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CLARIFY (The prospeCtive observatioпal LoпgitudiпAI Reglstry oF patieпts with stable соrопагу arterY disease)- масштабний багатоцен
тровий проект за участю пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця (ІХС). Протягом 5 років (2009-2014 рр.) у реєстрі взяли 
участь 32 703 пацієнти з підтвердженим діагнозом ІХС із 45 країн світу. Результати дослідження засвідчили значні розбіжності між 
чинними міжнародними настановами щодо ведення цих хворих та реальною клінічною практикою. Незважаючи на те, що українські 
лікарі активно призначали своїм пацієнтам увесь перелік препаратів, рекомендованих при стабільній ІХС (ацетилсаліцилову кислоту, 
статини, ~-адреноблокатори, івабрадин, інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту), контроль ефективності терапії був 

украй низьким, і не тільки стосовно симптомів захворювання. У 74 % хворих через 5 років спостереження у рамках дослідження 
зберігалися ангінальні напади, причому кожен третій із них мав тяжку стенокардію на рівні ІІІ функціонального класу, і тільки 12,5 % 
упродовж цього часу позбулися клінічних симптомів захворювання. Для порівняння: наприкінці дослідження на стенокардію скаржи

лися 16,9 % європейських пацієнтів, що у 4,4 разу менше, ніж в Україні. Клінічний статус осіб, залучених у дослідження в Україні, 
порівняно із загальною групою був більш тяжкий: кількість пацієнтів з тяжкою стенокардією (ІІІ функціонального класу) становила 

24,1 %, у Європі - 2,2 %, у світовій популяції- 1,6 %. Частота реваскуляризації міокарда (хірургічна, ендоваскулярна) в Україні була 
дуже низькою - усього 5,9 % за 5-річний період дослідження. У результаті в українських пацієнтів майже вдвічі частіше виникала 
потреба в стаціонарному лікуванні, вдвічі більше було випадків нефатальнаго інфаркту міокарда та гострих порушень мозкового 

кровообігу та втричі - нестабільної стенокардії. Контроль основних показників - факторів ризику ІХС, таких як рівень артеріального 
тиску< 140/90 мм рт. ст., вміст холестерину ліпапротеїнів низької щільності < 1,8 ммоль/л, частота скорочень серця < 70 за 1 хв, був 
недостатнім як в українській, так і у світовій популяції. Не було значної різниці між пацієнтами української та європейської спільноти 

і щодо модифікації способу життя (більшість обстежених продовжували вести малорухливий спосіб життя, мали надлишкову масу 

тіла й ознаки абдомінального ожиріння, курили). Враховуючи дані дослідження CLARIFY, постає питання щодо суттєвої оптимізації 
ведення хворих зі стабільною ІХС. 
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Мета- порівняти клініко-анамнестичні характеристики та перебіг госпітального періоду захворювання у хворих різних вікових груп з 

гострим коронарним синдромом з елевацією сегмента ST. Проаналізовано дані 835 хворих, які були госпіталізовані у відділення в 
період із січня 2000 р. до грудня 2015 р., з діагнозом гострий коронарний синдром з елевацією сегмента ST. Залежно від віку хворих 
розподілили на дві групи: до першої увійшло 189 пацієнтів віком до 45 років, до другої- 646 хворих віком 45 років і старших. Середній 

вік хворих першої групи становив (37,8±6,5) року, другої групи- (59,3±8, 1) року (Р<0,0001 ). Серед пацієнтів першої групи було біль
ше чоловіків (Р<0,0001). Середній індекс м~си тіла у мо~одих пацієнтів дорі~нював (28?±4,6) кг/м2 порівняно з (27,8±4,2) кгfм2 у 
хворих другої групи (Р<0,021 ). ОжирІння (Індекс маси пла <': ЗО кг/м2) частІше спостерІгалося у хворих першої групи (Р=0,053). 
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· ового іабе хворих nершої груnи становила 4,2 %, артеріальної гіnертензії- 41 .~ %. Молоді хво~! значи? Ч~стота виn~юв цукр_ д або~% льт в анамнезі та суnутню хронічну серцеву недостатність. Інфаркт мІОкарда nеред~ьоІ -~о~алІ-
~~~~~і~:::ч~~а:~~~~~:а~~~єнтів n~шої груnи nроти 51,9%- другої груnи (Р=0,04~). ~ри ~ьому у~аження заднь?ї т~вб~~~~~~~~: 

єво не ві ізнялося між груnами. Середній час від розвитку симnтомів до госnІТалІзаЦІ І У_ груnІ мол~дих nацІєнт . н-
сr;+7 6 год д: другій груnі_ (4,5±5,3) год (Р<0,001). Серед факторів ризику розвитку гостр?го Інфа~кту МІОкард~ в ~олодих n~цІ~ів ~і~ ;аЙб~льш~ значення мають куріння, надлишкова маса тіла та сnадковість. Артеріальна г_шертензІя ~а цукрови~ дІабет У nац~єн тів 
молодого віку траnлялися значно рідше, ніж у старшій віковій категорії. Госnітальний nеребІГ гострого Інфаркту мІОкарда в nацІєн 
молодого віку більш сnриятливий, з меншою кількістю ускладнень. 

