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Активність системного запалення низької градації в 
пацієнтів з резистентною артеріальною гіпертензією 

15 Activity of low-grade systemic inflammation in patients 
with resistant arterial hypertension 

Л.А. Міщенко, 0.0. Матова, М.Ю. Шеремет, 
К.І. Сербенюк, О.Б. Кучменко 

L.A. Mishchenko, 0.0. Matova, M.Yu. Sheremet, 
К.І. Serbeniuk, О.В. Kuchmenko 

Мета- дослідити активність системного запалення низької градації та визначити наявність і характер зв'язку його показників з характе
ристиками гуморальних систем регуляції артеріального тиску (АТ) та гіпертензивним ураженням серця і нирок у хворих на резистентну 
артеріальну гіпертензію (АГ). Проаналізовано результати обстеження 129 хворих на АГ (72 пацієнти з контрольованою АГ 
57- з резистентною АГ). Усім хворим, окрім рутинного клінічного обстеження, здійснено добове моніторування АТ, визначення вмісту~ 
крові показників системного запалення (С-реактивного протеїну, фібриногену, інтерлейкіну-6, фактора некрозу пухлин а 
(ФНП-а)), активності матриксної металопротеїнази 12 (ММП-12): рівнів цистатину С, реніну, альдостерону, цитруліну, добової екскреції 
альбуміну та метанефринів. у пацієнтів з резистентною АГ порІвняно з хворими з контрольованою АГ встановлено вищі рівні білків 
гострої фази запалення (С-реактивного протеїну - на 17,3 %, фібриногену - на 10,6 %) та прозапальних цитокінів (інтерлейкіну-6 _ на 
21,8 %, ФНП-а _на 13 %). Активація запалення низько:і градації в пацієнтів з резистентною АГ була асоційована з вищою активністю 
ренін-ангіотензин-альдостеронової системи: концентрацІя альдостерону плазми корелювала з рівнем інтерлейкіну-6 (r=0,334; Р=О,ОЗ) та 
активністю ММП-12 (r=0,326; Р=0,02); вміст активного реніну в крові - з рівнем інтерлейкіну-6 (r=0.416; Р=0,01) і ФНП-а (r=0,323; 
Р=О,ОЗ)). в умовах резистентної АГ збільшення індексу маси міокарда лівого шлуночка супроводжувалося зростанням вмісту в крові 
інтерлейкіну-6, а зниження швидкості клубочкової фільт~ації- зі .зростанням вмісту в крові ФНП-а (r=0,318; Р=0,04). Крім того, маркери 
ниркового ураження _ цистатин с (r=0,405; Р=0,01) І цитрулІн (r=0,338; Р=О,ОЗ) - були прямо пов'язані з активністю ММП-12. 
Резистентний перебіг АГ характеризується більш виразним, ніж за контрольованого перебігу, системним запаленням низької градації, 
асоційованим з активацією ренін-ангіотензин-альдостеронової системи та гіпертензивним ураженням серця і нирок. 

Серцена недостатність І Heart failure 

Стан ниркової функції в пацієнтів із хроніч~ою серце- 22 Renal function in patients with chronic heart tailure and 
вою недостатністю зі зниженою фракцІєю викиду reduced left ventricular ejection fraction depending оп 
лівого шлуночка залежно від клінічних показників та clinical and hemodynamic paгameters 
параметрів гемодинаміки L.G. Voronkov, G.Ye. Dudnik, A.V. Liashenko 

