (1,68±0,15) ммоль/л (P<0,01;
P<0,001). Показатель ХС ЛПВП у лиц с АГ и ожирением, а также с избыточной массой тела был ниже, чем в группе юношей с ПАГ ((1,28±0,07) ммоль/л и (1,20±0,08) ммоль/л против (1,53±0,09) ммоль/л, соответественно; P<0,001).
При анализе липидного спектра крови подростков с ГУ
по группе в целом выявлена тенденция к снижению уровня ХС ЛПВП по сравнению с юношами с АГ и нормоурикемией ((1,25±0,10) ммоль/л и (1,36±0,06) ммоль/л; P<0,1).
Рассматривая аналогичные показатели группы юношей с
АГ и ожирением, средние значения ХС ЛПВП у лиц с ГУ также имели тенденцию к снижению и составили (1,15±0,09)
ммоль/л против (1,36±0,09) ммоль/л у подростков с АГ и
ожирением при нормоурикемии (P<0,1).
Средние значения СРБ в группах юношей с избыточной
массой тела и ожирением были выше, чем у подростков с
ПАГ ((3,77±1,93) мг/л и (3,15±1,08) мг/л против (0,85±0,18)
мг/л; P<0,05), а у лиц с АГ и ГУ имелась тенденция к повышению данного показателя по сравнению с больными АГ и нормоурикемией ((2,76±0,95) мг/л и (2,11±0,83) мг/л; P<0,1).
Установлена прямая корреляционная связь между уровнем
СРБ и КА (r=0,5; P<0,05).
Выводы. У трети подростков с артериальной гипертензией выявлена ГУ, которая в два раза чаще регистрировалась у лиц с ожирением. У пациентов с АГ и ГУ отмечалась
тенденция к снижению уровня ХС ЛПВП и повышению средних значений СРБ.

Влияние различных схем терапии
на основе лосартана на регресс
гипертрофии миокарда левого желудочка
у больных с артериальной гипертензией
А.В. Бильченко
Харьковская медицинская академия последипломного
образования

Крупные популяционные, когортные и проспективные
рандомизированные исследования показали, что наиболее
значимым предиктором внезапной смерти является гипер-
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трофия миокарда левого желудочка (ГЛЖ), определяемая по
ЕКГ-критериям. Также было показано, что регресс ГЛЖ приводит к снижению частоты внезапной смерти. Хорошо изучено влияние различных препаратов на регресс ГЛЖ, однако
гораздо меньше известна эффективность различных комбинаций антигипертензивных препаратов.
Цель – сравнить влияние на регресс гипертрофии миокарда левого желудочка различных схем терапии на основе
лосартана у больных с артериальной гипертензией (АГ).
Материал и методы. Нами проведен субанализ открытого, неинтервенционного постмаркетингового исследования PILOT-1. Исследование проводилось в условиях амбулаторной практики поликлиник гг. Винница, Горловка,
Днепропетровск, Донецк, Ивано-Франковск, Ирпень, Киев,
Краматорск, Харьков. Для оценки гипертрофии миокарда
левого желудочка использовался ЭКГ-индекс Соколова –
Лайона.
При скрининговом определении у 2654 больных с АГ в условиях амбулаторной практики гипертрофия миокарда выявлена у 1141 (43 %) больных. Пациентам с АГ и ГЛЖ проводилась терапия препаратом лосартаном 1 раз в сутки перорально в дозе 50 или 100 мг в комбинации либо с гидрохлортиазидом (ГХТ) в дозе 12,5–25 мг либо амлодипином в дозе 5–10 мг 1 раз в сутки. Проведена оценка результатов терапии 443 больных АГ в течение 12 месяцев. 93 больных получали терапию лосартаном в средней дозе 63 мг/сут; 194
больных – лосартан 50 мг + ГХТ 12,5 мг; 156 – лосартан (ср.
58 мг) + амлодипин (ср. 7,1 мг).
Результаты. Комбинация лосартана 1 раз в сутки в дозе 50 или 100 мг с амлодипином привела к более значительному снижению как систолического, так и диастолического
АД. Степень уменьшения ГЛЖ была достоверно (P<0,05) выше в группе больных, получавших комбинацию лосартана с
амлодипином (-(5,4±0,5) мм), по сравнению с комбинацией
лосартана с ГХТ (-(3,9±0,3) мм). Степень уменьшения ГЛЖ
коррелировала с дозой лосартана (r=0,36, p=0,02). Связь со
снижением систолического (r=0,17, p=0,54) и диастолического офисного АД была недостоверной (r=0,08, p=0,12).

Концентрація циркулюючих імунних
комплексів у динаміці лікування хворих
на остеоартроз та есенціальну гіпертензію
О.А. Бичков
Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця, Київ

Мета – оцінити зміни концентрації циркулюючих імунних
комплексів (ЦІК) в динаміці комплексної терапії хворих на остеоартроз (ОА) та есенціальну гіпертензію (ЕГ).
Матеріал і методи. Було проведене імунологічне обстеження 112 хворих на ЕГ у поєднанні з ОА. В дослідження
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були включені хворі з ЕГ І та ІІ стадій. 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 з вимогами
Меморандуму ВООЗ.
Результати. В організмі хворих на ЕГ вже на І стадії виявляється підвищений вміст середньо- та дрібномолекулярних ЦІК, що мають патогенні властивості. Так, у хворих на ЕГ
І стадії на фоні зниження на 52,9 % кількості фізіологічних великомолекулярних ЦІК з константою седиментації >19S спостерігається підвищення вмісту високопатогенних середньомолекулярних (в 1,7 разу) та дрібномолекулярних (в 3,29 разу) ЦІК. Аналогічно, у пацієнтів із ЕГ І стадії при її поєднанні
із ОА на фоні дефіциту фізіологічних ЦІК (молекулярна маса
>19 S) на 60,93 % спостерігається підвищення рівня середньомолекулярних ЦІК (11–19 S) в 1,95 разу та дрібномолекулярних – в 3,94 разу.
Дослідження концентрації ЦІК у хворих на ЕГ ІІ стадії показало значні порушення в їх рівнях, що супроводжувалось
дисбалансом їх фізіологічних та високопатогенних фракцій.
Нами встановлено достовірне зниження рівня великомолекулярних фізіологічних ЦІК з константою седиментації >19S
на 58,90 % та підвищення рівня високопатогенних середньо(на 89,26 %) і дрібномолекулярних (на 285,3 %) фракцій ЦІК.
При поєднанні ЕГ ІІ стадії із ОА спостерігалися більш глибокі порушення, які проявлялися зниженням концентрації великомолекулярних фізіологічних ЦІК на 65,86 % та підвищенням
рівня високопатогенних фракцій ЦІК на 109,61 та 373,13 %,
відповідно.
Проведене комплексне лікування у хворих із ЕГ І стадії із
ОА сприяло достовірній нормалізації концентрації ЦІК: вміст
ЦІК великого розміру зріс на 146,58 % (p<0,001) до рівня здорових осіб, концентрація ЦІК малого розміру зменшилася на
53,43 % (P<0,001) до значення, яке все-таки було вищим, ніж
у контрольній групі на 76,9 %, а середньомолекулярних ЦІК –
знизилася на 32,94 % (P<0,001), проте їх рівень теж був вищим, ніж у здорових осіб, на 30,7 % (P<0,001). У хворих на ЕГ
ІІ стадії із ОА відбулося достовырне 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. Проведені дослідження показали, що, на відміну від хворих на ЕГ І стадії із ОА, у пацієнтів із ЕГ ІІ стадії
навіть через 6 міс не вдалося досягти значень контрольної
групи за рахунок підвищеного вмісту у сироватці крові ЦІК
середнього та малого розміру, при зниженому – великого.
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Елімінація ЦІК із кровотоку була порушена за рахунок зниження фагоцитарної та метаболічної активності нейтрофілів, в результаті чого спостерігалася активація патогенними
ЦІК системи комплементу за альтернативним шляхом, що й
сприяло підтримці запального процесу в уражених суглобах.
Отримані дані свідчать про роль ОА як патогенетичного фактора, який сприяє достовірному зростанню рівня патогенних
ЦІК на фоні зниження функціональної активності фагоцитарної системи імунітету.

Імунний статус хворих на артеріальну
гіпертензію з цереброваскулярними
ускладненнями різної локалізації
Н.Г. Бичкова, А.П. Присяжнюк
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Київ

На цей час існує багато поглядів на взаємозв’зок нервової
та імунної систем організму. Одні автори повністю заперечують його, однак інші вважають цей зв’язок таким тісним, що
навіть називають лімфоцит «мігруючим» циркулюючим нейроном. Переважна більшість сучасних вчених визнає наявність
нервової регуляції імуногенезу, виділяючи центри нервової
регуляції (лімбіко-діенцефальний відділ, а саме – гіпоталамус,
гіпокамп, амігдала) функціонального стану імунної системи.
Мета – дослідити зміни в системі імунітету залежно від
локалізації вогнища ішемічного інсульту у хворих.
Матеріал і методи. Для вирішення поставленої мети було обстежено 172 хворих, серед яких лівопівкульний інсульт
мали 58 осіб (33,72 %), правопівкульний – 73 (42,44 %) хворих та стовбуровий – 41 (23,84 %) пацієнтів. Паралельно було обстежено контрольну групу практично здорових осіб
(35 осіб), зіставних за віком і статтю.
Результати. В результаті проведених досліджень встановлено, що вміст лейкоцитів, відносна кількість лімфоцитів
та їх основних імунорегуляторних субпопуляцій не мали
суттєвих відмінностей між вказаними групами та значеннями
у здорових осіб (р>0,1). Імунорегуляторний індекс в усіх групах коливався в межах нормальної для здорових осіб величини. Відносна кількість В-лімфоцитів у хворих з локалізацією
інсульту у лівій півкулі була достовірно вищою за аналогічний
показник у хворих з правопівкульним вогнищем та інсультом
з локалізацією у стовбурі мозку ((12,89±1,02) % проти
(9,01±0,8) % та (9,95±0,83) %, відповідно). Ця величина у хворих з лівопівкульним порушенням мозкового кровообігу була
також вищою (P<0,01) за показники контрольної групи.
Процентний вміст CD16+ лімфоцитів у хворих з
лівопівкульним інсультом та інсультом з локалізацією у
стовбурі мозку не мав достовірних відмінностей від показників
у здорових осіб та становив відповідно (14,34±1,52) % та
(18,53±1,71) %. На той же час у хворих з правопівкульним
інсультом відносна кількість NK-клітин була статистично нижчою за показник контрольної групи. Відносний вміст CD25+
лімфоцитів в усіх групах хворих був достовірно нижчим за
показники у здорових осіб, проте у пацієнтів з локалізацією
гострого порушення мозкового кровообігу у правій півкулі
він був статистично достовірно вищим за аналогічний показник у хворих з лівопівкульним інсультом та становив
(7,09±0,65) % проти (5,81±0,42) % відповідно. Низьким,
незалежно від локалізації, був і вміст активованих CD54+

лімфоцитів. Процентна кількість активованих лімфоцитів, які
експресують FAS-рецептор, в усіх групах хворих перевищувала показники у здорових осіб, проте при правопівкульному
інсульті вона була достовірно меншою (P<0,01) за показники
при лівопівкульному та стовбуровому інсульті ((5,24±0,49) %
проти (8,40± 0,82) % та (8,50±0,67) % відповідно).
При дослідженні цитокінового статусу встановлено, що
вміст ФНП-α в усіх групах хворих перевищував показник у
здорових осіб (P<0,01) і становив відповідно (62,25±5,8)
пг/мл ; (89,65±7,2) пг/мл; (64,01±6,7) пг/мл. При цьому, сироватковий рівень цього цитокіну у хворих з правобічними
інсультами був достовірно вищим за показник при інших
локалізаціях вогнища. Аналогічна тенденція спостерігалася і
для ІЛ-1β − також одного із основних прозапальних цитокінів.
Вміст ІЛ-6 у сироватці крові хворих не відрізнявся від даних
контрольної групи та не мав достовірних відмінностей між
групами (Р>0,1). Вміст ІЛ-4 теж не мав суттєвих відмінностей
від показників контрольної групи та не залежав від локалізації
вогнища інсульту.
Висновки. Отже, незважаючи на те, що при правопівкульних інсультах спостерігаються мінімальні зрушення з
боку клітинної ланки імунітету, їм притаманний найбільший
сироватковий рівень прозапальних цитокінів – ФНП-α та
ІЛ-1β. На наш погляд, виявлена дисоціація між показниками клітинної ланки імунної відповіді та синтезом прозапальних цитокінів може бути віднесена до характерних клінікоімунологічних рис правопівкульних інсультів.

Стан системного імунітету у хворих
на есенціальну гіпертензію ІІІ стадії
Н.Г. Бичкова, А.П. Присяжнюк, О.С. Ахтемійчук
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Київ

Мета – дослідити зміни в системному імунітеті у хворих
після ішемічного інсульту залежно від періоду реабілітації.
Матеріал і методи. Для вирішення поставленої мети було обстежено 195 хворих на есенціальну гіпертензію ІІІ стадії,
які перенесли ішемічний інсульт, серед яких 64 пацієнти
(32,82 %) в ранній реабілітаційний період, до 6 місяців з моменту ГПМК; 73 хворих (37,44 %) – пацієнти в пізній період
реабілітації, від 6 місяців до року після інсульту; 58 хворих
(29,74 %) – в період резидуальних явищ, після одного року з
дня інсульту. Контрольну групу становили 35 здорових осіб,
рандомізованих за віком та статтю.
Результати. В результаті проведених досліджень встановлено, що вміст лейкоцитів та лімфоцитів у хворих в різні
періоди реабілітації після інсульту не відрізнявся від значень контрольної групи та між собою (Р>0,1). Вміст CD3+
лімфоцитів, CD4+ лімфоцитів та CD8+ лімфоцитів не мав
достовірних відмінностей (Р>0,1) від даних контрольної
групи та між собою по періодах, також спостерігалося
їх нормальне співвідношення, яке не мало достовірних
відмінностей від даних контрольної групи (Р>0,1). У хворих в
різні періоди реабілітації після інсульту виявлено підвищення
вмісту В-лімфоцитів порівняно з даними контрольної групи (Р>0,1). Вміст CD16+ лімфоцитів не відрізнявся від значень контрольної групи (Р>0,1) у хворих в перший період та
був достовірно (P<0,01) нижчим в другий та третій період.
Вміст активованих лімфоцитів з фенотипом CD25+ у всіх
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групах хворих був достовірно нижчим (P<0,01) за показники контрольної групи і становив до 50 % від рівня у здорових
осіб. Відносна кількість лімфоцитів, які експресують молекулу адгезії ІСАМ-1 (CD54+), була втричі меншою у хворих у
ранній реабілітаційний період та вдвічі меншою від показників
контрольної групи у хворих в другий та третій період хвороби. Відносний вміст активованих CD95+ лімфоцитів, які експресують FAS-рецептор, був достовірно вищим за показники здорових осіб в усіх групах хворих. При цьому вміст цієї
субпопуляції лімфоцитів в перший період захворювання був
достовірно вищим на 54 % (Р>0,01), ніж в другий та третій.
Дослідження функціональної активності Т-лімфоцитів за
даними РБТЛ з ФГА та спонтанної РБТЛ показало, що по мірі
збільшення часу від моменту ГПМК зростала їх стимульована ФГА проліферативна активність. Фагоцитарна активність
нейтрофілів була теж підвищеною. При цьому фагоцитарний
індекс перевищував значення у здорових осіб від 29,54 % у
перший період до 10,97 % у третій, що, ймовірно, було обумовлено наявністю циркулюючих аутомозкових антигенів,
що стимулювало процеси фагоцитозу. Поглинальна та перетравлювальна активність нейтрофілів були зниженими по
відношенню до даних у здорових осіб, становлячи 51,5 % від
норми в другий період та 54,40 % в третій період (P<0,01), що
супроводжувалось підвищенням вмісту патогенних середньо- та дрібномолекулярних ЦІК при зменшенні концентрації
фізіологічних великомолекулярних.
Рівень IgG-антитіл у пацієнтів з наслідками ішемічного
інсульту зростав по мірі віддалення часу від моменту ГПМК,
перевищуючи дані у здорових осіб (P<0,01), що може бути обумовлено як наявністю антигенемії, так і тривалістю запального процесу. Навпаки, вміст IgA у всі періоди реабілітації був
зниженим – від 47,57 % в перший період до 67,0 % у третій, а
IgМ, перевищуючи дані здорових в першій та другий періоди,
сягав норми в період резидуальних явищ (P<0,01).
Висновки. В результаті проведеної роботи встановлено імунологічні особливості перебігу періоду реабілітації
інсульту, які полягають у збереженій кількості Т-лімфоцитів,
розвитку В-лімфоцитозу, значному пригніченні активаційних
процесів у лімфоцитах за участю альфа-ланцюга IL-2 та молекули міжклітинної адгезії ІСАМ-1; збільшеній концентрації
патогенних ЦІК середнього та малого розміру, рівень яких
нормалізується у міру віддалення часу від моменту ГПМК.

раженням ураження органів-мішеней, в тому числі судинної
стінки, що безпосередньо гемодинамічно травмується. І
найбільш перспективними в плані ефективності превентивних заходів, що впливають на прогноз, є хворі молодого віку.
Мета – вивчення морфологічних змін та еластичних властивостей черевної аорти і загальної сонної артерії (ЗСА) у
хворих на АГ і нормотоніків молодого віку.
Матеріал і методи. Проведено дослідження 78 хворих
з АГ у молодому віці (18–44 роки): із І ступенем – 41 особа
(52,6 %), з ІІ ступенем – 33 (47,4 %). Хворі були розподілені на
підгрупи за віком 18–30 років і 31–44 роки. Контрольну групу
становили особи без серцево-судинних захворювань зіставні за віком. Стан кровотоку у головному мозку і черевній аорті (ЧА) оцінювали за допомогою дуплексної допплерографії.
Результати. У хворих віком від 18 до 30 років були початкові прояви атеросклерозу в ЗСА у 33,3 %, в ЧА – у 47,2 %. У віці
від 31 до 44 років – у 40 і 50,0 % відповідно. У каротидних артеріях атеросклеротичні бляшки були тільки у 25 % пацієнтів у віці від 31 до 44 років. Виявлене достовірне збільшення товщини комплексу інтима – медіа: у віці 18–30 років вона становила
(0,74+0,03) мм, а у віці 31–44 років – (0,84+0,04) мм порівняно з
контролем (P<0,05). Аналогічні результати спостерігалися щодо товщини стінки ЧА: у віці 18–30 років – (1,53+0,11) мм, 31–44
роки – (1,96±0,12) мм, що відповідно перевищувало контрольні значення (P<0,05). При аналізі кількісних показників кровотоку в ЧА нами встановлено збільшення Vmax на 50 % у хворих на
АГ молодого віку порівняно з контролем (P<0,05). Однак, коли
хворі були розподілені на підгрупи за віком 18–30 і 31–44 роки,
оскільки мали різну якісну характеристику морфологічних змін
в ЧА (наявність атеросклеротичних бляшок і потовщення стінки аорти), виявилось, що вони мали і різні швидкісні параметри.
Отримано достовірне (P<0,05) збільшення (на 30,8 %) значень
пульсаційного індексу (ПI) у хворих 31–44 років при зіставленні з контролем, що свідчить про підвищену резистентність ЧА у
цих хворих. Хоча загалом у групі визначена тільки тенденція до
достовірності (Р=0,1) при порівнянні з контрольною групою.
Висновки. Артеріальна гіпертензія прискорює розвиток атеросклерозу, про що свідчать зміни структури стінок
черевної аорти і кількісних характеристик кровотоку в
черевній аорті, найбільш чутливим з яких був пульсаційний
індекс – зростання його було достовірним ще в молодому віці
порівняно з контролем (P<0,05).

Особливості атеросклеротичних змін
судин у хворих з артеріальною
гіпертензією молодого віку

Роль патологічної біотрансформації
компонентів ліпідного спектра в процесі
формування еволюційних змін органівмішеней при артеріальній гіпертензії

Т.В. Богослав, В.В. Медведєв
Запорізька медична академія післядипломної освіти
Багатопрофільна клінічна лікарня «ВІТАЦЕНТР», Запоріжжя

Прогноз при артеріальній гіпертензії (АГ) визначається
не тільки ступенем підвищення артеріального тиску, але й ви-

В.В. Буряк, В.А. Візір
Запорізький державний медичний університет

Мета – вивчити особливості біотрансформації компонентів ліпідного спектра плазми крові та їх взаємозв’язок із
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процесами формуванні еволюційних змін органів-мішеней у
пацієнтів з артеріальною гіпертензією (АГ).
Матеріал і методи. До обстеження були залучені пацієнти з АГ 1–3-го ступеня (середня тривалість захворювання становила (8,84±0,37) року) у віці від 39 до 72 років (середній вік – (57,52±0,87) року). Контрольну групу становили
30 практично здорових осіб, середній вік яких – (56,7±1,71)
року. Критерієм включення пацієнтів у дослідження була наявність об’єктивної ознаки ураження органів-мішеней (верифікація гіпертонічної хвороби (ГХ) ІІ стадії). За результатами проведення ультразвукового дуплексного сканування
екстракраніального відділу брахіоцефальних артерій (БЦА)
шляхом вимірювання товщини інтимо-медіального сегмента
(ТІМС) загальної сонної артерії (ЗСА) було сформовано групи спостереження: 1-шу клінічну групу склали 50 хворих на
ГХ ІІ ст., 2-гу – 50 осіб з візуалізацією гемодинамічно та клінічно незначущої атеросклеротичної бляшки в системі каротид. Обидві групи були порівняні між собою за вихідним
рівнем артеріального тиску, а також з групою контролю
– за основними клініко-демографічними показниками.
Плазмовий рівень компонентів ліпідного спектра крові
з розрахунком індексу атерогенності (ІА) визначався за
допомогою біохімічної методики. Статистична обробка даних проводилася за допомогою рекомендованих для медико-біологічних досліджень методик, які відповідають критеріям доказової медицини. Значущими вважали відмінності при
P<0,05.
Результати. Встановлено, що середній рівень ТІМС
ЗСА в контрольній, 1-й та 2-й клінічних групах становив (0,76±0,04), (1,04±0,020 та (1,67±0,03) мм, відповідно, що свідчить про розвиток патологічного судинного ремоделювання на тлі АГ, тоді як частка осіб з наявністю дисліпідемії сягала 20, 72 та 92 % відповідно. При цьому неатерогенний (I) тип дисліпідемії був зареєстрований
виключно у пацієнтів 1-ї клінічної групи (10 %). Серед
пацієнтів 1-ї та 2-ї груп спостереження поширеність IIa
типу дисліпідемії становила 32 та 24 %, а IIb – 30 та 68 %,
відповідно. Оцінка вмісту компонентів ліпідного спектра
плазми крові у пацієнтів з АГ дозволила встановити, що
наявність атероми асоціювалася з достовірним збільшенням
показників загального холестерину, ліпопротеїдів низької
і дуже низької щільності, тригліцеридів та ІА плазми на
26,02 % (P<0,001), 35,37 % (P<0,001), 32,84 % (P<0,01),
34,9 % (P<0,001) та 39,47 % (P<0,001) відповідно. Крім
того, хворі на ГХ ІІ ст. з дисліпідемією ІІа характеризувалися
достовірним збільшенням ТІМС ЗСА на 17,02 % (P<0,001), а
пацієнти з типом дисліпідемії ІІb – на 11,7 % (P<0,01) порівняно з аналогічним показником у підгрупі пацієнтів, що
мали І тип дисліпідемії. Серед хворих 2-ї клінічної групи
дисліпідемія ІІb асоціювалася з достовірним збільшенням
ТІМС ЗСА на 8,23 % (P<0,05) порівняно з пацієнтами, що
мали дисліпідемію типу ІІа. Наявність стенотичного ураження БЦА у пацієнтів з ІІа типом дисліпідемії сприяла достовірному збільшенню ТІМС ЗСА на 43,64 % (P<0,001), а у
пацієнтів з ІІb типом – на 62,86 % (P<0,001) порівняно з пацієнтами 1-ї групи спостереження.
Висновки. Наявність артеріальної гіпертензії асоціюється з розвитком субклінічного ураження брахіоцефальних
артерій та патологічною біотрансформацією компонентів
ліпідного спектра крові, тоді як збільшення атерогенного потенціалу плазми достовірно відповідає формуван-

ню стенотичних уражень в екстракраніальному відділі
брахіоцефальних артерій, що може свідчити про роль мікстдисліпідемії в інтенсифікації еволюційних змін органівмішеней.

Особливості корекції дисліпідемії
у підлітків з артеріальною гіпертензією
Н.М. Головченко, М.Ю. Сульженко
ДЗ «Луганський державний медичний університет»

Артеріальна гіпертензія (АГ), дисліпопротеїдемія (ДЛП)
та надлишкова вага безсумнівно є провідними факторами ризику розвитку ішемічної хвороби серця та інсульту.
Однією з актуальних проблем сучасної педіатрії є визначення
взаємин факторів ризику, які рідко зустрічаються ізольовано
у зв’язку з їх значною поширеністю.
Мета – визначення ліпідного спектра крові у підлітків
з АГ, що супроводжується надмірною масою тіла (ІМТ) і
ожирінням; а також оцінка впливу на нього препарату, що
містить омега-3 жирні кислоти.
Матеріал і методи. Під нашим спостереженням перебував 61 підліток з АГ і надмірною масою тіла та ожирінням
віком від 12 до 18 років. Ліпідний спектр крові (ЛСК) вивчався на підставі визначення рівнів загального холестерину
(ЗХС), тригліцеридів (ТГ), холестерину ліпопротеїнів високої
(ХС ЛПВЩ), дуже низької (ЛПДНЩ) та низької (ЛПНЩ)
щільності спектрофотометричним методом. Всі пацієнти
отримували базисну терапію АГ. Для порівняльної оцінки
ефективності корекції ДЛП хворі були розділені на дві групи: І (n=31) – пацієнти, які отримували препарат, що містить
омега-3 жирні кислоти; II (n=30) – хворі, яким були приписані
дієтичні рекомендації (вживання продуктів з високим вмістом
поліненасичених жирних кислот).
Результати. До початку лікування діти I і II груп скаржилися на надлишкову масу тіла (61 (100 %) пацієнт), підвищення
артеріального тиску (100 %), головний біль ((90,2±3,8) %), запаморочення ((47,5±6,4) %) , кардіалгії ((44,3±6,4) %), носові
кровотечі ((13,1±4,3) %), підвищений апетит ((32,8±6,0) %).
При оцінці фізичного розвитку високорослість відзначалася
в (7,2±6,0) % випадків. Надлишкова маса тіла реєструвалася
у (32,8±6,00 % підлітків, ожиріння у (967,2±6,0) % пацієнтів.
Через 2 тиж після початку лікування у 56 (91,8 %) дітей
І та ІІ груп відзначалося поліпшення самопочуття, зниження артеріального тиску (АТ), позитивна динаміка показників
ЛСК. В результаті проведеного лікування відзначалося
достовірне зниження показників ЛСК у пацієнтів I групи. Так,
рівень ЗХС вже через 2 тиж терапії достовірно знизився, досягнувши норми ((3,93±0,59) ммоль/л, P<0,01). При цьому зниження вмісту в крові ЗХС здійснювалося за рахунок
зменшення концентрації ХС в складі як ЛПНЩ ((2,10±0,40)
ммоль/л), так і ЛПДНЩ ((0,79±0,22) ммоль/л, P<0,05).
Рівень ТГ значно знизився і через 2 тиж становив (1,53±0,32)
ммоль/л, що відповідає нормальним показникам. Слід також
відзначити достовірне підвищення рівня ХС ЛПВЩ в крові
хворих I групи – (1,22±0,14) ммоль/л (P<0,05). Коефіцієнт
атерогенності (КА) через 2 тижні знизився до нормальних
показників ((2,73±0,29) у.о., P<0,05)). У пацієнтів II групи
рівень ЗХС мав тенденцію до підвищення, хоча і залишався
в межах норми ((4,63±0,33) ммоль/л). Рівень ЛПВЩ, що гра-
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ють провідну антиатерогенну роль, у хворих цієї групи трохи знизився – (0,93±0,16) ммоль/л. КА мав прикордонне значення – (2,99±0,18) ум. од.
Після лікування відзначено достовірне зниження показників АТ у пацієнтів I і II групи. Однак, найбільш виражена динаміка як САД, так і ДАТ була відзначена в І групі, що
свідчить про перевагу поєднання антигіпертензивної і гіполіпідемічної терапії.
Висновки. Препарат, що містить омега-3 жирні кислоти, має виражений гіпохолестеринемічний ефект, а також у комбінації з антигіпертензивними засобами підсилює
гіпотензивний ефект, що дозволяє зменшити добову дозу базисних препаратів.

Виразність прозапальної активації
у хворих на гіпертонічну хворобу
О.В. Гончаров
Запорізький державний медичний університет

За останні роки у медичній літературі з’явилася велика кількість повідомлень, що вказують на активацію запальних процесів у хворих на гіпертонічну хворобу (ГХ). У декількох дослідженнях доведена позитивна асоціація між рівнем
С-реактивного протеїну (СРП) та фактора некрозу пухлини α
(ФНП α) крові і артеріальним тиском. Однак, на жаль, багато
досліджень не дають оцінку виразності хронічного запалення
при збільшенні ступеня тяжкості артеріальної гіпертензії (АГ).
Мета – визначення виразності прозапальної активації у
хворих на ГХ ІІ стадії залежно від ступеня артеріальної гіпертензії.
Матеріал і методи. Для вирішення поставленого завдання у дослідження було включено 107 хворих на ГХ
ІІ стадії з АГ 1–3-го ступеня у віці 31–73 років (середній
вік – (53,89±0,88) року). Чоловіків було 39,29 % (42 особи),
жінок – 60,71 % (65 осіб). Діагноз «гіпертонічна хвороба» був
верифікований після виключення вторинних АГ згідно з рекомендаціями Української асоціації кардіологів (2012). Рівень
СРП у сироватці крові визначали імуноферментним методом
за допомогою набору Microwell ELISA фірми Diagnostic
Automation, Inc. відповідно до доданої до набору інструкції.
Вміст ФНП α в сироватці крові визначали імуноферментним
методом за допомогою набору Human TNFα ELISA фірми
Diaclone (Франція) відповідно до доданої до набору
інструкції. Реєстрацію результатів імуноферментного аналізу
здійснювали за допомогою фотометра Digiscan Microplate
Reader у Центральній науково-дослідній лабораторії Запорізького державного медичного університету. Контрольна
група складалася із 31 практично здорової особи (17 жінок,
14 чоловіків), середній вік – (51,26±1,58) року.
Результати. У цілому по групі хворих на ГХ відзначалося
достовірне підвищення вмісту в сироватці крові СРП в
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5,18 разу (Р<0,05) та збільшення вмісту ФНП α на 39,04 %
(Р<0,05) порівняно з особами групи контролю.
При вивченні параметрів активації прозапальних процесів
у хворих на ГХ залежно від ступеня АГ було встановлено, що
по мірі збільшення ступеня АГ відзначалося прогресивне
підвищення вмісту в сироватці крові СРП й ФНП α. При цьому
динаміка змін цих показників була досить вираженою. Так, у
хворих з 2 ступенем АГ рівні СРП й ФНП α були в 2,24 разу
(Р<0,05) та 21,14 % (Р<0,05) вищими порівняно з пацієнтами
з м’якою АГ. В осіб з тяжкою АГ вміст у сироватці крові СРП
й ФНП α відзначався відповідно на 24,19 (Р<0,05) і 15,14 %
(Р<0,05) більшим, ніж у хворих з 2-м ступенем АГ. Найбільш
значними виявилися відмінності між досліджуваними показниками у пацієнтів з 1-м і 3-м ступенем АГ – 2,78 разу
(p<0,05) для вмісту СРП, а також 39,48 % (Р<0,05) для
ФНП α відповідно.
Висновки. Таким чином, отримані в ході дослідження
результати свідчать, що збільшення ступеня тяжкості АГ
супроводжується підвищенням прозапальної активації у
хворих на гіпертонічну хворобу ІІ стадії, що виражається у
зростанні рівнів СРП і ФНП α у сироватці крові.
Подальші дослідження в цьому напрямку допоможуть
більш детально вивчити значення запальних процесів у розвитку ендотеліальної дисфункції і ремоделювання артеріальних судин у хворих на гіпертонічну хворобу.