Ближайшие и отдаленнь1е результать1 наблюдения за 40 
пациентами, перенесшими острьІй инфаркт миокар-

да с подьемом сегмента ST и ургентное стентирова-
ние венечнь1х артерий 

л.н. Бабий, В.А. Шумаков, Е.П. Погурельская, 
Ю.О. Хоменко, Л.Ф. Кисилевич 

Short- and long-teгm outcomes in patients atter 
ST -elevation myocardial infarction with urgent percu
taneous coronary intervention 

L.M. ВаЬіі, V.O. Shumakov, О.Р. Pogurelska, 
Yu.O. Khomenko, L.F. Kisilevich 

Цель - оnределить основнь1е клинико-функциональньІе характеристики у nациентов, nеренесших острьІй инфаркт миокарда с 
nодьемом сегмента ST (STEMI), особенности nоражения венечного русла, гендернь1е и возрастнь1е характеристики, состояние внут
рисердечной гемодинамики в зависимости от времени nроведения nеркутаиного коронарного вмешательства; оценить конечньІе 
точки в течение одного года. Проведено одноцентровое nросnективное исследование, в которое бьІЛи включень1 108 nациент~в со 
STEMI в nериод с февраля по май 2015 г. Больнь1м бьІЛи вьІnолненьІ коронароангиография и стентирование венечнь1х артерии, все 
они nроходили лечение и бьІЛи вьшисань1 из отделения инфаркта миокарда и восстановительного лечения. Анализировали срок 
nроведения вмешательства nосле развития STEMI, клинические, анамнестические, возрастньІе, гендернь1е особенности, 
зхокардиографические nоказатели, состояние венечного русла по даннь1м коронароангиографии, видь1 nроведенного вмешатель
ства. Конечнь1е точки (смертельньІе исходь1, развитие nовторного нефатальнога инфаркта миокарда или нестабильной стенокард~и, 
инсультьІ, желудочно-кишечньІе кровотечения) анализировались через 12 мес nосле развития STEMI и бьІЛИ достуnнь1 У 100 (92,6 Уо) 
из 108 nациентов. РезультатьІ nроведенного исследования nоказали что nолови не nациентов зндоваскулярное в мешательство nри 
STEMI nровадится в nериод до 3,5 ч, в оnтимальнь1е сроки (до 2 ч)- только 20,4 %, от 2 до 6 часов- 60 % nациентов. Только У 47 % 
nациентов отмечена nолная реваскуляризация, но у 40 % имеют место стенозь1 ~ 70 % в других артериях, а у 14 % nациентов 
вь1явлено тяжелое nоражение венечного русла с необходимостью nроведения аортокоронарного шунтирования, у 4 % - формиро
вание больших аневризм левого желудочка с тромбообразованием. Гендернь1ми особенностями бьІЛи старший (на десять лет) воз
раст женщин, большая частота соnутствующей артериальной гиnертензии и сахарного диабета к nациентам с низким риском по 
критериям РАМІ-ІІ относились только 33 % nациентов, имевших nерсnективу ранней вь1nиски из стационара. На nротяжении одного 
года З % nациентов умирает от nовторнь1х фатальньІх инфарктов, nричем категорию умерших составляют лица с одно- или 
двухсосудисть1м nоражением и стентированием инфарктобусловившей артерии. Только у 1/3 nациентов, которь1м nоказано nрове
дение аортокоронарного шунтирования, оnерацию вь1nолняют на nротяжении года. Даннь1е регистра nозволяют оценить характерис
тики больнЬІх со STEMI nри nроведении коронарнь1х вмешательств, а также ближайшие (nри вь1nиске из стационара) и отдаленнь1е 
(годичньІе) результатьІ лечения. 