Л.Г. Воронков, r.є. Дудник, д.В. Ляшенко 
Мета- вивчити взаємозв'язок між показниками стану ниркової функції та основними характеристиками пацієнтів із хронічною сер
цевою недостатністю (ХСН), отримани~и в процесі ·~х клінічного й інструментального об~теження. Обстежено 134 пацієнтів зі стабіль
ною ХСН зі зниженою(< 40 %) фракцІєю викиду лІвого шлун?чка (ФВ ЛШ) 11-IV функцюнальн~го класу (ФК) за NYHA. Усім хворим 
проводили загальноклінічне обстеження, рутинну ЕКГ у 12 вІДведеннях та ультразвукове дослІДження серця, визначали швидкість 
клубочкової фільтрації (ШКФ) за допомогою рівняння СК~_-ЕРІ, мікроальбумінурію (МАУ) в добовій се:і, рівні інтерлейкіну-6 (ІЛ-6 ), 
N-термінального фрагмента попередни~_а ~?зковог.~ натр1иу~етичного ~.елтид~ .. (NТ-рrоВNР) та цитрулІну. Усім пацієнтам здійснили 
ультразвукову діагностику вазодилатацІ.иноІ функц11 ендотеЛІю плечово~ артерв (п~токозал~жна вазодилатація _ ПЗВД). Обстежені 
отримували стандартне лікування. Досл~д~ення .продем~нструв~о пр.о~ІДну, серед Інших оцІнюваних нами маркерів ниркової функ
цїі, клінічну роль ШКФ як показника, ~.аибІльш тІсно пов я.заного Із кЛІнІчни~.и хара~терист~ками о_б~теже~их пацієнтів (ФК за NYHA, 
вік, наявність артеріальної гіпертензІІ (АГ), цу~рового д~абету (.ЦД), анем11) ~а р~~нями Інте~леиюну-6 1 цитруліну. МАУ та тісно 
пов'язаний з ним показник відношення альбумІн/креатинІн у сечІ не мали подІбноІ залежносТІ за винятком ФК за NYHA. 8 
концентрація азоту сечавини була вищою у пацієнтів ~ ІІІ-І~ ФК за NYHA при супутніх ЦД та анемії та пов'язана з індексом м~дно.час 

··· б е - , си ТІла. 
Для всіх показників ниркової функ~ІІ, що . ули досЛІдж н~, виявлено статис:ично значущии зв .. язок з рівнем сечавої кислоти. Не 
виявлено статистично значущого зв язку МІЖ жодним з оцІнюваних показниюв нирково.І функцв та такими параметрами, як рівень 
систолічного артеріально~о т~ску, частота серцевих скорочень, ФВ ЛШ, ПЗВД, а також ~Івень NT-proBNP у плазмі крові. Серед гемо
динамічно стабільних пацІєнТІв з ХСН та ~ижено~ б~В ЛШ) ?татистично з~ачуще нижчІ вел~чини ШКФ зареєстровано в пацієнтів з 
111-IV ФК за NYHA, жінок, осіб .. старшого ~ З рок~ І. ІЛ6ьше ВІКУ т~ з нар~внІстюМАтУаких супутнІх .станів, як АГ, ЦД, анемія. ШКФ прямо 
корелювала з рівнями сечовоІ кис~оти, І~те~леиюну- та цитруЛІну. Івень , величин~ ВІ~н~шення альбумін/креатинін та азот 
сечавини статистично значуще вищІ в пацІє~тІв з III-lV ~К за NYHA, а азот сечавини- в .пацІєнТІв ІЗ супутньою АГ та супутнім ЦД. Усі 
зазначені показники прямо корелювали з рІВнем сечово1 кислоти, а азот сечавини-з рІвнем цитруліну. 
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Клініко-інструментальна характеристика та клінічний 
прогноз у пацієнтів з хронічною серцевою недостат

ністю і зниженою фракцією викиду лівого шлуночка 
залежно від наявності та характеру залізодефіцитно

го стану 

в.в. Горбачова, А.В. Ляшенко, Т.І. Гавриленко, 
Л.С. Мхітарян, Л.Г. Воронков 

29 Clinical and instrumental characteristics, clinical prog
nosis in patients with chroпic heart failure and reduced 
left veпtricular ejection fractioп, depeпdiпg оп the 
preseпce and nature of the iron deficiency state 