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.
Результаты. В исследование были включены 105 больных с хроническим ренокардиальным синдромом, а именно с АГ при хроническом гломерулонефрите. Эндотелийзависимую и эндотелийнезависимую вазодилатацию
исследовали с помощью проб потокозависимой вазодилатации: реактивной гиперемии на компрессию плечевой артерии и нитроглицериновой пробы (500 мг). Диаметр плечевой артерии в общей группе уменьшился на 54,3 %: при
АГ 2-й степени 55,1 % и АГ 3-й 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
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группе на декомпрессию составило по сравнению с нормой
51,1 %: при АГ 2-й степени – 48,8% и 3-й степени – 52,2 %
(P<0,01). При проведении пробы с нитроглицерином: в общей группе больных АГ снижение вазодилатации составило 21,1 %, АГ 2-й степени – 13,8 % и АГ 3-й степени – 30,7
% (P<0,01). Нормальный тип вазодилататорного ответа
имел место только у 27,4 % больных: при АГ 2-й степени –
у 33,8 % и АГ 3-й степени – у 22 %. Пониженная реакция на
декомпрессию была у 60 % больных (при АГ 2-й ст. – у 43,2 %
и АГ 3-й степени – у 56,8 %) и констрикторная у 12,6 % (при
АГ 2-й степени – у 6,2 %, при АГ 3-й степени – у 17 %).
Выводы. Выявлено снижение независимой и зависимой
вазодилататорной реакции сосудистого эндотелия как главного проявления дисфункции сосудов на эндогенные (гипоксия) и экзогенные (нитроглицерин) вазодилататорные стимулы.

Артеріальна гіпертензія
та афективні розлади (додатковий
кардіоваскулярний ризик)
І.В. Дроздова
ДУ «Український державний науково-дослідний інститут
медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України»,
Дніпропетровськ

Ризик, пов’язаний із артеріальною гіпертензією (АГ),
реалізується через розвиток її кардіоваскулярних ускладнень.
Мета – визначення значення афективних розладів як додаткового кардіоваскулярного ризику у хворих на АГ.
Матеріал і методи. Критерієм включення до дослідження, яке охоплювало 427 хворих на АГ, була есенціальна АГ у хворих віком 28–59 років. Серед обстежених було
263 жінки і 164 чоловіка. Хворих із І стадією АГ було 201 особа
(46,7 %), середній вік (46,7±0,6) року; із ІІ стадією АГ – 226 осіб
(52,3 %), середній вік (52,3±0,5) року. Вивчення факторів ризику (ФР) та стратифікацію загального серцево-судинного
ризику проводили згідно з директивами з діагностики та лікування АГ.
Результати. У результаті вивчення психічного стану хворих на АГ І та ІІ стадії було діагностовано афективні розлади: легкий депресивний епізод (по 8,9 %) та дистимія (7,5 і
9,3 %). у хворих на АГ із дистимією найбільш поширеними основними ФР (відповідно при АГ І та ІІ стадії) були стрес (90,5
і 93,3 %), зловживання вуглеводами (80,0 і 90,5 %), низька фізична активність (53,3 і 81,0 %), обтяжена спадковість
(60,0 і 80,9 %), високий соціально-економічний статус
(60,0 і 71,4 %), збільшення маси тіла (40,0 і 71,4 %). Ці хворі
відзначались підвищенням рівня Hs-іпохондрії, зменшенням
паління. Серед них найчастіше спостерігалось поєднання
5–7 факторів ризику: п’ять факторів зустрічались у 46,7 і
52,4 %, шість – у 26,7 і 33,3 %, сім – у 13,3 і 14,3 % випадків
у хворих на АГ І та ІІ стадії, відповідно. Високий прогностичний ризик було встановлено у 66,6 та 71,4 %, дуже високий –
у 20,0 і 23,8 % пацієнтів.
У хворих на АГ І та ІІ стадії з легким депресивним епізодом
найбільш поширеними основними факторами ризику були відповідно: високий соціально-економічний статус (72,2
і 100,0 %), стрес (88,9 і 90,0 %), зловживання вуглеводами

(83,3 і 90,0 %), обтяжена спадковість (77,7 і 80,0 %), низька фізична активність (61,1 і 75,0 %). Ці хворі відзначались
підвищенням рівня D-депресії, високим соціально-економічним статусом, зменшенням паління. Значною мірою
у хворих на АГ І і ІІ стадії поєднувались 3–6 факторів ризику відповідно: три фактори – у 5,5 и 25,0 %, чотири – у 16,7 і
30,0 %, п’ять – у 27,8 і 40,0 %, шість – у 16,7 і 25,0 % випадків.
Високий прогностичний ризик відзначено у 88,8 і 90,0 %, дуже високий – у 5,5 і 5,0 % пацієнтів.
Отримані нами дані свідчать, що найпоширенішими
факторами ризику у хворих на АГ є стрес, спадкоємна
обтяженість серцево-судинними захворюваннями, низька
фізична активність, зловживання вуглеводами, вища освіта
та високий соціально-економічний статус, які підвищують
невротизацію та посилюють депресію, погіршують якість
їхнього життя. На ранній стадії АГ найсуттєвішим є вплив високого соціального статусу й порушень здорового способу життя, тоді як прогресування АГ сполучене з обтяженою
спадковістю й зниженням соціального статусу. Із прогресуванням АГ зростає поширеність афективних розладів та
підвищується артеріальний тиск, кількість й частота факторів
ризику, ураження органів-мішеней, які обтяжують одне одного за механізмом замкненого кола, що суттєво збільшує
відсоток хворих із високим та дуже високим прогностичним
ризиком.
Висновки. Визначено місце афективних розладів у
стратифікації загального серцево-судинного ризику і показано, що депресії при АГ необхідно розглядати як фактор ризику виникнення серцево-судинних ускладнень, а тому вони
вимагають корекції навіть за нормального рівня АТ у хворих.

Плазмові рівні судинного
натрійуретичного пептиду у жінок
післяменопаузального віку з різним
перебігом гіпертонічної хвороби
В.М. Жебель, О.О. Сакович, А.Ф. Гуменюк,
Г.В. Вільчинський, О.Л. Старжинська, І.К. Палій
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

Натрійуретичні пептиди (НУП) є одними з основних
факторів, здатних протидіяти впливам ренін-ангіотензинальдостеронової системи та формуванню ендотеліальної
дисфункції в умовах серцево-судинної патології, зокрема
при ГХ та її ускладненні хронічною серцевою недостатністю
(ХСН). Особлива увага в зв’язку з цим приділяється судинному НУП (СНП).
Мета – стало вивчення плазмових рівнів СНП у жінок
післяменопаузального віку, мешканок Вінницької області, які
страждають на ГХ: неускладнену (ІІ стадії) та ускладнену ХСН
ІІА стадії (ІІІ стадії).
Матеріал і методи. Обстежено 100 жінок із ГХ: 50 пацієнток із ГХ ІІ стадії (середній вік (56,46±0,50) року) та
50 хворих з ГХ із ознаками ХСН ІІА стадії за класифікацією
М.Д. Стражеска – В.Х. Василенка, середній вік цих жінок становив (57,49±0,48) року та достовірно не відрізнявся від віку
пацієнток із неускладненою ГХ. Контрольна група сформована із 80 жінок (середній вік (57,49±0,48) року) без ознак
серцево-судинних захворювань. Для визначення рівня СНП
у плазмі крові використовувався метод імуноферментного
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аналізу (реактиви фірми BIOMEDICA (Німеччина). Для оцінки
параметрів внутрішньосерцевої гемодинаміки застосовували ехокардіографію на ехокардіографі Biomedica Sim 5000
plus. Стан систолічної функції міокарда лівого шлуночку (ЛШ)
оцінювався за показником фракції викиду (ФВ) ЛШ. Систолічна функція ЛШ вважалася зниженою, коли ФВ становила менше 45 %. Математичну обробку виконували на персональному комп’ютері з використанням стандартного статистичного пакету STATISTICA 6,0. При визначенні межових
рівнів СНП у плазмі крові використовували формулу, запропоновану М.Ю. Антамоновим (Антамонов М.Ю., 2004).
Результати. Діастолічну дисфункцію (ДД) ЛШ виявлено
у 40 % хворих з ГХ ІІ стадії та у 100 % хворих із ознаками ХСН,
систолічну дисфункцію (СД) – у 62 % пацієнток із ознаками
ХСН ІІА стадії.
Середнє значення плазматичної концентрації СНП у
жінок із ГХ ІІІ стадії становить (5,61±0,14) пмоль/мл і є
достовірно вищим (P<0,01), ніж у пацієнток із ГХ ІІ стадії
((4,04±0,08) пмоль/мл) та у практично здорових жінок
((2,38±0,06) пмоль/мл). Хворі з ДД ЛШ мали вищий плазмовий рівень СНП, ніж хворі зі збереженою діастолічною
функцією ((5,28±0,12) пмоль/мл проти (3,75±0,08)
пмоль/мл, P<0,01). Вищим є рівень СНП у хворих із ХСН
ІІА стадії та систолічною дисфункцією ЛШ, ніж у хворих
без СД: (6,05±0,16) та (4,88±0,15) пмоль/мл, відповідно
(P<0,01).
Розраховані концентрації СНП, які можна використовувати як межових рівнів у пацієнток післяменопаузального віку із ГХ для орієнтовного виявлення осіб
із дисфункцією ЛШ. Так, межовий рівень СНП, що становить 3,6 пмоль/мл (чутливість – 100 %, специфічність – 87,27 %, безпомилковість – 98,15 %, хибнонегативна відповідь – 0 %, хибнопозитивна відповідь –
12,73 %), дозволяє виявити пацієнток з ГХ із ізольованою
ДД. А рівень СНП – 4,6 пмоль/мл (чутливість – 90,32 %,
специфічність – 63,16 % безпомилковість – 82 %, хибнонегативна відповідь – 6,45 %, хибнопозитивна відповідь –
6,84 %) дає можливість виявити осіб із СД ЛШ.
Висновки. 1. У хворих на ГХ із більшою тяжкістю захворювання визначаються достовірно вищі плазмові
концентрації СНП. При цьому найвищі рівні пептиду спостерігаються у пацієнток із ГХ, ускладненою ХСН
ІІА стадії із наявністю як систолічної, так і діастолічної
дисфункції ЛШ. 2. Встановлені межові плазмові рівні СНП
у плазмі крові, які можуть бути використані при проведенні
скринінгових обстежень значної кількості осіб для швидкої
орієнтовної оцінки діастолічної та систолічної функцій ЛШ
у жінок післяменопаузального віку із ГХ різного ступеня
тяжкості, що дозволяє відібрати пацієнтів для поглибленого до обстеження і призначення.
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Поліморфізм гена рецептора
ангіотензину ІІ 1-го типу серед
мешканців Вінницької області
В.М. Жебель, О.Л. Старжинська, А.Ф. Гуменюк,
С.В. Франчук, Н.Ф. Середа, Н.В. Жебель
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

Фундаментальні та клінічні дослідження останніх років
довели, що у патогенезі гіпертонічної хвороби (ГХ) одну з
основних ролей грають компоненти ренін-ангіотензин-альдостеронової системи (РААС) та її ефекторний гормон ангіотензин ІІ (АІІ), а активність та функціонування складових РААС
значною мірою обумовлена генетично.
Мета – вивчити поширення поліморфізму гена АТ1Р у чоловіків та жінок як практично здорових, так хворих на неускладнену ГХ, мешканців Вінницької області зрілого віку.
Материал и методы. Обстежено 183 практично здорових осіб (середній вік (50,50±0,48) року) та 154 хворих на неускладнену ГХ (середній вік (53,17±0,66) року). Усі обстежені мешканці Вінницької області. Критерії включення: верифікований діагноз ГХ; критерії виключення: симптоматичний характер артеріальної гіпертензії, ендокринологічні захворювання, порушення функції нирок, хронічне обструктивне захворювання легень, симптоми та ознаки недостатності кровообігу, перенесені ускладнення ГХ (інфаркт міокарда, гостре порушення мозкового кровообігу), симптоми
та ознаки, анамнестичні вказівки на ішемічну хворобу серця. Генотипування АТ1Р проводилися із застосуванням полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР). Аналіз відмінностей частот генотипів у групах проводили із застосуванням критерію
Пірсона χ2 (з поправкою Йєтса для малих груп), аналіз відмінностей частот алелей – із застосуванням критерію Фішера.
Попередньо перевіряли вибірки «випадок – контроль» на відповідність умовам рівноваги Харді – Вайнберга. Відношення
шансів (OR) розраховували за допомогою калькулятора «випадок – контроль» і на основі таблиць спряженості.
Результати. Встановлено, що серед мешканців Вінницького регіону переважають носії генотипу АА (P<0,01). У
групі практично здорових мешканців структура поширеності різних генотипів АТ1Р виглядає так: носіїв генотипу АА 117
осіб (63,93 %), генотипу АС – 56 осіб (30,60 %), генотипу СС
– 10 осіб (5,47%). Серед хворих на ГХ носіїв генотипу АА 55
осіб (35,72 %), генотипу АС – 75 хворих (48,70 %), генотипу СС – 24 особи (15,58 %). Розраховано, що для мешканців Вінниччини носійство алелі С (OR=2,54) або генотипів АС
(OR=2,15) та СС (OR=3,19) пов’язане з достовірно підвищеним ризиком розвитку ГХ. У групі практично здорових як серед жінок, так і серед чоловіків достовірно переважають носії генотипу АА. Частоти різних генотипів АТ1Р серед практично здорових чоловіків та жінок достовірно не відрізняють-
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ся. У жінок з ГХ генотипи АА та АС виявляють майже з однаковою частотою, генотип СС реєструється у них значно рідше. Серед чоловіків достовірно частіше зустрічається генотип АС. Проте, достовірні відмінності у розподілі генотипів
між чоловіками та жінками з ГХ знайдено лише у носіїв генотипу СС (P<0,01). Таким чином, у хворих на ГХ мешканців
Вінниччини існують статеві відмінності у поширеності поліморфізму гена АТ1Р. Зважаючи на отримані дані, оцінили ризик розвитку ГХ окремо у групах жінок та чоловіків. У групі чоловіків картина цілком повторила закономірності, знайдені у
групі хворих на ГХ. Тобто, достовірно більші шанси захворіти
на ГХ мають чоловіки-носії алелі С (OR=2,87) та генотипів АС
(OR=1,88) та СС (OR=4,34). У групі жінок достовірний ризик
розвитку ГХ існує лише для осіб з генотипом АС (OR=2,64).
Висновки. Серед мешканців Вінниччини найбільш поширеним є генотип АА. Таке ж співвідношення зберігається і у
практично здорових осіб. У групі хворих на ГХ достовірно частіше виявляють генотип АС. Встановлено, що носійство генотипу АС асоційоване з високим ризиком розвитку захворювання як у чоловіків, так і у жінок, носійство генотипу СС небезпечне лише для чоловіків.

Особенности изменения пульсового
давления и суточного профиля
артериального давления у больных
гипертонической болезнью ІІ стадии
Л.В. Журавлева, И.А. Ильченко
Харьковский национальный медицинский университет

Ведущими факторами, определяющими величину пульсового давления (ПД), являются фракция изгнания левого желудочка, ригидность стенок аорты и крупных артерий, скорость распространения пульсовой волны и сердечный ритм. Увеличение ПД – важнейший показатель сердечно-сосудистой патологии, предиктор возможного инфаркта
миокарда, независящий от других параметров. Циркадный
профиль артериального давления (АД) является важным
компонентом 24-часового мониторирования АД (СМАД).
Недостаточное снижение суточного АД часто ассоциируется с вторичной гипертензией, является предиктором повреждения органов-мишеней, фактором неблагоприятного
прогноза заболевания.
Цель – выявить особенности изменения ПД в зависимости от циркадного профиля АД у больных гипертонической
болезнью (ГБ) II стадии.
Материал и методы. Обследовано 184 пациента с диагностированной ГБ II стадии 2–3-й степени. Группу обследования составили 90 мужчин и 94 женщины; средний возраст – (56,8+4,3) года; длительность ГБ – (12,4+5,2) года; ГБ
2-й степени – 98 больных; ГБ 3-й степени – 86 пациентов.
Всем больным амбулаторно проводилось СМАД (СМАД-04,
Meditech, Венгрия), при этом пациенты выполняли свою привычную ежедневную нагрузку. Проанализированы колебания и степень снижения АД в течение суток по стандартным
критериям. В зависимости от степени снижения АД выделены две группы больных: с достаточным (dipper – 1-ша группа, 96 больных) и недостаточным (non-dipper – 2-га группа, 88 больных) снижением АД. Статистическая обработка
результатов проводилась с использованием пакета анали-

за в системе Microsoft Excel и Microsoft Accesst, достоверность полученных данных вычисляли с помощью t-критерия
Стьюдента.
Результаты. Установлена достоверная разница показателей среднесуточного систолического (САДс) и диастолического (ДАДс) АД в 1-й и 2-й группах больных (соответственно, САДс: (138,46+10,74) мм рт. ст.; (167,66+11,52) мм
рт. ст. (p<0,01); ДАДс: (72,83+10,42) мм рт. ст.; (98,74+11,
28) мм рт. ст. (p<0,01). Показатели суточного ПД (ПДс) были достоверно выше у больных 2-й группы, чем 1-й группы (соответственно: (69,42+12,48) мм рт. ст.; (50,68+10,64)
мм рт. ст. (p<0,01)). Кроме того, уровень ПД в дневное время (ПДд) был достоверно больше у пациентов 2-й группы
(соответственно: (66,72+10,64) мм рт. ст.; (51,28+10,36) мм
рт. ст.; (Р<0,01)), недостаточно снижался в ночное время, и
оставался достоверно выше, чем у больных 1-й группы (соответственно (64,52+9,28) мм рт. ст.; (45,53+8,22) мм рт. ст.;
(Р<0,01)).
Выводы. У больных с ГБ II стадии с недостаточным снижением АД показатели ПД в течение суток, в дневное и ночное время значительно выше, чем у пациентов с достаточным снижением АД. Высокое ПД у больных с недостаточным
суточным снижением АД может быть маркером худшего прогноза ГБ, прогрессирования поражения органов-мишеней и
увеличения кардиоваскулярного риска.

Артериальная жесткость как фактор
риска диастолической дисфункции миокарда ЛЖ у больных гипертонической
болезнью и сахарным диабетом 2-го типа
Л.В. Журавлева, Н.А. Лопина, И.А. Демченко
Харьковский национальный медицинский университет
КУОЗ «Областная клиническая больница – центр экстренной
медицинской помощи и медицины катастроф», Харьков

Цель – изучить влияние артериальной жесткости (АЖ)
на диастолическую дисфункцию левого желудочка (ДД ЛЖ) у
пациентов с гипертонической болезнью (ГБ) и сахарным диабетом 2-го типа (СД).
Материал и методы. В исследование было включено 60
пациентов с ГБ, СД 2-го типа, ДД ЛЖ и сохранённой фракцией выброса ЛЖ (34 мужчины, средний возраст (56,5±4,7) года). Стаж ГБ составил (8,4±3,3) года и СД 2-го типа (5,7±1,5)
года. У всех пациентов определялся уровень HbA1c. АЖ оценивалась по скорости распространения пульсовой волны
(СРПВ) в артериях эластического типа методом сфигмографии путем определения плече-лодыжечного индекса (ПЛИ).
Оценку диастолической функции миокарда ЛЖ проводили с помощью эхокардиографии с использованием тканевого Допплера. Определяли массу миокарда ЛЖ (ММ ЛЖ),
индекс массы миокарда ЛЖ (ИММ ЛЖ), максимальную скорость кровотока раннего (Е) и позднего (А) диастолического
наполнения, время замедления кровотока раннего диастолического наполнения ЛЖ (DT), время изоволюметрического расслабления (IVRT) и соотношения Е/А, E/E’.
Результаты. Среди обследованных больных было 38
человек с нарушением релаксации – легкой ДД (E/А < 1,0,
DT > 240 мс), у 22 регистрировалась стадия псевдонормализации диастолической функции – умеренная ДД (E/A 1,0–
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1,5, DT > 240 мс). В исследовании отсутствовали лица с рестриктивной стадией ДД. Пациенты с умеренной ДД имели достоверно большую продолжительность СД 2-го типа по сравнению с пациентами с легкой ДД ((5,6±1,2) года против (2,8±1,1) лет, P<0,05) и более высокий уровень
HbA1c ((8,1±0,9) % против (6,7±0,7) %, P<0,05). У пациентов
с умеренной ДД была значительно более высокой СРПВ,
оцениваемая по ПЛИ, по сравнению с пациентами с легкой ДД ((18,34±2,21) м/с против (16,78±1,51) м/с, P<0,05).
Были установлены корреляционные связи между ПЛИ и ММ
ЛЖ (г=0,32, P<0,05), ИММ ЛЖ (r=0,41, Р<0,05), соотношением Е/А (r=-0,37, P<0,05), DT (r=0,43, P<0,05), соотношением E/E’ (r=0,59, P<0,05).
Выводы. Увеличение АЖ ассоциируется с более тяжелым течением ДД ЛЖ у пациентов с СД 2-го типа и ГБ.
Оценка АЖ у таких пациентов необходима для своевременного назначения препаратов, способствующих ее снижению
для замедления прогрессирования ДД ЛЖ.

Ефективність комбінованого лікування
із застосуванням озонотерапії у хворих
на гіпертонічну хворобу, поєднану
з ішемічною хворобою серця
Є.Х. Заремба, Г.Х. Кашаєва, О.В. Заремба,
К.Х. Бучак
Львівський національний медичний університет
імені Данила Галицького
Комунальна міська клінічна лікарня
швидкої медичної допомоги, Львів

Важливою медико-соціальною проблемою в Україні внаслідок поширеності, тяжкості, високих рівнів інвалідизації та
смертності є серцево-судинні захворювання. Зростає захворюваність на ішемічну хворобу серця (ІХС), гіпертонічну хворобу (ГХ), особливо у працездатному віці, часто зустрічається поєднання цих двох патологій.
Мета – покращити результати лікування хворих на ГХ в
поєднанні з супутньою ІХС на основі використання у комплексному лікуванні озонотерапії (ОТ).
Матеріал и методи. Обстежено 63 хворих на ГХ із супутньою ІХС (віком від 43 до 74 років). 38 хворих (основна група) отримували стандартне лікування згідно з протоколами
надання допомоги у комбінації з курсом ОТ, яку проводили
шляхом внутрішньовенного крапельного введення 200,0 мл
озонованого фізіологічного розчину з концентрацією озону 1,0 мг/л, курс лікування – 6–8 процедур. Контрольну групу склали 25 пацієнтів, які отримували лише базисну терапію.
Виключені з дослідження пацієнти з супутніми захворюваннями в стадії декомпенсації. Усім хворим, крім загальноклінічних обстежень, проведено добове моніторування ЕКГ та
велоергометрію (ВЕМ).
Результати. У групі хворих, яким проведено комбіноване лікування зі застосуванням ОТ, встановлено достовірне
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збільшення порогової потужності, загального обсягу виконаної роботи, а отже і збільшення толерантності до фізичного навантаження. В основній групі хворих на 16 % збільшилась тривалість навантажувальної проби, на 12,3 % – порогова потужність фізичного навантаження (P<0,05), на 32 %
збільшився загальний обсяг виконаної роботи (P<0,05), на
31,3 % знизився приріст АТ на одиницю виконаної роботи
(P<0,05). Внаслідок приросту тривалості навантаження за
рахунок збільшення часу до виникнення ознак депресії сегмента ST, екстрасистолічної аритмії, м’язової втомлюваності відбувалося зростання обсягу виконаної роботи. У період
реституції встановлено більш швидке відновлення початкових рівнів систолічного (САТ) та діастолічного (ДАТ) артеріального тиску. Зменшення глибини ішемічної депресії сегмента ST з (1,47±0,11) до (1,16±0,07) мм (P<0,05) супроводжувалось достовірним зниженням інтенсивності больового ангінозного нападу з (2,10±0,38) до (1,10±0,27) бала
(P<0,05). Результати ВЕМ корелюють з отриманими даними при добовому моніторуванні ЕКГ: кількість больових та
безбольових епізодів ішемії міокарда знизилась з 4,6±1,0
до 2,2±0,6 (P<0,05). На фоні зменшення частоти епізодів
ішемії міокарда виявлено зниження кількості зареєстрованих екстрасистол: шлуночкових – на 49,4 %, надшлуночкових – на 24 %. У контрольній групі також виявлено позитивну динаміку зазначених показників, проте зміни мали недостовірний характер.
Висновки. Застосування ОТ в комбінованому лікуванні
хворих з ГХ і супутньою ІХС позитивно впливає на клінічний
перебіг захворювання, ефективно підсилюючи стандартну терапію, що проявляється підвищенням толерантності до фізичного навантаження, зменшенням реакції САТ та
ДАТ у відповідь на дозоване фізичне навантаження, зменшенням кількості аритмій. Застосування ОТ може бути рекомендоване у комплексному лікуванні хворих на ГХ із супутньою ІХС.

Клініко-анамнестичні характеристики
хворих на стабільну стенокардію ІІІ ФК
із супутньою артеріальною гіпертензією
з нітраторезистентністю
Н.В. Зозуляк
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»

Серцево-судинні захворювання є основною причиною смерті населення. Рівень смертності внаслідок
ішемічної хвороби серця у поєднанні з артеріальною
гіпертензією (АГ) не має тенденції до зменшення і становить 80 %. Важливим недоліком у лікуванні таких хворих із
коморбідною патологією є розвиток нітраторезистентності
– значного зниження гемодинамічних та антиішемічних
ефектів після декількох днів або тижнів терапії пролонгованими нітратами.
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Мета – аналіз клініко-анамнестичних особливостей хворих із нітраторезистентністю.
Матеріал і методи. Обстежено 125 хворих на стабільну
стенокардію (CC) із супутньою АГ, які вживали нітрати
(ізосорбіду мононітрат) протягом 1 місяця. Що призвело до
розвитку нітраторезистентності в 33 (26,4 %) хворих. Хворі
були рандомізовані на групи: до 1-ї групи увійшли 92 особи
(73,6 %), в яких нітраторезистентність не розвивалась, до 2-ї
групи – 33 особи з нітраторезистентністю. Проводили клінічне
обстеження з обчисленням кількості нападів стенокардії та
потреби в додатковому вживанні нітрогліцерину (НГ) за тиждень. Статистична обробка результатів дослідження з визначенням показників М±m, критеріїв t Стьюдента, p, точного критерію Фішера – рF, OR (odds ratio) та 95 % довірчих
інтервалів (CI – confidence intervals).
Такі скарги, як серцебиття та втомлюваність, достовірно
частіше спостерігались у хворих із нітраторезистентністю
порівняно з хворими зі збереженою чутливістю до нітратів.
Так, на серцебиття скаржились 45,5 % хворих 2-ї групи та
23,9 % осіб 1-ї групи (рF=0,01), на втомлюваність – 60,6 та
41,3 % хворих в обох групах, відповідно (рF=0,04).
Результати. Через місяць лікування хворі з нітраторезистентністю характеризувалася більшою частотою
нападів стенокардії та більшою потребою в додатковому вживанні НГ за тиждень порівняно з хворими, в яких
зберігалась чутливість до нітратів: 4,98±0,16 та 11,06±1,04
ангінозних нападів за тиждень (Р<0,001) і 5,3±0,23 та
11,59±0,84 додатково вжитих таблеток НГ за тиждень
(Р<0,001) відповідно.
У результаті аналізу ряду клініко-анамнестичних особливостей було встановлено, що шанси розвитку нітраторезистентності зростають у 3,8 рази (Р=0,003) у хворих,
старших 60 років, у 3,6 рази (Р=0,005) в осіб, які перенесли інфаркт міокарда, в 2,7 рази (Р=0,024) у тих хворих,
тривалість ІХС яких довше 10 років, у 2,5 рази (Р=0,043) у
пацієнтів із супутнім ожирінням та в 2,5 рази (Р=0,049) – за
наявності цукрового діабету 2 типу.
Висновки. На підставі результатів клініко-функціонального дослідження хворих на СС ІІІ ФК із супутньою АГ було
з’ясовано, що хворі, в яких у процесі лікування розвивається
нітраторезистентність, порівняно з особами, в яких чутливість
до нітратів зберігається, характеризуються тривалим
перебігом ІХС (довше 10 років), частіше зустрічається у старшому віці (більше 60 років), перенесеним інфарктом міокарда,
наявним цукровим діабетом 2-го типу та ожирінням.

Динаміка змін геометричних характеристик лівого шлуночка серця у хворих
на артеріальну гіпертензію із супутньою
ішемічною хворобою серця
Г.А. Ігнатенко, І.В. Мухін, О.В. Башкірцев
Донецький національний медичний університет ім. М. Горького

Патологічне ремоделювання лівого шлуночка є складною
і не до кінця вивченою клініко-патофізіологічною проблемою
у хворих на ішемічну хворобу серця (ІХС) і артеріальну гіпертензію (АГ).
Мета – аналіз впливу двох режимів терапії на геометричні характеристики лівого шлуночка (ЛШ) у хворих на ІХС з АГ.