ОстрьІй коронарнь1й синдром без стойкой злевации 48 
сегмента ST на злектрокардиограмме: клинико
анамнестические факторьІ неблагоприятного про
гноза госпитального периода 

Н.В. Довгань, А.Н. Пархоменко, Я.М. Лутай 

Acute coronary syndrome without ST -segment eleva
tion оп electrocardiogram: clinical and anamnestic 
factors of роог prognosis at hospital period 

N.V. Dovgan, О.М. Parkhomenko, Уа.М. Lutay 

Цель - изучить факторЬІ риска неблагоnриятного nрогноза и вьщелить груnnь1 больнь1х с вь1сокой стеnенью риска развития 
осложнений течения острого коронарного синдрама (ОКС). Обсnедовали 490 больнь1х, госnитализированнь1х с окс без стойкой 
злевации сегмента ST на ЗКГ (74,49% муж~ин и 25,51 % женщин, средний возраст- (58,78±0,44) года), у которь1х дестабилиза
ция клинического состояния носила острь1и характер и возникла не более чем за 72 ч до nостуnления в стационар. диагноз 
острого инфаркта миокарда (ИМ) и нестабильной стенокардии устанавливали на основании даннь1х клинических злектрокарди
ографических и биохимических обследований, согласно рекомендациям зксnертов воз. вь1являли анамнестиче~кие и клиниче
ские факторьІ, влияющие на течение госnитального nериода. Конечнь1ми точками (КТ) исследования, кроме клинических при
знаков течения зтого nериода, бьІЛи доnолнительно сформированньІе комбинированнь1 е КТ: ИМ/сердечно-сосудистая смерть 
(ССС)/возвратная стенокардия (ВС), ИМ/ССС/острая левожелудочковая недостаточность (ОЛЖН), ИМ/ССС/ОЛЖН/ВС. Среди 
включеннь1х в исследов~ние nациент~в большинство имели артериальную гиnертензию (77,35 %) и ИБС (l2,04 %) в анамнезе, в 
том числе nеренесеннЬІи ИМ - 43,06 Уо, курили на момент госnитализации 34,08 % больнЬІх, 53,88 % бьІЛи курильщиками 8 про-
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шлам, избь1точная масса тела вь1явлена у 16,53 % лиц, сахарньІй диабет 2-го типа- у 16,12 %. Около 35 % пациентов постоянно 
принимали ацетилсалициловую кислоту до госпитализации. ОЛЖН, ИМ, смерть вь1являлись с одинакавай частотой, независимо 

от пола. ВС чаще развивалась у женщин, чем у мужчин (соответственно 46,4 и 29,3 % случаев; Р<0,001 ). ЖелудочковьІе наруше
ния ритма чаще развивались у мужчин (соответственно 15,1 и 6,4% случаев; Р<0,05). Наиболее значимь1е различия в развитии 
осложнений госпитального периода наблюдались в группах больньІх моложе 55 лет. К факторам неблагоприятного прогноза 
госпитального периода у больньІх с ОКС без злевации сегмента ST можно отнести сахарньІй диабет у мужчин, ИБС, хроническую 
сердечную недостаточность и артериальную гипертензию в анамнезе. Риск развития ВС, ИМ/ССС/ВС и ИМ/ССС/ОЛЖН/ВС суще
ственно вь1ше у женщин, чем у мужчин, тогда как желудочковь1е нарушения ритма статистически значимо чаще развиваются у 

мужчин. Наиболее значимь1е гендернь1е отличия в развитии осложнений госпитального nериода наблюдаются в группах больньІх 

моложе 55 лет. 

Серцева недостатність І Heart failure 

Показники обміну заліза в пацієнтів з хронічною сер

цевою недостатністю та зниженою фракцією викиду 

лівого шлуночка залежно від їх основних демографіч

них і клініко-інструментальних характеристик 

Л.Г. Воронков, В.В. Горбачова, А. В. Ляшенко, 

Т.І. Гавриленко, Л.С. Мхітарян 

57 Іrоп metabolism parameters іп patieпts with chroпic 
heart failure and reduced left ventricular ejection frac
tion depending on basic demographic, clinical and 
instrumental characteristics 

L.G. Voronkov, V. V. Gorbachova, A.V. Liashenko, 
Т.І. Gavrilenko, L.S. Mkhitaryan 

Мета- дослідити показники обміну заліза у хворих із хронічною серцевою недостатністю (ХСН) та зниженою фракцією викиду ліво
го шлуночка (ФВ ЛШ) залежно від основних клінічних характеристик пацієнтів, отриманих у nроцесі інструментального обстеження. 