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

мета - порівняти основні клініко-гемодинамічні, лабораторні параметри та показники клінічного nрогнозу в пацієнтіе з ~ронічною 
серцевою недостатністю (ХСН) і зниженою фракцією викиду (ФВ) лівого шлуночка (ЛШ) з істинни_м (абсолютни~) та функцюн~ьним 
залізодефіцитним станом. Обстежено 128 стабільних пацієнтів із ХСН (111 чоловіків, 17 жінок), вІком 18-75 роКІв, 11-\V функцІ~наль:. 
ного класу (ФК) за NYHA, з ФВ ЛШ < 40 %, які спостерігалися на базі відділу серцевої недостатності ННЦ «Інститут. к~рдІ_?лопІ 
ім. акад. м.д. Стражеска" НАМНУкраїни від січня 201б р. до лютого 2018 р. Пацієнтів залучали в дослідження У фазу КЛІНІЧНО! ком
пенсації. Якість життя оцінювали за Міннесотською шкалою (MLHFQ), фізичну активність розраховувапи за індексом Університе~ 
дюка, функціональний статус- шляхом оцінки тесту з б-хвилинною ходьбою та за стандартизованим тестом з розгинанням нижньоІ 
кінцівки. Феномен запізодефіциту (ЗД) спостерігапи у б1 % хворих. Абсолютний ЗД мали б5 % осіб. Хворі з обома видами ЗД м~и 
статистично значуще вищий ФК за NYHA, гіршу якість життя та гірші клініко-лабораторні показники, ніж хворі без ЗД. Незалежно ВІД 
різниці механізмів формування функціонапьного і абсолютного ЗД, не виявлено статистично значущих відмінностей, які характери
зують клініко-функціонапьний стан хворих і якість їх життя, а також параметри внутрішньосерцевої гемодинаміки. Поnри очікування, 
не виявлено підвищеного рівня гепсидину в пацієнтів з функціонапьним ЗД порівняно з групою абсолютного ЗД. Статистично зна
чущі відмінності щодо виживаності/госпітапізацїі між пацієнтами без ЗД і обома групами пацієнтів із ЗД дозволяють рекомендУвати 
проведення скринінгу запізодефіцитного стану у всіх пацієнтів із ХСН і зниженою ФВ ЛШ. Серед пацієнтів з ХСН і зниженою ФВ ЛШ 
запізодефіцит спостерігається в б1 % випадків. Функціонапьний запізодефіцит виявлено у 27 (21 %) хворих, абсолютний -У 51 
(39,б %) пацієнта. Не встановлено статистично значущих відмінностей між групами пацієнтів із абсолютним та функціональним ЗД 
за віком, розподілом за функціонапьним класом, ФВ ЛШ, часткою пацієнтів з анемією, дистанцією б-хвилинної ходьби, витривапістю 
чотириголового м'яза стегна, кількістю бапів порушення якості життя за MLHFQ, індексом фізичної активності, потокозалежною 
вазодилатаційною відповіддю плечавої артерії, рівнями N-термінапьного фрагмента попередника мозкового натрійуретичного лепти
ду, цитруліну та гепсидину. Порівняно з пацієнтами з абсолютним ЗД, хворі з функціонапьним ЗД характеризувалися вищими рівня
ми інтерлейкіну-б, гемоглобіну, більшими значеннями показників середнього об'єму еритроцитів, середнього вмісту гемоглобін_у в 
еритроциті. Наявність як абсолютного, так і функціонапьного ЗД асоціюється з гіршою виживаністю та частішою госпітапізацІєЮ 
пацієнтів з ХСН nротягом 27,5 міс спостереження. 

Атеросклероз, ішемічна хвороба серця І Atherosclerosis, ischemic heart disease 

Кардіопротекція у хворих зі стабільною стенокар
дією: аналіз цифрової обробки електрокардіограми 
В.К. Тащук, О.С. Полянська, П.Р. Іванчук, 
Т.М. Амеліна, М.В. Тащук 