Матеріал і методи. До дослідження включені 92 хворих на АГ зі стабільною стенокардією напруги віком від
49 до 68 років (середній вік (57,7±3,4) року). Критеріями
включення до дослідження були: АГ І–ІІ стадії і 1–2-го ступеня, стенокардія напруги І–ІІ функціонального класу (ФК),
ХСН І–ІІ ФК за NYHA. Методом випадкової вибірки пацієнти були розподілені в 2 статистично однорідні за віком
(χ2=0,8, Р=0,48), статтю (χ2=2,3, Р=0,22), тривалістю АГ
(χ2=1,3, Р=0,34) і ІХС (χ2=3,6, Р=0,18) групи спостереження. Перша група (47 хворих) після рандомізації отримувала стандартну комбіновану медикаментозну терапію (антагоністи кальцію, нітрати, інгібітори АПФ, статини, дезагреганти, бета-адреноблокатори). Другій групі (45 пацієнтів), крім аналогічного лікування проводили щоденні сеанси інтервальної нормобаричної гіпокситерапії (ІНБГТ)
при 11–12 % насиченні киснем дихальної суміші тривалістю до 50–60 хвилин спочатку протягом 20 днів за допомогою гіпоксикаторів «ГИП 10-1000-0», фірми «Трейд
Медикал» (Росія) і «Тибет-4» фірми Newlife (США, Росія),
а надалі після закінчення базового курсу в амбулаторних
умовах підтримуючі 10-денні сеанси кожні 3 міс. Всім хворим проводили трансторакальну ехокардіографію за допомогою апарату Vivid 3 (General Electrics, США). Наявність
гіпертрофії лівого шлуночка (ГЛШ) констатували при значеннях індексу маси міокарда лівого шлуночка (ІММЛШ)
> 125 г/м2 для чоловіків і > 110 г/м2 – для жінок. За відсутності ознак ГЛШ вважали наявність нормальної геометрії (відносна товщина стінок (ВТС) < 0,45). При значеннях
ВТС > 0,45 – діагностували концентричне ремоделювання.
У випадках наявності ГЛШ при ВТС  0,45 визначали концентричну, а при ВТС <0,45 – ексцентричну гіпертрофію
ЛШ. Статистична обробка отриманих результатів виконана на персональному комп’ютері.
Результати. Як виявилося, у хворих обох груп значно переважали люди з помірною ГЛШ (72,3 і 73,3 %, відповідно).
Друге місце за частотою займали хворі з вираженою
гіпертрофією (19,1 і 17,8 %, відповідно). У 19,1 і 17,8 % хворих була встановлена виражена ГЛШ.
При аналізі варіантів ремоделювання виявилося, що
в обох групах спостереження переважала концентрична гіпертрофія (74,5 і 75,6 %, відповідно). На тлі стандартного лікування в 1-й групі була тенденція до зменшення
нормальної геометрії і збільшення частоти ексцентричної
гіпертрофії. Зменшення концентричної гіпертрофії відбулося
за рахунок часткової трансформації її у частини хворих в
концентричне ремоделювання з використанням пакетів
ліцензійних програми Statistica 6.0.
Висновки. У хворих другої групи на тлі комбінованого
лікування відбулося збільшення частоти нормальної
геометрії на тлі зменшення ексцентричного варіанту
гіпертрофії. До того ж, в цій групі визначено зменшення (на
11,2 % порівняно з вихідними значеннями) концентричної
гіпертрофії. Включення в терапевтичну програму сеансів
ІНБГТ на тлі стандартної медикаментозної терапії сприяло частковій реверсії вираженої і помірної гіпертрофії
лівого шлуночка. Залучення до комплексного лікування
сеансів гіпокситерапії протягом року спостереження сприяє
частковій реверсії варіантів патологічного ремоделювання, що є відображенням гальмування формування у таких
пацієнтів з часом безсимптомної і клінічно значущої серцевої
недостатності.
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Значення добового індексу
при амбулаторному моніторуванні АТ
у хворих на есенціальну гіпертензію
ІІ стадії з різними типами гіпертрофії
лівого шлуночка
М.Г. Ілляш, О.Є. Базика, Л.І. Зелененька,
Н.В. Довганич, О.С. Старшова
ДУ «Національний науковий центр “Інститут кардіології
ім. акад. М.Д. Стражеска” НАМН України», Київ

Мета – вивчити особливості амбулаторного моніторування артеріального тиску у хворих на гіпертонічну хворобу
(ГХ) ІІ ст. та з мітральною регургітацією (МР) І та ІІ ступеня з
різними типами гіпертрофії лівого шлуночка.
Матеріал і методи. Дослідженням охоплено 42 хворих
на ГХ ІІ ст. та гіпертрофію лівого шлуночка (ГЛШ), рівномірно
розподілених за гендерною особливістю. Вік пацієнтів в середньому становив (56,2±1,8) року (від 31 до 69 років). Всім
хворим було проведено добове моніторування артеріального
тиску (ДМАТ) на 7–10-ту добу на тлі антигіпертензивного
лікування основними класами препаратів. За даними
проведеної допплер-ЕхоКГ, пацієнти були розподілені на дві
групи залежно від ступеня мітральної регургітації. До 1-ї групи увійшли хворі з ГХ ІІ ст. та мітральною регургітацією (МР)
І ст., до 2-ї – особи з ГХ ІІ ст. та МР ІІ ст.
Характер перебігу артеріальної гіпертензії у хворих 1-ї
групи носив м’який перебіг, в той час як у пацієнтів 2-ї групи ГХ носила помірний перебіг. Значення систолічного
артеріального тиску (офісного) (САТ оф.) в осіб 1-ї групи були достовірно (P<0,05) меншими і становили (153,8±3,29)
мм рт. ст. порівняно зі значеннями САТ оф. (171,5±9,35) мм
рт. ст. у 2-й групі пацієнтів з МР ІІ ст. Значення діастолічного
артеріального тиску (офісного) (ДАТ оф.) при цьому були
(94,92±1,99) мм рт. ст. проти (99,25±2,45) мм рт. ст. у 1-й та
2-й групах, відповідно, і достовірно не відрізнялися.
Нами проведений детальний порівняльний аналіз
показників ДМАТ: середньодобового систолічного та
діастолічного артеріального тиску (САТ сер. доб. та ДАТ
сер. доб.), що наведено в таблиці, не показав достовірних
відмінностей між цими показниками в групах хворих. Проте,
значення добового індексу (ДІ) артеріального тиску (АТ) у
групі пацієнтів з МР І ст. були достовірно (P<0,01) вищими,
майже в три рази, порівняно з групою осіб з МР ІІ ст.
Таблиця
Показники добового моніторування артеріального тиску у групах хворих на ГХ ІІ ст. та мітральною регургітацією
Показники

Група з МР І ст.
(n=30)

Група з МР ІІ ст.
(n=12)

САТ сер. доб., мм рт. ст.

129,68±2,95

129,57±3,77

ДАТ сер. доб., мм рт. ст.

80,40±2,34

76,14±3,31

Добовий індекс, %

9,23±1,46*

3,70±4,45

Примітка.* – різниця показників достовірна порівняно з такими в
групі з МР ІІ ст. (P<0,01)
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Якісна характеристика за значеннями ДІ груп хворих продемонструвала, що кількість осіб із добовим профілем АТ
dipper була майже однаковою в 1-й та 2-й групах (29,6 та
22,2 % відповідно). Проте, в групі пацієнтів з МР І ст. основна кількість осіб були з ДІ – non-dipper (69,2 % осіб), в той час
як в групі хворих з МР ІІ ст. більша кількість хворих (44,4 %)
мали найбільш прогностично несприятливий тип добового профілю АТ щодо розвитку ураження органів-мішеней та
серцево-судинних ускладнень – night-peaker.
Висновки. Отримані дані вказують, що у хворих на ГХ
ІІ ст. ступінь мітральної регургітації обумовлює добовий
профіль артеріального тиску, що, в свою чергу, впливає на
прогноз життя у пацієнтів з тривалим перебігом есенціальної
гіпертензії.

Структурно-функціональні зміни лівих
камер серця у пацієнтів з гіпертонічною
хворобою за наявності мітральної
регургітації
М.Г. Ілляш, Н.В. Довганич, О.Є. Базика,
Л.І. Зелененька, О.С. Старшова, Н.В. Тхор
ДУ «Національний науковий центр “Інститут кардіології
ім. акад. М.Д. Стражеска” НАМН України», Київ

Доведено, що основним проявом ураження серця при
гіпертонічній хворобі (ГХ) є гіпертрофія лівого шлуночка
(ГЛШ). Недостатньо вивченими є зміни лівих відділів серця у
хворих на ГХ за наявності ГЛШ та мітральної регургітації (МР).
Мета – вивчити структурно-функціональні зміни лівих
відділів серця у пацієнтів з ГХ та концентричною ГЛШ (КГЛШ)
без МР та за наявності МР І і ІІ ступеня.
Матеріал і методи. Обстежено 46 хворих з ГХ ІІ стадії
та КГЛШ, середній вік хворих становив (54,2±2,8) року. Контрольну групу склали 10 осіб відповідного віку без
серцево-судинних захворювань. Пацієнтам проводили
ехокардіографію в М-, В-режимах, обчислювали індексовані
показники об’ємів ЛШ та ЛП як відношення їх абсолютних
значень до площі поверхні тіла – індекс кінцеводіастолічного,
кінцевосистолічного та ударного об’ємів ЛШ та ЛП (іКДО,
іКСО, іУО), а також фракцію викиду (ФВ) ЛП. МР оцінювали
за допомогою кольорової допплерографії та об’ємом МР.
Хворі були розподілені на групи за ступенем МР: група 1 – 15
хворих без МР, група 2 – 18 хворих з МР І ступеня, група 3 –
13 хворих з МР ІІ ступеня.
Результати. Аналіз показників структурно-функціонального стану ЛШ виявив достовірно більші показники іММ
ЛШ та ВТС у пацієнтів 1, 2-ї та 3-ї груп (P<0,01) порівняно з
такими у пацієнтів контрольної групи (таблиця). У пацієнтів
2-ї та 3-ї груп величини показників ІММ та іКДО ЛШ були
достовірно більшими порівняно з такими у пацієнтів 1-ї групи (P<0,05). При цьому не було виявлено достовірної різниці
у величинах показника ФВ ЛШ.
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Тези наукових доповідей

Таблиця
Результати дослідження показників ЛШ та ЛП у групах хворих на ГХ та
осіб контрольної групи
Величина показника (М±m) у групах хворих
Показник

1-й
(n=13)

2-й
(n=12 )

3-й
(n=11)

135,8±3,0°

150,7±6,1°

157,2±8,8*°

99,6±4,6

0,47±0,01°
ВТС, ум.
од.
45,0±1,8
іКДО ЛШ,
мл/м2
ФВ ЛШ, % 62,8±1,0
28,4±1,2°
іКДО ЛП,
мл/м2
13,0±0,8
іКСО ЛП,
мл/м2
64,2±2,2
ФВ ЛП, %
11,2±0,8
Sс, см2

0,47±0,01°

0,46±0,01°

0,37±0,01

62,8±2,6*°

65,3±3,6*°

50,0±2,6

ІММ, г/м2

Контрольній

64,3±2,0

60,5±1,8°

65,1±2,0

29,6±1,0°

36,0±1,8*Δ

18,2±1,0

13,8±0,7°

18,4 ±1,6*Δ°

8,8±0,6

62,3±2,0

57,4±2,2*°

65,5±2,5

12,0±0,6

15,2±1,8*Δ°

9,5±0,6

Примітка. Різниця показників достовірна порівняно з такими в осіб: * –
1-ї групи (P<0,05), Δ – 2-ї групи (P<0,05); ° – контрольної групи (P<0,01).

При вивченні показників структурно-функціонального
стану ЛП було виявлено, що у пацієнтів 1, 2-ї та 3-ї груп ЛП
було збільшене за достовірно більшими величинами іКДО
порівняно з такими у пацієнтів контрольної групи (P<0,01).
При цьому у пацієнтів 2-ї групи не було виявлено достовірних
відмінностей у показниках ЛП порівняно з такими у пацієнтів
1-ї групи. У пацієнтів 3-ї групи на тлі більшого показника іКДО
ЛП відзначено зниження скоротливості ЛП, про що свідчили
більші величини іКСО, площі ЛП в систолу порівняно з такими
у пацієнтів 1-ї, 2-ї (P<0,05) та контрольної груп (P<0,01), а також достовірно менша величина ФВ ЛП порівняно з такими у
пацієнтів 1-ї та контрольної груп (P<0,05, P<0,01).
Висновки. Отримані дані вказують на те, що у хворих
з ГХ та концентричною ГЛШ наявність МР асоціювалась
із більшими показниками індексу маси міокарда ЛШ,
індексу КДО ЛШ, при цьому величини ФВ ЛШ достовірно
не відрізнялись. Крім того, у хворих на ГХ з концентричною ГЛШ та МР ІІ ст. відзначено більшу величинину та об’єм
ЛП за величиною іКДО, меншу скоротливість ЛП, внаслідок
навантаження його додатковим об’ємом, про що свідчили
більші величини іКСО, площі ЛП в систолу та менша величина ФВ ЛП.

Особенности циркадного ритма сердца при
проведении холтеровского мониторирования у пациентов с гипертонической болезнью на фоне метаболических нарушений
С.В. Иванченко
Харьковский национальный медицинский университет

Расчет и интерпретация изменений циркадного ритма
сердца по результатам Холтеровского мониторирования
(ХМ) нашли широкое применение в отечественной клинической практике в последние годы. Сглаживание циркадного
профиля ритма отражает истощение адаптивных резервов
ритма сердца и клинически ассоциируется с плохим прогнозом и высоким риском развития аритмогенных синкопальных состояний и внезапной смерти у больных из групп ри-

ска. Метаболические нарушения являются частыми коморбидными состояниями у больных с гипертонической болезнью (ГБ). Однако в практических условиях метаболический
синдром зачастую не диагностируется, что влияет на прогноз заболевания.
Цель – анализ циркадного ритма сердца у больных ГБ на
фоне избыточной массы тела, сахарного диабета (СД) 2-го
типа.
Материал и методы. В условиях стационара обследовано 42 больных с ГБ (20 мужчин и 22 женщины) в возрасте от
42 до 76 лет без анамнестических данных и клинических проявлений ишемической болезни сердца (ИБС). Из них у 30 пациентов диагностировано ожирение I–II ст, у 12 человек масса тела соответствовала нормальным росто-возрастным показателям. У 19 больных имел место сопутствующий СД 2-го
типа. Пациентам проводилось ХМ на диагностическом комплексе SDM 23 в течение 24 часов с последующим анализом
полученных результатов. Циркадный профиль ритма сердца
оценивался на основании расчета циркадного индекса (ЦИ),
как отношения средней ЧСС в период бодрствования (с 07
до 22 часов) к средней ЧСС в период ночного сна (с 23 до 06
часов).
Результаты. Анализ полученных результатов показал, что на фоне синусового ритма, наличия экстрасистолии в непатологическом количестве у 40,74 % (0,4074±0,225,
Р<0,05) обследуемых больных с избыточной массой тела отмечается сглаживание циркадного профиля сердечного ритма (ЦИ=1,05–1,17). В группе больных с СД 2-го типа
этот показатель составил 47,36 % (0,4736±0,27, Р<0,05). Для
больных с сочетанной патологией (СД и ожирение) – соответственно 53,2 % (0,532±0,210, Р<0,05). У пациентов с ГБ
без сопутствующих коморбидных состояний в 83 % случаев
(0,83±0,16, Р<0,05) значение ЦИ составляло 1,23–1,38, что
соответствует нормальным показателям. В ходе исследования у 8 пациентов выявлены эпизоды «немой» ишемии продолжительностью от 2 ч 12 мин до 8 ч 48 мин, проведена коррекция терапии.
Выводы. Нарушения циркадности суточного ритма
сердца, по данным Холтеровского мониторирования, более
выражены у больных ГБ с сопутствующими коморбидными
состояниями. Обследование пациентов данной группы методом ХМ позволяет прогнозировать течение заболевания
и дает возможность провести оптимизацию схемы лечебнопрофилактических мероприятий.

Влияние симпатической денервации
почечных артерии на уровень артериального давления и аритмогенез у больных
с артериальной гипертензией
Ю.И. Карпенко, А.А. Яровенко, А.В. Горячий,
В.И. Кушниренко, А.А. Абрамова, В.В. Василец
Одесский национальный медицинский университет

Симпатическая гиперактивация играет важную роль
в развитии и прогрессировании артериальной гипертензии и нарушений сердечного ритма. Катетерная радиочастотная симпатическая денервация почечной артерии
(КРСДПА) – деструкция ренальных симпатических нервов,
сегодня рассматривается, как эффективный немедика-
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ментозный метод лечения резистентной артериальной гипертензии (АГ).
Цель – оценить эффективность КРСДПА, основанную на
прецизионной обработке всей поверхности почечной артерии с использованием навигационных систем трехмерной
реконструкции аорты и почечных артерий, на офисное артериальное давление (АД), среднесуточное АД, частоту сокращений сердца (ЧСС), количество желудочковых (ЖЭ) и наджелудочковых экстрасистол (НЖЭ).
Материал и методы. В период с октября 2010 по
март 2013 КРСДПА выполнена у 18 больных, из них 8 женщин. Средний возраст больных – (957+9) лет. АД на фоне 3,6+0,5 препаратов равнялось в среднем 176/98 мм
рт. ст. Процедура рассматривалась как эффективная при
снижении среднего уровня АД более чем на 30/10 мм рт.
ст. Период наблюдения составил от 4 до 27 мес., в среднем – 18+5 мес. Выраженный гипотензивный эффект после
КРСДПА был у 15 больных (83,3 %), достоверное уменьшение средней ЧСС, количества ЖЭ и НЖЭ отмечены у всех
больных (таблица).
Влияние КРСДПА на АД, ЧСС, ЖЭ, НЖЭ
Параметры

Исходно

1 мес
6 мес
12 мес
после
после
после
КРСДПА КРСДПА КРСДПА

Р

ЖЭ/час
среднее

9,9±3,3

4,5±1,7

4,3±1,5

3,6±1,3

0,02

НЖЭ/час

6,62±2,5

4,5±2,3

3,5±2,0

3,0±2,0

0,04

Ср. офисное
АД:
систолическое
диастолическое

176±19
98±5

140±12
82±4

138±8
83±3

136±6
83±3

<0,001
0,003

ЧСС ср.

77±10

68±8

66±6

66±8

0,047

Среднее АД /
24 час.
систолическое
диастолическое

155±15
87±4

134±12
76±3

136±10
77±3

136±8
57±5

<0,001
0,001

73±6

67±4

66±6

65±2

0,026

ЧСС ср. /
24 час.

Выводы. КРСДПА вызывает существенное и долгосрочное снижение артериального давления у пациентов
с резистентной артериальной гипертензией и приводит к
достоверному уменьшению количества ЖЭ, НЖЭ и средней ЧСС.

Показники деформації та ротації
міокарда лівого шлуночка у хворих
з нічною артеріальною гіпертензією
М.Ю. Колесник
Запорізький державний медичний університет
ННМЦ «Університетська клініка», Запоріжжя

Феномен нічної гіпертензії є одним із факторів несприятливого прогнозу у хворих на артеріальну гіпертензію (АГ).
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Її наявність у 3,5 рази підвищує рівень серцево-судинної
смерті у найближчі п’ять років за даними багатоцентрових досліджень. Цей фенотип АГ асоційований з більш вираженим ураженням органів-мішеней та часто свідчить про
резистентність до лікування. У хворих з нічними підйомами
артеріального тиску спостерігаються значна гіпертрофія
лівого шлуночка (ЛШ), атеросклеротичне ураження сонних
артерій та збільшена артеріальна жорсткість.
Спекл-трекінг ехокардіографія – новий метод оцінки ураження міокарда, що дає можливості більш глибокого аналізу
структурно-функціональних змін серця. Вона дозволяє дослідити параметри деформації та ротації ЛШ. Ця новітня
технологія дає змогу вивчати динаміку скоротливості серця у
трьох анатомічних площинах, оцінювати спіралеподібний рух
міокарда.
Мета – визначення особливостей глобальної поздовжньої, циркулярної та радіальної деформації (стрейну) та ротації лівого шлуночка у хворих на АГ із нічною
гіпертензією.
Матеріал і методи. Було обстежено 98 чоловіків, хворих на ГХ. Середній вік пацієнтів – (51±8) років. Діагноз
ГХ встановлювали згідно з рекомендаціями Українського
товариства
кардіологів
(2008).
Проводили
добове моніторування артеріального тиску на діагностичній
системі АВРМ-04 (Мeditech, Угорщина). Залежно від
наявності нічної гіпертензії хворих було розподілено на дві
групи. До першої групи увійшло 58 осіб, що мали гіпертензію
протягом цілої доби, другу групу склали хворі лише с денною гіпертензією. Трансторакальну ехокардіоскопію виконували на ультразвуковому приладі MyLab 50 (Esaote,
Італія). Дослідження показників глобальної поздовжньої,
циркулярної, радіальної деформації та ротації лівого шлуночка проводили у режимі off-line за допомогою пакету програм X-Strain (Esaote, Італія). Статистичну обробку даних проводили параметричними та непараметричними методами із використанням пакету програм STATISTICA
6.0 (Statsoft, США). Статистично значущими вважали
відмінності за Р0,05.
Результати. У хворих з нічною гіпертензією реєструвалася достовірно менша глобальна поздовжня деформація:
-(15,1±2,9) % проти -(16,5±2,6) % у пацієнтів другої групи
(P<0,05). Швидкість поздовжньої деформації також виявилася зниженою, як у систолу – (0,91±0,18) с-1 проти (0,99±0,17)
с-1 (P<0,05), так і під час ранньої діастоли – (0,85±0,28)
с-1 проти (1,09±0,25) с-1 (Р<0,05). Показники радіальної
деформації ЛШ на базальному та апікальному рівнях виявилися зіставними у хворих обох груп. Швидкість циркулярної
деформації була нижчою на базальному рівні ЛШ у хворих
першої групи – (1,3±0,33) с-1 проти (1,44±0,29) с-1 в осіб з
денною гіпертензією (P<0,05). При цьому у пацієнтів з нічною
гіпертензією апікальна ротація ЛШ виявилася більшою –
(7,1±3,9)° проти (5,3±3,3)° (P<0,05).
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Тези наукових доповідей

Висновки. Фенотип нічної гіпертензії має несприятливий вплив на структурно-функціональний стан серця при АГ.
Підвищений артеріальний тиск вночі призводить до значущого зниження поздовжньої та циркулярної деформації ЛШ із
компенсаторним збільшенням апікальної ротації порівняно із
хворими з виключно денною гіпертензією.

Нарушения липидного обмена –
общий механизм повышения
кардиоваскулярного риска у больных
с ЭГ в сочетании с остеоартрозом
В.В. Коломиец, Н.В. Ванханен, Е.В. Боброва
Донецкий национальный медицинский университет
Национальная медицинская академия последипломного
образования им. П.Л. Шупика МЗ Украины, Киев

Цель – оценить роль дислипидемии в течении эссенциальной гипертензии (ЭГ) в сочетании с остеоартрозом (ОА).
Материал и методы. Оценивали липиды крови, суточный профиль артериального давления (СПАД), функцию эндотелия сонографически по дилатации плечевой артерии
(ПА) при реактивной гиперемии (РГ), рентгеновскую денситометрию поясничного отдела позвоночника, суставной индекс Лекена, транспорт кальция между скелетом и кровью,
С-концевые телопептиды, интерлейкин 1β (ИЛ-1β), туморонекротический фактор α (TNF-α), С-реактивный белок (СРБ)
иммуноферментными методами, риск сердечно-сосудистых
заболеваний и смерти по шкале PROCAM у 120 больных ЭГ
II стадии в сочетании с ОА коленных суставов (основная группа) и у 60 больных ЭГ II стадии без ОА (группа сравнения).
Результаты. Уровни общего холестерина (ХС) в обеих группах (основная – (5,97±0,24) ммоль/л, сравнения –
(5,83±0,21) ммоль/л) превышали рекомендованные, достоверно не отличались. У больных ЭГ в сочетании с ОА уровень
ХС липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) – (3,78±0,07)
ммоль/л, как и коэффициент атерогенности (4,43±0,19)
выше (p<0,05), чем у больных ЭГ ((3,53±0,10) ммоль/л и
3,63±0,23 соответственно), ухудшается СПАД – типы nondipper и night-peaker отмечены у 2/3 больных ЭГ с ОА и менее чем у половины больных с ЭГ без ОА. У больных обеих
групп выявлена дисфункция эндотелия (степень вазодилатации ПА на фоне РГ <10 %), но ее средняя величина у больных
основной группы ((6,8±0,5) %) достоверно (Р<0,05) меньше, чем у больных группы сравнения ((8,2±0,6) %). У больных ОА в сочетании с ЭГ в большей степени (Р<0,05), чем в
группе сравнения, повышены уровни маркеров воспаления
(соответственно интерлейкин-1β – (26,7±0,4) и (20,2±0,3)
пг/мл; TNF-α – (16,5±0,2) и (12,9±0,1) пг/мл; С-реактивный
белок – (2,64±0,05) и (2,27±0,04) пг/мл), концентрации
С-телопептидов ((252,5±16,1) и (189±14,8) мкг), снижена минеральная плотность костной ткани ((0,90±0,02) и
(1,09±0,04) г/см2), замедлен транспорт кальция между внеклеточным и костным секторами (-(0,047±0,007) ммоль/л и
(1,049±0,015) ммоль/л). Нарушения транспорта кальция наиболее выражены у больных с ритмом АД night-peakers и высоким уровнем (> 3,80 ммоль/л) ХС ЛПНП. У больных основной группы индекс Лекена составлял 7,0–15 баллов, в среднем – (9,5±0,7) балла, свидетельствуя об умеренной тяжести
суставного синдрома. Между уровнями ХС ЛПНП и степенью

дисфункции эндотелия (r=0,543; p<0,05), интенсивностью
транспорта кальция (r=-0,557; p<0,05) и альгофункциональным индексом Лекена (r=0,551; p<0,05) установлена умеренная корреляционная связь. Кардиоваскулярный риск у больных ЭГ в сочетании с ОА ((43,2±3,1) %) выше (Р<0,05), чем у
больных ЭГ ((35,3±2,7) %). У больных ЭГ с ОА выявлен очень
высокий 10-летний риск смерти от кардиоваскулярных заболеваний (более 9 %).
Выводы. Дислипидемия, активируя системные и локальные воспалительные процессы, усугубляя дисфункцию
эндотелия, способствует прогрессированию ЭГ, а путем прямого разрушения суставного хряща и опосредованно через
повреждение субхондральной кости (резорбция, деминерализация) приводит к более выраженным проявлениям суставного синдрома ОА, т.е. является одним из общих патогенетических механизмов ОА и ЭГ, повышает кардиоваскулярный риск и требует коррекции.

Механизмы поражения органов-мишеней
у больных гипертонической болезнью
с ожирением
М.Н. Кочуева, В.А. Сухонос, А.В. Линская
Харьковская медицинская академия
последипломного образования
КУ «Сумская городская клиническая поликлиника № 3»
ГУ «Институт неврологии, психиатрии и наркологии
НАМН Украины», Харьков

Цель – у больных гипертонической болезнью (ГБ) II стадии с ожирением (Ож) I и II степени изучить показатели структурно-функционального состояния сердца, сосудов и печени и их взаимосвязь с уровнями в крови общего холестерина
(ОХС), триглицеридов (ТГ), инсулина (ИНС), С-реактивного
протеина (СРП), интерлейкина-6 (ИЛ-6) и степенью эндотелийзависимой вазодилатации плечевых артерий (ЭЗВД).
Материал и методы. В исследование включены 79
больных ГБ II стадии (степень 2) с Ож I и II степени (20 % мужчин) с индексом массы тела (ИМТ) от 30 до 39,9 кг/м2 (медиана возраста – 51,5 лет) и 20 практически здоровых лиц
группы контроля, сопоставимых по полу и возрасту с больными. Длительность ГБ составляла от 4 до 10 лет, ожирение
развивалось на фоне ГБ. Проведены проба с реактивной гиперемией для определения ЭЗВД, ультразвуковые исследования сердца, магистральных сосудов, печени с использованием одно-, двухмерной эхокардиографии, спектральной и тканевой допплерографии, сдвиговой эластографии.
Измерялась толщина комплекса интима – медиа (ТИМ) сонных артерий, скорость пульсовой волны в брюшной аорте (СПВ), модуль сдвиговой жесткости паренхимы печени
(МСЖ). Толерантность к физической нагрузке оценивалась
с помощью теста с 6-минутной ходьбой. Статистическая обработка цифрового материала проводилась с использованием пакета программ обработки данных общего назначения
StatisticaforWindows версии 6.0.
Результаты. Больные ГБ с Ож имели сохраненную систолическую функцию левого желудочка (ЛЖ) сердца (фракция выброса более 45 %), эхокардиографические признаки гипертрофического типа диастолической дисфункции
ЛЖ, статистически значимо большие по сравнению с паци-
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ентами группы контроля медианы ТИМ, СПВ, толщины стенок ЛЖ, индекса массы миокарда (ИММ) ЛЖ, содержания
в крови ИНС, СРП, ИЛ-6, ОХС и ТГ и достоверно меньшие
медианы дистанции теста с 6-минутной ходьбой и ЭЗВД. У
больных ГБ с Ож уровни общего билирубина и его фракций
в крови, а также уровни печеночных ферментов отклонений
от нормальных значений не имели. Ультразвуковых признаков гепатита и цирроза печени ни у одного пациента выявлено не было. Проведение пробы с нагрузкой глюкозой демонстрировало сохранение «буфера» печеночной артерии,
что подтверждало отсутствие у включенных в исследование
больных гепатита и цирроза печени. У больных ГБ с Ож выявлены статистически значимые прямые корреляции медиан
ИММ ЛЖ, среднего давления в лёгочной артерии, ТИМ, СПВ
и МСЖ с медианами ИМТ, содержания в крови ОХС, ТГ, ИНС,
СРП и ИЛ-6 и их обратные корреляции – с медианой ЭЗВД
(Р<0,05 для всех индексов корреляции).
Выводы. В механизмах развития поражений сердца, сосудов и печени у больных ГБ с Ож I и II степени принимают
участие дисфункция эндотелия, гиперхолестеринемия, гипертриглицеридемия, гиперинсулинемия и активация факторов системного воспалительного ответа СРП и ИЛ-6.
Увеличение массы тела у больных ГБ ассоциируется с прогрессирующим поражением органов-мишеней.