Обстежено 134 стабільних пацієнтів з ХСН (113 (84,3 %) чоловіків, 21 (15,7 %) жінка), віком 18-75 років, що належали до 11-IV функ
ціонального класу (ФК) за NYHA, з ФВ ЛШ < 40 %, які спостерігалися на базі відділу серцевої недостатності з січня 2016 р. до люто
го 2018 р. Пацієнтів залучали в дослідження у фазу клінічної компенсації. Якість жипя оцінювали за Міннесотською шкалою 

(MLHFQ), фізичну активність розраховували за індексом Університету Дюка, функціональний статус- шляхом оцінки тесту з шестих
вилинною ходьбою та за стандартизованим тестом з розгинанням нижньої кінцівки. Із 134 хворих із ХСН та зниженою ФВ ЛШ фено
мен залізодефіциту спостерігали у 83 (62 %) пацієнтів. Статистично значущої різниці показників обміну заліза залежно від етіології 
ХСН та більшості коморбідних станів не було. Наявність анемії асоціювалася з більш низькими рівнями феритину, насичення транс

ферину залізом (НТЗ) та заліза сироватки крові, а наявність ниркової дисфункції- з двома останніми. Пацієнти 111-IV ФК за NYHA 
мали статистично значуща нижчі рівні НТЗ та сироваткавого заліза. Рівень феритину виявився статистично значуща вищим лише у 
групі пацієнтів з кращою м'язовою витривалістю, в той час як НТ3 та рівень сироваткавого заліза були статистично значуща вищими 

в пацієнтів з більшою дистанцією шестихвилинної ходьби, кращою витривалістю м'язів стегна, більшим індексом фізичної активнос
ті та меншою кількістю балів якості жипя за Міннесотською шкалою. Виявлено статистично значущу пряму кореляцію вмісту фери
тину з рівнями сироваткавого заліза та гемоглобіну. Рівень НТЗ прямо корелював з рівнем сироваткавого заліза, гемоглобіну, 
витривалістю м'язів нижньої кінцівки, дистанцією шестихвилинної ходьби, індексом фізичної активності та обернено - з кількістю 
балів порушення якості жипя за MLHFQ. Залізодефіцитний стан спостерігається у 62 % пацієнтів з ХСН та зниженою ФВ ЛШ. Рівень 
ферити ну плазми крові нижчий у пацієнтів з анемією та з гіршою м'язовою витривалістю. НТЗ та рівень заліза в сироватці крові нижчі 
в пацієнтів 111-IV ФК за NYHA, з анемією, нирковою дисфункцією, гіршими показниками толерантності до навантаження та з гіршою 
якістю жипя. Встановлено зв'язок рівнів ферити ну та НТЗ з вмістом гемоглобіну і заліза сироватки крові, а НТЗ додатково- з індек
сом фізичної активності, дистанцією шестихвилинної ходьби, витривалістю чотирьохголового м'яза стегна та зі ступенем зниження 

якості жипя за анкетою MLHFO. 

Клінічні характеристики пацієнтів з артеріальн.ою 
гіпертензією, симптомами серцевої недо?татностІ та 
збереженою фракцією викиду залежно вІ~ величини 
Е;е· у спокої і при фізичному навантаженнІ 

К.М. Амосова, о.в. Василенко, К.П. Лазарева, 
Н.В. Шишкіна, Ю.О. Сиченко, 1.1. Горда, 
А.В. Саблін, Н.В. Мельніченко, Ю.В. Руденко, 
А.Б. Безрадний, К.І. Чєрняєва, 1.1. Бурлаченко 

64 The clinical characteristics of patients with arterial 
hyperteпsion, symptoms of heart failure and pre
served ejectioп fraction depending on Е/е' at rest and 
under physical ехегtіоп 

К.М. Amosova, O.V. Vasylenko, К.Р. Lazareva, 
N.V. Shyshkina, Yu.O. Sychenko, 1.1. Gorda, 
A.V. Sablin, N.V. Melnichenko, Yu.V. Rudenko, 
А.В. Bezrodnyi, К.І. Cherniaieva, 
1.1. Burlachenko 

Мета б _ · яти й оцінити структурно-функціональні зміни серця і зміни показників пульсової хвилі у зіставленні з клінічним 
ро ати пор1вн . . . · · ф" · (ЛШ) б 

проф· . ф . ал ним станом пацієнтІв з артерІальною ппертенз1єю та ппертро Ією лІвого шлуночка , з ереженою фрак-
Ілем І уНКЦІОН Ь ·· · (СН) · Ef • ·· · 

цією вики (ФВ) клінічними симптомами й ознаками серцевоІ недос:атносп , залежно вщ велич~ни е у споко1 та пІсля проби 
з ду ф. ' авантаженням (ДФН) У проспективне дастдження залучено 103 хворих ВІКОМ у середньому (65 4±1 о 8) 
дозованим 1зичним н · • · 
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року, з клінічними ознаками СН, ФВ ЛШ ~ 50 % та діастолічною дисфун_кцією ЛЩ котр~м проведено ехокардіографію з тканинною 
допплерографією. пробу з ДФН, апланаційну тонометрію, визначення рІвня NT-proBNP Імуноферментним методом. За ~оказником 
Efe' хворих розподілили на три групи: з Efe' > 13 у спокої (група 1), з Е/е' > 13 після тесту з ДФН (група 11), з Efe' < 1 ~ пІсля ~есту ~ 
дФН (група ІІІ). До групи І розподілили 64 (62,1 %) пацієнтів, до групи 11-24 (23.3 %), до групи 111-15 (14,5 %). ХворІ були з1ставн~ 
за віком, співвідношенням статей, частотою інфаркту міокарда в анамнезі та середнім рівнем систолічного артеріального тиску (всІ 
Р>0,05). у пацієнтів групи І, порівняно хворими груп 11 і ІІІ, частіше визначали фібриляцію nередсердь, хронічну хворобу нирок і ане
мію (усі Р<0,01 ). Частота цукрового діабету 2-го типу та ожиріння у груnі 11 була більшою, ніж у груnі ІІІ (відnовідно Р<0.05 та Р<0.01 ). 