39 Cardioprotectioп in patieпts with ischemic heart 
disease evaluated Ьу digital processiпg of electro
cardiogram 

V.K. Tashchuk, O.S. Polianska, P.R. Іvanchuk, 
Т.М. Amelina, M.V. Tashchuk 

Мета - оці~_ити кардіопр?тективну дію мета?ол~чно·~ те~-~пії у хворих на ішемічну хворобу серця (ІХС) шляхом цифрової обробки 
стандартна! електрок~рдІ?гра~и (ЕКГ) з дип!алІз~цІєю 11 показників за допомогою власно розробленого програмного забезпечен
ня_. Обсте~ен_о 46 пацІєнтІв з дІагнозом стаб1л~_но1 стен?кардії напруження 11 функціонального класу. Всім їм проведено лікування 
зпдно з уНІфІ~ован~~и п~отоколами МОЗУкраІни т_а оцІнено ефективність впровадження метаболічної ланки терапії з використан
ням препарат~в арГІНІНУ пдрохлориду.' розчину арГІніну гідрохлориду і левокарнітину, кверцетину та тіотриазоліну у зіставленні з 
аміодароном 1 ~-адреноблокатором б1сопр?лолом в умовах гострого тесту за реєстрації другого відведення стандартної ЕКГ упро
довж зо секунд перед в~ користанням дослІджуваного препарату та на висоті його дії. Цифрову обробку стандартної ЕКГ здійснено 
з використанням ориГІнапьного nрограм~~го ~абезпечення «Смарт -ЕКГ". При комплексному аналізі ефектів застосування 
препаратів встановлено, що пр~парати арГІнІну гщ~о~лориду зменшували ризик несприятливих подій при стабільній стенокардїі 
та активували парасимпатичнии контур, кверц~тин І тютри~золін- зменшували дисперсію інтервалу ОТ, тіотриазолін, кверцетин і 
аргініну гідрохлорид nр~скорювал~ ко?овисхІдну_ депресІю сегмента ST - зменшуючи ризик дестабілізації ІХС і збільшуючи 
антиаритмічний ефеК!,· БІс?пролол І амюдарон збІЛьш~вали показник SDNN, а отже, знижували ризик несприятливих подій при 
стабільній стенокардІІ, амюдарон впливав на. активацІю параси~патичного контура і менш ефективно діяв на ST slope, ніж 
бісопролол. Обидва пр_епа~ати д~що опти~!_зують показник вщношен_ня _мак_симальних швидкостей, а отже підтримують 

ішемічний статус. КІльКІсна_ оцІнка Е~Г з ІІ ц~фровою обробкою (дип~атзацІєю) може бути рекомендована для підвищення 
анти сті індивідуального пщходу в ткуванНІ хворих на гостру та хронІчну ІХС з об'єктивізацією кардіоnротекцїі 
ефективно · 
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Асоціації рівня васкулоендотеліального фактора росту 45 
А з показниками гемодинаміки у хворих, що перене-

сли інфаркт міокарда з елевацією сегмента ST 

О.В. Петюніна, М.П. Копиця 

11 

Associatioпs of vascular eпdothelial growth factor-A 
with hemodyпamic data іп patieпts after ST -elevation 
myocardial infarction 