Деякі особливості
структурно-функціональних змін
міокарда залежно від типу добового
профілю артеріального тиску
Н.В. Кузьмінова, О.М. Біловол, В.К. Сєркова
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
Харківський національний медичний університет

Мета – визначити особливості структурно-функціональних змін міокарда залежно від різних типів добового профілю артеріального тиску у хворих на гіпертонічну
хворобу(ГХ).
Матеріал і методи. Узагальнені результати обстеження
381 хворого на ГХ, 212 (55,6 %) чоловіків і 169 (44,4 %) жінок,
середній вік (53,3±0,4) року, середня тривалість артеріальної
гіпертензії (АГ) – (10,1±0,32) року. ГХ ІІ стадії діагностовано
у 231 (60,6 %) пацієнтів, III стадії – у 150 (39,4 %). Поєднання
ГХ з ішемічною хворобою серця (ІХС) мали 259 (68,0 %) хворих. Хронічну серцеву недостатність (ХСН) I–IIA стадії І–ІІІ
функціонального класу (ФК) верифіковано у 338 (88,7 %)
пацієнтів. Оцінку структурно-функціонального стану серця
проводили за даними ЕхоКГ за загальноприйнятою методикою (ехокардіограф Мy Lab 25, Італія)). Типи геометрії лівого
шлуночка (ЛШ) визначали за класифікацією A. Ganau та
співавторів (1992). Добове моніторування артеріального тиску (ДМАТ) проводили із застосуванням АВРМ-04 (Mediteh,

51

Угорщина). Аналіз показників ДМАТ проведено згідно з
рекомендаціями Європейського товариства кардіологів
(2005). Статистичні розрахунки проводили з використанням пакетів прикладних програм Microsoft Excel, Statistica for
Windows 6.0.
Добовий профіль (розподілення проводилось відповідно до динаміки систолічного (САТ) АТ) dipper був встановлений у 130 (34,1 %) хворих на ГХ, non-dipper – у 163
(42,8 %), night-peaker – у 55 (14,4 %), over-dipper – у 33
(8,7 %) пацієнтів. Нами не визначено суттєвих відмінностей
в розвитку різних геометричних моделей ремоделювання ЛШ залежно від типу добового профілю АТ: різні види
геометрії ЛШ зустрічались приблизно з однаковою частотою в групах з різним добовим профілем АТ. Проте, слід
зазначити певні особливості, що спостерігались у хворих залежно від циркадності АТ протягом доби. Величина
індексу маси міокарда (ІММ) лівого шлуночка (ЛШ) у пацієнтів з профілями АТ dipper і non-dipper суттєво перевищувала (P<0,05) аналогічні показники у хворих з надмірним нічним зниженням АТ (over-dipper), які були найменшими порівняно з групами порівняння. В групі nondipper визначена більша частота появи систолічної дисфункції (ФВ < 45,0 %) порівняно з хворими з нормальним
добовим профілем АТ (P<0,05). Величина DT у хворих з
нічним підвищенням АТ (night-peaker) була суттєво нижче (P<0,05), ніж у хворих з типами dipper і non-dipper, що,
ймовірно свідчить про більшу частоту рестриктивного типу
трансмітрального току крові (ТМТК) у цій групі. Виявлений
прямий кореляційний зв’язок між наявністю діастолічної
дисфункції (ДДФ) і добовим профілем night-peaker (r=0,31,
P<0,05). Звертає увагу те, що більш високий середній тиск
у легеневій артерії визначений у пацієнтів з профілем overdipper, що достовірно (P<0,05) відрізнялось від показників в
інших групах. Порушення нормального добового ритму АТ
асоціювалось зі зменшенням частоти нормального типу і
зростанням частоти патологічних типів ТМТК. В групі з типом dipper нормальний і ригідний типи ТМТК визначались з
приблизно однаковою частотою (47,9 і 47,2 % відповідно).
У хворих з профілем non-dipper спостерігалась аналогічна
картина, проте зареєстровано збільшення частоти рестриктивного ТМТК до 7,6 %. В групі night-peaker виявлені найнижча частота нормального ТМТК (14,5 %) і найвища частота ригідного ТМТК – 70,9 % (P<0,05 по відношенню до груп
dipper і non-dipper), крім того, найбільш несприятливі, псевдонормальний і рестриктивний, типи ТМТК реєструвались
з однаковою частотою – по 7,3 %. У пацієнтів з типом overdipper також переважав рестриктивний тип ТМТК, який визначався у 63,6 % випадків на фоні зменшення частоти нормального ТМТК до 24,2 % (P<0,05 по відношенню до груп з
типами dipper і non-dipper).
Характер змін АТ протягом доби впливав деякою мірою
не тільки на структурно-функціональні зміни міокарда, але

52

Тези наукових доповідей

й на його електрофізіологічні властивості. Слід зазначити, що порушення ритму серця у вигляді фібриляції передсердь (ФП) та шлуночкової екстрасистолії (ШЕ) найчастіше
реєструвались у хворих з добовим профілем over-dipper та
night-peaker. Також виявлена пряма кореляційна залежність
між наявністю ФП та добовим профілем АТ night-peaker
(r=0,31, p=0,012) і між наявністю ШЕ та добовим профілем
over-dipper (r=0,29, p=0,032).
Висновки. Порушення циркадності АТ призводить до
структурно-функціональних змін міокарда, супроводжується
зростанням частоти прогностично загрозливих типів ТМТК та
сприяє виникненню порушень серцевого ритму.

Порівняльна оцінка впливу тривалої
комбінованої антигіпертензивної терапії
на гуморальні маркери ендотеліальної
дисфункції
Н.В. Кузьмінова, О.М. Біловол, В.К. Сєркова
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
Харківський національний медичний університет

Мета – визначення клінічної ефективності тривалої
комбінованої
антигіпертензивної
терапії
інгібіторами
ангіотензинперетворювального ферменту та блокаторами
кальцієвих каналів у хворих на гіпертонічну хворобу та оцінка
її впливу на гуморальні маркери ендотеліальної дисфункції
залежно від варіантів лікування.
Матеріал і методи. Узагальнені результати спостереження за 74 хворими на гіпертонічну хворобу (ГХ) ІІ–ІІІ стадії,
артеріальну гіпертензію (АГ) 2–3-го ступеня, 36 чоловіків і 38
жінок, середній вік 52 (46; 57), які протягом 1 року приймали комбіновану антигіпертензивну терапію у складі інгібітора
ангіотензинперетворювального ферменту (ІАПФ) та блокатора кальцієвих каналів (БКК). Всі хворі приймали амлодипіну
бесилат в дозі 5–10 мг/добу. Залежно від препарату з класу ІАПФ, який пацієнти приймали одночасно з амлодипіном,
хворі були розподілені на 3 підгрупи: 1-ша – 37 хворих, що
приймали еналаприлу малеат в дозі 20–40 мг/добу, 2-га – 19
пацієнтів, які отримували периндоприл у дозі 5–10 мг/добу,
3-тя –18 хворих, що приймали квінаприл в дозі 20–40 мг/добу. Підгрупи хворих достовірно не відрізнялись за віком, статтю, діагнозом, тривалістю АГ. До початку лікування і через
1 рік від його призначення проводили добовий моніторинг
АТ (ДМАТ) (апарат ABPM-04, Meditech, Угорщина), ЕКГ в
12 стандартних відведеннях (електрокардіограф «ЮКАРД»,
Угорщина), ехокардіографію (ЕхоКГ) (ехокардіограф Мy Lab
25, Італія). Крім стандартних біохімічних методів обстеження,
визначали маркери ендотеліальної дисфункції та запального
процесу. Статистичні розрахунки проводили з використанням пакетів прикладних програм Microsoft Excel, Statistica for
Windows 6.0.
Результати. У всіх трьох підгрупах хворих, що приймали комбіновану терапію амлодипіном та ІАПФ, через 1 рік
від початку лікування зареєстровано достовірне зниження
систолічного АТ (САТ), діастолічного (ДАТ) та пульсового АТ
(ПАТ) протягом всієї доби та нормалізацію добового профілю
АТ без суттєвої різниці між різними підгрупами. Також визначена позитивна динаміка структурно-функціональних
параметрів міокарда у всіх трьох підгрупах хворих: змен-

шення індексу маси міокарда лівого шлуночку (ІММЛШ),
що може свідчити за регресію гіпертрофії ЛШ (ГЛШ).
Наприкінці лікування спостерігалось суттєве покращення
функціональних параметрів міокарда: фракція викиду (ФВ)
зростала (P<0,01) у всіх трьох підгрупах, проте найбільших
значень набувала у пацієнтів, які приймали комбінацію
амлодипіну та периндоприлу. Тривала комбінована терапія
ІАПФ та амлодипіном не викликала зміни звичайних лабораторних показників (глюкози, сечовини, креатиніну,
рівня амінотрансфераз), що підтверджує метаболічну
нейтральність застосованих препаратів. Активність NOсинтезуючої системи знижувалась у процесі лікування
у всіх трьох підгрупах хворих. Зареєстровано зниження
рівнів загальної NO-синтази за рахунок як ендотеліальної
NO-синтази, так і індуцибельної NO-синтази. Значне зниження кількості S-нітрозотіолів (на 48,9 %, P<0,05) визначено лише в підгрупі пацієнтів, які отримували амлодипін
та периндоприл. Найбільше зниження рівня ендотеліну-1
(ЕТ-1) (на 65,9 %, P<0,05) спостерігалось в підгрупі хворих,
що лікувались амлодипіном та периндоприлом, причому цей
показник достовірно (P<0,05) відрізнявся від ступеня зниження ЕТ-1 в підгрупі, пацієнти якої отримували амлодипін
та еналаприл. У всіх пацієнтів, що отримували комбінацію
ІАПФ та амлодипіну, відбувалось значне (P<0,05) зниження рівня мікроальбумінурії (МАУ) до рівня у здорових осіб
контрольної групи, проте найбільший ступінь зниження МАУ
спостерігався в підгрупі хворих, які приймали амлодипін
та еналаприл. Зниження активності фактора Віллебранда
(фВ) визначено у хворих всіх трьох підгруп, але достовірне
(P<0,05) зменшення активності фВ відбувалось у пацієнтів,
які приймали, крім амлодипіну, еналаприл або квінаприл.
Під впливом комбінованої терапії ІАПФ та амлодипіном
спостерігалось достовірне (P<0,05) зниження рівня прозапального цитокіну TNFα та вторинного показника активності
запального процесу (СРБ) у хворих всіх трьох підгруп, без
достовірної міжгрупової різниці.
Висновки. Отже, в процесі проведення дослідження
відзначений позитивний вплив всіх трьох схем лікування на
більшість показників гуморального гомеостазу, проте терапія
з периндоприлом сприяє найбільшому зниженню рівня
ЕТ-1,
що
зменшує
патологічну
вазоконстрикцію.
Застосування комбінації амлодипіна і еналаприла сприяє
найсуттєвішому зниженню МАУ та активності фактора Віллебранда, що свідчить як про покращення функції
ендотелію, так і про зниження кардіоваскулярного ризику,
маркерами якого є вищезазначені показники.

Вплив системної дисфункції ендотелію
на кровоплин в ниркових артеріях
у хворих на гіпертонічну хворобу з гіпертонічною нефропатією в поєднанні з ІХС
І.А. Кулініч
ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти
МОЗ України»

Мета – дослідити зв’язок дисфункції ендотелію та ниркового кровоплину у хворих на гіпертонічну хворобу (ГХ)
з ішемічною хворобою серця (ІХС) на тлі ранніх стадій
гіпертонічної нефропатії.

Артеріальна гіпертензія
Матеріал і методи. Обстежено 60 пацієнтів з ГХ II–
ІІІ стадій, з яких у 30 за даними попереднього обстеження
виявлена гіпертонічна нефропатія (підвищення креатиніну
крові, зниження швидкості клубочкової фільтрації нижче 60 мл/хв, розрахованої за формулою CKD-EPI,
мікроальбумінурія при виключенні конкурентних захворювань нирок та сечовидільної системи) та 60 пацієнтів з ГХ в
сполученні з ІХС II–III ФК, з яких 30 мали лабораторні ознаки нефропатії.
Ниркова гемодинаміка вивчалась методом ультразвукової
допплерографії зі спектральним аналізом. Оцінювалась максимальна систолічна швидкість артеріального плину (Vmax)
та кінцева діастолічна швидкість (Vd) у ділянці устя правої та
лівої ниркової артерій. Для характеристики ниркового судинного опору розраховувались усереднена за часом максимальна швидкість кровоплину (TAMX), індекс резистентності
(RI) та пульсаційний індекс (РІ). Функцію ендотелію
досліджували шляхом визначення ендотелійзалежної вазодилатації (ЕЗВД) реографічним методом та шляхом визначення вмісту метаболітів нітрогену монооксиду CM[NOX] в
плазмі крові.
Результати. У хворих на ГХ з ІХС спостерігали підвищення Vmax на 6,9 % (P<0,001), зниження Vd на
26,0 % (P<0,01), незначуще підвищення TAMX на 2,4 %
(P>0,05). RI та PI значуще підвищувались на 15,4 % (P<0,001)
та 19,3 % (P<0,01) відповідно. Час прискорення та індекс
прискорення збільшувались відповідно на 4,3 % (P>0,05) та
13,1 % (P<0,05). Отже, ми спостерігаємо ознаки підвищення
тонусу стінок ниркових артерій з достовірним підвищенням
периферичного опору.
У хворих на ГХ з нефропатією порівняно з хворими на
ГХ без нефропатії виявлено зниження Vmax та Vd на 2,5 %
(P<0,05) та 4,9 % (P>0,05), відповідно, значуще зниження TAMX на 7,0 % (P<0,05). RI та PI підвищувались на 6,2 %
(P<0,05) та 6,7 % (P<0,05), відповідно, відношення S/D знижувалось на 6,0 % (P<0,05). AT та AI збільшувались на 9,0 %
(P<0,05) та 5,7 % (P<0,05), відповідно. Таким чином, у хворих
на ГХ з гіпертонічною нефропатією спостерігається значуще
підвищення периферичного опору без суттєвих змін тонусу
ниркових артерій.
У хворих на ГХ з нефропатією та ІХС порівняно з хворими на ГХ з ІХС без нефропатії виявлено зниження Vmax на
1,7 % (P>0,05) та Vd на 9,0 % (P<0,05), відповідно,
підвищення TAMX на 0,4 % (P<0,05). RI та PI підвищувались
на 4,0 % (P<0,05) та 2,1 % (P<0,05) відповідно, відношення
S/D підвищувалось на 10,0 % (P>0,05). AT та AI збільшувались
на 8,1 % (P<0,05) та 4,3 % (P>0,05) відповідно. Таким чином, у хворих на ГХ з гіпертонічною нефропатією та ІХС
спостерігається підвищення тонусу ниркових артерій та периферичного опору.
Виявлено пряму достовірну кореляцію ЕЗВД та Vmax
(r=0,62, P<0,05), ЕЗВД та Vd (r=0,45, P<0,05), зворотну
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кореляція CM[NOX] та Vmax (r=-0,38, P<0,05), CM[NOX] та RI
(r=-0,54, P<0,05).
Висновки. У хворих з гіпертонічною нефропатією має
місце значне достовірне погіршення ниркового кровоплину.
Показники швидкості кровоплину в нирковій артерії демонструють тісний зв’язок з наявністю дисфункції ендотелію,
що проявляється погіршенням ниркового кровоплину на тлі
системної дисфункції ендотелію у хворих на гіпертонічну
нефропатію.

Модель комплексної навчальної програми щодо залучення медичних працівників
до впровадження локального протоколу
медичної допомоги хворим на АГ
Т.С. Ласиця, О.О. Дзізінська
ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної
медицини» Державного управління справами, Київ

На сучасному етапі розвитку медичної сфери в Україні
ефективність її функціонування напряму залежить від
конкурентоспроможності кадрів, що ставить відповідні вимоги до змісту, процесу та результатів професійної освіти.
Розвиток наукових досліджень, спрямованих на впровадження клінічних рекомендацій національного і світового рівня в
практику охорони здоров’я, потребує постійно діючої системи навчання медичного персоналу всіх рівнів. Викладання
в Центрі підвищення кваліфікації лікарів та молодших
спеціалістів з медичною освітою (ЦПКЛМСМО) орієнтовано
на впровадження медико-технологічних документів (МТД),
які розробляються в ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС співробітниками
наукових відділів. Навчальні програми, спрямовані на покращення результатів діяльності конкретного медичного закладу, відповідають вимогам доказової медицини і мають випереджальний характер. Обов’язковим є розгляд питань, які стосуються якості медичної допомоги, безпечності,
доступності, стану здоров’я населення та рівня задоволення пацієнтів. Основними векторами такого навчання є подолання недостатнього рівня підготовки медичного персоналу та консерватизму медичних працівників, які не хочуть
змінювати звичну тактику ведення пацієнта.
Мета – створення відповідного навчально-наукового
простору з практичного впровадження сучасних досягнень
з діагностики, лікування і профілактики хронічних соціально
значущих захворювань на основі власної моделі комплексної
навчальної програми (КНП).
Результати. Нами розроблено і проведено апробацію
моделі КНП щодо залучення медичних працівників всіх
рівнів до науково-практичної роботи з впровадження
Локального протоколу медичної допомоги (ЛПМД) хворим на
артеріальну гіпертензію (АГ) на амбулаторно-поліклінічному
етапі. КНП направлена на вирішення проблеми підвищення
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якості надання медичної допомоги у лікувальному закладі.
Структурно-функціональна будова КНП щодо залучення медичних працівників до впровадження ЛПМД хворим на АГ має
такі складові: завдання – підвищення якості надання медичної
допомоги через впровадження ЛПМД; методологія – науково-методичний супровід; механізм – вирішення завдань медичного та соціального змісту за допомогою застосування педагогічних методів; учасники – співробітники наукового, освітнього та клінічного підрозділів установи. Для зворотного зв’язку та вивчення принципових питань щодо роботи КНП, за допомогою соціологічних анкет для анонімного
анкетування нами було проаналізовано прихильність до
різних форм і методів навчання лікарів-терапевтів та молодших спеціалістів з медичною освітою (МСМО). Загальна
кількість респондентів, які увійшли в розробку, становила
222 особи, середній вік (42±5,37) року, середній стаж роботи (21,00±7,23) року, загальна кількість одиниць досліджень
становила 3552. Методичне забезпечення навчального процесу циклів підвищення кваліфікації лікарів та МСМО розроблено на основі МТД ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС з урахуванням
аналізу соціологічного опитування. Безпосереднє застосування набутих знань відбувається на робочому місці. Освітня
структура має постійний зворотній зв’язок з науковим та
клінічним підрозділами.
Висновки. КНП щодо залучення медичних працівників
до впровадження ЛПМД хворим на АГ розроблена таким чином, щоб об’єднати формальну післядипломну освіту, яка
надає можливість отримати кваліфікаційну категорію, та неформальну безперервну професійну освіту щодо вивчення та
впровадження МТД ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС.

Роль поражения сонных артерий
в течении гипертонической болезни
И.В. Лизогуб, О.А. Волошина, И.А. Папуша,
И.М. Меркулова, О.О. Горна
Национальный медицинский университет
им. А.А. Богомольца, Киев

Артериальная гипертензия (АГ) является одним из основных факторов риска развития таких грозных осложнений, как
нарушение мозгового кровообращения. Поражение органовмишеней приводит к усугублению прогноза пациентов.
Цель – проанализировать течение заболевания у больных гипертонической болезнью (ГБ) в зависимости от поражения сонных артерий.
Материал и методы. Обследовали 102 больных ГБ 1–3
степени, (59 мужчин и 43 женщины) в возрасте от 40 до 65 лет.
Всем пациентам, кроме общепринятых клинических обследований, проводили допплерографию брахицефальных артерий с оценкой толщины комплекса интима – медиа (КИМ),
линейной и расчета объемной скорости мозгового кровотока, а также эхокардиографию с оценкой основных параметров внутрисердечной и центральной гемодинамики в режиме М- и секторального сканирования по общепринятым методикам (на аппарате ALOKA Pro Sound SSD-500, Япония),
суточное мониторирование артериального давления (АД).
Среди обследованных были выделены группы лиц с асимметрией толщины КИМ внутренних сонных артерий (ВСА) менее (группа А, n=63) и более (группа В, n=39) 0,30 мм.

Результаты. Толщина КИМ ВСА у больных ГБ коррелирует с индексом массы миокарда левого желудочка (r=0,42;
P<0,01) и толщиной его стенок (соответственно, с толщиной
задней стенки и межжелудочковой перегородки – r=0,51 и
r=0,54; P<0,001 в обоих случаях), но не связана с размером
полости левого желудочка.
У больных ГБ с асимметрией толщины КИМ в контрлатеральных ВСА (группа В), по сравнению с больными группы А,
наблюдали признаки нарушения ауторегуляции объемного
мозгового кровотока, более тяжелое течение заболевания,
что проявлялось наличием у них более частых и выраженных
нарушений суточного ритма АД (71,8 % против 46,0 %), гипертрофии левого желудочка (89,7 % против 50,8 %) и признаков нарушения ауторегуляции мозгового кровотока (53,8
% против 30,2 %), А также более частого наличия в анамнезе
транзиторных ишемических атак (17,9 % против 4,8 %).
Выводы. У больных ГБ утолщение КИМ ВСА ассоциируется с наличием признаков гипертрофии левого желудочка.
Асимметричное увеличение толщины КИМ ВСА сопровождается более тяжелым течением заболевания, что может быть
связано с существенными различиями объемного мозгового
кровотока в контрлатеральных артериях и увеличением напряженности ауторегуляторных механизмов объемного мозгового кровотока.

Варіабельність ритму серця, альтернація
зубця Т і подовження інтервалу QT
як маркери аритмогенезу у пацієнтів з АГ
і синдромом обструктивного апное сну
С.Й. Липовецька
Тернопільський державний медичний університет
ім. І.Я. Горбачевського

У багатьох дослідженнях підтверджено зв’язок між синдромом обструктивного апное сну (СОАС) і серцево-судинною захворюваністю і смертністю. Однак механізми до кінця
не розкрито.
Матеріал і методи. У дослідженні взяли участь 58 пацієнтів віком від 45 до 65 років, 29 чоловіків і 15 жінок із артеріальною гіпертензією, яким здійснено холтерівське моніторування ЕКГ із реопневмограмою. Оцінювались серцево-судинні фактори ризику, варіабельність ритму серця,
тривалість інтервалу QT, мікровольтна альтернація зубця Т.
Пацієнтів розподілено на 3 групи відповідно до індексу апное-гіпопное сну (АГІ): група І (AГI < 5, n=15), група 2 (AГI –
5–29, n=12), група 3 (AГI> 30, n=11). Контрольна група – 20
пацієнтів без розладів дихання.
Результати. Позитивний тест альтернації зубця Т зареєстровано у 36,3 % хворих із важким СОАС, у 41,6 % – середньої важкості і лише в одного хворого контрольної групи.
Результати варіабельності ритму серця і тривалості інтервалу QT наведено у таблиці. Зниження варіабельності ритму серця, переважання симпатичного тонусу нервової системи, ригідний ритм, транзиторне подовження інтервалу QT
особливо вночі було виявлено у пацієнтів із важким і середньої важкості СОАС. Встановлено достовірну позитивну кореляцію між АГІ і інтервалом QT (p=0,03, r=0,3), коригованим
інтервалом (QTc) (p=0,04, r=05), негативну кореляцію між AГI
та SDNN (p=0,04, r=-0,3)

Артеріальна гіпертензія

Показник

Контроль

I група

II група

III група

QT
QTc
D (QT)
SDNN
rMSSD
SDANN
pNN
HF
VLF
LF

394,7±10,1

405,8±6,0

442,7±9,2*

435,3±2,8*

411,6±3,4

414,3±6,1

451,7±5,9*

453,6±3,5*

8,4±0,9

6,0±1,3

8,5±2,3

9,8±1,1

138,6±6,9

152,6±14,5

82,4±6,2*

81,0±9,4*

38,3±3,6

53,0±13,9

66,6±18,0

59,9±12,9

118,3±5,8

131,7±15,0

98,2±13,9

63,0±7,5*

14,0±2,4

8,7±1,7

8,0±1,7*

5,0±1,4

80,2±12,9

79,8±8,9

92,9±10,4*

65,0±8,6*

1894,6±33,6

1702,2±59,5 1561,8±23,2 708,1±11,7*

802,2±20,4

344,6±43,3

514,5±10,2

554,0±11,8

Примітка.* – різниця показників достовірна порівняно з такими у
пацієнтів контрольної групи P<0,05.

Висновки. Зниження варіабельності ритму серця, переважання симпатичної активності вегетативної нервової системи, подовження інтервалу QT і альтернація зубця Т – це
важливі фактори ризику для виникнення фатальних аритмій і
предиктори раптової серцевої смерті у пацієнтів із СОАС.

С-реактивный протеин как предиктор
неблагоприятных кардиоваскулярных
событий у пациентов с гипертонической
болезнью III стадии
O.A. Лисовая
КП «6-я городская больница», Запорожье

Цель – изучение взаимосвязи между высокочувствительным С-реактивным протеином (hs-CРП) плазмы крови и
риском наступления повторных кардиоваскулярных событий
у больных гипертонической болезнью ІІІ стадии.
Материал и методы. В исследование было включено 102 пациента с гипертонической болезнью III стадии легкой и умеренной степени тяжести через 3 недели после перенесенного мозгового ишемического инсульта. Период наблюдения составил 12 месяцев с 3 месячными интервалами. Циркулирующий уровень hs-CРП оценивался однократно в начале исследования. Клиническое интервью проводились каждые 3 месяца в течение 1 года после получения образцов крови. В качестве клинических точек учитывались все
кардиоваскулярные исходы, а именно: повторный инсульт
или транзиторные ишемические атаки (ТИА), ишемическая
болезнь сердца (ИБС), внезапная смерть, новые случаи сахарного диабета, иные сердечно-сосудистые события, включая хроническую сердечную недостаточность и потребность
в госпитализации по этим причинам.
Результаты. У пациентов с верхним квартилем hs-CРП
скорригированная величина отношения шансов (ОШ) для
клинических исходов была достоверно выше по сравнению с
больными, у которых содержание hs-CРП находилось в пре-

делах в первого квартиля (ОШ=7,46, 95% доверительный интервал [ДИ] =1,55–19,6; Р=0,001). Точка разделения hs-CРП
на кривой ROC соответствовала 5,58 мг/л (AUC = 0,814±0,057,
95% ДИ = 0,702-0,925; чувствительность = 76,7 %, специфичность = 80,3 %) и была использована для включения как переменная в многомерной модели. После поправки на возраст,
пол, тип ишемического инсульта, индекс Бартела и Ранкина,
латерализацию очага поражения, наличие коморбидных состояний, модель регрессии Кокса позволила определить уровень hs-CРП выше 5,58 мг/л как независимый предиктор сердечно-сосудистых событий на протяжении 12 месяцев наблюдения (ОР=7,14, 95 % CI 1,15–12,6, Р=0,009). При построении
кривых Каплана – Мейера (рисунок) было подтверждено, что
у пациентов с содержанием hs-CРП в пределах нижнего квартиля накопление ожидаемых суммарных кардиоваскулярных
событий достоверно меньше, чем у лиц с более высоким содержанием hs-CРП (P=0,012).
1,2

1,0

1 - кумулятивная выживаемость

Таблиця
Оцінка показників варіабельності ритму серця і інтервалу QT у пацієнтів із СОАС
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Выводы. Повышение уровня hs-CРП более 5,58 мг/л обладает высокой предсказующей ценностью в отношении кумулятивного риска возникновения сердечно-сосудистых осложнений у больных гипертонической болезнью III стадии
после перенесенного мозгового ишемического инсульта.

Медико-соціальні аспекти
артеріальної гіпертензії
І.А. Лурін, І.Л. Недужа, А.В. Глєбова, О.В. Охонько
Військово-медичне управління Служби безпеки України, Київ

Значна поширеність артеріальної гіпертензії (АГ), високий ризик ускладнень від неї (ішемічна хвороба серця (ІХС), інфаркт міокарда (ІМ), інсульт, серцева і ниркова
недостатність) та визначальний вплив на смертність від серцево-судинних захворювань (ССЗ) обумовлюють першочергове медико-соціальне значення профілактики і лікування
підвищеного артеріального тиску (АТ) у більшості країн світу.
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Мета – визначення ризику розвитку ускладнень серцево-судинних захворювань серед прикріплених контингентів спецслужби, організація первинної та вторинної
профілактики.
Матеріал і методи. При проведенні дослідження застосовувалось триразове вимірювання АТ з подальшим обстеженням пацієнтів згідно з стандартом для АГ (В.М. Коваленко
та співавт., 2002), анкетування з метою стратифікації ризику ускладнень АГ серед прикріплених контингентів згідно зі
шкалою SCORE (2003) і рекомендаціями Європейського товариства кардіологів (2007).
У 2000–2001 рр. у рамках Програми профілактики і
лікування артеріальної гіпертензії серед співробітників
СБУ, пенсіонерів і членів їх сімей на 1999–2010 роки (далі –
Програма) було проведено триразове вимірювання АТ серед 22012 співробітників СБУ. Серед обстежених було 16206
чоловіків і 5806 жінок; середній вік – (36,5±0,1) року.
Наявність АГ виявлена у 19,0 % всіх обстежених, причому у переважної більшості (91,5 %) – м’яка АГ. Значно рідше
зустрічалися помірна і ізольована систолічна АГ (по 4 %
пацієнтів), і дуже рідко – тяжка АГ (0,5 %).
Результати. В результаті проведеної профілактичної роботи щодо впливу на фактори ризику відзначено зниження
їх поширеності: підвищеного рівня загального холестерину
з 68,0 до 47,0 %, тютюнопаління з 66,0 до 46,3 %, низького
рівня фізичної активності – з 45,0 до 38,0 %, надлишкової ваги тіла з 35,0 до 34,6 %, АГ – з 27,0 до 22,2 %.
Як наслідок знизилася поширеність інфаркту міокарда
серед усього прикріпленого контингенту ВМУ-ВМС з
1,6 % в 2001 р. до 1,1 % в 2010 р. і відбулася її стабілізація
серед військовослужбовців на рівні 0,4 % протягом десяти років, що вивчалися. Поширеність інсультів серед усього прикріпленого контингенту ВМУ-ВМС знизилася з 2,6 % у
2001 р. до 2,0 % в 2010 р., а серед військовослужбовців – з
0,5 % в 2001 р. до 0,3 % у 2010 р.
Результатом реалізації Програми стало також значне зростання прихильності хворих з АГ до лікування. Так, якщо у
2006 р. постійно лікувалися 30,1 % пацієнтів, то у 2010 р. – 58,2
% (хворі високого і дуже високого ризику – 72,0 %). Питома
вага хворих, в яких досягнута медикаментозна корекція АТ на
рівні 140/90 мм рт. ст. і нижче, в 2010 р. – 26,2 %.
Програму було продовжено до 2016 року. Додатково до
її завдань включено зменшення захворюваності і смертності
від мозкових інсультів до 5 %, від ІХС – до 3 %. Попередні її
підсумки за 2011–2012 року свідчать про тенденцію щодо подальшого зниження показників поширеності таких факторів
ризику, як тютюнопаління, порушення ліпідного обміну, низька фізична активність. Серед прикріплених контингентів
спецслужби з АГ постійно лікувалось 59,8 % хворих (серед
хворих високого та дуже високого ризику – 90,1 %), з них досягнуто цільових рівнів АТ – у 28,6 %.
Висновки. Стратифікація факторів ризику серцевосудинних ускладнень є важливим компонентом цільових
відомчих програм профілактики та лікування АГ. Визначення
факторів ризику та вплив на них є дієвим заходом первинної
та вторинної профілактики ускладнень АГ і, як наслідок, зниження працевтрат.