Тяжкість клінічних ознак СН за критеріями NYHA була найбільшою у пацієнтів групи І, меншою- груnи 11 і найменшою -ІІІ (усі Р<0.01 ). 
Середні величини дистанції шестихвилинної ходьби в пацієнтів груп І, 11 і ІІІ становили відповідно (j40,9±66,9) м; (488.3±67.0) м і 
(519,3±55,2) м (Р<0,01 між групами І і 11, І і ІІІ, за відсутності відмінностей між групами 11 і ІІІ). Пацієнти групи 11 порівняно з таким11 
груnи ІІІ мали гіршу толерантність до фізичного навантаження за даними проби з ДФН за часом навантаження (Р<0,01) і потужністю 
(Р<0,02), більший індекс об'єму лівого передсердя (Р<0,05), індекс маси міокарда ЛШ (Р<0,05) та рівень NT -proBNP. Хворі з Е/е' > 1 З 
у спокої відрізняються від пацієнтів з підвищенням Е/е' тільки nри пробі з ДФН зменшенням толерантності до фізичного навантажен
ня, більшою частотою коморбідних станів. У хворих з артеріальною гіпертензією, гіпертрофією ЛШ, ФВ ЛШ > 50 % та симптомами 
СН незмінений Efe' як у сnокої, так і при фізичному навантаженні асоціювався з рівнем NT-proBNP < 125 пг/мл у 60 %, поnри знижен
ня діастолічного розслаблення у 73 % таких хворих та дилатацію лівого передсердя у 93 %. 

Стан когнітивної функції у хворих із хронічною серце- 75 
вою недостатністю та зниженою фракцією викиду 

лівого шлуночка залежно від основних клініко-демо
графічних та гемодинамічних показників 

Л.r. ІВоронков, А.С. Солонович, А.ІВ. Ляшенко 

The state of cognitive function in patients with chronic 
heart failure and reduced left ventricular ejection frac
tion depending on the main clinical, demographic and 
hemodynamic parameters 

IL.G. Voronkov, A.S. Solonovych, A.V. ll..iashenko 

Мета- встановити клінічн~ та інші чин~ики, асоційовані з когнітивною дисфункцією в пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю 
(ХСН) та знижен?ю фракцІєю викиду ЛІвого ~луночка (ФВ ЛШ). Обстежено 124 пацієнтів зі стабільною ХСН і зниженою(< 40 %) ФВ 
ЛШ, 11-IV функцІ~нального класу з~ NYHA, вІком менше 75 років. Усім хворим проводили загальноклінічне обстеження, використо
вували стандартнІ методи психолоГІчного тестування (коротку шкалу дослідження психічного статусу (Mini-Mental State Examination 
- MMSE), проб_~ ~ульте ... шкалу HA~S. опитувальник The Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire (MLHFQ), самооцінку пацієн
т~~и побут~воІ фІз~чноІ ~.ктивностІ з.~ допомогою анкети Університету Дюка), визначення потокозалежної вазодилататорної відnо
ВІДІ. КритерІЄМ когнІтивноІ дисфункц11 слугувала набрана кількість балів за шкалою MMSE ~ 26. Когнітивну дисфункцію за даними 
тесту ~MSE_ зареєстр~ва~о у 85 .. ~68,6 %) обсте_жених паці_єнтів. Не виявлено статистично значущого впливу на стан когнітивної 
функцн статІ, наявностІ фІбриляцІІ передсердь, рІвня систолІчного артеріального тиску частоти с ФВ 

. . . . ерцевих скорочень та величини ЛШ. Водночас статистично значуща нижчу КІЛЬКІсть балІв за шкалою MMSE та більшу тривал·1 сть б w р·1 . . . . виконання про и ульте спосте -гали у rр~ПІ пацІєн!Ів, старши~ за в1ко_м (Р<~_.о_О1 для о_~ох nоказників), з тяжчим функціональним класом за NYHA (Р<О,оо1 для обох показниКІв), наявнІстю супутнІх артер1альнш ГІпертензІІ (Р=0,04 та Р=О 012 відповідно) та 1·шем· .. б р 0 001 б х 
. . .. Ф ... ) . • ІЧНОІ хворо и серця ( < , для о о показниКІв стану когн1тивно1 ункцн • а також з перенесеним Інфарктом міокарда (Р о оо1 р 0 002 . . . .. 