O.V. Petyunina, М.Р. Kopytsya 

Мета роботи - вивчити асоціації між рівнем васкулоендотеліального фактора росту А (ВЕФР-А) та nоказниками ремоделювання 
міокарда у хворих, що nеренесли інфаркт міокарда (ІМ) з елевацією сегмента ST. У дослідження залучили 62 nацієнтів з ІМ з 
елевацією сегмента ST (51 (82,3 %) чоловік та 11 (17,7 %) жінок віком у середньому (58,63±8,90) року). Пацієнти були госnіталі
зовані у 2016-2017 рр. у відділення інтенсивної тераnії ДУ «Національний інститут тераnії ім. Л.Т. Малої НАМН України•• nісля 
nроведення селективної коронараангіографії зі ствнтуванням інфарктзалежної артерії, котре виконували в Інституті загальної та 
невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева та КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня». Ехокардіографію nроводили nри госnіталізації. 
Дослідження рівня ВЕФР-Ау сироватці крові nроводили імуноферментним методом на 7-му добу ІМ. Рівень тривожності nротягом 
1 О-14 діб до ІМ з елевацією сегмента ST оцінювали за доnомогою оnитувальника Тейлора. Повторне обстеження nроведено 
у 47 nацієнтів через 6 міс сnостереження. ІМ з елевацією сегмента ST з рівнем васкулоендотеліального фактора росту А нижче 
медіани 160 nг/мл nорівняно з рівнем цитокіну вище медіани 160 nг/мл асоціюється з більшою частотою ІМ у чоловіків (Р=0,023), 
наявністю тривожності до ІМ (Р=0,019), збільшенням кінцеводіастолічного та кінцевосистолічного розміру, кінцеводіастолічного 
об'єму лівого шлуночка у гостру фазу інфаркту, кінцеводіастолічного та кінцевосистолічного розміру, кінцеводіастолічного 
об'єму, маси міокарда лівого шлуночка, відношення Е/А, нижчою толерантністю до фізичного навантаження через 6 міс сnосте
реження. Рівень ВЕФР-А::;; 201,86 nг/мл з чутливістю 57,9% та сnецифічністю 85,7% (nлоща nід RОС-кривою 0,711; 95% довірчий 
інтервал 0,513-0,908; Р=0,036) має nрогностичне значення для розвитку несnриятливого ремоделювання лівого шлуночка. Рівень 
ВЕФР-А- важливий nоказник, що використовується для оцінки тяжкості ушкодження міокарда лівого шлуночка та прогнозування 
розвитку його nатологічного ремоделювання. 

Метаболічні порушення І Metabolic disorders 

Вплив інтервальних нормобаричних гіпоксичних тре
нувань на мікроциркуляторну ланку системи крово
обігу та показники вуглеводного і ліпідного обмінів у 
осіб похилого віку з предіабетом 

В.П. Чижова 

54 The clinical characteristics of patients with arterial 
lnfluence of intermittent hypoxia training оп microcir
culatory system, glucose homeostasis and lipids in 
prediabetes patients 60 years age and over 

V.P. Chyzhova 

Мета _ з'ясувати вnлив на мікроциркуляторну ланку судинного русла інтервальних нормобаричних гіnоксичних тренувань (ІНГТ) у 
осіб віком 60 років та старших з nредіабетични~и nор~шеннями. Обстежено 82 особи різного віку, серед них відібрано 19 осіб з пре
діабетичними nорушеннями вуглеводного обмІну. ВсІм обстеженим nроведено стандартний глюкозотолерантний тест. Визначено 
концентрацію глюкози, інсуліну та кортизолу в nлазмі крові. Також розраховували індекс інсулінорезистентності (HOMA-IR), визна
чали nоказники ліnідного nрофілю, функціонального стану ендотелію та системи мікроциркуляції до та nісля ІНГТ. Показано, що ІНГТ 
сnрияє нормалізації вуглеводного обміну в ?сі б nахи~ ого віку з nредіабетичними nорушеннями. Сnриятливі зміни сnостерігалися вже 
безnосередньо nісля курсу /НГТ: частка осІб з nредІабетичними nорушеннями зменшилася до 42,1 % (Р<0,01), а через 1 міс nісля 
ІНГТ _ до 15,8 % (Р<0,001 ). У осіб з nредіабетичними nорушеннями ІНГТ зменшують стресову реакцію серцево-судинної системи у 
відnовідь на дозовану гіnоксію. Після курсового застосування ІНГТ в обстежених осіб відзначено статистично значуще зниження 
рівнів загального холестерину і холестерину ліnаnротеїнів низької щільності в сироватці крові та тенденцію до зниження індексу 
атерогенності й зниження індексів, які в~зн.ач~ють ризик Р~~витку серцево-судинних захворювань. Ці зміни розвивалися на тлі нор
малізації функціонального стану ендотеЛІю 1 м1кроциркуляцн. Застосування ІНГТ є nерсnективним наnрямком корекції nредіабетичних 
nорушень в осіб nохилого віку, що дозволяє не лише знизити ризик розвитку цукрового діабету 2-го тиnу, а й заnобігти розвитку 

серцево-судинних ускладнень. 

Огляди І Reviews 

Хірургічна реваскуляризація міокарда при стабільній 66 
ішемічній хворобі серця. Quo vadis? 