Показники внутрішньосерцевої гемодинаміки у жінок, хворих на ГХ, залежно
від стану репродуктивної функції
О.Я. Малиновська
ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти
МОЗ України»

Найбільший внесок у кардіоваскулярну захворюваність
робить артеріальна гіпертензія, яку слушно вважають однією з основних причин смертності та інвалідизації працездатного населення. Серед великої кількості публікацій про артеріальну гіпертензію відомості щодо гендерних відмінностей
нечисленні та суперечливі. Незважаючи на те, що артеріальна гіпертензія у жінок розвивається пізніше, ніж у чоловіків,
її перебіг значно тяжчий і з більшою кількістю ускладнень, а
після 60 років ступінь серцево-судинного ризику у жінок стає
вищим, ніж у чоловіків
Мета – вивчення особливостей ремоделювання міокарда у жінок в періоди пери- та постменопаузи з метою визначення можливості використання цих показників для стратифікації ризику у цієї категорії пацієнток.
Матеріал і методи. Обстежено 75 жінок хворих на есенціальну артеріальну гіпертензію у віці від 34 до 70 років (середній вік – (53,2±9,4) року). Залежно від менопаузального статусу пацієнтки були розділені на такі групи: I група –
15 жінок зі збереженою репродуктивною функцією, II група –
30 жінок в перименопаузі, III група – 30 жінок в постменопаузі. Ехокардіографічне дослідження всім хворим здійснювалось на апараті Vivid 3 Expert (General Electric, США) в М- та
В-режимах за стандартною методикою за допомогою секторного фазованого датчика 3S з частотою локації 1,5–3,6 МГц.
Результати. При аналізі внутрішньосерцевої гемодинаміки спостерігалась значуща різниця показника кінцеводіастолічного розміру лівого шлуночка між I та II, а також II та
III групами ((4,29±1,28), (5,11±0,45) та (4,68±0,5) см, відповідно, P<0,05), та кінцеводіастолічного його об’єму між II та
III групами ((37,45±11,37) та (32,80±13,06) см2, P<0,05), що
вказує на збільшення порожнини лівого шлуночка в процесі
переходу до менопаузи. Зменшення параметрів лівого шлуночка в III групі можна пояснити нижчим індексом маси тіла
у цієї категорії пацієнток, що, ймовірно, обумовлено виключенням з дослідження жінок з клінічними проявами атеросклерозу. Маса та індекс маси міокарда лівого шлуночка у жінок в перименопаузі ((238,33±58,82) г та (122,10±23,63) г/м2)
виявились достовірно вищими, ніж у жінок репродуктивного
віку ((163,93±57,49) г та (93,92±26,74) г/м2, P<0,05), що свідчить про розвиток гіпертрофії лівого шлуночка вже на ранніх
етапах зниження функції яєчників.
Значення показників, що характеризують діастолічну функцію лівих відділів серця, у жінок в пери- та постменопаузі також достовірно відрізнялись від показників у репродуктивному віці. Значуща різниця отримана щодо максимальної швидкості трансмітрального кровотоку в систолу передсердь, котра виявилась достовірно більшою в пери((0,77±0,16) м/с) та постменопаузі ((0,74±0,15) м/с) порівняно з репродуктивним віком ((0,58±0,14) м/с, P<0,05), що

Артеріальна гіпертензія
свідчить про збільшення сили скорочення передсердь, можливо, внаслідок уповільнення розслаблення лівого шлуночка та збільшення об’єму крові в лівому передсерді перед початком його систоли. Різниця була достовірна і для співвідношення максимальних швидкостей трансмітрального кровотоку у фазу швидкого наповнення лівого шлуночка та систолу передсердь. Цей показник був достовірно нижчим у жінок в пери- (1,07±0,33) та постменопаузі (0,99±0,34) порівняно з пацієнтками зі збереженою репродуктивною функцією (1,43±0,38, P<0,05) .
Висновки. Показники, що характеризують діастолічну
функцію лівих відділів серця у жінок в пери- та постменопаузі
достовірно відрізняються від аналогічних показників у репродуктивному віці, що свідчить про поступове порушення діастолічної функції.

Содержание провоспалительных цитокинов у обследованных с оптимальным и
высоким нормальным АД при проведении теста толерантности к глюкозе
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высоким нормальным артериальным давлением. Для обследованных c оптимальным артериальным давлением было характерно преходящее повышение содержания провоспалительных цитокинов крови в ответ на стандартную глюкозную
нагрузку. При этом интерлейкин-1β и фактор некроза опухоли α повышались через 60 мин, а интерлейкин-6 – через 120
мин после перорального приема глюкозы (p<0,05 во всех
случаях). У пациентов с высоким нормальным артериальным
давлением отсутствовала динамика концентрации провоспалительных цитокинов в крови при проведении теста толерантности к глюкозе. Содержание интерлейкина-1β и фактора некроза опухоли α через 60 мин после перорального приема 75 г глюкозы было достоверно выше у обследованных
с оптимальным, чем с высоким нормальным артериальным
давлением (Р<0,05).
Выводы. Для обследованных с оптимальным артериальным давлением характерно преходящее повышение уровня
провоспалительных цитокинов постпрандиально. Подобная
динамика отсутствует у пациентов с высоким нормальным
артериальным давлением, что может быть признаком эндотелиальной дисфункции на стадии прегипертензии.

Т.А. Мангилева, Чжу Сунтао
Крымский государственный медицинский университет
им. С.И. Георгиевского, Симферополь

Цель – сравнить реакцию пациентов с высоким нормальным и оптимальным артериальным давлением на стандартную нагрузку глюкозой, в том числе, постпрандиальные
изменения экспрессии провоспалительных цитокинов.
Материал и методы. Обследовано 14 пациентов с высоким нормальным артериальным давлением (основная
группа) и 15 человек с оптимальным артериальным давлением (контрольная группа). Всем обследованным утром натощак измеряли уровень глюкозы капиллярной крови ферментативным методом; инсулина, интерлейкина-1β, интерлейкина-6 и фактора некроза опухоли α венозной крови с помощью иммуноферментного анализа. Через 60 и 120 мин после
приема 75 г глюкозы повторно проводили измерение уровня
глюкозы, инсулина и провоспалительных цитокинов.
Результаты. Пациенты с прегипертензией характеризовались более высоким индексом массы тела (Р<0,01), чем
обследованные с оптимальным артериальным давлением.
Уровень инсулина натощак и постпрандиально, а также глюкозы через 60 мин после начала проведения теста толерантности к глюкозе был выше у пациентов с высоким нормальным артериальным давлением (Р<0,05), чем в контрольной
группе.
У пациентов основной группы отмечалась более высокая
концентрация С-реактивного белка утром натощак, чем у обследованных с оптимальным артериальным давлением в это
же время (Р<0,05). Содержание провоспалительных цитокинов утром натощак не отличалось у людей с оптимальным и

Застосування афобазолу в комплексному
лікуванні хворих з ішемічною хворобою
серця та гіпертонічною хворобою
О.Я. Маркова, С.В. Швець, П.Р. Гарміш
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»,
Кривий Ріг

Відомо, що поєднання тривожно-депресивних станів з
ішемічною хворобою серця (ІХС), гіпертонічною хворобою
(ГХ) погіршує прогноз перебігу останніх, знижує ефективність
антигіпертензивних препаратів, сприяє прогресуванню
ГХ, а також має суттєвий вплив на якість життя хворих. Доведено, що порушення сну асоціюється з патологічними типами артеріального тиску (АТ) за результатами добового
моніторування.
Мета – визначити особливості психоемоційного стану хворих з ІХС та ГХ та вивчити ефективність застосування
анксиолітика афобазолу у комплексному лікуванні.
Матеріал і методи. Досліджено 64 жінки з ІХС та ГХ.
Хворі були розподілені на дві групи випадковим методом після
тестування психоемоційного стану. Середній вік пацієнтів –
(61,9±7,62) року. Дослідження психоемоційного стану проводили методом тестування за допомогою шкал Спілбергера –
Ханіна, шпитальної шкали тривоги та депресії (HADS); оцінку
якості сну – за допомогою анкетування. Хворим проводили
вимірювання АТ та добовий моніторинг АТ. Тестування проводила на початку лікування та через 8 тижнів.
За даними тестування за шкалою Спілбергера – Ханіна
визначили, що у 56 (87,5 %) хворих спостерігаються
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тривожні розлади високого рівня і лише у 8 (12,5 %) – середнього. Особиста тривожність спостерігалася у 87,5 % хворих, ситуаційна – 78,1 %. За шкалою HADS – 48 (75 %) мали
клінічно виражену тривогу. Порушення сну спостерігалося у
60 (93,75 %) хворих за даними анкети якості сну.
Стандартна терапія хворих включала β-адреноблокатори,
інгібітори АПФ, сартани, статини, дезагреганти. Хворим
основної групи додатково призначався афобазол в дозі 10 мг
3 рази на добу, протягом 8 тижнів.
Наприкінці дослідження, за даними тестування, в основній
групі зменшилась кількість хворих з високим рівнем тривожних
розладів на 35,7 % (10 хворих), зникли тривожні розлади у хворих з середнім рівнем тривоги. За шкалою HADS – рівень тривоги зменшився з (11,90±2,37) до (10,8±1,86) бала. Порушення
якості сну, за даними анкети, також достовірно зменшилось: з
(10,70±1,32) до (13,00±2,11) бала. У контрольній групі суттєвих
змін виразності тривожних розладів у балах не спостерігали.
Повна нормалізація АТ спостерігалась у 26 (81,25 %) хворих основної групи та у 22 (68,75 %) пацієнтів контрольної
групи.
Висновки. Таким чином, поєднання антигіпертензивної
терапії з анксиолітиком афобазолом дозволяє більш ефективно знизити АТ на тлі позитивного впливу на виразність
тривожних розладів та порушення сну, що оптимізує
гіпотензивну терапію.

Фактори ризику розвитку ішемічної
хвороби серця у хворих на гіпертонічну
хворобу ІІ стадії
В.О. Мочоний
ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти
МОЗ України»

Гіпертонічна хвороба (ГХ) виступає головним предиктором більшості серцево-судинних захворювань (ССЗ), зокрема, ішемічної хвороби серця (ІХС). Незважаючи на зусилля в боротьбі з цими захворюваннями, щороку зростає
захворюваність і смертність від ГХ та ІХС та їх ускладнень, що
обґрунтовує необхідність подальшого комплексного вивчення механізмів ураження серця та судин з метою оптимізації
терапії хворих на серцево-судинну патологію.
Мета – дослідити динаміку інтерлейкіну 1β (ІЛ-1β) та
С-реактивного протеїну (СРП) у хворих на ГХ ІІ стадії залежно
від рівня кардіоваскулярного ризику та у хворих на ГХ ІІ ст. у
сполученні з ІХС І–ІІ функціонального класу (ФК).
Матеріал і методи. Обстежено 48 хворих на ГХ ІІ ст., 23
хворих на ГХ ІІ ст. в сполученні з ІХС: стабільна стенокардія
напруги І–ІІ ФК, 22 особи без клінічно значущих серцево-судинних захворювань у віці від 35 до 65 років. У всіх групах було досліджено рівні ІЛ-1β, СРП, холестерину ліпопротеїдів
низької щільності (ХЛНЩ), холестерину ліпопротеїдів високої
щільності (ХЛВЩ), тригліцеридів, загального холестерину в
плазмі крові. Індивідуальний десятирічний ризик фатальних
серцево-судинних ускладнень (у %) визначався за системою SCORE. Також хворим проводилася ехокардіоскопія та
реографія. Використовували непараметричні методи статистичного аналізу.
Результати. Залежно від наявного кардіоваскулярного
ризику, хворі на ГХ ІІ ст. були розподілені на 2 підгрупи –

помірного (4–5 %) та високого ризику (5–8 %). У хворих ГХ
ІІ ст. помірного ризику порівняно з особами без клінічно значущих серцево-судинних захворювань виявлено достовірне
підвищення рівнів ІЛ-1β та СРП. Також виявлено достовірне
підвищення прозапальних цитокінів у хворих ГХ ІІ ст. високого ризику по відношенню до хворих ГХ ІІ ст. помірного
ризику – середні концентрації ІЛ-1β – в (1,5±0,2) разу
(P<0,05), СРП – в (1,2±0,1) разу (P<0,05) вищі, ніж у хворих
ГХ помірного ризику. У хворих на ГХ ІІ ст. у сполученні з ІХС
стабільна стенокардія напруги І–ІІ ФК, вміст ІЛ-1β та СРП перевищував середні значення аналогічних показників у хворих
на ГХ ІІ дуже високого ризику (без ІХС), відповідно в (1,6±0,3)
разу (P<0,05) та (1,4±0,2) разу (P<0,05).
Висновки. 1. У хворих на ГХ ІІ ст., а також у хворих на ГХ
та ІХС має місце підвищення прозапальних цитокінів ІЛ-1β
та СРП. 2. Динаміка ІЛ-1β та СРП у хворих на ГХ ІІ ст. прямо
пропорційна вираженість кардіоваскулярного ризику у них.
3. Максимальні рівні ІЛ-1β та СРП виявлені у хворих на ГХ у
поєднанні ІХС.

Інтенсивність оксидантного стресу
та функціональний стан NO-синтазних
систем у хворих на гіпертонічну хворобу
Л.С. Мхітарян, Н.М. Орлова, І.Н. Євстратова,
Л.А. Міщенко, Н.М. Василинчук, Т.Ф. Дроботько,
О.Ю. Короткоручко
ДУ «Національний науковий центр "Інститут кардіології
ім. акад. М.Д. Стражеска" НАМН України», Київ

Мета – вивчення можливого взаємозв’язку інтенсифікації
оксидантного стресу та функціонального стану NO-синтазних
систем з наявністю ушкодження органів-мішеней в умовах
гіпертонічної хвороби (ГХ).
В результаті обстеження 235 хворих на ГХ І–ІІІ ступеня було встановлено, що у 87 % обстежених ГХ супроводжується
оксидантним стресом різного ступеня вираженості. Про це
свідчить збільшення в сироватці крові хворих вмісту первинних та кінцевих продуктів вільнорадикального окиснення ліпідів та білків (дієнових кон’югатів (ДК), малонового діальдегіду (МДА) та 2,4-динітрофенілгідразонів (2,4ДФГ), відповідно на 60, 33, і 57 % порівняно з контролем.
Рівень 2,4-ДФГ в апопротеїновій фракції ЛПНЩ та ЛПДНЩ
був вищим на 52 %, а індекс перекисної модифікації
ліпопротеїнів зазначених фракцій, що характеризує атерогенний потенціал крові, зростав на 39 %. Ці зрушення
відбувались на тлі пригнічення активності ферментів антиоксидантного захисту – каталази, супероксиддисмутази (СОД) та глутатіонредуктази (ГР) відповідно на 41, 19, і
15 % порівняно з контролем. Вміст цитруліну як сумарного
показника продукції оксиду азота NO-синтазними системами у хворих на ГХ був на 67 % вищим за норму. Результати
дослідження було проаналізовано залежно від показників
артеріального тиску, наявності гіпертрофії міокарда, атеросклеротичного ураження судин та швидкості клубочкової
фільтрації нирок. Використано непараметричний метод
статистичної обробки багатофакторного кореляційного
аналізу. Найбільшу позитивну кореляцію встановлено
між вмістом цитруліну та 2,4-ДФГ в сироватці крові з показником систолічного артеріального тиску (коефіцієнт
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Спірмена становив відповідно 0,35 та 0,30). З показниками систолічного та діастолічного артеріального тиску негативно корелювала активність СОД з коефіцієнтом кореляції
відповідно (-27) і (-0,33). Зі швидкістю клубочкової фільтрації
в нирках негативно корелював вміст 2,4-ДФГ в сироватці
крові та апопротеїнах ЛПНЩ та ЛПДНЩ, з відповідними
коефіцієнтами (-0,41) і (-0,29). При наявності атеросклеротичного ураження сонних артерій високий позитивний
кореляційний зв’язок встановлено з вмістом модифікованих
ліпідів та білків в атерогенних ліпопротеїнах (0,32) та (0,31),
відповідно. На основі отриманих результатів можна припустити, що патогенетичними факторами прогресування ГХ можуть бути інтенсифікація оксидантного стресу та
активація NO-синтазних систем, особливо індуцибельної
ізоформи ферменту.

Особливості в реалізації пілотного
проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби
для лікування гіпертонічної хвороби
В.З. Нетяженко, А.В. Ляхоцька, А.І. Кірпач
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Київ

У квітні 2012 року за ініціативи Кабінету Міністрів України
було започатковано пілотний проект щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для
лікування осіб з гіпертонічною хворобою. Нормативне провадження пілотного проекту забезпечується серією постанов
Кабінету Міністрів України (від 25.04.2012 р. № 340, № 907
від 05.09.2012 р) та наказів МОЗ України (№ 419 від 01.06.
2012 р., № 672 від 31.08.2012 р., № 384 від 24.05.2012 р.).
Мета – визначити загальні та регіональні особливості по
реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з
гіпертонічною хворобою.
Матеріал і методи. Створення ініціативної групи зі
студентів Національного медичного університету імені (НМУ)
О.О. Богомольця (800 осіб медичного факультету №2) під
керівництвом декана медичного факультету № 2, член-кор.
НАМН України В.З. Нетяженка; опитування людей у регіонах
України за спеціально створеною анкетою; заповнення анкет, що вміщують анамнестичні, соціально-демографічні та
професійні дані; вимірювання артеріального тиску; направлення нововиявленого хворого до дільничного терапевта; видача пам’ятки щодо небезпечності та наслідків гіпертонічної
хвороби,
Результати. Опрацьовано 13 343 анкети, що вміщують
анамнестичні, демографічні та дані про соціальний стан. З
13 343 осіб, 3 245 страждають на артеріальну гіпертензію (АГ),
що становить 24,3 % опитаних респондентів в різних регіонах
України. Вперше виявлено АГ у 17,4 %. Демографічна харак-
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теристика обстежених хворих на АГ показала що серед хворих переважає міське населення (57,6 %); сільське населення – 42,4 %. Співвідношення осіб чоловічої та жіночої статі
становило 53,8 та 46,2 %, відповідно. Залежно від віку хворого АГ переважає в осіб 50–60 років – 66,1 %; в осіб 40–
50 років становить 18,1 %; в осіб старше 60 років – 25,8 %.
Інфаркт міокарда в анамнезі був у 10,2 %, інсульт – у 7,1 %.
Серед опитаних осіб щодня вимірюють артеріальний тиск
18,8 %; 1 раз на тиждень – 25,2 %; 2 рази на місяць – 25,8 %
та 1 раз на місяць – 30,2 % населення. Антигіпертензивними
препаратами вибору в усіх регіонах України серед інгібіторів
АПФ стали: еналаприл – 41,5 %; лізиноприл – 24,9 %; каптоприл – 9,4 %; раміприл – 8,6 %; периндоприл – 7,7 %. Серед
β-адреноблокаторів: бісопролол – 45,6 %; метопролол –
16,1 %; небіволол – 13,4 %. Причинами відміни препаратів
серед хворих на АГ стали нормалізація тиску – 5,4 %; не
відзначали покращення – 3,6 %; звикання до препаратів –
1,8 %; боязнь побічних ефектів – 0,8 %. Серед осіб, хворих
на АГ, інформацію про пілотний проект отримали з таких джерел: від дільничних терапевтів – 61,7 %; від засобів масової
інформації – 9,2 %; від знайомих – 3,6 %; від студентів НМУ
– 25,4 %. Більшість хворих, проінформованих студентами НМУ імені О.О. Богомольця (40,7 %), були в Південному
регіоні. Серед осіб, які не хворіють на АГ, про пілотний проект дізнались від дільничних терапевтів – 8,5 %; від засобів
масової інформації – 18,1 %; від знайомих – 8,4 %; від
студентів НМУ – 61,9 %; інформація від аптечних закладів –
3,8 %. Більшість поінформованих хворих студентами НМУ
імені О.О. Богомольця (75,1 %) були в Центральному регіоні.
Висновки. Серед хворих на АГ спостерігається недостатня поінформованість від дільничних терапевтів.
Найбільш поінформованих про пілотний проект від
дільничних терапевтів було у Західному регіоні (83,1 %),
найменше – у Південному регіоні (38,8 %). Серед людей, які не хворіють на АГ, саме від студентів НМУ імені
О.О. Богомольця більше дізнались у Цетральному регіоні
(75,1 %), що свідчить про недостатньо активну роботу
первинної ланки медичної допомоги.

Диференційована антигіпертензивна
терапія симптоматичної артеріальної
гіпертензії
Т.Д. Никула, В.О. Мойсеєнко, І.В. Пасько
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Київ

Одним із найважливіших факторів зростання кардіальних
ризиків на тлі коморбідності є симптоматична артеріальна
гіпертензія (АГ), яка індукує гіпертрофію та ремоделювання
стінок судин. Досягнення цільових рівнів артеріального тиску
(АТ) та кількісна оцінка визначення добової варіабельності АТ,
врахування гіперсимпатикотонії на різних етапах хронічної
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хвороби нирок є надзвичайно важливим для досягнення позитивного ефекту лікування.
Мета – розробка диференційованого підходу до
корекції артеріального тиску в хворих з симптоматичною
артеріальною гіпертензією.
Матеріал і методи. Всім хворим проводилось стандартне вимірювання АТ та добове моніторування АТ
за допомогою апарату АВРМ-04 Meditech (Угорщина),
враховуючи рекомендації Європейського товариства
Кардіологів та Європейського товариства з вивчення проблем гіпертензій. Зміни кардіогемодинамічних
параметрів у хворих на хронічну хворобу нирок (ХХН):
ГН з АГ на тлі комплексного лікування верифікували
згідно з Рекомендаціями Американського товариства з ехокардіографії. Для корекції АТ проводилася
диференціальна оцінка призначення різних представників
класу інгібіторів ангіотензинперетворювального ферменту
(ІАПФ) та селективних бета-адреноблокаторів.
Результати. Більш ефективним було лікування
пацієнтів, які отримували комплексне антигіпертензивне
лікування (периндоприл+небіволол). Так, кращий антигіпертензивний ефект досягнуто у хворих на ХХН I стадії:
ГН – систолічний АТ (САТ) знизився з (179,89±27,04)
до (136,90±14,36) мм рт. ст., діастолічний (ДАТ) – з
(106,14±12,34) до (82,72±8,66) мм рт. ст. (P<0,05). У хворих на ХХН II стадії: ГН також відзначено достовірне зниження АТ – САТ з (178,21±22,63) до (147,21±11,73) мм рт.
ст., ДАТ з (103,23±24,19) до (91,25±7,28) мм рт. ст. У хворих на ХХН III стадії: ГН (при необхідності був доданий
тіазидоподібний діуретик) порівняно з вихідними даними
зміни АТ були достовірними: САТ знизився з (178,00±19,15)
до (152,00±13,82) мм рт. ст., ДАТ – з (105,24±10,72) до
(92,15±6,73) мм рт. ст. У хворих з ХХН III стадії: ГН у 67,8 %
випадків не вдалось досягти суттєвих позитивних клініколабораторних змін та стійкого антигіпертензивного ефекту як при використанні периндоприлу і/або небівололу.
Отримані результати засвідчують доцільність контролю АТ
в динаміці лікування. За наявності ХХН, включаючи осіб зі
зниженою ШКФ, оптимальним рівнем є АТ нижче 130/85
мм рт. ст., а за наявності протеїнурії нижче. В цілому, з
приєднанням до проведеної терапії ІАПФ (в 1-й та 3-й основних – периндоприл, в контрольній групі – еналаприл)
спостерігалося зниження як САТ (у всіх хворих в середньому на 35 мм рт. ст.), так і ДАТ (в середньому на 18 мм рт.
ст.), більш швидке і більш виражене на тлі прийому периндоприлу. Цільовий рівень АТ був досягнутий у 84 % хворих
в групі периндоприлу і у 56 % хворих у групі еналаприлу.
За час лікування в усіх групах достовірно знизилась частота скорочень серця (ЧСС): у середньому з 76 до 69 уд/хв
у групі периндоприлу і з 76 до 70 уд/хв у групі еналаприлу. Антигіпертензивна ефективність периндоприлу як за
швидкістю зниження САТ і ДАТ, так і за частотою досягнення цільового його рівня на всіх етапах дослідження виявилася вищою, ніж еналаприлу. Через 6 місяців досягнення
цільового рівня АТ (<140/90 мм рт. ст.) було встановлено у
83,5 % хворих в групі периндоприлу і у 54,3 % в групі еналаприлу. Зниження рівня протеїнурії в обох підгрупах хворих,
які отримували комплексне лікування, можна пояснити
зниженням системного АТ. У хворих на ГН контрольної групи відзначено також достовірне зниження рівня протеїнурії
та еритроцитурії. Включення до комплексної терапії ХХН
I–III стадій: ГН з АГ, периндоприлу та небівололу дозволяє

значно підвищити ефективність лікування шляхом зменшення клінічних проявів захворювання, покращення деяких
лабораторних показників, отримати антигіпертензивний
ефект.
Висновки. Сукупність ознак (добова варіабельність АТ,
тип кардіогемодинаміки, врахування гіперсимпатикотонії)
дозволяє підійти диференційовано до вибору антигіпертензивної терапії, покращити ефективність лікування
хворих з симптоматичною артеріальною гіпертензією.

Показники добового моніторування АТ
та тромбоцитарно-плазмового гемостазу
у хворих на ГХ похилого віку
під впливом комбінованого
антигіпертензивного лікування
В.С. Пасько
Державна наукова установа «Науково-практичний центр
профілактичної та клінічної медицини»
Державного управління справами, Київ

Мета – провести комплексне вивчення та порівняльну
оцінку стану та динаміки параметрів тромбоцитарно-плазмового гемостазу у хворих на гіпертонічну хворобу (ГХ) ІІ стадії
залежно від добового ритму артеріального тиску (АТ) на фоні
комбінованого антигіпертензивного лікування еналаприлом
та амлодипіном.
Було обстежено 220 хворих на ГХ ІІ стадії, серед яких 127
пацієнтів середнього (45–59 років) і 93 хворих похилого (60–
74 роки) віку.
У хворих похилого віку на ГХ ІІ стадії в структурі добового ритму АТ переважає група non-dipper (53,3 проти 36,9 %)
і достовірно до хворих середнього віку меншими є середній
і максимальний діастолічний АТ (ДАТ) відповідно на 28,7 %
(Р<0,001) і 13,1 % (Р<0,05) на фоні стабільно підвищеного
систолічного АТ (САТ). У хворих похилого віку групи nondipper середній АТ на 11,1 % (Р<0,05) є меншим щодо хворих середнього віку.
Стан плазмово-тромбоцитарного гемостазу у хворих на ГХ ІІ стадії середнього і похилого віку вирізняється
неоднорідністю змін. Вікова відмінність тромбоцитарного
потенціалу, проявляючись збільшенням спонтанної агрегації
тромбоцитів, супроводжується зростанням ступеня агрегації
(СА) на 25,4 % та прискоренням агрегаційного процесу на
45 % (p<0,05) відповідно у 60 і 9 % хворих похилого віку.
Істотне уповільнення часу максимальної агрегації (ЧМА)
тромбоцитів, стимульованої адреналіном в 1,6 разу (Р<0,001)
у хворих похилого віку також підтверджує їх виражену
тромбогенність і чутливість до нейрогуморальних впливів. На
фоні пригніченої фібринолітичної активності крові відзначено
незначне виснаження антикоагулянтного потенціалу, зокрема, антитромбіну ІІІ (АТ ІІІ) на 6,5 % (Р<0,05) у 48 % осіб похилого віку.
При різних профілях АТ відзначено стирання вікових
відмінностей за більшістю показників спонтанної агрегації
тромбоцитів. Проте, у групі non-dipper похилого віку при
аденозиндифосфат-індукованій агрегації тромбоцитів СА і
при адреналін-індукованій агрегації тромбоцитів ЧМА в однаковому ступені були вищими, відповідно на 31,1 % (Р<0,05)
і 30,9 % (Р<0,05), що вказує на високу тромбоцитарну
активність у групі хворих з недостатнім нічним зниженням АТ.

Артеріальна гіпертензія
Серед різних вікових груп із різним профілем АТ відмінностей
в плазмовому гемостазі не відзначено.
Монотерапія еналаприлом у хворих обстежених груп не
супроводжувалась достовірним антигіпертензивним ефектом. Під впливом монотерапії амлодипіном у більшості хворих відзначали помірний гіпотензивний ефект за рахунок
зниження середнього САТ на 8,9 % (P<0,05). У людей середнього віку монотерапія як еналаприлом, так і амлодипіном
не впливає на показники спонтанної та індукованої агрегації
тромбоцитів. Натомість, у людей похилого віку, при
застосуванні монотерапії еналаприлом, найбільш показовою є швидкість агрегації при використанні АДФ-індуктора
з уповільненням її на 5,2 % (Р<0,05); на фоні застосування
амлодипіну – збільшується ЧМА, індукований адреналіном у
2,8 разу (Р<0,05).
Застосування комбінованої антигіпертензивної терапії
еналаприлом і амлодипіном у середньотерапевтичних дозах викликає більш виразний антигіпертензивний
ефект порівняно до монотерапії. Комбінація еналаприлу і
амлодипіну у хворих похилого віку знижувала середньодобовий ДАТ на 20,3 % (P<0,05). Натомість, у хворих середнього
віку відзначене зниження середньодобового та максимального САТ на 18,1 % (Р<0,001) і 7,8 % (P<0,05) та відповідно
ДАТ – на 23,2 % (Р<0,001) та 11,3 % (P<0,05) з досягненням
цільових рівнів ДАТ у 20 % хворих.
Комбіноване антигіпертензивне лікування еналаприлом і амлодипіном призводить до зростання активності АТ
ІІІ у людей середнього та похилого віку відповідно на 9,1 %
(Р<0,05) та 14,1 % (Р<0,01) незалежно від профілю АТ, що є
свідченням позитивного впливу вказаної комбінації на антикоагулянтний потенціал крові.
Вплив комбінованого лікування на тромбоцитарний
гемостаз у хворих похилого віку залежить від вихідного
профілю АТ. При цьому в групі dipper спостерігається зменшення спонтанної агрегації в 1,5 разу (Р<0,05), адреналінстимульованої – на 44,8 % (Р<0,05) на фоні уповільнення
АДФ-агрегації в 1,6 разу (Р<0,05), натомість тромбоцити
хворих групи non-dipper на проведене лікування не реагують, що підтверджує високий тромбогенний потенціал у цієї
категорії пацієнтів.