... . . < . та = • вІдnовщно) АнаЛІз супутньоІ nатологн nоказав, що серед хворих ІЗ цукровим дІабетом спостерігалася статистично б" ·. · 
ф. (Р 0 049) К . · · ЗНачуща ІЛЬШа ПОШИренІСТЬ КОГНІТИВНОГО де щиту = , . рІм того, статистично значуща ГІРШІ показники MMSE та n аби w . . . 

Р<0,001 відповідно) і н~рковою дисфункцією (швидкістю клубочкової фільтраціf < 60 м~~ьте _мали дослщ~уваю з анемІєю (Р~О,О2_т~ 
но). Таким чином, когнІТивна дисфункція спостерігається у 68 6 % пацієнтів з ХСН (хв 1.73 м2)) (Р-0,003 та Р<0,001 ВІдповІд 
значущого впливу частоти серцевих скорочень, рівня систоліч'ного артеріального т;~ зниженою ФВ ЛШ. Не ~иявлен? статистично 
супутнього хронічного обструктивного захворювання легень на показники когніти ку, ве~ичини ~В ЛЩ ф1бриляцн пере~се~дь. 
ХСН та зниженою ФВ ЛШ асоційована зі старшим віком тяжк·Істю ХСН н . вних :еспв. ~огнпивна дисфункцІя в пацІєнтІв з 

· аявнІСТю супутнІх артер 1а .. · ... · · .. оро би серця, інфаркту міокарда в анамнезі, анемії та ниркової дисфункції.' льно1 ГІпертензІІ, ІшемІчноІ хв -

Аритмії серця І Cardiac arrhythmias 

Антиаритмічна ефективність еплеренону в комплек
сній терапії пацієнтів з гіпертонічною хворобою 
та частими рецидивами фібриляції nередсердь 

В.П.Іванов, Т.Д. Данілевич 

8 1 Antiarrhythmic efficiency of ерІегеnаn in complex 
therapy of patients with arterial hypertension and 
frequent recurrences of atrial fibrillation 
V.P. lvanov, T.D. Danilevych 

Мета - оцінити антиаритмічну ефективність еплеренону в компле ·- ... . . . 
рецидивами фібриляції передсердь (ФП). Обстежено 146 пацієнті кс~и тера~~-1 . пацІєнтІв з ГІПертонічною хворобою (ГХ) та частими 
(у середньому (61,2±0,7) року), 68 (46,6 %) обстежених_ ч в~ 11 ст~нІ частими рецидивами ФП. Вік пацієнтів- 37-86 років 
Антиаритмічну ефективність препаратів оцінювали за суб'є оловІки. ~ацІєнтам була призначена постійна антиаритмічна терапія. 

ктивними вщч•tттями п · . 
J • ' ац1єнт1в - шляхом самооцінки пацієнтам частоти 
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нападів ФП та їх перебігу. Як стартову антигіпертензивну терапію використовували фіксовані комбінації лериндоприлу з індзламідом 
і лосартану з гідрохлоротіазидом. У частини пацієнтів до цих комбінацій додавали еплеренон у дозі 25 мг/добу. Всім пацієнтам визна
чали рівень альдостерону в плазмі крові і проводили добове моніторування ЕКГ. Еплеренон забезпечував додатковий антиаритмічний 
ефект у хворих з пароксизмальною ФП. У пацієнтів з ГХ і частими рецидивами ФП додавання до базової терапії еплеренону в дозі 
25 мг/добу упродовж 6 місяців приводить до більш суттєвого зменшення частоти рецидивів аритмії і збільшення тривалості періоду 

між нападами (в 4,8 проти 3,2 разу; Р=0,04). За даними холтерівського моніторування ЕКГ позитивний антиаритмічний ефект епле
ренону супроводжУється суттєвим зростанням випадків з повним усуненням зареєстрованих упродовж доби суправентрикулярних 
екстрасистол і епізодів фібриляції передсердь, більш суттєвим зменшенням частоти зареєстрованих за добу суправентрикулярних 

~кстрасистол і епізодів суправентрикулярної тахікардії І тріпотіння передсердь, зменшенням величини дисперсїі інтервалу ат. 