О.А. Єпанчінцева, О.Й. Жарінов, Б.М. Тодуров 

Surgical myocardial revascularization in stable 
ischemic heart disease. Quo vadis? 

О.А. Yepanchintseva, O.J. Zharinov, 
В.М. Todurov 

у статті nроаналізовано сучасні дані про роль оnерації аортокоронарного шунтування (АКШ) у nацієнтів зі стабільною ішемічною 
хворобою серця. наведено nринциnи nередоnераційної оцінки ризику та вибору між АКШ і nеркутанн им коронарним втручанням. На 
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nідставі результатів контрольованих досліджень визначено nоказання для оnерації АКШ в узгоджених рекомендаціях. Оцінка жип~: 
здатності міокарда та коронарного резерву дає можливість nокращити відбір nацієнтів для реваскуляризаційних втручань. З nоз~ЦІИ 

доказової медицини розглянуто nредиктори ранніх nісляоnераційних ускладнень та результати тривалого сnостереження за nацІєн
тами, які перенесли АКШ. Можливими nроміжними критеріями ефективності реваскуляризації є зміни насосної функції лівого шлу
ночка та nоказники якості жипя. Окрему увагу nриділено nерспективам використання нових хірургічних технологій для покращення 
результатів АКШ. 

Лекції І Lectures 
Тахикардии с широкими комплексами QRS: диффе- 80 Wide QRS complex tachycardia: differential diagnosis 
ренциальная диагностика и неотложная терапия and emergency therapy 

А.Н. Соловьян, Т.В. Михалева G.M. Solovyan, T.V. Mikhalieva 

Лекция nосвящена серьезной nроблеме в клинической nрактике- диагностике и лечению тахикардий с широкими комnлексами QRS, 
требующих индивидуального nодхода. РассмотреньІ основнь1е nринциnьІ оnределения тахикардий с широкими комnлексами QRS и 
их злектрофизиологические механизмь1. ПредставленьІ nричинь1 возникновения «Широких" тахикардий, клинические и злектро
кардиографические критерии дифференциальной диагностики между желудочковь1ми тахикардиями и суnравентрикулярньІМИ с 
аберрацией nроведения. Обсуждень1 ключевь1е nоложения диагностики тахикардий с широкими комnлексами QRS, nриведеньІ при
мерьІ некоторьІх «широких» тахикардий с демонстрацией ЗКГ. РассмотреньІ неотложная nомощь и длительная тераnия при тахикар
диях с узкими и широкими комnлексами QRS. ПриведеньІ антиаритмические nреnаратьІ, nоказания к их nрименению, изложеньІ 
общие nринциnьІ катетерного лечения тахикардий. 

Ювілеї І Jubilees 

Віталій Іванович Денесюк 
(до ВО-річчя від дня народження) 

95 Vitalii lvanovych Denesiuk 
(to the 80th anniversary) 

Інформація Європейського товариства І lnformation of the European Society 
кардіологів of CatгdioUogy 

ESC C~rdio~ed - новий електронний nідручник 
з кардюлоп1 Євроnейського товариства кардіологів 96 ESC CardioMed - the new electronic ESC Textbook 

of Cardiovascular Medicine Education - the mission 
ofthe ESC 

Інформація І Dnifotгmation 
Євроnейський конгрес кардіологів 
(Мюнхен, 25-29 серпня 2018 року) 
Підготував С.М. Кожухов 

Резо.~юція ХІХ Національного конгресу кардіологів 
УкраІНИ 

(Київ, 26-28 вересня 2018 року) 

98 ESC Congress 
(Munich, 25-29 August 2018) 

Prepared Ьу S.M. Kozhukhov 

1 ОО Final Document of the ХІХ National Congress 
of Cardiology of Ukraine 
(Kyiv, 26-28 September 2018) 

Некролог І Obituary 

Пам'яті Олександра ІвановичаДядика 
( 1941-2018) 

До відома авторів 

1 04 ln memory of Oleksandr Іvanovych Diadyk 
(1941-2018) 
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