Профілактика виникнення кардіоренальних ризиків у хворих з симптоматичною артеріальною гіпертензією
І.В. Пасько, В.О. Мойсеєнко, С.С. Кисіль
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Київ

Активація симпатичної нервової системи поряд з підвищенням активності ренін-ангіотензинперетворювального
ферменту призводить до поступової затримки іонів натрію
та води, вазоконстрикції, зниження скоротливої функції ліво-
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го шлуночка серця, розладів частоти скорочень серця (ЧСС).
Аналіз варіабельності ритму серця (ВРС) – найбільш інформативний і поширений метод оцінки тонусу вегетативної нервової системи (ВНС), оскільки є незалежним прогностичним
фактором смертності та ускладнень при ураженні серця.
Матеріал і методи. Всім хворим проводилось стандартне вимірювання артеріального тиску (АТ) та добове моніторування АТ за допомогою апарату АВРМ-04 Meditech
(Угорщина), враховуючи рекомендації Європейського товариства Кардіологів та Європейського товариства з вивчення проблем гіпертензій. Зміни кардіогемодинамічних параметрів у хворих на хронічну хворобу нирок (ХХН):
ГН з АГ на тлі комплексного лікування верифікували згідно
з Рекомендаціями Американського товариства з ехокардіографії. Задля збільшення об’єктивізації орієнтирів для вибору антигіпертензивного препарату у хворих з симптоматичною АГ без додаткового навантаження на організм хворого
ми запропонували поєднувати визначення добового профілю
АТ з оцінкою стану ВНС за показниками кардіоінтервалографії. Адекватна терапія передбачає зниження рівня АТ, нормалізацію серцевого ритму, зниження ризику ускладнень, продовження тривалості життя. Протокол включав вимірювання
АТ кожні 15 хв у денний період (від 6.00 до 23.00) та кожні 30
хв у нічний (від 23.00 до 6.00). Результативним вважали дослідження з більш як 50 якісними вимірюваннями протягом
доби. За допомогою комп’ютерної програми, що супроводжує зазначений прилад, для кожного дослідження обчислювали середній добовий, денний, нічний АТс, АТд, ЧСС, а також
виділяли варіабельність (стандартне відхилення) середньодобового, денного, нічного АТ, добовий індекс. Хворі, в яких
ступінь зниження середньодобового АТ і добовий індекс протягом ночі порівняно з денним періодом становив 10–20 %,
вважалися dipper, від 0 до 10 % – non-dipper, більше 20 % –
over-dipper, а менше 0 % – night-peaker. Усі в щоденнику записували час пробудження і засипання.
Результати.
Значна
варіабельність
САТ
вдень
асоціюється зі збільшенням ризику розвитку атеросклерозу та кардіоваскулярних подій. Розподіл хворих з АГ за ступенем нічного зниження АТ: нормальне зниження САТ –
dippers 10–22 мм рт. ст (60–80 %), недостатнє зниження САТ
– non-dippers <10 (20–25 %), надмірне зниження САТ – оvеrdippers >22 (15–20 %), стійке підвищення нічного АТ – nightpeakers <0 (3–4 %). АТ більше 135/80 мм рт. ст. збільшує ризик кардіоваскулярної смертності, АТ менше 120/65 мм рт.
ст. збільшує ризик смертності, не пов’язаної з серцево-судинними захворюваннями. Встановлена кореляція уражень
органів-мішеней із коливаннями АТ: з ураженням органівмішеней корелює як недостатнє, так і надмірне зниження
нічного АТ, при надмірному зниженні нічного АТ збільшується
частота уражень головного мозку, поглиблюються зміни
в нирках, при недостатньому зниженні АТ в нічні години у хворих зростають кардіо-ренальні ризики. У пацієнтів,
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Тези наукових доповідей

які отримували як антигіпертензивний препарат інгібітор
ангіотензинперетворювального ферменту виявлено покращення барорефлекторної регуляції гемодинаміки, зниження симпатичної активності. При порівнянні відсоткового
співвідношення коливань високої, низької та дуже низької
частоти у хворих основної групи відзначається зменшення частки повільних хвиль 1-го порядку з 16,72±2,07 до
13,27±2,12; повільних хвиль 2-го порядку – з 51,18±6,94 до
45,90±6,46, зростання частки дихальних хвиль з 32,27±6,77
до 40,81±7,57.
Висновки. Річна виживаність хворих при стандартному відхиленні інтервала RR (standart deviation, SDNN) менше
100 мс була нижче порівняно з тими, у кого SDNN – понад
100 мс (78 и 95 % відповідно, Р=0,008), поєднання SDNN
менше 100 мс і максимального споживання VO2 max менше
14 мл/хв/кг дало можливість виділити хворих з найбільшим
ризиком смерті.

Функціональний стан судин, гідрофільності тканин у хворих на есенціальну
гіпертензію II стадії з різною циркадіанною структурою артеріального тиску
І.А. Плеш, Л.І. Гайдич

ким добовим індексом достовірно зростає рівень ЦВТ паралельно з масою тіла, що може свідчити про взаємозалежність
між цими показниками. Встановлено, що саме у значної частини хворих з циркадіанною структурою АТ «ND» та «NP»
та надмірною вагою присутній так званий «об’ємзалежний»
варіант артеріальної гіпертензії (АГ). У цих хворих з високим
ПСЧКС характерний солечутливий варіант АГ.
У значної частини цих хворих, ймовірно, зростання маси тіла пов’язано з динамічними порушеннями об’ємів
позаклітинної рідини, у тому числі і циркулюючої крові, що
підтверджується зростанням ЦВТ при високому ПСЧКС.
Висновки. У загальній групі хворих на ЕГ II стадії 82 % мали
надлишкову та надмірну масу тіла (ІМТ > 25 кг/м2). У пацієнтів
з добовим ритмом АТ D і ND виявлена пряма залежність віку
від ІМТ. У групах з низьким добовим індексом ЦВТ достовірно
наростає паралельно з масою тіла. У всіх обстежених хворих-високий ПСЧКС > 0,36 % розчину NaCl. Всі вищезгадані
особливості можна віднести до важливих діагностичних
критеріїв «об’ємзалежної», солечутливої форми ЕГ.

Влияние комбинированной антигипертензивной терапии на суточный профиль АД
и функциональное состояние почек у
больных с гипертензивной нефропатией

Буковинський державний медичний університет, Чернівці

С.Л. Подсевахина, А.И. Паламарчук
Мета – обґрунтування нових факторів ризику прогресування та можливих ускладнень, встановлення між ними взаємозалежності у хворих на есенціальну гіпертензію
(ЕГ) II стадії на підставі вивчення у них добового ритму
артеріального тиску (АТ), маси тіла, центрального венозного
тиску, порогу смакової чутливості до кухонної солі.
Матеріал і методи. Обстежено 87 пацієнтів, у яких проведено добове моніторування АТ на реєстраторі АВРЕ - 02
“Solvaіg”. Розраховували індекс маси тіла (ІМТ) за формулою
Кетле, визначали центральний венозний тиск (ЦВТ) за методикою Вальдмана у нашій модифікації (РП N42/03), поріг
смакової чутливості до кухонної солі (ПСЧКС) за методикою
R.G. Henkіn.
Результати. За результатами дослідження отримані такі
дані. Із 87 хворих на ЕГ ІІ стадії переважали обстежені з ДІ –
ND – 53 %, 35 % з групи D і 12 % – NР. Аналіз антропометричних відмінностей виявив, що 44 % пацієнтів мали надлишкову масу тіла (ІМТ=25–30 кг/м2), а 38 % – надмірну (ІМТ > 30
кг/м2). За рівнем ДІ розподіл хворих з надлишковою масою становив: D – 39 %; ND – 42 %; NP – 33 %; з надмірною
масою: D – 35 %; ND – 40 %; NP – 44 %. Звертає увагу, що
найбільші значення ІМТ були в групі пацієнтів з низьким добовим профілем – NP. Виявлена обернена залежність ІМТ від величини ДІ у хворих на ЕГ ІІ ст. У хворих на ЕГ ІІ ст. реєструються
високі значення ПСЧКС не залежно від добової структури АТ.
Суттєво залежними від ДІ виявлені показники ІМТ та ЦВТ, для
яких характерна зростаюча залежність відповідно до груп (D –
ND – NP). У більшості пацієнтів із надлишковою та надмірною
масою, особливо у групі NP, виявлено зростання ЦВТ, що може
свідчити про гіперволемію. Це підтверджується і виявленим
високим ПСЧКС (0,32–0,64 % розчину NaCl) у всіх обстежених хворих (за нормальних значень  0,16 % розчину NaCl), що
можна трактувати, як перевантаження цих пацієнтів рідиною
та її можливою затримкою в організмі. У групах хворих з низь-

ГЗ «Запорожская медицинская академия последипломного
образования МОЗ Украины»

Цель – изучить влияние длительной терапии комбинацией периндоприла и индапамида на функциональное состояние почек и суточный профиль артеріального давления (АД).
Материал и методы. Обследовано 39 пациентов (20 мужчин и 19 женщин) с гипертонической болезнью II и III стадии, с
артериальной гипертензией (АГ) 1-й (25 % больных) и 2-й степени (75 %) и дисфункцией почек (СКФ 30–89 мл/мин), в возрасте 56–71 года (средний возраст (67,4±1,7) года). Суточное
мониторирование артериального давления (СМАД) проводили на аппарате АВРМ-04 (Венгрия). Определяли следующие
показатели СМАД: средние значения систолического (САД) и
диастолического (ДАД) АД день, ночь, 24 ч; гипертоническую
нагрузку по индексу времени (ИВ); вариабельность (ВАР) АД
(день, ночь). Проводили расчет суточного индекса (СИ) по общепринятым формулам. Состояние функции почек оценивали
по уровню креатинина крови, величине СКФ и наличию микрои макроальбуминурии. СКФ определяли прямым и расчетным
методом по формуле. После регистрации исходных данных пациентам назначали комбинацию периндоприла и индапамида
(нолипрел (Servier) – периндоприл 2 мг, индапамид – 625 мкг
и нолипрел форте – периндоприл – 4 мг, индапамид – 1,25 мг).
Титрование и повышение дозы проводили при необходимости на 2-й и 4-й неделе исследования до достижения целевого
уровня АД. Завершили титрование на 2 мг периндоприла и индапамид – 625 мкг у 47,5 % пациентов, на 4 мг периндоприла и
1,25 мг индапамида – у 52,5 % пациентов. Повторное исследование проводили через 6 месяцев лечения.
Результаты. По данным СМАД через 6 месяцев лечения
целевой уровень АД был достигнут у 87,5 % пациентов, из
них в дневные часы — у 80 % и в ночные — у 72,5 %. Через
6 месяцев лечения комбинацией периндоприла и индапами-

Артеріальна гіпертензія
да произошло существенное (P<0,05) снижение показателей «нагрузки давлением» в дневные (ИВ САД снизился на
49,2 %, ДАД — на 45,4 %) и ночные часы (ИВ САД снизился на
51,1 %, ДАД — на 52,6 %). У пациентов с исходно повышенной
вариабельностью АД на фоне терапии отмечали достоверно
более выраженную положительную динамику среднесуточного САД и ДАД и средненочного САД и ДАД. Выявлена положительная корреляционная связь между исходной вариабельностью САД и динамикой средненочного САД (r=0,69; P<0,01).
Индивидуальный анализ суточного ритма АД показал, что у 11
пациентов-«дипперов» степень ночного снижения АД не изменилась после курсового лечения при равномерном снижении АД в дневные и ночные часы. Все 19 пациентов с недостаточной степенью ночного снижения АД («нон-дипперы») в
исходных условиях, через 6 месяцев терапии благодаря более существенному снижению САД и ДАД в ночное время перешли в группу «дипперов». Исходно в группе было 9 пациентов «найт-пикеров», 8 из которых после проведенного лечения перешли в группу «дипперов», а 1 — в группу «нондипперов». Анализ значений утреннего повышения АД показал, что комбинация периндорила и индапамида нивелирует утреннюю гипертензию у пациентов с АГ и гипертензивной
нефропатией. Показатели утреннего максимума САД и ДАД
через 6 месяцев терапии значительно (P<0,001) снизились —
на 21,8 и 23,2 % соответственно. Комбинированная терапия
периндоприлом и индапамидом достоверно позитивно влияла на функцию почек. Отмечено увеличение СКФ с (64,7±2,6)
до (79,2±1,7) мл/мин (P<0,01), уменьшение уровня креатинемии с (118,3±7,5) до (91,8±7,5) мкмоль/л (P<0,01), МАУ с
(91,2±4,7) до (68,36±4,72) мг/сут (P<0,001).
Выводы. По данным СМАД, 6-месячная терапия периндоприлом и индапамидом обеспечивает стабильный и равномерный антигипертензивный эффект в течение 24 ч, оказывает корригирующее влияние на суточный профиль АД и
способствует улучшению функции почек – повышается СКФ
и уменьшаются уровни МАУ и креатинемии.

Оценка качества жизни у больных АГ
и гипертензивной нефропатией
при использовании комбинированной
антигипертензивной терапии
С.Л. Подсевахина, О.В. Ткаченко
ГЗ «Запорожская медицинская академия последипломного
образования МОЗ Украины»

Цель – изучить влияние длительной терапии комбинацией периндоприла и индапамида на качество жизни пациентов с артериальной гипертензией (АГ) и гипертензивной нефропатией.
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Материал и методы. Обследовано 39 пациентов (20
мужчин и 19 женщин) с гипертонической болезнью II и III
стадии, с АГ 1-й (25 % больных) и 2-й степени (75 %) и дисфункцией почек (СКФ 30–89 мл/мин), в возрасте 56–71 года (средний возраст (67,4±1,7) года). Для оценки качества
жизни больных применяли опросник Марбургского университета General Well-Being Questionnaire (GWBQ) (Siegrist J.,
Junge A., 1989; Метелица В.И. и соавт., 1995). Опросник состоит из 7 клинических шкал: оценка пациентами своего физического самочувствия (жалобы) (I), работоспособности
(II), положительного (III) или отрицательного (IV) психологического самочувствия, психологических способностей (V),
межличностных отношений (VI) и социальных способностей
(VII шкала). При оценке динамики показателей шкал опросника GWBQ учитывалось, что снижение показателей по I и IV
шкале и повышение по остальным шкалам свидетельствует
об улучшении качества жизни.
После регистрации исходных данных пациентам назначали комбинацию периндоприла и индапамида (нолипрел
(Servier) – периндоприл 2 мг, индапамид 625 мкг и нолипрел
форте – периндоприл 4 мг, индапамид 1,25 мг). Титрование
и повышение дозы проводили при необходимости на 2-й
и 4-й неделе исследования до достижения целевого уровня АД (<140/90 мм рт. ст.). Завершили титрование на 2 мг
периндоприла и индапамид 625 мкг у 47,5 % пациентов, на
4 мг периндоприла и 1,25 мг индапамида – у 52,5 % пациентов. Повторное исследование проводили через 6 месяцев лечения.
Результаты. Установлено достоверное улучшение показателей I, II, IV, V и VII шкалы опросника, охватывающих практически все составляющие качества жизни. Так, наблюдалось существенное улучшение психологической составляющей качества жизни: психологических способностей – исходно 12,14±0,89 и 8,57±0,64 (P<0,05), через 6 месяцев лечения и степени выраженности негативного психологического самочувствия обследованных пациентов – 12,14±0,89
и 8,57±0,64 (P<0,001), соответственно. Положительное влияние на психологическую сферу, возможно, связано и с воздействием на уровень ангиотензина II и опиоидных пептидов
(в частности бета-эндорфинов) в центральной нервной системе, а также центральную катехоламинергическую функцию. Установлено улучшение физического самочувствия –
исходно 8,25±0,45 и 6,54±0,38 (P<0,05), через 6 месяцев терапии у больных с АГ и гипертензивной нефропатией (повидимому, вследствие коррекции АД). Кроме того, терапия
комбинацией периндоприла и индапамида оказывала благоприятное влияние на работоспособность – 12,61±0,39 и
15,23±0,47 (P<0,001), соответственно; способность к социальным контактам – 11,38±0,43 и 13,52±0,52 (P<0,01) соответственно.
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Выводы. Длительный прием фиксированной комбинации периндоприла и индапамида оказывал благоприятное воздействие на качество жизни пациентов с АГ и
гипертензивной нефропатией. Наблюдалось улучшение
показателей шкал, отражающих физическое самочувствие, работоспособность, психологические способности, степень выраженности негативного психологического самочувствия, а также способность к социальным контактам.

Регресс ЭКГ-показателей гипертрофии
левого желудочка у гипертензивных
пациентов на фоне длительной
антигипертензивной терапии
Н.В. Резанова, А.В. Легконогов, Н.В. Корниенко
ГУ «Крымский государственный медицинский университет
им. С.И. Георгиевского», Симферополь

Цель – оценка динамики показателей гипертрофии миокарда левого желудочка (ГМ ЛЖ) на фоне различной гипотензивной терапии под контролем данных эхокардиографии
(ЭхоКГ).
Материал и методы. Обследовано 46 больных с артериальной гипертензией (АГ), сопровождавшейся ГМ ЛЖ по
данным ЭхоКГ. У 19 больных диагностирована гипертоническая болезнь (ГБ) II стадии, у 10 – ГБ III стадии, у 8 больных – синдром злокачественной артериальной гипертензии
(СЗАГ) и у 9 пациентов – симптоматическая АГ (САГ) различного генеза. Тяжесть течения АГ верифицирована с помощью суточного мониторирования АД. Выявлено 20 больных
с умеренной АГ, 18 – с тяжелой АГ и 8 – с СЗАГ. Больные были
разделены на группы в соответствии с проводимой антигипертензивной терапией. Контроль проводился через 12 месяцев от начала гипотензивной терапии.
В качестве ЭКГ критериев ГМ ЛЖ использовались следующие: 1)RaVL  11 мм; 2) Gubner – Underleider (RI+SIII > 25 мм);
3) сумма Cornell (RaVL+SV3 > 28 мм для мужчин и 20 мм для
женщин); 4) произведение Cornell (RaVL×SV3 > 74); 5) сумма
Sokolow – Lyon (SV1+RV5-6 > 35 мм); 6) произведение Sokolow
– Lyon (SV1×RV5-6 > 147 мм); 7) сумма амплитуд зубцов R во
всех 12-ти отведениях; 8) балльный критерий Romhilt – Estes
(5 баллов), учитывающий как вольтажные, так и временные
показатели ЭКГ.
Эхокардиографически для верификации анатомоструктурных изменений ЛЖ определялись толщина задней стенки ЛЖ (ТЗС ЛЖ), толщина межжелудочковой перегородки (ТМЖП), конечнодиастолический и конечносистолический размеры полости ЛЖ, показатель Δp, позволяющий косвенно судить о величине внутримиокардиального
напряжения. Масса миокарда ЛЖ (ММ ЛЖ) рассчитывалась
по формуле R.B. Devereux, вычислялись конечнодиастолический и конечносистолический объем полости и фракция
выброса ЛЖ. Индексы ММ ЛЖ и КДО ЛЖ (соответственно
ИММ ЛЖ и ИКДО ЛЖ) рассчитывались как отношение соответствующих показателей к площади поверхности тела пациента.
Критерием ГМ ЛЖ считался ИММ ЛЖ  125 г/м2 для мужчин и 112 г/м2 для женщин при ТЗС ЛЖ и/или ТМЖП более
1,1 см.

Первую группу составили 14 больных, в течение года
принимавших периндоприл, вторую – 12 больных, получавших амлодипин. В обеих группах было достигнуто снижение
систолического и диастолического давления на 10–16 мм
рт. ст. по данным суточного мониторирования АД на фоне проводимой терапии. Контрольная группа ретроспективно составлена из 10 пациентов, не придерживавшихся рекомендаций и не получавших адекватной гипотензивной терапии.
Результаты. У больных 1-й группы при повторном исследовании наблюдалось достоверное уменьшение ММ ЛЖ
и ИММ ЛЖ (Р<0,05). Все ЭКГ критерии ГМ ЛЖ в 1-й группе
через год после назначения периндоприла имели тенденцию
к снижению средних показателей. Достоверно снижались
абсолютные значения критериев RaVL, Gubner – Underleider и
Romhilt – Estes (Р<0,05).
Во 2-й группе ММ ЛЖ и ИММ ЛЖ имели тенденцию к снижению, однако достоверных изменений показателей анатомо-структурного состояния сердца зарегистрировано не
было, однако отмечалось достоверное снижение показателя
Δp. В этой группе все критерии, кроме суммы Cornell и критерия Romhilt – Estes, также имели тенденцию к снижению
средних значений. При этом достоверное снижение среднего значения зарегистрировано только для критерия RaVL.
У больных 3-й группы достоверно увеличивались показатели ИММ ЛЖ и ММ ЛЖ (Р<0,05) при тенденции к увеличению КДО, ИКДО ЛЖ и ТМЖП, кроме того, несколько снижалась ФВ, повышался показатель Δp. У пациентов данной группы достоверно увеличивались средние значения сумм Cornell
и Sokolow – Lyon, а также балльного критерия Romhilt – Estes.
Выводы. При сравнимом снижении артериального давления периндоприл более эффективно, по сравнению с амлодипином, препятствует ремоделированию левого желудочка у гипертензивных пациентов. Балльный критерий
Romhilt – Estes и критерий суммы Cornell наиболее достоверно отражают динамику анатомо-структурных изменений
сердца на ЭКГ, что позволяет использовать электрокардиографию для контроля эффективности длительной антигипертензивной терапии.

Метаболічна терапія в комплексному
лікуванні хворих на гіпертонічну хворобу
А.С. Свінціцький, М.І. Загородний
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Київ

Гіпертонічна хвороба (ГХ) є найпоширенішим хронічним
захворюванням, яке призводить до розвитку різноманітних
судинних та кардіальних ускладнень. Антигіпертензивні
препарати знижують артеріальний тиск (АТ), але не завжди запобігають негативним змінам у міокарді і судинах.
Кардіологи світу розвивають концепцію серцево-судинного
континууму, який обумовлює загальність патофізіологічних
механізмів розвитку захворювань серця та судин від різних
зовнішніх і внутрішніх факторів ризику, сприяючи виникненню гострих і хронічних ускладнень при цій патології.
Уже на ранніх етапах змін серцево-судинного континууму виникає гіпертрофія міокарда лівого шлуночка, як незалежний фактор ризику серцево-судинних захворювань та
підвищення смертності від цыэї патології та порушується
діастолічна функція серцевого м’яза. Важливим напрямом

Артеріальна гіпертензія
фармакотерапії ГХ є зменшення негативних змін у міокарді,
що мають місце при цій хворобі. Це дасть змогу підвищити
ефективність антигіпертензивної терапії.
В останні роки вітчизняні та зарубіжні вчені звернули увагу на метаболічні препарати, які проявляють
різнобічну фармакологічну активність, малотоксичні та застосовуються в комплексній терапії багатьох захворювань. Кардіопротекторні властивості характерні також для
вітчизняного метаболічного препарату тіотриазоліну, що
проявляє різнобічну фармакологічну активність і широко
застосовується в клінічній практиці.
Матеріал і методи. На клінічній базі кафедри внутрішньої медицини №3 Національного медичного університету
ім. О.О. Богомольця обстежено 157 хворих з ГХ ІІ стадії.
Пацієнтів розподіляли на дві групи. До першої включено 115 хворих, які отримували препарати базової
антигіпертензивної терапії: α- та β-адреноблокатор карведилол у дозі 25–50 мг на добу та індапамід в дозі 2,5 мг на
добу. Крім того, хворим цієї групи призначали метаболічний
препарат тіотриазолін у дозі 10 мг тричі на день. Другу групу склали 42 хворих, які отримували базовий препарат карведилол та за необхідності до лікування додавали діуретик
індапамід в такому ж дозуванні, як і у хворих першої групи. Дозу карведилолу добирали індивідуально залежно від
вихідних показників АТ.
Гемодинамічні показники визначали за допомогою ехокардіографічного обстеження хворого та добового моніторингу артеріального тиску за загальноприйнятою методикою до початку та через 6 місяців лікування.
Результати. Карведилол за даними величини ранкового
підйому САТ ((46,3±3,3) мм рт. ст. до (35,1±2,5) мм рт. ст.) і
ДАТ ((35,8±2,3) мм рт. ст. до (28,8±3,1) мм рт. ст.) викликав позитивну динаміку зміни цих показників у хворих з АГ ІІ стадії.
В групі хворих, яким застосовували карведилол сумісно з
тіотріазоліном, дані показники зменшувалися більш виражено (на (32,4±2,3) мм рт. ст. для САТ і на (26,7±2,8) мм рт. ст.
для ДАТ). Така ж направленість змін має місце в показнику
швидкості ранкового підйому АТ.
У хворих на АГ ІІ стадії сумісне застосування карведилолу
з тіотриазоліном викликає статистично достовірне зменшення маси міокарда лівого шлуночка, індексу маси міокарда
лівого шлуночка, товщини задньої стінки лівого шлуночка,
товщини міжшлуночкової перегородки (на 19,69; 13,91; 12,73
і 13,85 % відповідно) порівняно з тими пацієнтами, яким призначали тільки карведилол (зменшення на 12,03; 8,28; 6,99 і
7,74 % відповідно).
Поєднання карведилолу з тіотриазоліном у хворих з АГ
ІІ ст. приводить до достовірного покращення діастолічної
дисфункції, що визначалось збільшенням відношення Е/А на
11,9 %, зменшення IVRT на 7,00 %, час уповільнення раннього діастолічного потоку зменшився на 4,12 %; застосування тільки карведилолу призводить до зміни досліджуваних
показників на 3,16; 5,51 і 5,00 % відповідно.
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Нові підходи до стратифікації хворих
на гіпертонічну хворобу низького
додаткового ризику кардіоваскулярних
ускладнень впродовж 5 років
В.В. Сиволап, К.О. Познанська, Н.К. Познанська
Запорізький державний медичний університет
КУ «6-та міська клінічна лікарня», Запоріжжя

Гіпертонічна хвороба (ГХ) на сьогодні є основною причиною захворюваності та інвалідизації в світі. Ризик, пов’язаний
з ГХ, реалізується через розвиток серцево-судинних або судинно-мозкових ускладнень. Близько 20 % населення середнього віку мають низький додатковий кардіоваскулярний
ризик. Існує декілька способів оцінки сумарного серцевосудинного ризику: за Фремінгемською шкалою, за комп’ютерною програмою PROCAM та європейською моделлю
SCORE. Основною відмінністю цих моделей є прогнозовані
кінцеві точки. Проте жодна з наведених шкал не враховує
стан внутрішньосерцевої, мозкової гемодинаміки та агрегації тромбоцитів.
Мета – удосконалити стратифікацію хворих на ГХ низького додаткового кардіоваскулярного ризику.
Матеріал та методи. До відкритого проспективного дослідження було залучено 102 хворих на ГХ, документовану вперше на момент включення, у віці від 40 до 64 років.
Усім хворим проводили офісне вимірювання артеріального
тиску (АТ), добове моніторування АТ, ехокардіоскопію,
доплерографічне дослідження мозкового кровотоку, дослідження адреналін-індукованої агрегації тромбоцитів.
Статистичну обробку отриманих даних проводили за допомогою пакету статистичних програм STATISTICA 6.0. Ризик
кардіоваскулярних подій визначали за допомогою статистичного аналізу пропорційних ризиків Коксу.
Результати. За наявності у хворого наступних чинників
ризику: вік хворого понад 75 років, рівень загального холестерину понад 4,9 ммоль/л, кінцевосистолічний об’єм лівого
шлуночка більший за 40 мл, максимальна лінійна швидкість
кровотоку по середній мозковій артерії менше за 54,1 см/с
та ступінь адреналін-індукованої агрегації тромбоцитів
понад 85,5 % прогнозуємо зростання ризику розвитку
кардіоваскулярних подій впродовж 5 років у 6,3 разу.

Ефективність лерканідипіну в пацієнтів
похилого віку з неконтрольованою
артеріальною гіпертензією
В.А. Скибчик, С.Д. Бабляк
Львівський національний медичний університет
імені Данила Галицького
Львівська обласна клінічна лікарня

Мета – вивчення ефективності і безпечності застосування лерканідипіну у пацієнтів віком понад 60 років у складі
різних антигіпертензивних режимів комбінованої терапії.
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Матеріал і методи. У дослідження увійшли 85 пацієнтів
похилого віку (30 чоловіків і 55 жінок) з раніше лікованою
артеріальною гіпертензією (АГ) 2–3-го ступеня. Вік пацієнтів
коливався від 60 до 80 років (середній вік – (69,1±9,0) року. Усі пацієнти приймали 2 антигіпертензивні препарати (АГП) в максимальних дозах, але не досягали цільового
артеріального тиску (АТ). Критеріями виключення були: гостра серцева недостатність, виражена хронічна серцева
недостатність, порушення серцевого ритму або провідності,
наявність вад серця ІІІ–ІV ступеня, злоякісний перебіг АГ, перенесений інфаркт міокарда або інсульт, стенокардія напруги
ІІІ–ІV ФК, бронхіальна астма, важкі ураження печінки або нирок, інфекційні та онкологічні захворювання.
Залежно від досвіду попереднього прийому АГП пацієнти
були розподілені на 2 групи. Пацієнти групи А приймали раміприл в дозі 5 мг в поєднанні з гідрохлоротіазидом в
дозі 12,5 мг (фіксовану комбінацію) двічі на день – вранці та
ввечері. Пацієнти групи Б приймали лозартан в дозі 50 мг
в поєднанні з гідрохлоротіазидом в дозі 12,5 мг (фіксовану
комбінацію) також двічі на день. З метою досягнення цільового
АТ до попередньої терапії усім пацієнтам обох груп додавали
лерканідипін в дозі 10 мг за 30 хв до вечірнього прийому їжі.
При недосягненні цільового рівня АТ ще через 1 міс дозу препарату збільшували до 20 мг на вечірній прийом. На початковому
етапі дослідження, а також в динаміці і на завершальному етапі
(через 3–3,5 міс) всі хворі проходили загальноприйняті обстеження: загальноклінічні, біохімічні, ЕКГ, ЕхоКГ. Статистична обробка результатів здійснювалась за допомогою ліцензійних
програм Microsoft Excel і Statistica 6.0.
Результати. У групі А (42 особи) 15 пацієнтів (35,7 %)
досягли цільового АТ на фоні додаткового прийому 10 мг
лерканідипіну, 22 (52,4 %) – на фоні 20 мг лерканідипіну і у 5
пацієнтів (11,9 %) була діагностована резистентна АГ (недосягнення цільового АТ, незважаючи на максимальне застосування рекомендованих доз). У групі Б (43 особи) 17 пацієнтів
(39,5 %) досягли цільового АТ на фоні додаткового прийому
10 мг лерканідипіну, 18 (41,9 %) – на фоні 20 мг лерканідипіну
і у 8 пацієнтів (18,6 %) була діагностована резистентна АГ. У
групі А офісний САТ знизився з (151,5±12,1) до (132,4±11,8)
мм рт. ст. (P<0,001); офісний ДАТ знизився з (86,8±10,8) до
(78,1±9,2) мм рт. ст. (P<0,001); ЧСС зменшилася з (69,5±1,4)
до (67,8±12,5) уд./хв (Р>0,05). У групі Б офісний САТ знизився з (152,4±11,6) до (135,7±10,9) мм рт. ст. (P<0,003); офісний
ДАТ знизився з (87,7±9,7) до (80,4±10,1) мм рт. ст. (P<0,026);
ЧСС незначно збільшилася з (72,4±10,3) до (72,8±10,9) уд./
хв (Р>0,05). Нормалізація АТ була плавною і поступовою, в
жодному випадку не спостерігалося надмірно швидкого зниження (падіння АТ).
Висновки. Лікування, що базувалося на лерканідипіні,
сприяло досягненню цільового рівня АТ у 88,1 % пацієнтів
групи А (попередній прийом максимально рекомендованих
доз раміприлу і гідрохлоротіазиду) і у 81,4 % пацієнтів групи
Б (попередній прийом максимально рекомендованих доз лозартану і гідрохлоротіазиду).
Комбінована терапія у групі А забезпечувала більш виражене зниження САТ (18,8 проти 16,7 мм рт. ст.) і ДАТ (8,7 проти 7,3 мм рт. ст.) порівняно з комбінованою терапією у групі
Б при відсутності достовірного впливу на ЧСС в обох групах.
Використання лерканідипіну у літніх пацієнтів з неконтрольованою АГ забезпечувало стійкий ефект, що дозволяє
позиціонувати його як препарат вибору у цій віковій групі при
недостатньо ефективній попередній комбінованій терапії.