Имовірність повної антиаритмічної ефективності при додатковому застосуванні еплеренону статистично значуща зростає в разі адре

налового варіанта фібриляції передсердь і зменшується- у разі вагусно го. Як найбільш значущі чинники, що підвищують імовірність 

повної антиаритмічної ефективності еплеренону, можуть бути розглянуті паралельне застосування лосартану в дозі 100 мг/добу і 

рівень альдостерону в плазмі крові понад 150 лг/мл; як менш значущі - вихідна середньоденна частота скорочень серця понад 78 за 
1 хв і відношення розміру лівого передсердя до розміру правого передсердя менше 1 ,45, а також динаміка систолічного артеріаль
ного тиску через 4 тижні лікування за даними офісного вимірювання понад 32 мм рт. ст. 

Функціональна діагностика І JFunctional diagnosis 

Характеристика и результатьІ использования нового 911 
метода клинико-зхокардиографической диагности-

New cliпical-echocardiographic method to reveal 
obstructive соrопагу artery disease preseпce with 
іпdех of соrопагу obstructioп calculatioп: its cha
racteristics and verificatioп 

ки обструктивной ишемической болезни сердца с 

расчетом индекса наличия коронарной обструкции 

Е.А. Коваль, А.В. Хомич, С.ІВ. Романенко, 

А.С. Скоромная 

О.А. ІКоvаІ, А. 'і!. IКhomych, S.V. IRomanenko, 
A.S. Skoromna 

Цель- разработать и оценить комбинированньІй неинвазивнь1й метод вь1явления обструктивной ишемической болезни сердца (ИБС) 
с использованием показателей претестовой вероятности ИБС и характеристики сегментарной систолической функции левого желу

дочка. Обследован 81 пациент с жалобами на боли в области сердца типичного ангинозного и атиличного характера, отсутствием 
других известнь1х структурньІх поражений сердца без инфаркта мискарда или коронарной реваскуляризации в анамнезе (64 % 
мужчин, средний возраст- (56,2±9,9) года). ВьІборка состояла из исследуемой (обучающей) и провврочной групп (49 и 32 пациента 
соответственно), сопоставимь1х между собой по возрасту, соотношению полов и относительной частате сопутствующей патологии 

(артериальная гипертензия, сахарньІй диабет 2-го типа, дислипидемии). Индекс наличия коронарной обструкции (ИНКО) вь1ражали 

в условнь1х единицах и рассчитьІвали как отношение претестовой вероятности ИБС к ередней скорости систолического сокращения 
12 еегментов миокарда, определенной при тканевай импульсной допплерографии. По даннь1м коронароангиографии обструктивньІе 
поражения коронарньІх артерий бь1ли диагностированьІ у 37 пациентов, в том числе у 23 (47 %) больньІх исследуемой групnьІ и 14 
(44 %) _ контрольной. ИНКО исследуемой групnьІ составил (7,8±3,8) усл. ед., с бимодальньІм распределением показателя и дихото
мическим значением 8 усл. ед., для которого установлень/ чувствительность 80 % и специфичность 91 %, площадь под кривой в 
RОС-анализе _ 0,965. ПодобньІе диагностические свойства ИНКО со значениями более 8 усл. ед. бь1ли подтвержденьІ при дальней
шем анализе контрольной групnь1: чувствительность и специфичность составили соответственно 85 и 95 %, площадь под RОС
кривой _ 0,971. ПредложенньІй в работе новьІй комбинированньІй неинвазивньІй метод с расчетом ИНКО, которьІй основьІвается на 
претестовой вероятности ИБС и результатах тканевай допплерографии, при значениях больше 8 усл. ед. позволяет с вь1сокой чув
ствительностью и специфичностью прогнозировать наличие обструктивнь1х поражений коронарнь1х артерий. Определение ИНКО не 
является затратнь1м методом и может бьІть целесообразньІм на ранних зтапах доинвазивной диагностики у больнь1х с подозрением 
на наличие обструктивной ИБС или таких, которь1е уже перенесли инвазивнь1е вмешательства, для определения дальнейшей тактики 

лечения. 