Индикаторы эндотелиальной дисфункции при артериальной гипертензии
с ожирением под влиянием терапии
В.А. Сухонос
Медицинская академия последипломного образования, Харьков

Часто сопутствующим и ведущим фактором риска артериальной гипертензии (АГ) является ожирение. У лиц с ожирением вероятность развития АГ на 50 % выше, чем у лиц с
нормальной массой тела. Ожирение провоцирует ускорение развития факторов, которые составляют сердечно-сосудистый риск в целом. Одним из патогенетических механизмов АГ является нарушение функции эндотелия. Сильное вазоконстрикторное действие эндотелина-1 и повышение его
уровня в плазме может свидетельствовать о прогрессировании АГ и развитии хронической сердечной недостаточности
(ХСН). О состоянии вазопрессорных эндотелиальных механизмов судят по уровню эндотелина-1 и цАМФ, а вазодилататорных – по цГМФ.
Цель – оценить показатели эндотелиальной дисфункции
при АГ с ожирением (эндотелин-1, цАМФ, цГМФ), под влиянием терапии рамиприлом и небивололом.
Результаты. Обследовано 96 больных АГ, осложненной
ХСН, с ожирением. Клинические признаки ХСН І ФК имели
44, ІІ ФК – 40, ІІІ ФК – 12 пациентов (по NYHA). У больных с
І ФК ХСН был повышен уровень эндотелина-1 в 2,6 раза, снижен цГМФ на 20,5 %, повышен цАМФ на 15 %, что свидетельствует о преобладании вазопрессорных механизмов. У больных со II ФК ХСН уровень эндотелина-1 был близок к уровню
у пациентов без признаков ХСН, тогда как при ХСН Ш ФК –
повышен на 71,9 %. У больных всех ФК был повышен в 1,5–2
раза уровень цАМФ, а цГМФ снижен на 31 %. Терапия рамиприлом и небивололом приводит к достоверному снижению
АД (у 70,58 %) и способствует нормализации суточного профиля АД. После лечения отмечена тенденция к снижению эндотелина-1 и цАМФ, и повышение цГМФ.
Выводы. У больных АГ с ожирением эндотелиальная
дисфункция проявляется повышением содержания вазоспастических факторов эндотелина-1 (возрастает с повышением ФК ХСН) и цАМФ; снижением цГМФ. При терапии рамиприлом и небивололом отмечена тенденция к нормализации
индикаторов её дисфункции.

Зв’язок між параметрами варіабельності
артеріального тиску, клінічним перебігом
та прогнозом у чоловіків з артеріальною
гіпертензією
С.А. Тихонова, В.П. Пісковацька
Одеський національний медичний університет

Зростання варіабельності артеріального тиску (АТ) – незалежний предиктор ураження органів-мішеней та високого ризику серцево-судинних подій. Результати низки масштабних досліджень продемонстрували, що існує зв’язок між
варіабельністю АТ та розвитком гіпертрофії лівого шлуночка,
ендотеліальною дисфункцією, появою нових випадків фібриляції передсердь. Підвищення варіабельності АТ збільшує
ризик розвитку порушень мозкового кровообігу та ішемічної
хвороби серця.

Артеріальна гіпертензія
Мета – оцінити значущість параметрів варіабельності артеріального тиску щодо клінічного перебігу та прогнозу артеріальної гіпертензії (АГ) у чоловіків.
Матеріал та методи. В терапевтичному відділенні Центру реконструктивної та відновної медицини
(Університетська клініка) ОНМедУ обстежено 40 гіпертензивних чоловіків віком від 21 до 67 років (середній вік –
951,2±11,1) року). У всіх обстежених було виключено вторинну АГ. Пацієнти були розподілені на групи залежно від
значень варіабельності АТ за даними добового моніторування АТ (ДМАТ): 1-ша група (n=11) – з нормальними значеннями варіабельності в денний та нічний періоди; 2-га
група (n=11) – з підвищенням варіабельності АТ вночі; 3-тя
група (n=15) – з підвищенням варіабельності АТ в денний та
нічний періоди. У всіх обстежених оцінювали фактори кардіоваскулярного ризику (ФР), супутню патологію, розраховували індекс коморбідності за Чарлсоном (Charlson’s comorbidity index) – (ІК), 1- та 10-річну виживаність, відносний ризик смерті (ВРС). Оцінювали кореляційні зв’язки (за коефіцієнтом кореляції R Спірмена) між параметрами варіабельність АТ, особливостями клінічного перебігу АГ та прогнозом
за Чарлсоном.
Результати. Серед обстежених 20 чоловіків (50 %) мали АГ 3-го ступеня, 14 (35 %) – 2-го ступеня, 6 (15 %) – 1-го
ступеня. АГ ІІІ стадії діагностовано у 19 хворих (47,5 %).
Серед ФР були виявлені спадковий анамнез АГ (57,5 %),
паління (55 %), ожиріння (25 %), дисліпідемія (50 %), дисфункція нирок (17,5 %). Ускладнення АГ діагностовано у
14 (35 %) хворих, з них: симптомна серцева недостатність
(СН) – у 50 %, перенесений інфаркт міокарда (ІМ) – у 28,6
%, транзиторна ішемічна атака (ТІА) і/або інсульт в анамнезі – у 28,6 % пацієнтів. Групи пацієнтів були зіставні за
віком, частотою спадкового анамнезу з АГ (Р=0,244), кількістю осіб, які палять (Р=0,138), ступенем підвищення АТ,
частотою супутнього цукрового діабету (Р=0,574) та дисліпідемії (0,146), дисфункції нирок (Р=0,848) та ураження
серця (Р=0,367). Також не виявлено достовірної різниці в
значеннях ІК між групами. У пацієнтів з високою варіабельністю АТ в денний та нічний періоди (3-тя група) був найбільший індекс маси тіла (ІМТ), серед них виявлена найбільша частка осіб з ожирінням – 46,7 %, Р=0,020, та пацієнтів з симптомною СН – 53,3 %, Р=0,053. Серед пацієнтів з підвищенням нічної варіабельності АТ (2-га група) була найбільшою частка осіб з ТІА або інсультом в анамнезі – 36,4 %, Р=0,005. Виявлений достовірний кореляційний
зв’язок між показниками 1-річної виживаності пацієнтів та
збільшенням денної та нічної варіабельності систолічного
АТ (R= -0,195 і R= -0,209, відповідно, P<0,05). Збільшення
нічної варіабельності систолічного АТ також асоціювалося
зі збільшенням ВРС, R= 0,223, P<0,05.
Висновки. У гіпертензивних чоловіків підвищення варіабельності систолічного АТ асоціюється з більшою часто-
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тою розвитку ускладнень АГ, а саме, розвитком симптомної
серцевої недостатності та порушень мозкового кровообігу.
Збільшення варіабельності систолічного АТ вночі є одним з
факторів несприятливого прогнозу щодо зменшення показника 1-річної виживаності пацієнтів та підвищення відносного ризику смерті. Перспективним напрямком досліджень є
оцінка впливу різних класів антигіпертензивних препаратів та
їх комбінацій на варіабельність АТ для розробки диференційованої медикаментозної терапії гіпертензивних пацієнтів з
метою додаткового впливу на прогноз.

Функция аппарата внешнего дыхания
и диффузионная способность лёгких
при артериальной гипертензии
в позднем онтогенезе
А.В. Токарь, Т.Д. Шуба
ГУ «Институт геронтологии имени Д.Ф. Чеботарева
НАМН Украины», Киев

Цель – изучение роли возрастных изменений аппарата
внешнего дыхания (ВД) и диффузионной способности легких
(ДСЛ) в механизмах развития гипоксии при артериальной гипертензии у лиц пожилого и старческого возраста.
Материал и методы. Методами спирографии и газового анализа на аппаратах СГ-1М (с газовым анализатором),
Spirotron фирмы DRAGER и Diffusiontest фирмы GODART было обследовано 299 лиц в возрасте от 60 до 89 лет: 53 – практически здоровых (ПЗ), 140 больных гипертонической болезнью II стадии (ГБ) и 140 лиц с изолированной артериальной
гипертензией (ИСГ).
Результаты. Выявлено, что у всех лиц 60–89 лет с артериальной гипертензией (АГ) по сравнению с ПЗ нарушения функции ВД и ДСЛ носят умеренный характер. Причем ДСЛ изменена в ещё меньшей степени, чем вентиляционная функция аппарата ВД. Кроме того, при ИСГ эти изменения выражены меньше, чем при ГБ. В то же время и в группе ПЗ, и у лиц с АГ наблюдается прогрессирующее ухудшение всех показателей постепенно от 60 до 89 лет, т е. на проявления гипоксии, как в группе
здоровых, так и больных, основной отпечаток накладывает возраст. Нарушения функции ВД с возрастом можно объяснить,
прежде всего, функциональными причинами: повышением тонуса гладкой мускулатуры бронхов с ухудшением бронхиальной проходимости; при АГ к этому присоединяются и изменения системной и региональной гемодинамики, приводящие к
нарушению вентиляционно-перфузионных взаимоотношений
в легких, ухудшению оксигенации крови и развитию возрастной и тензиозависимой гипоксии. Генез гипоксии в старости и
в норме, и при патологии носит, в принципе, тотальный характер, что подтверждается также проведенными исследованиями аналогичной направленности в институте И.Л. Дроздовой,
Л.М. Еной, В.Л. Кучером, К.Г. Саркисовым, В.М. Михайлищуком
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(на уровне системной гемодинамики и региональной микроциркуляции). Все это характеризует гипоксию как неотвратимую черту старения на всех этапах позднего онтогенеза и связанных с ним всех видов хронической патологии.
Выводы. Коррекция кислородной недостаточности при
старении должна носить комплексный характер, включая физические (лечебная физкультура) и фармакологические методы,
улучшающие бронхиальную проходимость, проницаемость гемато-паренхиматозного барьера, нормализующие системную,
регионарную и терминальную гемодинамику и тканевой энергетический метаболизм.

Оценка динамики показателей суточного
мониторирования артериального давления у пациентов, перенесших ишемический инсульт, под влиянием комбинированной антигипертензивной терапии

ки в группе А до лечения составило (57,24±1,87) мм рт. ст.,
на фоне терапии – (42,61±1,13) мм рт. ст., P<0,01). В группе В не выявлено статистически значимого влияния комбинации олм+амл на динамику PsАД (до лечения Ps АД за сутки
в группе В составило (56,81±1,17) мм рт. ст., на фоне терапии
– (54,08±0,76), Р=0,0548).
Выводы. Комбинированная антигипертензивная терапия олмесартаном и гидрохлортиазидом и олмесартаном
и амлодипином у пациентов с АГ, перенесших ИИ, обладала сопоставимой эффективностью по достижению «целевого уровня АД», снижению нагрузки давлением и скорости
утреннего подъема АД. Комбинация олмесартана и амлодипина способствовала статистически значимому снижению
вариабельности систолического артериального давления за
сутки. Применение комбинации олмесартана и гидрохлортиазида сопровождалось более выраженным снижением пульсового артериального давления за сутки, днем и в ночное
время, что отражает более выраженное влияние данной комбинации на жесткость крупных артерий эластического типа.

Э.Ю. Турна, О.Н. Крючкова
ГУ «Крымский государственный медицинский университет
им. С.И. Георгиевского», Симферополь

Артериальная гипертензия (АГ) является основным фактором риска ишемического инсульта (ИИ), который возрастает с увеличением систолического артериального давления
(АД). На данный момент недостаточно исследований, позволяющих оценить эффективность различных вариантов комбинированной антигипертензивной терапии на показатели
суточного мониторирования АД (СМАД) у больных с АГ, перенесших ИИ.
Цель – изучение влияния различных вариантов комбинированной антигипертензивной терапии на циркадный ритм
АД при СМАД у пациентов с АГ, перенесших ИИ.
Материал и методы. Основная группа – 75 пациентов
(средний возраст (60,85±0,96) года) с АГ 1-й и 2-й степени, перенесших ИИ, которые были рандомизированы на две
группы: группа А – 37 пациентов, которым назначалась комбинация олмесартана и гидрохлоротиазида (олм+гхт) в терапевтических дозах, группв В – 38 пациентов, которым назначалась комбинация олмесартана и амлодипина (олм+амл).
Группа сравнения – 30 пациентов с АГ II стадии 1-й и 2-й степени Пациентам до начала лечения и через год на фоне терапии проводилось СМАД с исследованием основных показателей циркадного ритма, в том числе пульсовое АД (PsАД),
вариабельность систолического АД (ВСАД).
Результаты. Через год на фоне различных вариантов
комбинированной антигипертензивной терапии нами выявлено сопоставимое снижение среднесуточных САД и ДАД,
СрАД и показателей нагрузки давлением в группе олм+гхт
и олм+амл, что отражает их одинаковую антигипертензивную эффективность. Комбинация олм+амл снижала ВСАД
за сутки на 5 единиц (до лечения составила 17,38±0,72, на
фоне терапии – 12,41±0,53, P<0,0005), на фоне терапии
олм+гхт наблюдалось статистически незначимое снижение
ВСАД (до лечения в группе А – 17,64±0,98, на фоне терапии
– 15,82±0,75, Р>0,05). При сравнительной оценке эффективности назначенной комбинированной антигипертензивной терапии в группах А и В отмечалось более выраженное
(статистически значимое) снижение PsАД за сутки, в дневное и ночное время на фоне терапии олм+гхт (PsАД за сут-

Ефективність комплексного застосування валсартану, амлодипіну та аторвастатину у хворих з артеріальною гіпертензією високого серцево-судинного ризику
О.О. Федорова, Т.О. Маланчук, О.М. Нощенко
Українська військово-медична академія, Київ
Національна медична академія післядипломної освіти
ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Київ

Відповідно
до
сучасних
рекомендацій
метою
антигіпертензивного лікування є не тільки нормалізація
артеріального тиску (АТ), а і максимальне зниження серцево-судинного ризику.
Мета – оцінка ефективності комплексного застосування валсартану, амлодипіну та аторвастатину у хворих із
артеріальною гіпертензією з високим серцево-судинним ризиком.
Матеріал і методи. Об’єктом дослідження протягом 6 місяців були 84 хворих (49 чоловіків і 35 жінок) із
артеріальною гіпертензією (АГ ІІ стадії 1–2-го ступеня з
наявністю гіперхолестеринемії (більше 5,2 ммоль/л) і порушенням толерантності до глюкози. Середній вік хворих становив (43,9±5,6) року. Всім хворим призначено валсартан 80–160 мг/добу, амлодипін 10 мг/добу та аторвастатин
20 мг 1 раз на добу. Оцінка ефективності лікування проводилась через 3 та 6 місяців за динамікою рівня глікемії, стану
ліпідного спектра крові, результатів ехокардіографії, добового моніторингу артеріального тиску (ДМАТ), ультразвукового
дослідження сонних артерій.
Результати. Через 3 міс від початку лікування цільовий
рівень АТ досягнутий у 78 (92,9 %) хворих. Позитивна динаміка
рівня офісного АТ підтверджена результатами ДМАТ: достовірно зменшився індекс часу середньодобового систолічного
АТ (САТ) в 2,6 разу (Р<0,01) та індекс часу середньодобового діастолічного АТ (ДАТ) в 2,8 разу (Р<0,01). У динаміці спостереження відзначено зростання добового індексу САТ на
29,7 % (Р<0,05) і добового індексу ДАТ – на 44,6 % (Р<0,05).
Через 6 міс від початку лікування кількість хворих з нормальним типом добового профілю АТ «дипери» збільшилась до 70
осіб (83,3 %), а кількість хворих з патологічними типами «нон-

Артеріальна гіпертензія
дипери» і «найт-пікери» зменшилась відповідно до 8 (9,5 %) та
6 (7,1 %) осіб. Показник середньоденної варіабельності САТ
через 6 міс знизився на 32,7 % (Р<0,001), а середньоденної
варіабельності ДАТ – на 21,9 % (Р<0,05). При контрольному обстеженні через 6 місяців від початку лікування у хворих відбулись достовірні позитивні зміни всіх показників
ліпідного спектра крові: рівень загального холестерину зменшився на 29,3 % (Р<0,05) до (4,75±0,12) ммоль/л,
рівень тригліцеридів на 23 % (із 91,78±0,15) до (1,37±0,12)
ммоль/л, Р<0,05), достовірно зменшився рівень холестерину ліпопротеїдів низької щільності на 37,6 % (Р<0,05) до
(2,49±0,12) ммоль/л та рівень холестерину ліпопротеїдів дуже
низької щільності на 23,9 % (Р<0,05) до (0,67±0,04) ммоль/л
та індекс атерогенності на 22,5 % (Р<0,05). Рівень холестерину ліпопротеїдів високої щільності достовірно збільшився
на 19,8 % до (1,15±0,02) ммоль/л (Р<0,05). Спостерігалася
позитивна динаміка вуглеводного обміну у вигляді зниження рівня інсуліну натще на 15,6 % (Р<0,05) та індексу HOMA –
на 18,7 % (Р<0,05). Покращився структурно-функціональний
стан міокарда (недостовірно зменшилась товщина стінок
лівого шлуночка, зменшився об’єм лівого передсердя на
7,4 % (Р<0,05) і кінцеводіастолічний розмір лівого шлуночку на
7,3 % (Р<0,05), достовірно підвищилась фракція викиду на
7,8 %. Через 6 міс від початку лікування зникла асиметрія величини товщини комплексу інтима – медіа (ТКІМ) загальних
сонних артерій справа та зліва. При цьому частка хворих з
нормальною ТКІМ в основній групі збільшилася з 5 (5,9 %) до
30 (35,7 %).
Висновки. Комплексне застосування валсартану,
амлодипіну та аторвастатину є ефективним, у зв’язку з адекватним контролем АТ, покращенням показників добового профілю АТ, структурно-функціонального стану міокарда
і сонних артерій, позитивними змінами метаболізму, що
вказує на зниження серцево-судинного ризику при АГ.

Окисна модифікація протеїнів у хворих
на гіпертонічну хворобу з гіпертонічною
нефропатією у поєднанні з ішемічною
хворобою серця
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крові, зниження швидкості клубочкової фільтрації (ШКФ)
нижче 60 мл/хв, розрахованої за формулою CKD-EPI,
мікроальбумінурія при виключенні конкурентних захворювань нирок та сечовидільної системи) та 60 пацієнтів з ГХ в
сполученні з ІХС II–III ФК, з яких 30 мали лабораторні ознаки нефропатії.
Для виявлення карбонільованих протеїнів в плазмі
використовували метод, який базується на реакції
взаємодії окиснених амінокислотних залишків білків з
2,4-динітрофенілгідразоном (2,4-ДНФГ) з утворенням
похідних 2,4-ДНФГ. Функціональний стан нирок визначали за рівнем ШКФ з використанням формули CKD-EPI.
Концентрацію альбумінів в сечі визначали методом латексної
аглютинації.
Результати. При дослідженні окисно-модифікованих
протеїнів у плазмі крові виявлено, що у хворих на ГХ в сполученні
з ІХС вміст карбонільованих протеїнів підвищувався на 27,0 %
(P<0,05), а у хворих на ГХ з гіпертонічною нефропатією та у хворих на ГХ з гіпертонічною нефропатією та ІХС – підвищувався
відповідно на 26,0 % (P<0,05) та 23,7 % (P<0,05) порівняно з
хворими без нефропатії.
У результаті аналізу залежності вмісту карбонільованих
протеїнів від стадії ГХ виявлено, що у хворих на ГХ ІІІ стадії
порівняно з хворими на ГХ ІІ стадії вміст карбонільованих
протеїнів збільшувався на 9,8 % (P<0,05), у хворих на ГХ
ІІ стадії з нефропатією – на 22,3 % (P<0,05) порівняно
з хворими без нефропатії, а у хворих на ГХ ІІІ стадії з
нефропатією – на 30,1 % (P<0,05) порівняно з хворими без
нефропатії.
Аналіз стану ОМП залежно від тяжкості стенокардії виявив, що у хворих на ГХ з ІХС ФК ІІІ вміст карбонільованих
протеїнів знижувався на 3,5 % (P<0,05), у хворих на
ГХ з гіпертонічною нефропатією та ІХС ФК ІІ та ІІІ вміст
карбонільованих протеїнів підвищувався на 3,1 % (P<0,05) та
28,0 % (P<0,05) відповідно.
Висновки. Як наявність атеросклеротичного процесу, так і
приєднання гіпертонічної нефропатії призводять до підвищення
ступеня ОМП, причому ускладнення ГХ відповідають значному підвищенню ОМП, в той час як від тяжкості атеросклерозу
підвищення ОМП практично не залежить.

І.М. Фуштей, І.А. Кулініч, Д.П. Мирний
ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти
МОЗ України»

Мета – вивчити стан окисної модифікації протеїнів (ОМП)
у хворих на сполучену кардіологічну патологію: гіпертонічну
хворобу (ГХ) з ішемічною хворобою серця (ІХС), на тлі
ранніх стадій гіпертонічної нефропатії та визначити роль
окисної модифікації протеїнів в прогресуванні гіпертонічної
нефропатії.
Матеріал і методи. Обстежено 60 пацієнтів з ГХ II–ІІІ
стадій, з яких у 30 за даними попереднього обстеження виявлена гіпертонічна нефропатія (підвищення креатиніну

Стан ендотеліальної дисфункції у хворих
на ІХС з АГ та персистуючою формою
фібриляції передсердь при утриманні
синусового ритму
І.М. Фуштей, О.В. Соловйов, Є.В. Сідь
ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти
МОЗ України»

Найбільш поширеною аритмією серця, яка призводить до
інвалідизації, є фібриляція передсердь (ФП), вона пов’язана
зі збільшенням ризику інсульту та підвищенням смертності.
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Тези наукових доповідей

Дослідження останніх років переконливо доводять самостійну роль ендотелію в розвитку серцево-судинних захворювань. На сьогоднішній день оцінка і корекція ендотеліальної
дисфункції є новим і найбільш перспективним напрямком у
розвитку кардіології. Загальновизнаними маркерами ендотеліальної дисфункції є фактор Віллебранда (vWF) і ендотелін-1 (ЕТ-1).
Мета – оцінити зміну маркерів ендотеліальної дисфункції ендотеліну-1 і фактора Віллебранда у хворих на ішемічну
хворобу серця (ІХС) та артеріальну гіпертензію (АГ), встановити взаємозв’язок між ними та NO у пацієнтів з персистуючою формою ФП.
Матеріал і методи. Було обстежено 124 осіб у віці від
40 до 65 років. Усім пацієнтам було проведено загальноклінічне, інструментальне та лабораторне обстеження з метою верифікації діагнозу та виявлення супутньої патології.
Додаткові методи дослідження: електрокардіографія у спокої, добове моніторування ЕКГ, УЗД серця, загальні аналізи
крові та сечі, біохімічні показники визначення кінцевих метаболітів оксиду азоту в сироватці крові, рівень ЕТ-1 і фактора Віллебранда. Для вивчення кінцевих метаболітів оксиду азоту досліджували вміст нітритів (NO2) в сироватці крові
за допомогою реактиву Грісса, а також суму стабільних метаболітів NO- (NО2+NO3) спектрофотометричним методом
на спектрофотометрі СФ-46 (Росія) за стандартною методикою. Рівень ЕТ-1 і фактор Віллебранда в плазмі крові визначали імуноферментним методом за допомогою реагентів
фірми Technoclone vWF кат. № 5450201 (Австрія) і Biomedica
ENDOTELIN кат. № BI-20052 (Німеччина) згідно з методикою,
викладеною в інструкції до тест-систем. Аналіз проводився
за допомогою імуноферментного аналізатора SUNRISE TS
(Австрія).
До першої основної групи були включені хворі з ІХС в поєднанні з АГ I–II стадії та персистуючою формою ФП, всього
62 особи (30 чоловіків та 32 жінки), середній вік яких становив (957,7±1,1) року. Другу групу порівняння склав 31 пацієнт
(18 чоловіків та 13 жінок) з ІХС та персистуючою формою ФП
без АГ, середній вік яких становив (55±2,4) року. Третю групу
контролю склала 31 практично здорова особа (16 чоловіків і
15 жінок), середній вік (53,5±1,7) року. Статистична обробка
отриманих результатів проводилася з використанням методів параметричної та непараметричної статистики.
Результати. Аналіз отриманих результатів показав, що
плазмова концентрація ЕТ-1 і vWF була достовірно вищою
у хворих з ФП на тлі ІХС в поєднанні з АГ (ЕТ-1 – 1,10±0,07,
p=0,001 і vWF – 0,72±0,03, p=0,001), ніж у групі порівняння (ЕТ-1 – 0,83±0,11, p=0,001 і vWF – 0,54±0,03, p=0,02). Це
свідчить про те, що ендотеліальна дисфункція більш виражена у хворих з ФП, яка виникає на тлі ІХС в поєднанні з АГ, отже АГ є детермінуючим чинником у розвитку ендотеліальної
дисфункції.
Кореляційний аналіз даних виявив пряму залежність між
вазоконстрикторами ЕТ-1 і vWF (R=0,45, p=0,0003), а в групі порівняння ЕТ-1 і vWF (R=0,72 p=0,001). У той же час між
факторами вазоконстрикції (ЕТ-1 і vWF) і вазодилатації
(NO) в основній групі виявлено зворотні зв’язки, відповідно
R= -0,49, p=0,001 і R=-0,37, p=0,003, а в групі порівняння відповідно R=-0,387, p=0,035 і R=-0,47, p=0,009.
Висновки. У хворих з ФП на фоні АГ розвивається виражена ендотеліальна дисфункція, яка характеризується збільшенням концентрації вазоконстрикторних медіаторів на тлі
зниження рівня вазодилататорних факторів.

Ефективність діяльності регуляторних
механізмів гемомікроциркуляторного
русла та розподіл гемодинамічних типів
мікроциркуляції серед хворих на
гіпертонічну хворобу II стадії
I.М. Фуштей, О.О. Токаренко, О.Е. Алипова
ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти
МОЗ України»

Мета – дати оцінку ефективності регуляторних
механізмів гемомікроциркуляторного русла та визначити
розподіл гемодинамічних типів мікроциркуляції у хворих на
гіпертонічну хворобу II стадії.
Матеріал та методи. Обстежено 40 пацієнтів (19
чоловіків та 21 жінка) з гіпертонічною хворобою II стадії, з другим та третім ступенем підвищення артеріального тиску та 20
нормотензивних осіб контрольної групи зіставних за віком
та статтю із пацієнтами із гіпертонічною хворобою. Середній
вік хворих – (55,3±6,1) року. Стан гемомікроциркуляторного
русла вивчали за допомогою лазерного аналізатора
капілярного кровотоку ЛАКК-02 (НВП «ЛАЗМА», Росія) в
області волярної поверхні IV пальця лівої кисті. Дослідження
проводили із застосуванням оклюзійної проби. У кожного хворого проводили дослідження базальних параметрів
гемомікроциркуляторного русла та його регуляторних
елементів, з подальшою оцінкою стану індексу ефективності
мікроциркуляції. Шляхом виконання оклюзійної проби визначали розподіл гемодинамічних типів мікроциркуляції у хворих
на гіпертонічну хворобу II стадії.
Результати.
При
проведені
Вейвлет-аналізу
амлітудно-частотного спектра коливань кровотоку на
рівні мікроциркуляторного русла було встановлено, що
індекс ефективності мікроциркуляції в групі хворих на
гіпертонічну хворобу був статистично достовірно знижений на 63,11 % порівняно з групою контролю (Р<0,01).
Так індекс ефективності мікроциркуляції в групі хворих на
гіпертонічну хворобу становив 0,83±0,54, в контрольній групі
– 2,25±0,73. Останнє свідчить про наявність в групі хворих
на гіпертонічну хворобу значного перерозподілу характеристик амплітудно-частотного спектра у вигляді зниження активних механізмів регуляції перфузії з підвищенням у бік пасивних. При дослідженні гемомікроциркуляторного русла, шляхом проведення проби з реактивною гіперемією у
хворих на гіпертонічну хворобу було виявлено домінування
патологічних гемодинамічних типів мікроциркуляції (спастичний 47,5 %, застійно-стазичний 22,5 % та гіперемічний
17,5 %), у той час, як у контрольній групі в осіб з нормальним
рівнем артеріального тиску домінував нормоциркуляторний
(65 %) гемодинамічний тип мікроциркуляції.
Висновки. Індекс ефективності мікроциркуляції, як
сумарний показник балансу регуляторних механізмів
гемомікроциркуляторного русла, демонструє виснаження активних механізмів регуляції мікроциркуляторного кровотоку, і як наслідок погіршення контролю за ефективністю
перфузії тканин у хворих на гіпертонічну хворобу II стадії
порівняно з групою контролю. Отримані дані про домінування
патологічних гемодинамічних типів мікроциркуляції у хворих на гіпертонічну хворобу II стадії перш за все свідчать
на користь зменшення компенсаторних можливостей
гемомікроциркуляторного русла, напруженості в його

Артеріальна гіпертензія
функціонуванні з подальшим розвитком функціональної та
органічної рарефікації.

Вплив поліморфних варіантів гена eNOS
на ризик розвитку гіпертонічної хвороби
у жінок
Л.Є. Фіщук, Н.Г. Горовенко
ДУ «Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН»,
Київ
Національна медична академія післядипломної освіти
ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Київ

Ендотеліальна дисфункція (ЕД) відіграє важливу роль у
патогенезі гіпертонічної хвороби (ГХ). Одним з механізмів
формування ЕД є зниження утворення і біодоступності оксиду азоту (NO), який забезпечує кровотік-залежну вазодилатацію при одночасному підвищенні рівня супероксиданіону
та продукції потужних вазоконстрикторів. Оксид азоту синтезується із L-аргініну під дією ферменту ендотеліальної NOсинтази (eNOS).
еNOS – ген, що кодує ендотеліальну NO-синтазу, локалізований на хромосомі 7, має розмір 21 т.п.н. і складається з
26 екзонів. В гені еNOS виявлено декілька поліморфних ділянок, серед яких найбільш вивченими і значущими є: мінісателітний повтор ділянки в 27 п.н. у 4-му інтроні (поліморфізм 4а/b гена еNOS), трансверсія G/T в позиції 894 нуклеотидної послідовності гена еNOS (поліморфізм G894T), яка
призводить до заміни глутамінової кислоти на аспарагінову
в положенні 298-білкової послідовності та однонуклеотидна
заміна Т на С в -786 позиції промотора гена еNOS (поліморфізм Т-786С).
Мета – вивчення впливу поліморфних варіантів гена
eNOS (4a/4b, G894T, T-786C) на ризик розвитку гіпертонічної
хвороби у жінок.
Матеріал і методи. До дослідження було залучено 131
жінку з діагнозом ГХ ІІ ступеня у віці від 40 до 84 років. До групи контролю увійшло 102 жінки без серцево-судинної патології та органічних захворювань у віці від 18 до 95 років.
Для молекулярно-генетичного аналізу використовували
ДНК лейкоцитів периферичної крові. Генотипування 4a/4b та
Т-786С поліморфних варіантів гена eNOS проводили з використанням методу ПЛР, поліморфного варіанту G984T гена
eNOS та – з використанням методу ПЛР-ПДРФ.
Результати. За результатам генотипування 4a/4b поліморфізму гена eNOS нами були виявлені наступні частоти генотипів 4b/b, 4b/a, 4a/a для групи жінок з ХГ – 64,89, 32,82
та 2,29 %, для контрольної групи жінок – 64,71, 30,39 та 4,90
%, відповідно. Достовірної різниці між групами не знайдено.
При дослідженні Т-786С поліморфізму гена eNOS були виявлені наступні частоти генотипів -786ТТ, -786ТС, -7869СС:
у групі жінок з ГХ – 35,11, 48,09 і 16,79 %, у контрольній групі – 35,29, 49,02 і 15,69 %, відповідно. Достовірної різниці між групами не знайдено. При дослідженні поліморфізму
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G894T гена eNOS були виявлені наступні частоти генотипів
894GG, 894GT, 894TT: у групі жінок з ГХ – 50,38, 37,40 і 12,21
%, у контрольній групі – 46,08, 40,20 і 13,73 %, відповідно.
Достовірної різниці між групами немає.
На наступному етапі групу дослідження жінок з ГХ та контрольної групи було поділено на три підгрупи, за віком діагностування захворювання: від 18 до 35 років, від 36 до 54 років та
старші 54 років. Аналіз впливу поліморфізму гена eNOS на ризик розвитку ГХ у різних вікових підгрупах не виявив статистично достовірної різниці в частотах окремих досліджуваних поліморфних варіантів гена eNOS між групами контролю і хворих з різним віком маніфестації ГХ. Нами було проведено оцінку комбінацій генотипів поліморфних варіантів гена eNOS. Встановлено, що поєднання генотипів 4a/b /
894GG / -786TC у 7 разів збільшує ризик розвитку ГХ для вікової підгрупи жінок від 18 до 35 років [χ2=4,66; P<0,05; OR=7,23
(95 % CI: 1,34–39,12)], а наявність сполучення генотипів
4b/b / -786TT у жінок старших 54 років призводить до модифікації ризику в сторону його підвищення у більше ніж 2,5 рази років [χ2=4,06; P<0,05; OR=2,58 (95 % CI: 1,01–6,54)].
Висновки. Таким чином, в результаті проведеного дослідження нами отримано дані про вплив поліморфних варіантів
(4a/4b, T-786C, G894T) гена eNOS на ризик виникнення ГХ у
жінок з України.

Відмінності клінічної картини та лабораторних показників у хворих на гіпертонічну хворобу та ішемічну хворобу серця
у поєднанні з артеріальною гіпертензією
Т.В. Хінальська
ДЗ «Дорожня клінічна лікарня № 2 ст. Київ ДТГО “ПівденноЗахідна залізниця”», Київ

Мета – дослідити зміни клінічних та лабораторних
показників у хворих на гіпертонічну хворобу та ішемічну хворобу серця у поєднанні із артеріальною гіпертензією.
Матеріал і методи. У дослідження було включено 40
осіб, які були розподілені на 2 групи: І група – 20 пацієнтів із
гіпертонічною хворобою (ГХ), серед яких 40 % чоловіки та
60 % жінки (середній вік (52,2±5,6) року); ІІ група – 20 пацієнтів
з ішемічною хворобою серця (ІХС) у поєднанні із артеріальною
гіпертензією (АГ), серед яких 25 % чоловіки та 75 % жінки
(середній вік (64,7±6,2) року). Індекс маси тіла (ІМТ) обстежених
І групи – (32,5±4,96) кг/м2 та у обстежених ІІ групи – (29,34±4,57)
кг/м2 (Р>0,05). За результатами трикратного вимірювання
артеріального тиску (АТ) у обстежених обох груп в середньому
систолічний артеріальний тиск (САТ) був (154±16,9) мм рт. ст.,
діастолічний АТ (ДАТ) – (93±14,5) мм рт. ст.
Результати. Із даних опитувань у хворих з ІХС,
асоційованою з АГ, скарги на біль в ділянці серця виявлено у
1,5 разу частіше, ніж у хворих на ГХ (P<0,05). Серед пацієнтів
ІІ групи скарги на біль в ділянці серця висували 75 % жінок і
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25 % чоловіків. Також вдвічі частіше пацієнтів ІІ групи турбувало відчуття серцебиття (P<0,05). При оцінці
електрокардіограми (ЕКГ) у 70 % хворих І групи виявлено
ознаки гіпертрофії лівого шлуночка, тоді як у хворих ІІ групи – лише у 30 % випадків (P<0,05). У всіх обстежених ІІ групи зареєстровані зміни метаболічного характеру в ділянці
передньо-задньої стінки міокарда, що в 1,8 разу частіше, ніж
у хворих І групи (P<0,05). У пацієнтів І групи виявлена позитивна кореляційна залежність між рівнями САТ, ДАТ та ІМТ
(відповідно r=0,67 та r=0,54; P<0,05), тоді як у пацієнтів ІІ групи достовірний позитивний кореляційний зв’язок виявлений
тільки між ДАТ та ІМТ (r=0,54; P<0,05).
В обстежених хворих рівень загального холестерину був
вищий за референтні значення (в середньому (6,1±0,98)
ммоль/л – в І групі та (6,7±1,43) ммоль/л – в ІІ групі). Виявлено
його залежність від рівня ДАТ (r=0,54; P<0,05) та низький
рівень кореляції з ІМТ (r=0,17; Р>0,05) у хворих ІІ групи. При
оцінці даних хворих І групи такої залежності не виявлено.
При порівнянні рівня креатиніну в крові виявлено
збільшення його у 1,3 разу у хворих ІІ групи, ніж у хворих І групи.
Виявлено зниження швидкість клубочкової фільтрації (ШКФ) у
пацієнтів обох груп (відповідно 79,36 мл/хв/1,73 м2 та 62,65
мл/хв/1,73 м2; P<0,05). При зіставленні показників креатиніну
та ШКФ у хворих з ГХ виявлено негативну кореляційну
залежність (r=-0,37; P<0,05), проте у досліджуваних ІІ групи
залежність вища у 2 рази (r=-0,7; P<0,005).
Висновки. У хворих з ІХС у поєднанні із ГХ виявлено більш виражені скарги на біль в ділянці серці та відчуття
серцебиття, частіше виявляються зміни в ділянці передньозадньої стінки міокарда та пряма залежність між ІМТ і ДАТ.
Також у цих пацієнтів виявлено більш виражені порушення з
боку функції нирок.

Передумови розвитку і регресу
гіпертрофії лівого шлуночка в учасників
ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС
з гіпертонічною хворобою
І.М. Хомазюк, Ж.М. Габулавічене, О.М. Настіна,
Г.В. Сидоренко, Н.В. Курсіна, О.С. Ковальов,
Д.О. Білий
ДУ «Науковий центр радіаційної медицини АМН України», Київ

Гіпертрофія лівого шлуночка (ГЛШ) – сильний незалежний
фактор ризику розвитку серцево-судинних подій і збільшення
ніж у два рази смерті. Тому оптимізація стратегії лікування
учасників ліквідації наслідків аварії (УЛНА) на Чорнобильській
АЕС з гіпертонічною хворобою (ГХ) спрямована на попередження/регрес ГЛШ, уповільнення перебігу ГХ, вельми актуальна.
Мета – визначити особливості ГХ в УЛНА, закономірні для
третього десятиріччя, фактори радіаційної та нерадіаційної
природи, що обумовлюють розвиток у них прогностично небезпечної ГЛШ, оцінити результативність тривалого
лікування антигіпертензивними препаратами першої лінії.
Матеріал і методи. Обстежено 440 УЛНА з ГХ І–ІІ ст., середній вік (56,2±0,5) року, середня доза зовнішнього опромінення – (19,9±1,0) сЗв. Групу порівняння склали 90 хворих
на ГХ загальної популяції. В динаміці тривалого лікування із
застосуванням антигіпертензивних препаратів першої лінії
проводили клінічне обстеження, ЕКГ, добове моніторування

артеріального тиску (АТ), ЕКГ, варіабельності серцевого ритму (ВСР), велоергометрію, допплерехокардіографію.
Результати. Розвиток ГЛШ в УЛНА з ГХ відбувається
за моделлю поліетіологічного процесу при взаємодії
тривалого навантаження АТ з факторами радіаційної і
нерадіаційної природи і взаємному посиленню їх дії. Частота
ГЛШ при опроміненні  25 сЗв досягає 94,8 % і достовірно
перевищує дані відносно доз до 10 сЗв. На відміну від хворих загальної популяції, в УЛНА ГЛШ виникає у більш ранньому віці, поширеність її та обумовлений нею ризик
дисфункції міокарда і серцевої недостатності достовірно
вищі. Добовий АТ, індекс часу, варіабельність АТ, добовий
профіль з недостатнім нічним зниженням АТ у них прямо корелюють з масою міокарда. У 70 % УЛНА зареєстровано
зміни більшості показників ВСР, що характеризують симпатичну гіперактивність. Встановлено достовірну залежність
між показниками ВСР і ГЛШ. У кожного п’ятого реєстрували
епізоди ішемії міокарда, переважно безбольової, у 2 рази частіше шлуночкову екстрасистолію, яка корелювала з
кількістю і тривалістю епізодів ішемії. Достовірно меншими
були порогова потужність, тривалість навантаження і об’єм
виконаної роботи. При опроміненні  25 сЗв різниця з даними у хворих загальної популяції досягла 30 %. Відповідно із
провідними патофізіологічними ознаками, що супроводжують ГЛШ в УЛНА, розроблена тактика лікування, що спрямована на регрес ГЛШ. Показано, що лікування впродовж
кількох тижнів сприяє зменшенню АТ, але недостатнє для регресу ГЛШ. Комбінація препаратів із взаємопосилюючими
механізмами дії сприяє оптимізації антигіпертензивної
терапії. Поєднання інгібіторів ангіотензинперетворювального
ферменту, блокаторів рецепторів ангіотензину з діуретиками
або блокаторами кальцієвих каналів (БКК) покращує
антигіпертензивний ефект у 2 рази і демонструє при тривалому лікуванні виражену кардіопротекторну відповідь
з регресом ГЛШ на 10 % і більше, застосування високоселективних бета-адреноблокаторів посилює вплив на
гіперсимпатикотонію, БКК – на ішемію міокарда.
Висновки. Оптимізація лікування хворих на ГХ заснована на концепції високого загального ризику, дозволяє
здійснювати ранню стратифікацію ризику розвитку і прогресування у них ГЛШ і небезпечного перебігу захворювання,
починати лікування на рівні субклінічних проявів, доки не виявлено незворотні зміни і застосовувати максимально ефективну тактику лікування для покращення прогнозу.

Ефективність комбінованої
антигіпертензивної терапії у пацієнтів
з артеріальною гіпертензією
та тиреотоксикозом
Н.І. Швець, Т.М. Бенца, І.Л. Цимбалюк,
О.А. Пастухова
Національна медична академія післядипломної освіти
імені П.Л. Шупика МОЗ України, Київ

Мета – дослідити вплив різних комбінацій антигіпертензивних препаратів на показники добового профілю артеріального тиску (АТ) та морфо-функціональний стан серця у
пацієнтів з артеріальною гіпертензією (АГ) та тиреотоксикозом (ТТ).

Артеріальна гіпертензія
Матеріал і методи. В дослідження увійшли 41 пацієнт
з ТТ та АГ ІІ стадії, які перебували на лікуванні у Київському
міському клінічному ендокринологічному центрі. Середній вік
хворих – (55,5±0,5) року, з них – 36 (87,8 %) жінок і 5 (12,2 %)
чоловіків. Тривалість захворювання на ТТ становила (5,6±0,4)
років, на АГ – (4,8±0,5) років. Серед обстежених пацієнтів АГ
1-го ступеня діагностовано у 11 (26,8 %) пацієнтів, АГ 2-го
ступеня – у 30 (73,2 %) пацієнтів. Легкий перебіг ТТ виявлено у 7 (17,1 %), середньої тяжкості – у 14 (34,1 %), тяжкий перебіг – у 20 (48,8 %) хворих. Усі пацієнти як базисну терапію
приймали мерказоліл 30 мг/добу, розчин Люголю 25–30 крапель 2–3 рази на добу, метопролол 25–50 мг/добу. Пацієнтам
групи 1 (n=20) додатково призначався раміприл 10 мг на добу, групи 2 (n=21) – телмісартан 40 мг на добу. Тривалість лікування становила 24 тижні. Усім пацієнтам до і після лікування проведено загальноклінічне обстеження, біохімічний аналіз крові, визначення рівня гормонів щитоподібної залози,
офісне вимірювання АТ, електрокардіографію (ЕКГ), добове
моніторування АТ (ДМАТ) та ехокардіографію (ЕхоКГ).
Результати. Встановлено, що застосування цих препаратів однаково позитивно впливало на показники добового
профілю АТ: середньодобові рівні систолічного (САТ) і діастолічного АТ (ДАТ) в групах 1 і 2 достовірно знизились відповідно на 20,9 % (р <0,05) і 20,4 % (р <0,05) для САТ і на 11,6 % (р
<0,05) і 9,1 % (р <0,05) для ДАТ за рахунок зниження як денних, так і нічних показників САТ і ДАТ. Відзначалось також суттєве зниження показників середньодобової, денної та нічної
варіабельності САТ (ВСАТ) і ДАТ (ВДАТ): ВСАТ у хворих груп 1
і 2 знизилась на 23,2 % (Р=0,0001) і 39,3 % (Р=0,0001), відповідно, ВДАТ – на 16,2 % (Р=0,0001) і 18,1 % (Р=0,0001), відповідно. При цьому, телмісартан достовірно краще (P<0,05),
ніж раміприл, впливав на варіабельність середньодобового,
денного та нічного САТ. В результаті проведеного лікування
в групі 2 добовий профіль САТ нормалізувався у 18 (85,7 %)
хворих, що на 15,7 % перевищувало відповідні дані у групі 1,
тобто застосування телмісартану з метопрололом більш суттєво покращувало добовий ритм САТ.
Наприкінці лікування у хворих обох груп зафіксовано зменшення маси міокарда та індексу маси міокарда лівого шлуночка (ЛШ) в середньому на 15,1 % (P<0,05), розмірів лівого передсердя (ЛП) – на 13,7 і 11,9 %, відповідно
(Р<0,05), кінцеводіастолічного розміру ЛШ – на 9,6 і 11,6 %,
відповідно (P<0,05) та покращення діастолічної функції ЛШ.
Динаміка цих показників у групах 1 і 2 достовірно не відрізнялась (Р>0,05).
Результати. Поєднання в процесі лікування раміприлу
або телмісартану з метапрололом у хворих на АГ і ТТ однаково ефективно і статистично достовірно покращувало показники добового профілю АТ (знизились рівні середньодобового, денного, нічного САТ і ДАТ та їх варіабельності) та морфо-функціонального стану серця (зменшились розміри ЛП і
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ЛШ, маса міокарда і індекс маси міокарда ЛШ та суттєво покращилась діастолічна функція ЛШ). Поряд з цим, комбінація
телмісартану з метопрололом більш вагомо знижувала рівні
варіабельності та нормалізувала добовий профіль САТ.

Скелетна мускулатура як орган-мішень
первинної артеріальної гіпертензії
В.А. Штанько, М.Ю. Маріш
Одеський національний медичний університет

Мета – встановити структурні та функціональні
особливості надсегментарних, сегментарних відділів
кінестетичного аналізатора і скелетної мускулатури при
первинній артеріальній гіпертензії (ПАГ), а також можливості
використання їх для оптимізації моно- та комбінованої
антигіпертензивної фармакотерапії.
Матеріал і методи. Обстежувались, лікувались
та перебували під клінічним спостереженням у Центрі
реконструктивної та відновної медицини (Університетська
клініка) на кафедрі внутрішньої медицини № 2 Одеського
національного медичного університету 50 хворих на ПАГ у
двох рівнозначних вибірках. Середній вік всієї сукупності
досліджуваних – (53,7±1,8) року. Перша група – 25 пацієнтів з
ПАГ ІІ стадії (ПАГ ІІ), серед них 18 чоловіків і 7 жінок (середній
вік (42,4±1,8) року). Друга група – 25 пацієнтів з ПАГ ІІІ стадії
(ПАГ ІІІ), серед них 14 чоловіків та 11 жінок (середній вік
(65,1±1,2) року). Кардіологічна патологія діагностувалась
згідно з Уніфікованим клінічним протоколом первинної,
екстреної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги:
Артеріальна гіпертензія. Наказ МОЗ України від 24.05.2012
№384 (про затвердження та впровадження медикотехнологічних документів та стандартів медичної допомоги при Артеріальній гіпертензії). Додатково до обов’язкових
клінічних, лабораторних та інструментальних досліджень
усім хворим після отримання добровільної згоди було проведено тестування на приладі комп’ютерний вимірювач рухів
– 3 (КВР-3) з визначенням 12 параметрів, які характеризують стан кінестетичного аналізатора на центральному, периферичному та синаптичному рівнях. Статистичну обробку
отриманих результатів проводили стандартними методами
варіаційної статистики (з використанням спеціальних формул для малих вибірок).
Результати. У пацієнтів з ПАГ ІІ у функціональному
стані центрального контуру управління руховим актом переважають напружені гіпофункціональні стани, які свідчать
про регуляторні зсуви у патологічний трофотропний режим
(парасимпатикотонія). У пацієнтів другої групи на центральному рівні відзначалось збільшення кількості патологічних
нормологічних значень, що є результатом виснаження трофотропних впливів вегетативної нервової системи, зро-
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Тези наукових доповідей

стання загибелі нейронів та дезорганізації міжклітинних
зв’язків (з посиланням на попередні наукові дослідження).
На рівні нервово-м’язової рецепції у пацієнтів з ПАГ ІІ
спостерігалось збільшення швидкості передачі нейронального імпульсу на м’язове волокно, що відображує
стан гіперадренергії аналогічно до феномену Орбелі –
Гінецинського. У хворих з ПАГ ІІІ реєструвалось зниження кількості гіперфункціональних станів, в основному за
рахунок збільшення ранжирів напруженої та допустимої
гіпофункціональності. Це свідчить про поступове зменшення ерготропних механізмів на етапі прогресування захворювання. Подібна ситуація спостерігалась і на рівні синаптичної
передачі.
Висновки. При ПАГ центральні та периферичні структури кінестетичного аналізатора уражуються. По мірі прогресування захворювання відбувається загибель нейронів на центральному рівні управління руховим актом, порушується правильна організація міжклітинних зв’язків, відбувається поступове виснаження симпатичних впливів вегетативної нервової
системи та водночас активізація патологічної трофотропної
дії. Дизрегуляція на центральному та периферичному рівнях
призводить до функціональної недостатності, порушення морфологічної структури м’язового волокна, що впливає
на рівень життя хворих з ПАГ, обумовлюючи швидку фізичну
втому при виконанні фізичного навантаження. Отримані
дані потребують враховувати їх у виборі персоналізованої
антигіпертензивної фармакотерапії і інших методів лікування,
в тому числі фізичних вправ, спрямованих на відновлення
нейрональних зв’язків та збільшення ерготропних впливів
вегетативної нервової системи.

Вплив комбінації периндоприлу
у поєднанні з індапамідом, бісопрололом
та сульпіридом на функцію кардіореспіраторної системи при ГХ ІІ стадії
В.А. Штанько, Ю.М. Соломаха
Одеський національний медичний університет, Одеса

Мета – визначити вплив комбінації антигіпертензивних
лікарських препаратів у поєднанні з нейролептиком
сульпіридом на параметри насосної функції серця, вегетативне забезпечення серцевого ритму, артеріального тиску,
спонтанного дихання у потижневій динаміці амбулаторного
лікування протягом місяця.
Матеріал і методи. Були обстежені, лікувались та перебували під клінічним наглядом у Центрі реконструктивної
та відновної медицини (Університетська клініка) на кафедрі
внутрішньої медицини №2 16 осіб (14 чоловіків та 2 жінок,
середній вік всієї сукупності досліджуваних – (43,0±8,8) року) з встановленим згідно з діючим клінічним протоколом діагнозом «Гіпертонічна хвороба ІІ стадії» (ГХ ІІ). Усім
пацієнтам до, а також з тижневим інтервалом після призначення комбінованої антигіпертензивної фармакотерапії,
представленої периндоприлу аргініном 2,5 мг, індапамідом
625 мкг, бісопрололом 2,5 мг та сульпіридом 30–35 мг, в
ранкові часи натщесерце, у стані відносного м’язового
спокою проводилось поліфункціональне дослідження
спіроартеріокардіоритмографія (САКР) з визначенням 36
параметрів, які характеризують вегетативне забезпечення
кардіоваскулярної та респіраторної систем.

Результати. За показниками електричної активності
серця найбільше напруження відзначалось серед параметрів
AV-провідності (18,8 %), переднавантаження на серце за комплексом Р, с (31,3 %) та внутрішньосерцевої провідності (25
%) при тому, що у 43,8 % пацієнтів відзначалась схильність
до помірної брадикардії. За показниками вегетативного забезпечення серцево-судинної та дихальної систем найбільш
виражені зміни реєструвались в загальній потужності вегетативного забезпечення серцевого ритму, які у 50% пацієнтів
характеризувались помірним та вираженим їх зниженням.
Це стосувалось і вегетативного забезпечення систолічного
тиску (СТ) (зниження відзначено у 45,5 % пацієнтів), дисоціацією регуляторних впливів симпатичної (у 31,3 %) та
парасимпатичної (у 18,8 %) ланок регуляції діастолічного
тиску (ДТ), вираженим зниженням вегетативного забезпечення дихання (у 81,3 %). Аналізуючи динаміку показників
артеріального тиску встановлено, що через місяць від початку фармакотерапії відзначилась чітка тенденція до зниження
абсолютних значень СТ та ДТ з 135,6±14,5/91,9±9,8 мм рт. ст
до 125,7±8,4/79,2±7,8 мм рт. ст. Дослідження стану перерахованих систем наприкінці місяця лікування дозволило встановити чітку тенденцію до вираженої брадикардії (не нижче
54 уд/хв), яка реєструвалась у 28,6 % хворих, з погіршенням
AV-провідності (41,7 %), збільшенням переднавантаження на
серце (91,7 %). Заслуговують на увагу зміни, які відбуваються
на тлі повної оптимізації процесів реполяризації шлуночків,
що виражається відсутністю значних відхилень сегмента ST
від ізолінії. Позитивний ефект застосованої фармакотерапії
достатньо чітко прослідковується за параметрами вегетативного забезпечення серцевого ритму, які зустрічаються
на рівні оптимальних у 75 % пацієнтів. Достатньо інформативним є вегетативне забезпечення СТ, яке суттєво
знижується у 55,6 % пацієнтів, при тому, що за параметрами
співвідношення активності симпатичної та парасимпатичної
ланок регуляції відзначається виражена тенденція до переважання симпатикотонічних впливів як на СТ (22,2 %),
так і на ДТ (66,7 %). Аналізуючи зміни вегетативних впливів
на спонтанне дихання, слід відзначити певну оптимізацію
останніх у 1/3 пацієнтів, яка характеризується нормалізацією
співвідношення активності симпатичної та парасимпатичної
ланок регуляції дихання.
Висновки. Запропонована комбінована фармакотерапія
має достатньо виражений гіпотензивний ефект, що супроводжується за параметрами САКР низкою функціональних
перебудов у діяльності серцево-судинної системи, які
відображують як позитивні, так і негативні наслідки медикаментозного лікування.

Вплив лікування на гемодинамічні параметри з урахуванням гіпертрофії лівого
шлуночка серця та індексу маси тіла у
пацієнтів похилого віку з ІХС у поєднанні
з первинною артеріальною гіпертензією
на фоні множинної коморбідності
В.А. Штанько, Н.В. Тофан
Одеський національний медичний університет

Мета – визначити ефективність лікування у пацієнтів похилого віку з ішемічною хворобою серця (ІХС) у поєднанні з

Артеріальна гіпертензія
первинною артеріальною гіпертензією (ПАГ) на тлі множинної коморбідності при наявності та відсутності гіпертрофії лівого шлуночка серця (ГЛШС) з урахуванням індексу маси тіла (ІМТ).
Матеріал і методи. Обстежені, лікувались та перебували під клінічним спостереженням 137 пацієнтів із зазначеною
патологією в Центрі реконструктивної та відновної медицини (Університетська клініка) на кафедрі внутрішньої медицини № 2. Згідно з протоколами надання медичної допомоги
№ 384 та 816 МОЗ України пацієнтам були виконані відповідні дослідження та призначено лікування. Середній вік пацієнтів становив (67,2±1,80 року. Серед них чоловіків – 59 осіб, їх
середній вік становив (66,2±2,8) року; жінок – 78, середній вік
– (68,03±2,1) року. Всім пацієнтам було виконано ультразвукове дослідження серця, згідно з яким вони були розподілені
на 2 групи: пацієнти з наявністю ГЛШС (n=101) та без ГЛШС
(n=36). В обох групах був розрахований індекс коморбідності (ІК) Чарльсона, ІМТ та вегетативний індекс Кердо (ВІК).
Отримані дані оброблені методами медичної статистики.
Результати. При порівнянні досліджуваних груп з урахуванням ІМТ встановлено: нормальна вага в групі з ГЛШС – у
10 пацієнтів (9,9 %), без ГЛШС – у 2 пацієнтів (5,5 %); надлишкова вага – 42 (41,6 %) і 16 (44,4 %); ожиріння 1-го ступеня – 32 (31,7 %) і 15 (41,6 %); ожиріння 2-го ступеня – 13
(12,9 %) і 2 (5,5 %); ожиріння 3-го ступеня – 4 (4%) і 1 (2,8
%). Абдомінальне ожиріння (згідно з критеріями ВООЗ) встановлено у 83,2 % пацієнтів з ГЛШС та 69,6 % осіб без ГЛШС.
ІК становив відповідно 5,2±2,8 і 4,5±3,4. В спектрі коморбідності (СК) відзначено наявність прямого взаємозв’язку між
збільшенням внеску цукрового діабету (ЦД), дисліпідемії, го-
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строго порушення мозкового кровообігу (ГПМК), враження периферичних судин та зростанням показника ІМТ (коефіцієнт кореляціі r=0,69; 0,57; 0,32; 0,22). Гемодинамічні показники до призначення лікування в обох групах були такими:
систолічний артеріальний тиск (САТ) – (165±8,9) і (157,5±7,3)
мм рт. ст.; діастолічний артеріальний тиск (ДАТ) – (90±5,4)
і (85±6,3) мм рт. ст.; частота серц(евих скорочень (ЧСС) –
(78±9,7) і (80±7,5) за 1 хв; ВІК – -(23,4±5,3) і -(11,9±7,1);
фракція викиду (ФВ) – 58,8±7,1 і 63±9,3. Після лікування: САТ
– (128,5±6,7) і (127±8,3) мм рт. ст.; ДАТ – (77±5,9) і (79,2±7,4)
мм рт. ст.; ЧСС – (71±8,8) і (71,8±10,1) за 1 хв; ВІК – -(11,9±6,1)
і -(16,2±7,4); ФВ – 60,2±4,8 і 65,4±6,5.
Висновки. У досліджуваних групах ІМТ не є достовірно
відмінним, що може бути пов’язано з меншим строком тривалості ПАГ в другій групі – (7,8±3,1) і (12,1±6,1) року. ІК в
групі з ГЛШС більший, що може бути обумовлено впливом
супутньої патології на ремоделювання міокарда. Внесок
ЦД, дисліпідемії, ГПМК, враження периферичних судин до
СК залежить від зростання ІМТ. До лікування майже всі гемодинамічні показники достовірно переважають в групі з
ГЛШС, окрім ЧСС. Вегетативна нервова регуляція кардіореспіраторної системи у вихідному стані спрямована в патологічному трофотропному напрямку, а по завершенню
стаціонарного етапу лікування набула фізіологічного характеру. Після проведеної фармакотерапії відзначається однакове покращення параметрів гемодинаміки в обох групах.
Проведене лікування є однаково ефективним в досліджуваних групах та не залежить від таких вагомих кардіоваскулярних факторів ризику, як ГЛШС, підвищення ІМТ та впливу
множинної коморбідності.