Ультразвуковий аналіз ритму серця плода: клінічне 
значення і диференційна діагностика брадіаритмій 

Н.В. Лозинська, Ю.А. Іванів 

97 Ultrasonographic analysis of the fetal heart rhythm: 
clinical significaпce and differential diagnosis 
of bradyarrhythmias 

N.V. Lozynska, Yu.A. lvaniv 

Мета роботи _ оцінити можливості ультразвукового обстеження серця плода у виявленні й nроведенні диференційно·і діагностики 
брадіаритмій, вивчити їх вплив на гемодинаміку плода, а також з'ясувати користь nренатальн?ї ультразвукової діагностики брадіарит _ 
мій у процесі динамічного спостереження за станом пл~~а з метою в_изначення оптимально/ тактики веде~ня в~гітності. Проведено 
аналіз ехокардіографічних досліджень серця плода, зд1иснених з квпня 1996 р. до липня 2016 р. За цеи перюд обстежили 2073 
вагітних і виявили 213 випадків аритмій серця плода. Ультразвукове обстеження серця плода проводили за загальним протоколом. 
Анатомію серця плода оцінювали. базуючись на еегментарному аналізі. Ритм серця плода визначали шляхом одночасної реєстрації 
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механічних nодій (скорочень nередсердь і шлуночків), які є наслідком електричної активності, з оцінкою сnіввідношення між ними, а 

також вимірювали часові інтервали серцевого циклу з розрахунком їхнього сnіввідношення. Для цього застосовували різні ультра

звукові методики: М-сnосіб, кольорова, імnульсно-хвильова і тканинна доnnлерографія. За nеріод дослідження виявили 45 виnадків 
б радіаритмії nлода, що становило 2,2 % від кількості обстежених і 21,1 % від кількості всіх аритмій. З них 20 виnадків б радіаритмії 
зумовлені nеріодами брадикардії різної тривалості, no 9 виnадків синусавої брадикардії та атріовентрикулярної блокади ІІІ стуnеня, 
5 виnадків блокованої nередсердної бігемінії та 2 - атріовентрикулярної блокади 11 стуnеня. Стійка брадикардія nлода вимагає nро
ведення ретельного ехокардіографічного обстеження для заnеречення органічної nатології й оцінки можливих гемодинамічних 
ускладнень. Брадіаритмії з частотою скорочень шлуночків nонад 60 за 1 хв досить добре толеруються nлодами за рахунок різних 
адаnтаційних механізмів. Постійні форми брадіаритмії з частотою менше 55 за 1 хв зазвичай nризводять до серйозних гемодинаміч
них ускладнень навіть nри відсутності nрироджених вад серця nлода. Наш досвід свідчить, що ультразвукове обстеження серця nлода 
забезnечує не лише виявлення й надійну диференційну діагностику різних видів брадіаритмїі nлода, а й оцінку їі гемодинамічних 
ускладнень та сnостереження за станом nлода в nренатальний nеріод. На nідставі результатів обирають тактику ведення вагітності, 
визначають частоту контрольних обстежень, а також nланують час, місце і шлях nологів. На nідставі нашого досвіду можемо зроби
ти висновок, що більшість брадіаритмій nлода є незагрозливим nорушенням ритму. Тільки nовна атріовентрикулярна блокада серця 
nлода може істотно ускладнити nеребіг вагітності або ранній nостнатальний nеріод. 

Огляди І Reviews 

Кальциноз артерий сердца при коронарном атеро
склерозе 

М.И. Лутай, И.П. Голикова, А.Н. Ломаковский, 
Т.И. Гавриленко 

1 05 Calcification of the heaгt aгteries in coronary athero
sclerosis 

М.І. Lut~y, І.Р. Golikova, О.М. Lomakovsky, 
Т.І. GavrІienko 

в обзоре nоказано участие гладкомьІшечньІх клеток, макрофагов, стволовь1х клеток костного мезга в кальцификации артерий, 
влияние микрокаль~ификатов и диффузного накоnления кальция на уязвимость бляшки. Уточнена связь между кальцификацией 
коронарньІх артерии и такими основнь1ми факторами сердечно-сосудистого риска, как возраст, гиnерхолестеринемия, сахарньІй 
диабет. ПредставленьІ даннь1е о влиянии восnаления на стложение кальция в сосудистои· стенке и де·ст 

и вие статинов на кальцификацию атеросклеротических бляшек. Оценка наличия и вьІраженности сосудистои· кальциф 
икации nозволяет значительно 

nовь1сить точность диагностики атеросклероза и его nрогноз Механизмь1 кальцифика б 
ф · ции могут ь1ть мишенями для целенаnравленньІх армакологических вмешательств влияние которь1х nозволит в перс 

развития и nрогрессирования атеросклероза. , nективе существенно изменить характер 
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